
Nr. 8.Anul XIV. (I.) Orăştie, la 13*Iunie 1935.

r

Noi rămânem 

şi nu ne 

partidul. “

j r

?* r

ia matcă 

părăsim

Redacţia şl Administraţia:
Orăştie Str. Gh. Baritiu Nr,v 1.

Apare săptămânal sub îngrijirea 
comitet de redacţie.

D i r e c t o r :  Dr. Alox. Herlea

unui ABONAM ENTE:
pe 3 luni . . . .  30 lei — pe 6 luni . . . .  60 Iei 
pe 1 an . . .  . 120 lei pentru Inst. şi Aut. 500 lei 

Pentru ţărani 50 lei pe anul întreg.

E x e m p l a r u l  2 Lei.

t

Preşedintele organizaţiilor ardelene a Partidului 
Naţional-Ţărănesc a fost victima unui atentat 

comis de fratele său Ştefan Popoviciu.

Partidul liberal şi guvernul 
acestui partid se mândreşte în 
toate ocaziunile cu politica de 
realizări aplicate mai cu seamă 
în materie de edilitate jude- 
teană sau comunală şi cu seria 
nesfârşită a îndeplinirii multe
lor cereri individuale.

In articolul de azi vom arăta 
valoarea adevărată a  unei po
litici de realizări şi cum trebue 
privită această politică aplicată 
de partidul liberal, urmând ca  
pentru partea doua să reserv 
un articol special.

Partidul liberal decând a luat 
în 1922 puterea a manifestat o 
vădită desconsiderare a legii 
şi a guvernat mai cu seamă 
întemeiat pe dispoziţiuni luate 
dela caz la caz şi prin arbi
trar- Aşa s ’a ajuns la dezidera
tul intrării in legalitate pentru 
care a luptat opinia publică 
până la 1928 înrolată sub stea
gul partidului national-ţărănesc 
care a preluat atunci guverna
rea tării, — şi în numele aces
tui desiderat.

Zadarnic a introdus partidul 
nostru o nouă ordine în admi
nistrarea bunurilor publice şi-a 
păstrat cu sfinţenie legea căci 
partidul liberal când i-a urmat 
la putere a desconsiderat în 
aceaş măsură păstrarea legii şi 
guvernează şi azi după siste
mul său vechi. — Aşa imediat 
după ultima înscăunare a di- 
solvat consiliile comunale alese  
de popor în bună rânduială şi 
a introdus censura severă, a 
numit mii şi mii de sinecurişti 
în funcţiuni cari trebuiau des- 
fintate ca să nu însărcineze 
prea greu bugetul Statului şi 
altele multe.

Deasupra acestora există însă 
un fapt mai grav■ Desconside
rarea integrală a legilor pentru 
angajarea în obligaţiuni mate
riale ale institutiunilor publice 
— Iată despre ce este vorba 
Liberalii se laudă că au zidit 
atâtea şcoli că au făcut atâtea 
drumuri, că au zidit atâtea edi
ficii publice etc- —

Este evident că un buget pu
blic nu poţi să-l adaptezi azi 
aşa cum prevăd regulele cla
sice ale finanţelor şi anume să 
cauţi atâtea venite câte chel- 
tueli ai, ci dela stabilizare în
coace mai ales trebue să chel-

tueşti atât câte venite poţi avea 
fixând la maximul de azi con
tribuţia populaţiei la sarcinile 
publice-

Azi partidul liberal a anga
jat nenumărate lucrări publice, 
nu întemeindu-se aşa cum pre
văd legile, — pe prevederi bu
getare, — ci numai pe pers
pectiva unor vremuri mai bune 
ale bugetelor viitoare. — Astfel 
nu există aproape lucrare pu
blică angajată de partidul libe
ral care să fie achitată în între
gime de către ei, — câte lucrări 
se fac toate se bazează pe 
credit.

Aceste fapte au însă un tâlc 
moral şi anume ei se găsesc 
în aceaşi situaţie în care se  
găseşte un risipitor sau un ma
niac care fără să aibe acope
rire personală împrumută şi ri
sipeşte sume enorme obţinute 
cu girul unui prieten de bună 
credinţă- — Astfel şi guvernul 
liberal care-a obţinut încrederea 
electorală pentru guvernarea 
acestei ţări, — fără cunoştinţa 
celor cari i au încredinţat şi 
girat guvernarea, a început să 
risipească şi să facă angaja
mente nemăsurate în sarcina 
Ţării.

Din indentitatea acestor două 
cazuri putem trage însă cele 
mai depline concluzii asupra 
lipsei de morală, — care stă 
la baza lor.

Cred că nici odată tara n’a 
văzut mai multă desconside
rare de lege şi mai multă lipsă 
de chibzuinţă în cele publice şi 
totuşi zărind clar abisul în care 
ne afundăm, — şi pentru rea- 
credinta aceasta este întreit de 
condamnabil, — guvernul libe
ral nu schimbă calea rătăcită 
şi care ne duce Ia falimentul 
creditului Statului şi institutiu
nilor publice.

Ţara trebue să stea de veghe 
şi să-le spună cu un minut mai 
de vreme un *vetoH categoric 
al faptelor ilegale pe care se 
întemeiază guvernarea lor.

Partidul national-ţărănesc va 
păstra vie în opinia publică 
ideea de legalitate şi răspun
dere căci ştie că nu peste mult 
tot lui îi va reveni rolul greu 
din trecut, ca să umple golurile 
nesocotinţei liberale.

Dr. Alex. Herlea.

Duminecă dimineaţa d. Mihai Po
poviciu, fost ministru de finanţe şi 
justiţie, a fost victima unui atentat.

