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S U I M  CUIOUE.
Asta pe româneşte înseam nă: dă-i 

fiecărui ceeace e a  tui. E vorbă ră
sărită din sfinţenia dreptăţii, fără de 
care nicicând nu s’ar potea scrie 
istoria cea adevărată nici a unui neam 
nici cea universală.

Ce bine i-ar şedea diui A. Vlad 
dela Orăştie, dacă dsa ar ş*i, mai 
bine zis: dacă ar vrea, să ştie, ce 
va să zică dreptatea istorică. Dar 
d sa  e pătimaş şi de o violentă extra
ordinară din fire, o însuşire aceasta, 
care-i s'inge iubirea de adevăr- Dsa 
mai are apor şi o altă notă: vecinie 
alintat de noroc şi nicicând contra
zis sau criticat, el n’a întâmpinat 
niciodată opoziţie aici în jud. Hune
doara din partea acelora, a căror 
conducător a fost şi cum însuşirea 
lui de a fi încrezut, i-este înăsculă, 
s 'a  complăcut şi ţinui întotdeauna 
într-o continuă infalibilitate, care, 
Doamne, de câteori a dat greş în 
acţiunile sale.

Aşa se explică, de ce pentru dl 
Vlad nu s’a născut încă şi nu te  va 
naşte niciodată o fiinţă de om, pen
tru care dsa să aibă un cuvânt de 
recunoaştere a calităţilor şi a valorii 
Nu s’a lăpădat de această mentali
tate a sa nici acum la vârsta de 60 
ani trecut’, când orice om trebue, 
să fie în zenitul experienţei şi al filo
sofici vieţii cum şi al cunoaşterii de 
oameni.

Este bineştiut, cum vorbea d- Vlad 
încă nu demult chiar şi despre d. 
Vaida şi cum se rostea acesta asu
pra dlui Vlad Iată, cum ni-1 prezenta 
nouă d. Vlad pe actualul seu şe f: 
Vaida e bun numai ca să acopere 
camarila I

Altădată, într-o consfătuire a ma
jorităţilor noastre in anul 1933, Apri
lie, când d. Meniu cerea volatea 
legii conversiunei şi arăta, că o com
batere a acestui proiect de lege ar 
atrage căderea guvernului Vaida, —1 
d. Vlad a strigat stentoric: „IVici o 
pagubă, dacă se va d u c e Ştim bine 
noi foştii parlamentari de atunci, ce 
eforturi grele a  trebuit, să facă d. 
Vaida, ca să-l înduplece pe d- Vlad. 
să nu alerge la tribuna Camerei pen
tru a  combate proiectul conversiunei.

Dar nici d- Vaida nu-i închina cu 
alt pahar. Când se discuta chestiu
nea presidentiei provinciale a Ardea
lului şi Banatului, d. Maniu cu obici- 
nuitâ-i lealitate şi dorinţă de bine 
i-a zis dlui V aida: Frate Alexandre, 
nu e bine, să fiu president nici eu 
nici tu, lasă să fie Vlad• Atunci d. 
Vajda a  răspuns: Vlad e bolnavi 
Şi a  luat dsa presidentia evident cu 
rezervatiunea mentală, că aceasta 
i-va fi de bun folos in campania de 
decapitare a nobilului şi hiperlealului 
seu pretin, Iuliu Maniu.

Astăzi acestea două căpătini atât 
de antitetice până nu demult, nu 
mai au aversiune una fată de alta, 
din contră: nu mai încetează a se 
tămâia unul pe altul. Polipul dela 
Cluj a încins în braţul seu victima 
dela Orăştie- Cei doi moşieri şi-au 
dat mâna de sigur nu în onoarea 
democraţiei române.

Nu ni sunt indiferente lucrurile a

cestea, deoarece ele îşi au legăturile 
cu interesele superioare ale statului, 
pe cari le atinge slmţtor acţiunea 
insipidă a noului apostol dela Cluj. 
In altele e treaba dlui Vlad şi a şe
fului său d. Vaida cum vor licuida 
pretinia lor ciudată de acum.

Pe noi ne preocupă de data acea
sta altceva. D. V(ad nu încetează cu 
aranjarea tărăboiurilor în jud. Hune
doara, la cariîşi face reclamă şieşi 
şi şefului seu dela Cluj prin fraza 
stereotipă, că: „/. Maniu nu a fost 
dela începui cu acţiunea noastră po
litică noiională în anii 1901 — 1905. 
Eu cu Vaida am început înfăptuirile 
de mai târziu*.

Cine cunoaşte biografia dlui Vlad 
cu activitatea lui politică, o ştie, că 
punctul remarcabil al ei e intrarea 
lui în activitatea parlamentară împo
triva disciplinei de partid- Noi ştim, 
să înţelegem rostul şi importanta a- 
cestui act tineresc al dlui Vlad, iu
birea de adevăr însă ne impune, să 
arătăm, că nu alegerea dlui Vlad la 
Dobra e actul generator de nouă 
epocă în viata partidului national 
român, ci istorica conferinţă naţio
nală tinută la 1905 în Sibiu. Aici s’a 
desbătut şi s’a creat totul pentru a 
trece dela tactica pasivităţii la cea 
a activităţii parlamentare. Fără de
cretarea oficială a activităţii de cătră 
aceasta conferinţă naţională, fără co
laborarea celor din gruparea activistă 
cum şi fără alegătorii înălţaţi sufle
teşte prin conştienta demnităţii ro
mâneşti d- Vlad rămânea un nau
fragiat politic de jalnică pomenire în 
istoria românilor de dincoace de 
Carpati.