D, M.hai Popoviciu venise cu fa
milia la casa d-sale din Braşov ca 
să petreacă câteva zile. Duminecă 
dimineaţa pe la orele 9 se găsea |n 
balconul casei împreună cu câţiva 
invitaţi, printre cari dna şi d. Arci- 
sevschi ministrul Poloniei. La un mo
ment dat intiă Ştefan Popoviciu unul 
dintre fraţii fruntaşului nostru, care 
de mai multă vreme trăia o viaţă izo
lată şi curioasă şi suferea de nervi. 
Acesta la invitat pe d. Mihai Popo
viciu pâuă In încăperea de alături 
Nebănuind nimic d. Mihai Popoviciu 
şi-a urmat fratele. Abia a ieşit afară 
când după câteva cuvinte Ştefan Po
poviciu a scos revolverul şi a tras 
asupra fostului ministru. In acel mo
ment dna Mihai Popoviciu parcă sim
ţind ce se va întâmpla intrase şi ea 
în cameră şi a prins pe la spate pe 
atentator care a mai tras două focuri 
iar după acea a fugit baricadându.se 
îu mansarda casei.

Dintre cele trei focuri de revolver 
graţie intevenţiei curajoase a dnei 
Popoviciu, numai primul a atins pe 
d. Mihai Popoviciu, rănîndu-1 la umăr.

Imediat a fost anunţată poliţia şi 
procurorul de serviciu cari sosind 
la faţa locului au îucercat să ares
teze pe atentator. Acesta n'a voit 
însă să se predea şi a ameninţat cu 
împuşcarea pe cei cari se apropiau

Deşi liberalii se laudă că vor mai 
sta multă vreme la putere totuşi cei 
cari cunosc politica mai de-aproape 
ştiu că ei se află la sfârşitul guver
nării lor.

Cauza că s’au cheltuit aşa de re
pede trebue cătată în mai multe fapte 
şi anume:

I. Poporul s’a săturat de ei fiindcă 
sub nici un alt guvern nu au încasat 
aşa cu forţa dările ca sub liberali,

II. Liberalii numai pe L ţăse  unesc 
In dos însă este mare neînţelegere 
între Dinu Brăteanu, şeful partidului 
şi Ghifâ Tătărăscu şeful guvernului.

III. Deasemenea în chestiile de

de ascunzătoarea lui. A tras chiar 
şi focuri de revolver.

Poliţia aducând întărituri şi înce
pând să spargă uşa ascunzătorii, a- 
tentatorul şi-a tras un glonte de re 
volver îa gură.

D. Mihai Popoviciu a fost trans
portat imediat la sanatorul dr. Mâr- 
zescu, unde a fost pus sub supra, 
veghere.

Starea dsale din fericire este In 
afară de orice primejdie. In cursul 
zilei l-au examinat şi dd. prof. Iuliu 
Haţieganu, prof. dr. Nasta, cari s ’au 
pronunţat în acelaş fel. Consultul 
doctorilor a ajuns la concluzia că 
deocamdelă nu este necesară o in
tervenţie chirurgicală pentru extra
gerea glontelui.

In cursul zilei numeroase persona
lităţi politice s’au interesat de starea 
dlui Mihai Popoviciu la casa dsale 
din Braşov şi la sanatorul Mârzescu. 
Toate informaţiile cari se primeau 
dela Braşov erau asigurătoare rela
tiv la starea sănătăţii dsale.

D. Iuliu Maniu a fost informat la 
Bădăcini despre groaznica întâmplare. 
Imediat s’a declarat că cu primul 
tren va pleca la Braşov spre a vi
zita pe d. Mihai Popoviciu.

Din judeţul nostru încă s’au trimis 
mai multe telegrame prin cari se 
urează preşedintelui nostru cea mai 
grabnică însănătoşire.

Şi noi ne bucurăm din inimă că dl 
Mihai Popoviciu se află în afară de 
orice pericol.

import şi export este mare nt înţe
legere Intre unii membrii ai guver
nului şi ministrul Manolescu-Strunga 
încât acesta din urmă a ameninţat cu 
demisia. —^Gb. Tătărăscu Insă în mod 
provizor a împăcat lucrurile ca să nu 
se compromită.

IV. Toate partidele în frunte cu 
partidul naţional-ţărănesc şi cu fron
tul constituţional al dlui Averescu şi 
Ghcorghe Brăteanu au început adu
nările pentru răsturnarea guvernului.

Astfel ne putem aştepta din zi In 
zi să cadă cărămida In capul guver
nului liberal şi să plece dela putere 
lăudăroşii liberali.
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R ă v a ş .
D A. Vlad, pâriăce d- Groza nu 

i-a intentat procesul de presă, spu
nea în gazeta dsale, că d. Iustin Pop 
a făcut valachiştilor, prin atitudinea 
sa un mare servitiu deschizând po
sibilitatea, ca cei din frontul pluga
rilor să 'se îndrepte cătră ruptura 
vaidistă ba spunea chiar, că aceştia 
ar fi pe calea de a şi păiăsi şeful 
pentru a se face credincioşii dlui 
Vlad. Acum, că e în proces, schimbă 
macazul şi îşi face o bucurie meş
teşugită, că d. Groza a ajuns, să fie 
de o părere cu d. Iustin Pop ba în
trezăreşte, că se va întâlni în acelaş 
partid cu acesta.

Fie sigur d. Vlad, că d. Iustin Pop 
ştie, să se îngrijească altfel decât dsa 
în ce priveşte anturajul. De ex- d. 
Iustin Pop nu are în jurul seu nici 
un amnestiat, cum se găsesc în cer
cul dsale mai ales unul, pe care 
chiar d. Vlad îl decapitase în anul 
1932., refuzând, să-l pună pe lista 
candidaţilor de depute Ji, aceasta pen
tru grave incorectilăji şi abuzuri atât 
de bine ştiute de d Vlad.