Iar cine îşi ia osteneala, să stu
dieze actele conferinţei naţionale dela 
1905, va constata, că nici pe departe 
nu d. A- Vlad a fost spirilus rector 
şi mentorul acesteia, ci d. Iuliu Ma
niu, care dacă nu l-a urmat pe d. 
Vlad în actul de indisciplină, a fost 
la cea mai înaltă culme a datorintei 
atunci, când cel mai superior for al 
vieţii noastre politice a venit, să şi 
spună cuvântul de înaltă autoritate. 
După această conferinţă politica noas
tră nunumai că a luat un avânt de 
neînchipuit în ce priveşte curajul în 
luptele electorale, dar atunci i-s’a 
dat şi o extindere, o amploare dog
matică introducându-8e în programul 
partidului în Ioc de autonomia Ar
dealului de până atunci, autonomia 
naţională şi denumirea noastră de 
naţiune cu toate consecinţele ei de 
drepturi şi libertate. !■ Maniu a rea
lizat la această conferinţă mai mult 
decât d. Vlad, făcând o consacrare 
frumoasă a actului de indisciplină a 
acestuia şi dând un nou cuprins de 
înălţare a programului nostru politic.

Aci îtni vine în minte un gest alât 
de frumos al dlui Maniu, care va 
remarca pentru totdeauna nota dsale 
de finetă, nobleţă şi tandreţă, însu
şiri acestea, pe cari dsa le aplică şi 
în actele dsale politice. Dl Maniu a 
a înţeles, că se cuvine un omagiu 
al conferinţei pentru aceia, cari la 
timpul seu decretase tactica pasivi
tăţii parlamentare şi mai ţn  la con

cepţia ei. Din acest motiv l’a rugat 
pe decedalul Df. Gavril Tripon, unul 
dintre oratorii de marcă ai Ardele
nilor, să iee rolul de a face apolo
gia pasivităţii. Dr. Tripon în cuvân
tarea sa dulce şi frumoasă a spus 
cam acestea:

Pasivitatea a fost pentru noi o ce- 
tăjuie, care în vremurile de restrişte 
ni-a fost locul de adăpost în fata 
urgiei politice, ce se deslănluia asu
pra noastră. — Acum cetătuia va fi 
părăsită eş nd din ea, iar dacă acti
vitatea, a cărei decretare e în atmos
fera polemică a conferinţei de azi, 
nu va da succes, ne vom refugia 
iar în vechea cefătuie ocrotitoare a 
pasivităţi.

Cât sentiment de frăţie română în 
acea conferinţă şi cât respect şi con- 
sidexajiune între activişti şi pasivişti. 
Câtă incalcare a patimilor şi vanită
ţilor. Era spiritul lui Iuliu Maniu de
asupra conferinţei tuturor românilor 
de dincoace de Carpati•

Tabloul de azi? — Fuhrerul dela 
Cluj văzându-se în România Mare 
la largul Iui, dă curs liber vanităţii 
şi tuduliei sale feudale fără margini, 
chiar cu riscul de a anarchiza şi de 
a produce rastornare şi înveninare 
până şi în viata pacinică şi de bună 
înţelegere de până acum a familiilor. 

*
Cuvintele de mai sus ale Iui Dr. 

G. Tripon erau semnificative. Reac- 
tiunea stăpânirii maghiare fată de 
succesele activităţi noastre, a fost 
de neînchipuit. Nu mai vorbim de 
persecuţuni şi oprimări, pedepse şi 
terorizări, amintim numai faptul, care 
a încoronat pe toate celelalte: par
lamentul maghiar a legiferat legea 
XV* din anul 1914 privitoare la fixa
rea numărului şi a reşedinţelor cer
curilor electorale la 31 Martie 1914,

Mintea şi spiritul omenesc nu şl-ar 
fi polul închipui aşa o lege de un 
diabolism, care nu-şi are semenul 
nici în poveşti. Era o pânză de pa- 
iangen, în care formarea centrelor 
cercurilor electorale şi împărţirea co
munelor în cadrele lor s’a făcut cu 
o viclenie şi măiestrie Inimaginabilă 
prezentând cele mai perverse linii 
geometrice şi încrucişări ale acestora 
şi dripind orice consideretiune ele
mentară de civilizaţie şi umanitate 
numai şi numai pentru a  garanta 
succesele electorale pe seama stă
pânirii maghiare.

Mai ales a fost luat la ţn tă  jude
ţul Hunedoara, unde d. Vlad înce
puse activitatea având chiar succese. 
Acestui judeţ, care era unul dintre

cele mai mari şi ca suprafaţă şi ca 
număr de populaţune, abia i-s’au 
atribuit 5 cercuri electorale întocmai 
ca şi judeţului Braşov şi Sibiu. Pen
tru comparaţie arătăm aci, că jud. 
Hunedoara avea suprafaţa de 7809 
km.* cu o populaţune de 340.135 lo
cuitori (anul 1910) pe când jud- Bra
şov avea suprafaţa de 1499 km.! cu 
100.628 locuitori iar jud. Sibiu supra
faţa de 3619 km.* cu 176.92.1 locuitori. 
In acestea 2 iudete din urmă însă 
stăpânirea maghiară nu avea teamă 
având ele populaţunea mixtă de 
români, saşi şi maghiari.

Cele 5 cerc. elect. în jud* Hune
doara erau : Deva, Orăştie, Petroşeni, 
Haţeg şi Ilia. Şi aci vine apoi cea 
mai drăcească împărţire : oraşele Ha
ţeg, Orăştie şi Hunedoara toate trei 
laolaltă, independent, deci fără nici 
o comună rurală, formau un singur 
cerc electoral Comunele rurale erau 
astfel repartizate, încât alegătorul din 
comuna domiciliului trebuia, să stră
bată prin alte cercuri electorale la 
depărtări colosale pentru a  ajunge 
Ia locul de votare al tui.

Că ce dezastru ar fi produs legea 
aceasta, pusă odată în aplicare, să 
nu mai cercetăm mai ales, dacă con
siderăm şi mijloacele şi metodele de 
terorizare, corumpere ale regimului 
maghiar apoi numărul relativ mic al 
alegătorilor români restrâns nunumai 
prin sistemul cenzitar ci şi prin alte 
îngrădiri măiestrite-

S’a îndurat însă Dumnezeul po
poarelor, că deslăntuindu-se războ
iul mondial, legea aceasta infernală 
şi chiar fatală pentru noi, n’a potut 
fi pusă în apticare. Prin legea IV. 
din 1915, parlamentul maghiar, a că
rui madat urma, să expire la 21. Iu
nie 1915, a fost prelungit până la 
sfârşitul lunei a şeasea, socotită dela 
încheierea păcii după terminarea 
războiului.