D. Iustin Pop mai ştie apoi, să-şi 
afirme indepedenta politică fa{ă de 
ori şi cine, nu c i d- Vlad, care azi 
stă la cheremul liberailor, pe cari 
nu cutează a-i atinge nici barem cu 
un suflu- Motivul? — Atmosfera apă
sătoare, în care se găseşte d- Vlad 
şi decât atmosfera e şi mai greu 
straşnicul dosar al anchetei îndelun
gate, ce s’a făcut asupra neregule- 
lor şi abuzurilor dela Camera de 
agricultură chiar în timpul, când d. 
Vlad era presidentul acestei camere. 
In felul aeesta ne vom trezi azi-mâne, 
că se întâmplă o altă minune d cât 
cea crezută de d. Vlad: dsa se va 
îmbrăţişa şi pupa cu — Gută şi ce 
mai ştii, că nu se vor găsi în acelaş 
partid pe cale de fuziune, căci Gută 
şi Vaida azi sunt într-o cordială câr
dăşie politică. ^

Vorbisem mai sus de anturaj. Cine 
ştie, care era ambianta politică a d. 
Vlad înain'e, ca dsa să se fi ataşat 
Fiihrerului dela Cluj, bineînţeles din 
motive de pur şi înalt patriotism, de 
care i-ardea inima, — numai cât pa
triotismul era bine calculat — azi îl 
vedepe fostul nostru şef în situejia la
mentabilă a  lui Marius pe ruinele 
Cartaginei, încunjurat de ciurucuri. 
A pătit o bietul fost şef glorios ca 
săcuiul cu prunele la graniţa Ardea
lului. când s’a  reîntors acasă din 
vechea Românie şi a revăzut pru
nele, pe cari le aruncase din straită, 
când părăsise Ardealul şi le stropise 
— dar nu cu isop. Dl V!nd de sigur 
cunoaşte această poveste, de acea 
nu o mai înregistrăm aci, ci îl lăsăm, 
să şi-o aplice şi pentru mai departe 
spre mai marea glorie a biografiei 
sale şi a negloriosului stăpân al dsale.

*
Unu! dintre cei mai inspiraţi vala- 

chişti dela gazeta dlui A- Vlad, — 
îl cunoaştem, că e «incorigibilul idea
list" zicem noii «cronic", căci are 
vechimea, — a scris cu o şi mai 
mare inspirase un articol, căruia i a 
dat titlul întrebător: Gjne-i fripturist?

Autorul în loc, să îndrepte întreg 
articolul, mai ales întrebarea din 
titlu cătră sine însuş, răspunzând fără 
nici o făţărnicie, dar cu titlul vechi- 
mei şi de atâtea-ori repetate-i repe- 
tiri: Eu Sum I — încearcă a toca cu 
obicinuitul dsale stil flecăref» — cum 
însuş şi-l’a caracterizat, — că noi, 
antivalachiştii ahtiăm friptura. Dar 
cine ceteşte acel articol, momentan 
Infelege, că autorul e un suflet tor
turat de moarte de farmecul fripturii. 
Văzând el, că Fuhrerul nu-i aduce 
la putere, se lapădă de aceasta mai 
altfel decât vicleana vulpe de stru
gurii, pe cari nu-i Epotea ajunge. Şi 
cum întreg articolul e o dulce reve
rie pentru autorul ei, ca barem în 
fantezie să poată adurmeca domne- 
zăiasca friptură, el îşi uită de să
geata, destinată adversarilor şi zice 
cu încântare de sine:

„ S O L I A -

Pe marginea 
unui Mormânt.,,Pe noi ne a adunat în jurul dlui 

Vaida ideea şi nu mirosul da friptură.
Am înţeles perfect. Gura păcăto

sului adevăr grăieşte Adecătelea vai- 
diştii, mai ales autorul în chestiune, 
— nici n’au aşteptat, să le ajungă 
mirosul de f iptură la nas, ci li-a fost 
suficientă doar i-d-e-e-a fripturii, pen- 
Iruca să se avânte la acela, care, 
cum credeau ei, avea tepsia cu frip
tura. Căci evanghelia lor era şi este:

Intr-un incept era Ideea şi ideea 
era la Vaida şi Vaida era ideea 
Iar ideea era fiptură, câte o bucă- 
tură de fiecare venitură din ruptură.

*

Acelaş inspirat de „ideea" fripturii 
până la fanatism, mai scrie şi un 
alt articol în aceeaş gazetă, căci doar 
vrea, să se impună patronilor sei 
prin hiperzelul şi hărnicia sa crezând, 
că tn felul acesta i se vor ierta gre
lele păcate din trecut, săvârşite prin 
atâtea fripturisiri, Titlul articolului 
este: In fala programului — talmud 
Nafional-tărănesc. R esă clvar din 
titlu, că autorul îşi bate joc de pro
gramul partidului national-ţărănesc, 
care e un cap de operă în istoria 
programelor partidelor politice şi pe 
care inteligenta autoiului articolului 
în chestiune nu-1 poate cuprinde. 
Nici nu vom stărui a polemiza cu 
dsa, ci vom face aci numai scurte 
reflexiuni asupra îmbălării hămisitu- 
lui plusquam fripturistj

Nu ne supără asemănarea dintre 
programul nostru şi Talmud-ul jido
vesc, care e o carte de mare va
loare şi pentru lumea creştină. E1 
cuprinde desvoltarea viet i spirituale, 
sociale, juridice şi religioase a ve
chiului popor evreesc şi noi am dori 
nespus, dacă programul nostru ar 
produce aceaş influentă covârşitoare 
asupra vieţii neamului românesc, pe 
care a avut-o Talmudul e supra po
porului evreesc-

Dar pentru ce hula împotriva pro
gramului nostru ? însuş Fiihreru! dela 
Cluj pretinde, că. a colaborat la cre
area acestui program ba mai mult; 
când această operă a fost terminată, 
el a esclamet în cuvintele cclea mai 
elogioase asupra noului program al 
nostru.

Şi mai ceva: valach>şh'i spun, că 
ei sunt partidul national-ţărănesc, ei 
sunt matca iar noi suntem apostaţii 
politici oi programului. Dacă este aşa, 
atunci şi progtamu! — talmud li-se 
revine lor, sunt deci obligati a şi-l 
însuşi, respecta şi realiza. Gazeta 
lui A. Vlad îşi zice: organ al part. 
nat--torăne8c chiar şi în nr. din urmă. 
Şi atunci se naşte întrebarea: pen- 
truce ruptura produsă de feudalul 
dela Olpret-CIuj secundat de celalalt 
feudal dela Bobâlna-Orăştie?

Ajungem iarăş la singura conclu- 
ziune posibilă, pe care am exprimat-o 
d e ja : valachişti să-şi iee o altă de
numire decât Frontul românesc. Mai 
potrivită cu situaţia, în care se gă
sesc, ar fi denumirea de: Frontul 
capetelor perdule■

P. S. Nu cumva autorul în ches
tiune din talmud s’a inspirat atunci, 
când a înfiinţat casa de zăloage în 
companie cu evreul Garai Pavel şi 
membrii familiei acestuia ?

Abonaţii cetltl «I faceţi 
reclamă numai fn

„ S O L I  A“
cea mal serioasă sl cea 
mal răspăndltă gazetă 
din Judeţul Hunedoara

Am lăsat intenţionat să apară două 
numere din gazeta noastră dela moar
tea aceluia care a fost Moisă Savu, 
acum însă suntem nevoiţi să turbu
răm durerea celor ce-1 deplâng cu 
câteva întrebări pe cari opinia pu
blică are dreptul şi datoria să le pună-

Se ştie că Moise Savu a fost un 
judecător integru, iubit şi stimat de 
toată lumea. A ajuns încă în timpul 
regimului trecut până la gradul de 
consilier de Curte de Apel, a fost 
singurul judecător român in Ardeal 
care prezida Curtea cu juri şi un dis
tins specialist, poate chiar ultimul 
specialist român, în materie urbanială, 
de comasări şi segregări- Avea Moisă 
Savu o minte de o agerime rară, 
prez'da procese penale cu o măies
trie şi o artă de admirat.

A fost primul Prim-Preşedinte ro
mân sub rpgim românesc la Tribu
nalul din Deva în care calitate — 
după cum spunea un orator la în
mormântare — cu lacrimi de bucu
rie în ochi şi în dulcea noastiă limbă 
românească a pronunţat prima sen
tinţă fn nume'e M. S. Regelui Fer
dinand.

Şi în fine ca o încoronare a unei 
munci neobosite şi cinstite, a fost

Ne vine ştirea dela Bucureşti că | 
imediat după serbarea din 8 Iunie 
M. S. a primit tn audientă pe dl Ti 
tulescu care-a venit acasă din străi
nătate şi văzând că nu mai merge 
cu atâtea hârăieli între Dinu Bră- 
teanu şi Tătărăscu, l a însărcinat să 
formeze Dânsul un guvern national 
compus din toate partidele*

Astfel dl Titulescu a şi .început să 
cerceteze pe şefii de partide să în-

avansat la Curtea de Apel din Cluj.
Şi dacă acesta a fost Moisă Savu 

cum se poate oare explica faptul că, 
nici unul dintre judecătorii acestui 
judeţ nu au găsit cu cale să ros
tească două cuvinte de adio lângă 
sicriul veneratului lor coleg?

Cum se face că sicriul Iui nu a 
fost dus la carul mortuar pe umerii 
tinerilor săi colegi şi carul mortuar 
nu s ’a abătut prin fata Tribunalului 
aşa cum se obişnueşte?

Şi am putea să înşiiăm multe din 
întrebările cari ne-au cuprins în ziua 
îr mo mântări. este însă suficient şi 
caracteristic să amintim doar că Tri
bunalul din Deva n a învrednicit ră
măşiţele pământeşti ale primului său 
Prim-Preşedinte nici măcar cu o co
roană de flori!

Anul trecut a fost înmormântat în 
Deva un advocat şi corpul magis
traţilor s ’a comportat la fel. Ne-a 
durut dar am tăcut. Am căutat noi 
înşine fel şi fel de motivări şi jus
tificări pentru a scuza pe cei absenţi.

Nu ne am fi putut însă niciodată 
închipui că la moartea ui ui înalt 
magistrat această tristă poveste să 
se repete.

/. S.

cerce formarea unul astfel de guvern. 
Nu se ştie încă dacă va reuşi sau nu.

Dacă dl Titulescu nu va reuşi să 
formeze un guvern nafonal, se va 
încerca foi marea guvernului natio- 
nal-tărănesc ca cel mai tare partid 
din opoziţie — In ori ce caz soarta 
guvernului liberal este deja cunos
cută şi se aşteaptă zilnic plecarea 
liberalilor dela putere-

Slabe argumente!
Am arătat în numărul trecut al ga

zetei noastre că dl Vlad la aduna
rea ce-a tinut-o la 4 Iunie în Orăş- 
tie a răspuns la unele întrebări ce 
i-am pus. Astfel la întrebarea că dl 
Va;da de ce face parte din consiliile 
de administraţie jidoveşti şi de ce 
ia bani dela aceste societăţi, a răs
puns că dl Vaida este om cu fami
lie şi-a trebuit să crească copii, nu 
ca dl luliu Maniu ca?e este burlac.

După acest lamentabil răspuns a 
continuat să răspundă şi la alte în
trebări. Astfel la întrebarea că ce-a 
realizat dela Romania-Mere încoace 
pentru judeţul şi oraşul său natal a 
răspuns că pentru aceasta dacă i-se 
aduce lui o învinovăţire această în
vinovăţire nu o primeşte singur căci 
cel puţin tot atât de vinovaţi sunt şi 
dnii Iulij Maniu şi Ion Mihalache 
precum şi întreg partidul fiindcă a- 
tunci când a fost partidul la putere 
ei erau răspunzători pentru lipsa rea
lizărilor materiale în judeţ- — Această 
logică a dlui Vlad este de tot su
bretă căci după dânsul Maniu şi Mi
halache ar fi răspunzători pentru 
toate neajunsurile locale! Ori atunci 
de ce există şefi locali, — tocmai 
pentru a se interesa de cauze cari 
sunt de interes local şi cari nu se 
pot încadra în preocupările unui gu
vern întreg, a unui primministru sau 
a unui şef de partid guvernamental.