Să mulţumim celui de sus, Părin
telui luminelor, că s’a întâmplat aşa. 
Iar dl Vlad să nu uite, că saltul dsale 
în actvitate a fost o săritură în întu
neric- Deci dsa să se afişeze mai 
cu cumpăt în ce priveşte gloria, ce 
şi-o pretinde pentru săritura de no
roc şi norocoasă, căci o vedere clară 
a situaţiei, ce ni s’a creat de stăpâ- 
nitoriii de atunci, caii considerau 
activitatea ca o lovitură politică, ce 
provoca sorţle Ungariei, — inspira 
oricărui român bine judecător su
prema îngrijorare, că nu am mai fi 
potut răzbi cu urgia maghiară, care 
ne decretase desfiinţarea.

Dr. Iustin Pop.

a doua zi de
— Se fac mari pregătiri pentru această adunare  la care va 

participa mii d e  delegaţi din to t cuprinsul Ardealului —
Suntem de pe acum în măsură să 1 

anunţăm iubiţii noştri piieteni din ju
deţul Hunedoara că în ziua de 17 
Iunie, a doua zi de Russalii va avea 
loc la Cluj marea adunare a partidu
lui naţional-ţărănesc, pentru lumina
rea masselor şi peutru răsturnarea 
guvernului liberal.

La această adunare vor lua parte 
şi vor vorbi dnii Ion Mihalache, Iuliu 
Maniu, Mihaiu Popoviciu şi ceilalţi 
fruntaşi ai partidului.

De pe acum se fac mari pregătiri 
pentru această adunare la care şi-au 
anunţat sosirea mii de delegaţi din 
tot cuprisul Ardealului.
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Ca să  c u n o a ş t e m  a d e v ă r u l !
Fraţi Români,

In ziua de 4 Iunie Ia târgul cel mare din Orăştie Dl Dr. Aurel Vlad a convocat o adunare 
pentru a explica de ce-a tradat partidul Naţional-Ţărănesc, de ce s ’a dus cu Dl Vaida şi cu 
aceia cu „numerusul".

Pentruca oamenii să nu se laşe ademeniţi de vorbe deşarte trebue să le spunem ade
vărul curat:

„Numerus Valachichus“ al dlui Vaida însemnează că dacă avem din totalul locuitorilor 
10^ jidovi, 10^ unguri şi 10^ saşi, la regimentul din Orăşlie trebue să fie dintre 50 de ofiţeri, 
5 jidovi, 5 unguri şi 5 saşi, iar la Liceul din Orăştie sau Deva dintre 20 de profesori trebue să 
fie 2 jidovi, 2 unguri şi 2 saşi.

Noi nu putem primi acest numerus căci înseamnă să băgăm jidovii în slujbei
Partidul Naţional-Ţărănesc vrea să românizeze fabricile jidoveşti

făcând exproprierea lor aşa precum s-au expropriat mărite moşii ungureşti căci numai 
aşa se  poate face o românizare adevărată.

Deci ştiind că ce însemnează „numerusul“ lui Vaida Vă rugăm s ă i  întrebaţi pe dl Vlad 
să vă răspundă:

1. ) Cum poate primi „numerusul" Iui Vaida care este în contra românilor, dând astfel 
drepturi pe cari până azi nu le aveau minoritarii?

2. ) Ce garanţie ne dau Vaida şi cu Vlad care au mai fost la putere că dacă vor veni 
din nou la putere vor aplica o românizare adevărată atunci când Dl Vaida în calitate de Mi
nistru de interne a persecutat studenţii cari luptau pentru ideea naţională?

3) . De ce se asociază în lupta politică cu Vaida, Tilea şi Hategan cari sunt şi azi plă
tiţi cu sute de mii de Lei de către societăţile jidoveşti?

4 )  Cum poate lupta pentru românime alături de Angelescu, Mirto, Algiu, Garabet şi 
alţii cari sunt streini de neamul nostru?

5. Dl Vaida de ce este şi astăzi în mai multe consilii de administraţie ale societăţilor 
jidoveşti, ca de exemplu la fabrica „Dermata" din Cluj, la Soc. Americano Română şi altele 
de unde încasează sute de mii de Lei?

6. DI Vaida de ce n’a făcut ca Dl Iuliu Maniu să nu primească în nici un consiliu 
de administraţie.

7. Cine-1 va crede pe Dl Vaida că trăind din banii lui Iuda când va veni la putere va 
lovi în minoritari şi în streini?

Deasemenea-1 mai întrebăm pe Dl V la d :
1. De ce si-a părăsit pe fratele său Iuliu Maniu şi de ce-a trădat parti

dul Naţional-Ţărănesc. Noi ne întrebăm că oare nu cumva l-a părăsit de dragul lui Anghelescu 
şi din interese murdare băneşti, ca prin ajutorul Băncii urbane a lui Anghescu să salveze ban
ca „ Ardeleana “ care a primit o sumă de mai multe milioane ?

2. De ce este în contra drepturilor poporului de rând si a votu
lui universal pe care poporul şi l-a câştigat cu lupte grele şi revoluţii sângeroase ?

3< De Ce-a fost contra conversiunii şi de ce-a fost singurul deputat din Ar
deal care a votat contra legii de conversiune?

4. Ce-a făcut şi ce îmbunătăţiri a adus dela România Nouă încoace pentru oraşul său 
pentru judeţul său, sau interesul poporului acestei tari?

5. Ca fost Ministru al Cultelor să ne spună câte Biserici a zidit, câte şcoli a creat sub 
Ministeriatul Domnie sale?

6. Atunci când n-a găsit o sumă pentru Biserica din oraşul său natal, cum de-a aflat 
totuşi sute de mii de lei adunate din sudoarea ţăranului român pentru ca să le dea copiilor 
prietenilor săi ca să se plimbe în străinătate?

7. ) De ce dl Dr. Aurel Vlad a găsit cu cale ca prin Banca «Ardeleana" să facă că- 
mătărie, să terorizeze şi să subjuge populajia din acest tinut la carul bulgăroiului Angelescu ?

8. ) De ce-a lovit în interesele deponenţilor ascunzând valoarea averii adevărate ce-o are 
Banca „Ardeleana- pentruca restituirea sumelor să se facă la o sumă cât mai m ică?

Din toate astea se vede curat că Dl Dr. Vlad şi tovarăşii săi spun numai vorbe ne
dovedind cu nici o faptă dragostea -fată de elementul românesc.

R o m â n i !
Ridicarea elementului românesc nu se va putea face decât prin programul elaborat de 

marele bărbat de Stat lullli Mâltiu şi Ion Mihalache şi anume:
a) Exproprierea mărci industrii, adeca trecerea la Stat a minelor şi fabricelor 

pentru ca muncitorii acestora să nu mai fie la cheremul ciocoilor şi a bancherilor de pe plaiuri streinei
b) Expropierea si trecerea sub conducerea statului a tuturor

Băncilor pentru ca cei nevoiaşi să nu mai fie la cheremul cămătarilor ordinari şCexplotatori.
c) Luptăm pentru S ta tu l  fâ r ă n e S C  preconizat de Ion Mihalache pentru ca în acea

stă tară unde avem 90^  ţărani, aceştia să formeze o adevărată putere de Stat.
d) Luptăm pentru eşirea tuturor românilor din consiliile de Administraţie e Băncilor şi 

Societăţilor streine şi jidoveşti.
Aceste puncte de program numai vor putea duce la fericirea şi mulţumirea poporului 

şi de aceia gândurile noastre nu pot să se ’ndrepte decât către aceia cari sunt dovadă prin 
trecutul lor nepătat şi prin munca desinteresată depusă pentru binele acestui popor, de către 
Iuliu Maniu şi Ion Mihalache.

Deci astăzi când profitori ai băncilor şi intereselor personale uniţi cu bulgăroiul veniţi 
să vă fericească de pe cine ştie ce plaiuri, când aceştia încearcă a vă lua drept unelte pentru 
satisfacerea intereselor lor personale, gânditi-vă la adevăraţii conducători ai D-voastră şi strigaţi:

Trăiască Ion Mihalache!
Trăiască Iuliu Maniu!

( i  a iran
Dl Vlad ca aă poafă spune că ţoală 

lumea care a venit la târg a venit 
pentru adunarea Domnieisale a anun
ţat adunare poporală la Orăştie chiar 
pentru ziua târgului cel mare care 
a avut loc în ziua de Mărfi 4 Iunie 
a. c. — Spre marea lor nenorocire 
deşi piaţa şi străzile erau pline de 
lume în sala „Central* unde s ’a tinut 
adunarea de abia intrau câte unul 
sau doi curioşi. — Ciriacii dlui Vlad, 
Păr. Basarab, Iosif Indrieş, Victor 
Boroş dar mai ales bm Lăzero'u 
etc. stăteau în poarta Centralului şi 
trăgeau şi amăgeeu pe câte unul şi 
altul să intre înlăuntru.

Rezultatul a fost însă că Vs parte 
din scaunele existente în sală au 
fost goale şi făcând o numărătoare 
nominală a celor prezenţi am cons
tatat 144 de participanţi dintre cari 
30 de inşi au fost funcţionarii bănci 
„Ardeleana" membrii în consiliul de 
administraţie şi în consiliul de cen
zori tof simbriaşii dlui Vlad sau ai 
acestei băncii, — restul curioşii stră
zii căci am văzut acolo şi câţiva şefi 
de organizaţii liberale de pe satele 
dimprejur-

La aceştia mai trebue să adaugi 
femeile şi fetele cari au fost, iar du
pă aceia să-f dai seamă de mări
mea acestei adunări poporale orga
nizată de oamenii Iui Vaida.

Destul că pentru a crea admosferă 
Doctorul Dobo, permanentul alterego- 
vocabular al dlui Vîad, dădea din 
cap aprobând, iar în ordinea primă 
a scaunelor stătea Petru Slângu cara 
dădea primul tact al aplauselor, — 
la mijlocul sălii stătea Bora Vaier 
care continua, iar în fundul sălii stă
tea Cornel Mihailă şi loan Lăzăroiu 
care strigau din puteri şi fără răsu
net în public „trăiască, trăiască"!

Când dl Vlad a întrebat publicul 
că cine-i trădător noi sau ei, în aş
teptarea unei confirmări din partea 
auditorului s ’a auzit numai glasul 
Iui Lăzăroiu strigând „ei".

Nu trebue să uităm nici faptul că 
adunarea a fost anunţată pentru ora 
11 a. m. şi în loc să găsească sala 
ticsită la ora respectivă, sala era în* 
că goală, şi astfel adunarea nu s’a 
putut începe decât târziu la ora 12 
când s’a strâns putină lume care-a 
fost la Central.

Ţi-a fost mai more jalea însă când 
l'ai văzut pe bietul Vlad de ce stat- 
mejor a fost înconjurat pe scenă şi 
anume: Păr. Moţa care-a vorbit, dar 
a declarat că Dânsul nu este cu dl 
Vaida şi cu Vlad, ci este numai în 
principiu cu mişcarea frontului ro
mânesc, Dr. Dobo care n’a făcut 
nici odată politică şi care nu ere 
nici un alt merit politic în afară de 
cel de „partner de preference" al 
dlui Vlad căci pe Domnia Sa l’am 
auzit vorbind pentru primadată, apoi 
urmează ceilalţi asupra calităţii că
rora nu noi trebuie să insistăm îi 
cunoaştem ce-i leagă de mişcare,— 
Păr. Basarab, (consiliul de adminis
traţie al Băncii Ardeleana), Iosif In- 
drieş, (Banca Ardeleana,) Dr Câm
pean Simion (Angelescu şi Măgura 
Toplita), Băii tiu loan (Cooperativa 
din Cugir), Vaier Martin (Costică 
Angelescu), Victor Boroş (advocatura 
B&ncii Ardeleana). Cu acest Siat- 
Major s’a prezentat Dr. Vlad pe 
scenă şi lumea totuş a răbdat şi le-a 
ascultat până la sfârşit cuvântarea.