In judeţul Hunedoara însă dl Vlad 
avea o situaţie specială, căci dato
rită autorităţii sale în partid nici dl 
Maniu şi nici altcineva nu se ames
tecau în judeţul Hunedoara, unde 
dl Vlad era atotputernic. — Şi-aturci 
când dlui Vlad i s’a dat această

atotputernicie am eşleptat dela el 
să-şi î deplinească şi obligaţiunile 
ce le avea fată de judeţul şi oraşul 
său natal şi f“tă de alegătorii săi
credincioşi

Astfel dl Vlad care avea toată au
toritatea şi puterea să exopereze pen
tru judeţul şi oraşul său maxim de 
beneficii, constatăm cu durere că nu 
a depus nici o silinţă ci s ’a  complă
cut intr’o regretabilă comoditate «i 
nepăsare, — Iră nd în concepţia au- 
tocrată că toată lumea este obligată 
să i-se închine fiindcă el este Aurel 
Vlad şi e primul activist al politicii 
ardelene.

Este foarte trumos. şi suntem Orăş- 
tienii mândrii că am avut un Aurel 
Vlad, dar asta nu însemnează că 
noi să aprobăm mai departe steri
litatea publică a  dlui Vlad care In 
afară de critică şi acea In cele mai 
multe cazuri exagerată, nu a pus mei 
o piatră de hotar în judeţul său. — 
Noi îi răspundem „îi fi dta Aurel 
Vlad dar asta nu te ’ndreptăteşte 
să cultivi lenea şi nepăsarea şi nici 
să desconsideri principiul muncii 
constructive". Nu vezi ce au Încer
cat alţi şefi de partide să realizeze 
în judeţul nostru şi Dta ai stat cu 
mânile în sân".

Nu putem pricepe cum nu-şi dă 
seama dl Vlad şi cum i- a trăznit prin 
minte să pue vina pe dl Maniu, zicând 
că|n’a făcut nimic|fiind Maniu şi par
tidul răspunzător. — Să vede că 
afară de aceste argumente slabe al
tele n’are şi nu se poate scuza în 
fata oamenilor.

x. y.
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întâmplarea cu prefectul 
politiei din Bucureşti.
Scrisoarea energică a dlui Preşedinte Ion Mihalache.

Cetitorii noştri trebue să-şi aducă 
aminte că In anul 1933 ultima oară, 
când a abzis dl Iuliu Maniu dela gu
vern, a fă:ut-o unindu-se cu dl Mi
halache pentru că nu au putut înlă
tura din postul lui pe prefectul po
liţiei din Bucureşti, pe Colonelul 
Marinescu care avea susţinători foarte 
puternici.

Tot atunci dnii Maniu şi cu Miha
lache au cerut şi îndepărtarea coman
dantului jandarmeriei a generalului 
Dcmitieseu. Fiindcă Dumnealor n’au 
putut obţine aceasta mai bine s ’au 
retras dcla guvern.

N’a trecut însă nici un an de zile 
şi s’a dovedit câtă dreptate a avut 
dl Maniu, căci pe generalul Dumi- 
treacu l’au prins cu multe m'ş Iii ce 
a făcut pela comandamentul armatei 
şi a fost pedepsit de consiliu de răz
boi cu 5 ani închisoare.

D şi despre colouelul Marinescu 
nu s’au mai auzit multe lucruri, — 
afară de-o călătorie ce-a făcut astă 
vară In străinătate şi In care că’ăto- 
rie a cheltuit ca un prinţ şi nu ca un

funcţionar de stat, — iată Că In z ua 
de 8 Iunie fără să ceară permisiunea 
superiorilor săi a rostit o cuvântare
la Radio In care atacă vehement toate 
partidele politice ce-au guvernat 
înainte de venirea In ţară a M. S. 
Regelui.

întrucât nu se cade ca un slujbaş 
al Statului să facă politică şi să ţină 
asemenea cuvântări, mai cu seamă 
dară acesta este şi ofiţer, — şi având 
tn vedere faptul că a atacat partidul 
naţional-ţărănesc sub guvernarea că
ruia a venit In ţară M. S. Regele, — 
Dl Ion Mihalache preşedintele par
tidului naţional-ţărănesc a scris o 
scrisoare energică dlui priministru 
Tătărescu In care II roagă să ieie 
cele mai severe măsuri ca asemenea 
fapte să nu se mai petreack cu un 
funcţionar public.

Dl Priministru Tătărescu imediat 
a luat In cercetare cazul si a aplicat 
colonelului Marinescu pedeapsa mus
trării tn scris.

Dar aceasta este numai începutul.
S V.

Ce-a pălit săracul M
la  O ră ş tio a ra  de Jos

Săracui Vlad, — de când a ieşit 
din partidul naţional ţărănesc şi de- 
când l’a părăsit pe iuliu Maniu toate 
planurile îi iasă pe dos. — Astfel el 
a crezut că dacă merge pe sate şi 
va vorbi oamenilor toată lumea îl 
va urma fără murmur. El însă nu 
şi a dat seama că oamenii întâi se 
întreabă că oare Vlad cu cine-i cu 
Maniu ori cu Vaid'i şi când af'ă că 
Vlad s’a dus cu Vaida fug de el ca 
de duhul rău căci poporul ştie că 
Vaida luptă pentru linguşirea celor 
de sus, iar Maniu stă cu spinarea 
dreaptă, — şi nu se pleacă decât 
în faţa voinţei poporului 

Duminecă în 9 Iunie a. c Dl Aurel 
Vlad şi-a încercat norocul şi în co
muna Orăştioara-de jos- Noi însă sin
cer nu i am mai dori să i se întâm
ple nicăieri aşa ceva căci îşi pierde 
ori ce autoiitate şi este în fa voi ul 
său să ocolească asemenea sifuaţ-uni.
— După ce soseşte în comună se 
adună cu chiu cu vai vre o 15 oa
meni strânşi dintre trecătorii pe stradă,
— alături la vre-o 30 ri.elrii era un 
mare grup de oameni care juca cărţi

în faţa casei, — aceştia însă nu s’au 
sinchisit la vederea dlui V.ad şi au 
continuat mai departe să joace cărţi* 
— După ce dl Vlad şi-a început cu 
vântarea şi câţiva ţărani mai deş
tepţi au văzut că dl Vlad aduce apă 
pe moara iui Vaida, s’a sculat unul 
dintre ei şi a zis: .haideţi fraţilor 
mai bine să jucăm căiţi că cel pu
ţin ne trece vremea mai plăcui “.