DupS toate acestea nu putem în
ţelege că părintele MOŢA care nu 
poate spune că nu ştie că Vaida es
te şi azi în Consiliile de administra
ţie ale societăţilor jidoveşti, CO-a 
Căutat acolo 1 Sau poate se teme 
şi sfinţia Sa de Banca Ardeleana ? 
Totuş însă este curios să-l vezi pe 
păr. Moja lângă Dr* Vlad căci tnfre 
ei armistiţiul bajocurilor s’a încetat 
abia de 2 luni de zile.

x. y.
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în satele noastre
„Şi la Tulova, ca şi In celelalte ju- i 

deţe din ţ*ră mişcarea vaidistă a fost 1 
îmbrăţişată de toţi ce nu mai contau 
Ia viaţa politică, fiind daţi afară din 
diferite organizaţii politice pentru 
fapte ce n-a venit încă vremea să le 
arătăm, cum şi din acei certaţi cu 
justiţia.

Aşa fiind, era foarte natural să-l 
vedem ca organizator al miş ăriii 
vaidiste la Tutova, tocmai pe dl... 
Vasile George scu-Bârlad, exclus din 
partidul Naţional-Ţăr. pentru fapte 
dovedite prin acte oficiale şi cari de
zonorau partidul din care a fost dat 
afară.

In calitate de reprezentant al dlui 
Vaida şi dflndu-se drept „şef* vai- 
dist In trei judeţe, dl V. Georgescu- 
Bârlad a pornit la organizarea cadre
lor vaidiste la Tutova, dându-şi toată 
osteneala. Lumea din oraşul Bârlad 
şi judeţul Tutova, cunoaşte foarte 
bine cine este dl V. Georgescu-Bâr. 
Iad şi însoţitorii dsale In propagandă 
şi îi primeşte ca atare, prin satele 
pe und se duc In propagandă.

Un grup format din cei mai devo
taţi partizani ai dlui Vaida In frunte 
cu „şeful" V. Georgescu-Bârlad s’au 
dus intr’una din zile adică au vrut 
să se ducă In comuna Bălăbăneşti ca 
s i  ţină acolo o întrunire şi să vor
bească locuitorilor, dtn acea comună.

Pentru a fi mai precişi In relatările 
noastre, ne referim chiar la reclama- 
ţia pe care dl V. Georgescu a depus o

la Tribunal din care vedem că „şeful" 
vaidiştilor se p'ânge astfel:

Locuitorii.. „au tras două căruţe 
în drum ne înjurau ne calomniau şi 
ne ameninţau* Reclamantul continuă 
să arate Tribunalului păţania,: „Ne-au 
spus, să nu îndrăznim ca să Intrăm 
îa sat că ne omoară".

Şi mai departe dl Georgescu re
clamă că grupul vaidist de sub con
ducerea dsale a fost calomniat cu cu
vintele: „hoţi* şi „tâlhari*.

In condiţiunile acestea, vaidiştii pro
pagatori ai formulei „numerus vala- 
chicus" re o poartă pe piept scrisă 
pe un Iei de cartonaşe, n-au mai 
putut intra In sat şi s’au retras du
când u-se de-adreptul la Tribunal cu 
reclainaţia, prin care chiamă în jude
cată, aproape pe toţi locuitorii din 
Bă'ăbăncşti.

Reclarnaţia vaidiştilor cari au fost 
taxaţi după cum se plâng ci, de 
„hoţi" şi „tâlhari" formează obiectul 
Dosarului No. 1316/1935 şi urmează 
să se judece de Tribunal, în ziua de 
10 Iulie 1935 pentru când s’au citat 
martori» spre a dovedii că vaidiştii 
sunt luaţi la goană din satele pe unde 
vor să se ducă.

Suntem informaţi că o copie de p6 
reclarnaţia vaidiştilor dela Tutova, 
a fost înaintată şi dlui Al. Vaida, 
spre a se convinge şi dsa de suc
cesul formulei „numerus valachicus*, 
şi a prietenilor dsale In jud. Tudova".

(„Secerea")

M i i  adunare i t i a l f i s t i
d e l a  C e r n ă u ţ i

20.0000 de bucovineni au manifestat pentru partidul 
naţional-ţărănesc şi conducătorii lui.
Discursurile d lo r Ion Mlhalache, Saucluc Săveanu, 
Mihal P opovid  si Niculae Lupu;

Continuându şi campania de lumi
nare a masselor şi răsturnare a gu
vernului, partidul naţional-ţărănesc a 
ţinut ieri o mare manifestaţie cetă
ţenească la Cernăuţi, la ea partici
pând fntreegă Bucovina.

Pe terenul patinoarului şi vasta 
piaţă Alexandri, masse compacte de 
Cetăţeni aşteaptă deschiderea adunării 
şi cuvântările fruntaşilor. La orele 10 
fşi fac apariţia pe tribună dd. Ion 
Mihaiache, Mihai Popovici, N. Lupu 
etc. cărora marea mulţime le face o 
călduroasă manifestaţie de simpatie, 
care durează mai multe minute.

Luând cuvântul, d. Sauciuc Săveanu 
preşedintele organizaţiilor bucovinene 
salută de dl Ion Mhalache şi pe 
ceilalţi fruntaşi, aducând prinosul or
ganizaţiilor din Bucovina şi devota
mentul lor neclintit.

Au mai vorbit apoi dnii Lunguleac 
Kasmarkovski, Alvirescu, Reuţ şi 
ing. Mihăilescu.

In urarele entuziaste al mulţimii a 
luat cuvântul d. Mihaiu Popovici, pre

şedintele organizaţiilor din Ardeal şi 
Banat.

D-sa a spus că vine la Cernăuţi 
să aducă prinosul Ardealului şi Ba
natului la această manifestaţie.

A luat apoi cuvântul d. dr. N. Lupu, 
care a spus în rezumat următoarele:

Am venit la Cernăuţi ca să punem 
cea de a treia piatră de înfăptuire a 
statului ţărănesc.

In uralele nesfârşite ale mulţimii a 
luat cuvântul d. preşedinte I. Miha
iache, spunând In rezumr.1 următoa
rele :

Aţi venit cu toţii hotărâţi şi disci
plinaţi. Spuneţi şi celor rămaşi acasă 
că noi nu v’am chemat la plimbare 
şi nici la sărbătoare, ci v’am chemat 
la mobilizare, la luptă, la biruinţă 1

D. preşedinte Mihaiache In conti
nuare arată foloasele mari ale coo
peraţiei şi sindicalizării precum şi 
punctele principale ale programului 
partidului naţionai-tăi ănesc, după care 
adunarea a luat sfârşit într’un entu
ziasm indescriptibil.

Continuăm adunările noastre
-  Adunările din Şlblsel sl Prlcaz. -

Duminecă îfi 2 1. c a< m. după 
serviciul divin a avut loc In fruntaşa 
comună Sibişel o adunare a parti
dului naţional-ţărănesc la care a par
ticipat întreg poporul care ieşea dela 
cele două biserici româneşti- 

Primul a  luat cuvântul dl colonel 
Vasile Băncescu apoi dl Dr- Alex- 
Herlea şi dl Protopop Vaier Pave- 
loniu-

După masă la orele 5 a avut loc 
o mare adunare în comuna Pricaz 
unde au venit şi oamenii din comuna

Foit cari au auzit că se ţine adunare. 
Aici au luat deasemenea cuvântul 
dnii: Colonel Vasile Băncescu, Prof. 
Samoilă Ciumaşiu, Dr. Alex. Herlea, 
şi Protopop Vaier Paveloniu.

Oratorii au explicat poporului ulti
mele evenimente petrecute în orga
nizaţia noastră judeţeană prin ple
carea dlui Aurel Vlad din partidul 
naţional-ţărănesc şi punctele princi
pale din programul partidului nostru.

R. B.

Ce a păţit săracul Vlad la Brad
Aşa 11-se întâmplă celor cu „numerusul" pe ori unde merg.

Duminecă în 2 Iunie dl Vlad înso
ţit de Cosfică Angelescu, au pornit pe 
sate In propagandă. Astfel au ţinut o 
adunare la Vinerea unde se zice că au 
ţinut-o In curtea lui Cornel Mthăilă, că 
vezi Doamne erau mai la adăpost de 
ori ce pericol.

Oamenii i-au adunat cu fanfara.
Dela Vinerea s’au dus Ia Cugir un

de afară de Siara şi Bălujiu nu nu i-a 
aşteptat nimeni. Aşa apoi s’au dus la 
prânz la Doctorul Dobocan, iar după 
prânz văzând că nu-i rost de adunare, 
au protestat că-i chiamă urgent la 
Brad, — întrucât acolo ar fi strâns 
poporul care-i aşteaptă să-i audă.

Ajunşi Ia Brad spie marea lor dezo
lare au constatat că îi aşteptau 25 de 
persoane. Necăjiţi că în faţa unui au- 
diter aşa de mic nu ar putea să se 
vatoiască, s’au dus la o cârciumă unde 
se ţinea jocul de Duminecă al fetelor 
şi flăcăilor şi au ţinut acolo adunarea 
în faţa tinerilor ascultători pe care nici 
nu i-a interesat ceace le-a spus Vlad 
Aurel şi cari nici nu au priceput prea 
multe din ceace le-a spus.

Aşa a păţit dl Vlad fn tot locul un
de a umblat şi încă tot nu şi-a dat 
seama că dumnealui umblă pe căi 
greşite şi că poporul nu-I urmează.

I M. V.

Săracii l iberal i
— Un răspuns pa care-l cer liberalii —

— In aten ţiunea d-lui Prefect Miocu. —
In nr. 14, din 24 Mai 1935 al ga- | 

zetei liberale „Dreptatea* din Deva, * 
într’un. articol cu litere groase întreabă 
pe dl Dr. Herlea directorul gazetei 
noastre, dacă este dânsul cu adevă
rat directorul gazetei sau poate acesta 
este dl D-. Iustin Pop căci după in- 
formaţiunile lor dl Dr. Pop nu l’ar 
lăsa pe dl Herlea să publice numai 
articolele pe cari le vrea dânsul. II 
mai întreabă dacă este adevărat ră 
dsa este directorul gazetei numai pe 
hârtie şi că In realitate dl Iustin Pop 
este „totum factum".

Domnii dela „Dreptatea" înainte 
de-a se angaja In discuţiuni privitoare 
la responsabilitatea redacţională a ga
zetei noastre ar fi mai prudenţi dacă 
ar semna propria lor gazetă ş’-ar 
constata că şl azi apare fără să’ se 
cunoască conducerea gazetei şi fără 
să aibe măcar un redactor respon- 
zabil, — ceace se interzice precis de 
către legea presei.

In acest senz atragem atenţiunea 
binevoitoare a dlui Prefect Miocu, şi-l

| rugăm să nu le aplice nici o pedea- 
J psă ci să-i invite să intre în legalitate. 

Coconul Mircea trebue să-şi tragă 
seama că întrebarea ce ne-a pus-o 
este o „intriguţâ" prea mică, palidă 
şi de nul efect în opinia publică.

Intriga serioasă şi subtilă este o 
specialitate, — pe când intriga de 
toate zilele este la îndemâna ori cuil 

In afară de acestea dnii liberali tre
bue să ştie că dl Dr. Iustin Pop este 
vicepreşedintele organizaţiei noastre 
judeţene şi azi conducătorul efectiv 
al acestei organizaţii aşa încât ar a- 
vea tot dreptul să dea directivele po
litice ale gazetei noastre.