La asta dl Vlad s’a enervat, — nu
mai că vezi cu atâta s’a ales căci 
poporul prea mult nu s’a sinchisit.

Aşa a păţit săracul Vlad, — şi 
aşa o să mai păţească în multe părţi 
pe unde va merge căci poporul mai 
bucuros va face ori ce altceva de
cât sâ-I asculte pe el*

Ne miră însă că din toate acestea 
dl Vlad nu a tras nici o învăţătură- 
II rugăm să şi aducă aminte cum îl 
ptimea poporul şi cum îl asculta 
când era în partidul naţional ţără
nesc şi când mergea pe aceaş cale 
cu Iuliu Maniu.

Să nu se trezească însă prea târziu I
V. I.

De ce se duşmănesc
liberalii Intre ei

La liberali există două tabere, una 
a liberalilor bătrâni în frunte cu Dinu 
Brătianu şi alta a celor tineri în 
frunte cu Ghuţă Tătărescu-

Dinu Brătianu se teme însă de 
multă vreme că liberalii tineri vreau 
să-I Iapede de el. Astfel a pus la cale 
mai mulfe lovituri în contra oameni
lor lui Tătărescu. Săptămâna trecută 
un cumnat de-a lui Dinu Brătianu 
nu anume Niculescu Dorobantu care 
este şeful organizaţiei judeţului Ilfov, 
a adunat organizaţia judeţeană şi a 
hotărât ca să dea afară din partid 
pe 1. Ghiaţă prefectul judeţului şi pe

fiul său deputatul Petre Ghiaţă Mo
tivul ar fi că aceştia ar fi uneltit în 
cortra disciplinei de partid. Adevă
rul este însă că aceştia fiind oame
nii lui Tătărescu, Dinu Brăteanu îsi 
pregăteşte apărarea dândui afară ca 
nu cumva să apuce de asupra*

Iută ce bine se au liberalii cei 
mari. De altfel nici cei mici nu se 
au mai bine căci ştim noi ce mult 
se iubesc între ei Miocu cu Mireea 
Oprea cu Radu cu Bursan cu Vulcu 
Mitiţă etc. aşa că se apropie ziua 
socotelilor între ei înşişi.

V. N.

Dl Vaida i  ® iii u> vicii
Unui bă bat de Sfat îi şade bine 

ca înainte de toate să ştie ce vrea 
şi să cunoască bine drumul pe care 
o apuca, pentru a putea cere încre
derea Ţări.

Spre marea noastră uimire dl Vaida 
nic> astăzi nu ştie ce doreşte. El 
strigă în lugul ş̂i ’n latul ţării «nume- 
rus valachicus" fără să explice că 
într’un caz de guvernare cum înţe
lege el să aplice în practică acest 
numerus valachicus

Cauza este că dl Vaida până azi 
nu are un program referitor la ches
tiile mari de Stat, şi vrea să îmbete 
lumea cu apă rece zicând că ferici
rea Ţării vine dela numerusul lui. — 
Oamenii cuminţi şi cu judecată îşi

dau însă seama că prin numerus 
nu rezolvă nici o chestie de Stat. şi 
mai ales nu rezolvă chestia finan
ciară şi economică dela care depind 
toate celelalte.

Oamenii să-I întrebe pe dl Vlad 
când mai vine în propagandă că prin 
numerus se zidesc biserici şi şcoli, 
prin numerus să fac şosele, prin nu
merus să zidesc spitalele, prin nu
merus să urcă preţul vitelor şi al 
bucatelor ?

De-abia atunci vor vedea iubiţii 
noştrii prieteni ce sarbăd şi ce gol 
este numerusul lui Vaida şi că el 
nu conţine nimic din ceace ar trebui 
să conţină pentru îndreptarea şi 
înaintarea ţării.

Cum stau de vorbă 
Dinu Brătianu $1 Tătărăscu

Duminecă în 10 Iunie a avut loc 
Ia Bucureşti o sărbare la care au 
luat parte şi dnii Din Brătianu şi Tă
tărăscu. Ambii bărbaţi de stat au 
luat loc la tribună în primul rând 
având scaunele alături. — întreg pu
blicul prezent se u>ta spre ei ca să-i 
vadă ce-i adevărat din vorbele că 
ar fi supăraţi între olaltă.

Spre marea mirare a publicului

deşi cei doi bărbaţi au şezut alături 
poate 2 ceasuri, în afară de salutul 
la sosire şi la plecare, n’au vorbit 
nici un cuvânt întreolaltă.

Lumea atunci apoi şi-a dat sea
ma ce mare este unirea conducăto
rilor din partidul liberei.

Oamenii astfel îşi dau seama că 
un partid undejconducăforii se mâncă 
intre ei nu fac mare lucru pentru ţară.

Ş T I R I
Petrecere de vară. Reuniunea Me

seriaşilor Români din Orăştie aran- 
jază în 17 crt. (a doua zi de Russale) 
tradiţionala petrecere de vară (Iunial) 
în „Parcul Orăşenesc".

Program: 1 La ora 11. plecarea 
conductului cu muzica Reg. 92 Inf. 
din localul Reuniunii. — 2. La ora 
3. deschiderea petrecerii cu „Hora 
mare".

*

Logodnă. Anunţăm cu plăcere lo
godna dlui advocat Dr Romulus 
Cioflica cu d-şoara Ica Crişanu din 
Buteni care s’a celebrat în cerc res
trâns familiar în ziua de Vineri 7 
Iunie a. c- în Arad-

Urăm tinerilor logodnici cea mai 
deplină fericire şi Ie transmitem cele 
mai sincere felicitări.