Trebue Insă să se mai ştie că noi 
avem un serviciu redacţional bine 
organizat şi serios, — că dela apa
riţia acestei gazete până azi dl Dr. 
Iustin Pop nu a interzis publicarea 
nici unui articol ci a fost întotdeauna 
de acord cu tot ce s’a scris In această 
gazetă fie de dl Dr. Herlea fie de 
către alţii.

„Solia"'

Slabe a
— Cum a răspus Dl 1

In adunarea pe care a ţinut-o la 
Orâştie cu oameni strânşi cu arcanul 
de dl Vlad, a declarat că vrea să răs
pundă la toate întrebările noastre pe 
cari i le-am pus în manifes'ul ce-1 
publicăm şi în numărul prezent al ga
zetei noastre.

Intr’adevăr dl Vlad o răspuns, dar 
o răspuns lamentabil, — mai mult de
cât slab. La întrebarea că de ce nu 
face dl Vaida ca dl Maniu să iasă din 
toate consiliile de administraţie şi să 
nu primească bani dela Societăţile 
jidoveşti, — domnia Sa o răspuns că 
Dl Maniu e s ts  necăsătorit $1 
nu a re  cheltuelf, iar dl Vaida 
are familie şi a  avut d e  cres
cut copii şl că d e  acela a luat 
bani dela  societăţile jidoveşti

umentel
întrebările noastre. —

Dl Vlad să ne ierte, dar dacă dân
sul crede că asta este o justificare 
cinstită, — şi pe deasupra şi aprobă, 
după cum se vede, — că Vaida să ia 
bani jidoveşti, suntem obligaţi să-l ju
decăm foarte aspru pe dl Vlad.

Ne pare Insă rău că dânsul ne cre
de aşa de proşti încât ne poate duce 
de nas cu sofisinele acestea ale celei 
mai evidente imoralităţi în viaţa po
litică a ţării româneşti.

Dl Vlad care odinioară era de opo- 
trivă şi în contra venalităţii şi în con
tra linguşirii, azi ne face să credem 
că Ie aproabă pe amândouă?

Dar cu răspunsurile dlui Vlad vom 
continua.

Vifor-

ŞTIRI
Pentru foştii membri ai Gărzii 

Naţionale din Orăştie. Toţi foştii 
membrii ai Găizii Naţionale din Orăş
tie din anul 1918, sunt Invitaţi a se 
prezenta cu acte doveditoare că au 
făcut parte din această gardă la dnul 
Advocat Gheorghe Voişanu din Orăş
tie sau a trimite aceste acte prin posiă 
pentru a se întocmii un tablou de 
foştii membrii ai Gărzii cari vor fi 
decoraţi şi li-se vor acorda.

Actele se vor prezenta sau trimite 
până la data de 10 Iunie 1935.

*

încheierea anului la şcoalele pri
mare. Din partea ministerului ins
trucţiunii s’a dat următoarele îndru
mări asupra încheierii anului la şcoa
lele primare:

Cursurile şcoalelor primare vor în
ceta In ziua de 10 Iunie. Intre 1—10 
Iunie se va face repeţirea materiilor

predate şi sintetizarea lor. Dela 10-12 
Iunie se vor face pregătirile de fine 
de an, iar dela 13 la 10 Iunie, — în 
orele de dimineaţă — se va face exa
minarea elevilor, cu asistenţa părin
ţilor. Această examinare nu va conta 
ia situaţia elevilor, ci va numai un 
prilej de manifestare şcolară şi de 
stabilire a legăturilor între şcoală şi 
părinţi.

La şcoalele cu învăţământ supra- 
primar, se va da o deosebită impor
tantă examinării elevilor din clasele 
a 5-a şi a 6-a.

Dela 17 Iunie, va începe exame
nul elevilor de clasa a 7-a, pentru 
absolvirea cursului primar. Acest exa
men se va ţine pe centre sub pre- 
şedenţia unui organ de control şco
lar sau a unui învăţător delegat de 
revizorat. Pe lângă examinarea teo
retică, elevii clasei a 7-a vor fi su
puşi unui examen practic (lucrări în 
grădina şcoalei In ateliere etc.)

Serbarea de fine de an se va ţine 
la 23 Iunie,
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Aviz şcolar. Se aduce la cunoş
tinţă tuturor absolvenţilor Şcoalei de 
ucenici industriali din Deva caii încă 
nu şi-au ridicat Certificatele de bsol- 
vire ca să se grăbească fără amânare 
cu depunerea actelor necesare, spre 
a li*se întocmi gi înainta spre vizare 
Onor. Ministerului Muncii încă îna
inte de 30 Iunie 1935.

Toate cererile înaintate către Direc
ţiunea Şcoalei de Ucenici cari nu 
vor fi însoţite de acte în regulă nu 
vor fi luate în considerare neîntoc- 
mindu-se Certificatele cerute.

Certificatele de absolvire sosite la 
Minister după 30 Iunie nu vor fi vi
zate ori care ar fi motivul nerespec- 
tăriii ordinului ministerial.

Direcţiunea Şcoalei de 
Ucenici ind us tria li. Deva.

*

Aurul, ce se scoate din minele ţării 
noastre, pare a fi ajuns o marfă de 
contrabandă. La Baia Mare a fost 
descoperita o nouă bandă, care în 
irunte cu un anumit Farkas, expedia 
aur peste graniţă. La acest negustor, 
jandarmeria a găsit 2 kgr. de aur şi 
7 kgr. de argint. Preţiosul metal e 
confişcat, iar Farkas înaintat Parche
tului.

*

Şi-a pierdut averea la cărţi şi 
apoi s’a sinucis. Un inginer din Bu
cureşti, cu numele Adolf Kentner, a 
pierdut la cărţi suma de două mili
oane Lei. Această sumă era întreaga 
sa avere, din ce trebuia să trăiască 
şi să-şi susţină familia. Văzând că a 
ajuns pe drumuri, inginerul s'a arun
cat înaintea trenului care l-a făcut 
bucă(i.

*
Un trăznet puternic. Spre sfârşi

tul săptămânii trecute a fost trăznit 
turnul bicericii ortodoxe din comuna 
Mişca (jud. Arad). Trăznetul a fost 
atât de puternic Încât clopotele au 
fost sfărâmate complet. Scânteia s’a 
despărţit îa 5 părţi, spărgând zidurile 
în 5 locuri. Pe unde au intrat a făcut 
canale în cari Încape o mână. In două 
locuri zidul a fost despicat de sus
până jos. Ce a fost de ars, tot a ars.

*
Lângă Costanţa s’a descoperit un 

tunel de pe vremea Romanilor.
Nişte tineri din Costanţa au plecat în 
săptămâna trecută in excursie tn ju
rul oraşului. In apropierea comunei 
Ghiolpunar au descoperit, tntr’o coas
tă, gura unui tunel a cărui lungime 
nu se ştie îccă. La intrare tunelul e 
înalt de 1 m. După 4 m. însă, el se 
înalţă şi se lărgeşte încât pot trece 
prin el mai mulţi oameni alături. 
Tinerii excursionişti au intrat înăun
tru. Unul dintre ei a mers cam vre-o 
2 km. şi a făcut acest drum în două 
ore. Mai departe nu s’a putut duce 
căci nu mai putea respira. El spune 
că în tunel se găsesc mulţi lilieci şi 
alte animale cari iubesc Intunerecul. 
Mai spune apoi că tunelul nu e drept, 
ci în unele părţi urcă în altele co
boară. Se crede că acest tunel e de 
pe vremea Romanilor şi el făcea le
gătura între cetatea Adam Clisi şi 
altă cetate din apropiere. In curând
se vor face acolo săpături.

*
Un copil cu cap d broască. Fe

meia Nicolina Zlate din comuna Cai. 
nargea Mică (jud. Durustor) a născut 
un copil cu cap de broască. Copilul 
a trăit numai trei zile.

«
Orăşelul Suliţa distrus de foc.
Un groaznic incendiu a izbucnit 

In noaptea de 8 spre 9 Maiu în oră
şelul Suliţa, situat la 24 kilometri de 
depărtare de oraşul Botoşani, în Mol
dova. Focul a luat naştere la ora 
1 noaptea la crâşma lui losif Rotaru, 
de unde s’a întins cu repeziciune, 
cuprinzând aproape întreg orăşelul.

„ S O L I  A*

Magazinul de mode

L ZOIEL
oferă  onoratului public un 
m are asortim ent d e :  
cravate ultima m odă, gulere, 
cămăşi, pălării, pantofi pt. 
bărbaţi dam e $1 copii

I
cu preturi s o l i d e

Pompierii sosiţi din Botoşani au 
pulul stinge focul numai cu mare 
greutate, din cauza lipsei de apă, 
dupăce au fost prefăcute în cenuşe 
aproape o sută de gospodării. Pagu
bele sunt foarte mari iar jelea popu
laţiei, rămasă pe drumuri e de ne
închipuit. Cei mai mulţi locuitori fiind 
surprinşi de foc pe când dormeau, 
abia au putut să se salveee singuri, 
ne mai putând salva nimic din avu
tul lor. Au ars numeroase vite şi 
pasări.

Anunţ.
La Banca Populară „Parân

gul * din Petroşani ( Z i ar u l  
„Avântul*) se găsesc registre 
chitanţiere şi bonuri de plată 
pentru composesorate, asociaţii 
de"păşunat, păşuni comunale, 
cooperative, bănc i  populare, 
etc., precum şi alte registre de 
cari acestea au nevoe.

Se fac expediţiuni şi prin 
poştă, contra ramburs. Preţuri 
ieftine.

Vând urgent
200 000 hectare, terenuri auri
fere, alte minereri bogate în va
loare de 350 OOO.OCO Lei.
Aron Popa. la ziar.

Locuinţă
de închiriat
In Deva, Str. Şaguna Nr. 1 case 
de închiriat începând dela 1 Iulie 
a c. o locuinţă constând din 
5 camere, anticamere, bucătă
rie, spălătorie, cameră de baie, 
pivniţă, pod etc.
Informaţiuni în biroul advocaţial
Dr. Lazăr Lâszl6, Deva
Str. Şaguna 1. 1 -3

O persoană serioasă de 52 ani, 
sănătoasă, frumoasă, bună, cu 
caracter şi bine situată doreşte 
cunoştinţa unei văduve de 49-50 
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 .Solia" din Orăştie pen
tru Românul Transilvă
nean! de unde vor primi răs
puns sincer, păstrându-se orice 
secret. 1—3

Legătoria de cărţi şi cartonageria

D. Pardos
Orăstie

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

M. GHIMUŞIANU
m ăestru dasorn lcar

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

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

o lăptărie modernă
şi bineorganlzată cu p re 
gătirea untului $1 alte d i
ferite brânzeturi, precum 
$1 v inderea lor p e  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-vâ cu încredere la:

D u m itru  Ş te f
proprietar şl maşlnist-mechanic
u. p. ORĂŞTIE com . B O  i  U ,  (j . Huned.)

Halio!
Arendez sau eventual cum
păr o maşină de treerat 
grâu care să fie în bună 
regulă de funcţionare, cu 
toate aparatele necesare. 
Proprietarii de maşini, cari 
doresc o aâtfel 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 la :

D u m itru  Ş te f
p rop rietar  şi maşlnist-mechanic
u. p. ORĂŞTIE com. B O  i U ,  (j. Huned.)

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 1
Vizitaţi fără nici o obligaţie, 
marele asortiment al librărie 
BRANGA din Orăştie.

Vizitaţi cu toţii

RESTAURANTUL

„BOULEVARD"
al dnei Lupan din 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 

P r o p r .: SIMION GAVRILĂ
hotelier şi restaurator.

S a n d a l e  de dame 
şi domni.

M. STERN
Magazin d e  Textile şl încălţăm inte 

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

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

cele mai elegante asortimente.

Cetit! şi răspândiţi „SOLIA
i «

T iparu l tipografiei A . Hirsch, Deva, 1935.Girant: Dr- Alex. llerlea-