*
f  Flaviu Pop. Anunţăm cu multă 

durere sufletească încetarea din viaţă 
a prietenului nostru iubit, distinsul 
tânăr Flaviu Pop, student în medi
cină, în vârşlă de 34 ani fiul regre
tatului medic militar lt.-colonel Dr. 
Pop. înhumarea rămăşiţelor pămân
teşti a avut loc în ziua de 2 Iunie 
1935 în" cavoul familiar din Sebeş- 
Alba unde a fost transportat.

La sicriul decedatului au vorbit 
dnii protopop Paveîoniu şi Dr. Zeno 
Draia în numele prietenilor săi rele
vă d calitâţ le sufleteşti ale defunc
tului care a fost boem dar cu multe 
calităţi în toată gândirea şi manifes
tarea sa de viaţă*

Depunem şi noi o lacrimă pe mor
mântul proaspăt al lui Flaviu Pop* 

*
Comoară In fundul oceanului. Ina- 

inte de aceasta cu 16 ani un vapor 
frumos a plecat din America spre 
Spania, ducând pentru regele Alfons 
un cufăr de metal In care erau drugi 
de aur şi pietrii scumpe In valoare 
de 12 milioane de dollari. Pe drum 
vaporul a fost atacat de piraţi (hoţi 
de mare) cari au furat cufărul şi l-au 
ascuns într'o stâncă. Au fost siliţi 
ţnsă să fugă de acolo şi In tnvălmă- 
şala fugii cufărul cu comoara a fost

scăpat }n apă. Căpitanul altui vapor 
a aflat locul unde s’a scufundat cu- 

1 fărul şi cu învoirea Americanilor a 
Irceput să-şi facă un aparat special 
cu care să se coboare In adâncul o- 
ceanului şi să scoată comoara. Apa
ratul de abia acum afost terminat şi 
astfel căpitanul Ia curând tşi va în 
cerca norocul,

*

S’a ivit rugina galbenă Ia grâu.
In unele părţi ale ţării, mai ales în 
Banat, s’a ivit rugina galbenă la grâu. 
Paiul din verd-negru se face galben 
pămăntiu-roşietic şi dacâ Intri printre 
spice ţi-se înroşesc hainele. Rugina 
galbenă strică la grâu. Nu numai că 
bobul nu creşte destul, dar făina nu 
este prea bună.

*

Dela Paris la Bucureşti 6 ore.
Un vestit aviator român, pe nume 
B. Cantacuzino, a sosit săptămâna 
trecută dela Paris. A venit cu un 
aeroplan şi a făcut drumul, lung cam 
de 1900 km., fără să se oprească 
undeva, in 6 ore şi 25 minute. A 
mâncat la amiazi la Paris, iar seara 
îucă nu era vremea cinii câud a ajuns 
la Bucureşti. Spune vestitul aviator 
că In curând va încerca să facă acest 
drum în mai puţin de 5 ore.

*

Un nebun şi-a îngropat de vie 
soţia. O doamnă dintr’un orăşel din 
Basarabia s’a dus la cimitir, la cripta 
familiară unde era îngropat bărbatul 
său. Intrând In criptă a observat cu 
groază că mai e acolo un sicriu des
pre care ea nu ştia nimic. A înştiin
ţat imediat poliţia care a venit ia faţa 
locului şi a desfăcut sicriul. Cu mare 
mirare au aflat că moarta e ra . . .  vie.

A declarat că o chiamă Sanda Ma- 
vrodi şl a fost înmormântată de vie 
de bărbatul ei, care era nebun. Ace
sta nu ştie nimic de întâmplare. Po
liţia la dus la o casă de nebuni din 
Chişinău.
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Magazinul de mode

L KIEL
oferă onoratului public un 
mare asortiment de : 
cravate ultima modă, gulere, 
cămăţl, pălării, pantofi pt. 
bărbaţi dame si copii

I

cu preturi s o l i d e

O copilă cu trei mâni. Femeia 
Aristita Condeescu din com, Ruptura 
iud. Mehedinţi, a născut o fetiţă care 
are trei mâni. Cea de a treia, din 
spate, are numai trei degete şi e mai 
scurtă ca celelalte. Copila e sănătoasă 
altfel şi părinţii săi au dus-o la spiţa
ca să i-se taie mâna a treia.

*
t  Eugen Goga, ziarist în Bucu- 

şeşti, fost elev al şcoalelor din Blaj» 
fratele dlui 0:t»vian Goga, a încetat 
din viaţă, după o scurtă şi grea boală 
în ziua de 4 Iunie. Răposatul a fost 
fiu de preot, născut în comuna Ră
şinari, Insă tatăl său era originar din 
Crăciunelul de sus, judeţul Târnava- 
Mică. A fost un tânăr foarte deştept 
şi avea darul scrisului I In răsboiul 
cel mare a luptat în Dobrogea pen
tru înfăptuirea României mari şi a 
fost greu rănit. înainte fusese priso- 
nier la Ruşi de unde s’a întors cu o 
carie, scrisă cu mult suflet, sub titlul 
„Colea două Siberii". După război a 
condus ziarul „Renaăterea Română" 
şi a scris un roman. Moartea l-a se
cerat prea curând, abia la 4G ani.

Fi-ei ţărâna uşoară 1

In atenţia proprietarilor de cai.
In ziua 6 Iulie 1935 va funcţiona 
în Orăştie în târgul de vite o Comi
sie do Remontă care va cumpăra 
cai de to^te categoriile: ofiţereşti, 
artilerie (de câmp de munte şi grea), 
cavalerie şi infanterie, având vârsta 
între 4—9 ani împliniţi. Preţurile vor 
ii acelea de pe piaţă — prin bună 
învoială plătindu-se imediat în nu
merar.

*
Dela Dîr. liceului „Aurel Vlalcu“ 

din Orăştie. Se aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi, eă examenul de ad
mitere în clasa I-a (pentru absolvenţii 
alor IV clase primare) şi In clasa V-a 
(pentru absolvenţii alor IV  clase se
cundare) se ţine în ziua de 20 Iunie 
a• c. la orele 8 dimineaţa.

înscrierile la acest examen se vor 
face până inel. 19 Iunie a. c.

Orăştie, 2 Iunie 1935.
Direcţiunea-

iiiim— n     asum a—mm m
No. 1928-1930.

Publicatiune de licitaţie.
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţa publică în senzul legii ard
eiul LX. din 1881 § 102 respective 
LXI. din 1908 § 19 cumcă lucrurile 
următoare ş. a. două vaci la păr roşii, 
cu alb, un cal negru, 15 oi albe şi 
trei clăi fân, care în urma decisului 
No. c 1656 din anul 1924 al Jude
cătoriei Pui sau executat îa 22 Sept. 
1934 îa favorul executorului Saturn 
Idelor, repr. prin advocat Dr. M hai 
Tiria, Împotriva execvatului, locuitor 
din Merişor pentru îacassarea capi
talului 14350 Lei şi acces, prin exe
cuţie de acoperire şi cari sau  pre
ţuit în 17.500 Lei se vor vinde prin 
licitaţie publică.

Pentru efeptuirea acestei licitaţiuni, 
pe baza decisului Nr. G. 2879/930 al 
Judecătoriei Pui se fixează terminul 
pe 2 Iulie anul 1935 orele 15 p. m. 
în comuua Merişor la locuinţa sus- 
numitălui şi toţi cari au voie a cum
păra, sunt invitaţi prin acest edict cu 
observarea aceea, că lucrurile sus- 
amintite vor fi vâidute în sensul legii 
XL. din 1881. § 107 şi 108 celor cari 
dau mai mult, lângă soîvire în bani 

ata şi în caz necesar şi sub preţul 
e strigare.
Pretenţiuaea care e de încasat Lc i 

14.350 Lei capital, dobânda legală % 
socotind din 1 Iulie 1928 iar spesele 
până acum stabilite de 2613 Lei.

întrucât mobilele cari ajung la lici
taţie ar fi fost execvate şi de alţii şi 
aceştia şi-ar fi câştigat dreptul de 
acoperire, licitaţia prezentă este ordo. 
nat şi în favorui acestora în senzul 
articului XLI din 1908 §. 20 şi anme 
în favorul

Petroşeni, la 7 Iunie. 1935.
Sterian Gaiş 

portărel

Mulţumită.
Icni exprim mulţumită mea pentru 

toţi cari au participat la înmormân
tarea fiului meu Fiaviu Pop sau alt
cum şi-au dat sonsimţământul la du
rerile mele.

Văd. lt.-colonel, 
Cornelia Dr Popu

No. G. If. 3377/7/1934.

Publicaţie de licitaţie.
Subsemnatul delegat judecătoresc 

prin acra da publică că In b za de
riziunii No. G. 3967—1933 a jude
cătoriei mixtă Orăştie în favorul re
clamantului Hei ţ i  Niculae repr. prin 
advocatul Dr. Gbeorghe Foişsn pen
tru încasarea creanţei de 1600 Lei 
şi acc. se fixează termen de licilaţie 
pe ziua de 19 Iunie 1935, la ora 16 
la laţ* locului î i  comuna Cugir unde 
se vor vinde prin licitaţiune publică 
judiciară 1. tocilă, 1. ladă, 4. slj. lemne 
de foc, 17. buc. lemne deconstr. l.viţea 
şi 2 boi în valoare de 10.500 Lei.

In caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare.

Orăştie, la 31 Maiu, 1935.
Ios if Ho licsem • 

delegat judecătoresc.

Anunţ.
„Camera de Muncă Arad, Filiala 

Deva aduce la cunoştinţa tuturor în
treprinderilor industriale şi comer
ciale şi meseriaşilor din ciicamscrip- 
ţ'a Camerei, că conform ordinului 
Ministerului Muncii cu No. 12.080 
din 7 Maiu 1935, cota adiţională, care 
se plăteşte după salariile funcţiona
rilor şi muncitorilor şi după venitul 
profesional al meseriaşilor cu înce
perea dela 1 Aprilie 1935, a fost ma
jorat dela 0.15^ la 0 25%.

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 expediiiuni şt prin 
poştă, contra ramburs. Preturi 
ieftine.

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.
Informatiuni în biroul advocatial
Dr. Lazăr Lâszl6, Deva
Str. Şaguna 1. 1 - 2

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. Corespondenta 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 - 2

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

o lăptărie modernă
şi blneorganizată cu pre
gătirea untului şi alte di
ferite brânzeturi, precum 
$1 vinderea Bor pe plete.
Zilnic pot vinde dela 1000 kilo
grame lapte în sus, în condiţiu- 
nile cete mai favorabile.
Comerţ cu bun viilor şi adu
cător de parale. Ofertele serioase 
se accepiă-
Adresându-vă cu încredere la:

Dumitru Ştef
p r o p r ie t a r  şl maşinîst-mechanic
u. p. ORĂŞTIE com . B O i IS, (j . Huned.)

Restaurantul

„GH. CIOCA"
din Orăştie

este cel mai Intim local. V i 

nuri excelente şi bucătărie 

bună. Se primesc abonamente 

pentru prânz şl cină în con- 

dljiunile 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, m aterial pentru m a

şinile de scris, schapirografe, 

ştampile etc.

Preţurile cele mal micii
Vizitaţi fără nici o obligaţie, 
m arele asortim ent al librărie 
BRANGA din Orăştie.

Hallo!
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 astfel de transac- 
ţie, sunt răgaţî, 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 r o p r ie t a r  şi maşinist-mechanlc
u. p. ORĂŞTIE com. B OIU, (j. Huned.)

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 GAVRILA
hotelier şi restaurator.

S a n d a l e  de dame 
şi domni.

M. STERN
Magazin de Textile $1 încălţăminte 

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

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

cele mai elegante asortimente.

Cetiţi si răspândiţi „SO LIA
iC

Tiparul tipografiei A. Hlrsch, Deva. 1935.G ira n t: Dr- A le x . H e rle a


