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Profeţii mincinoşi
Profeţi se numeau Ia poporul iz

raelit de pe timpul testamentului ve- 
chiu acei bărbaţi distinş’, cari erau 
consideraţi trimişi de Dumnezeu. Ei 
comunicau poporului voinţa lui Dum
nezeu, ei îngrijau simţul religios şi 
moral şi puneau în valorificare legile 
cereşti, descopereau tainele viitorului 
şi nuireau în popor nădejdea venirii 
lui Mesia. Uşor a înţelege, că aslfel 
de bărbaţi se bucurau de cea mai 
mare vază înaintea poporului izraelit.

Alăturea de adevăraţii profeţi însă 
în curând s’au ivit Tşi profeţi falşi, 
mincinoşi, cari văzând marea cinste 
şi potere, de care se bucurau ade
văraţii profeft şi că ce mare influentă 
au aceştia asupra poporului, se dă
deau şi ei ca profeţi pentru a pro- 
păvădui învăţături rele, mincinoase 
şi păgubitoare, îmbrăcate însă în haină 
atrăgătoare, ca astfel să ducă în ră
tăcire poporul iar ei să-şi facă men
drele lor. sub titlul dc profeţi* De 
De sine înţeles, că poporul în cu
rând a ştiut, să-i deosebească pe 
aceştia de profet i adevăraţi aslfel 
i-a osândit şi i-a alungat.

Aşa un profet fals a răsărit la noi 
acum vre-o patru luni in persoana 
lui Alex. Vaida, care mai nainte a 
fost unul dintre fruntaşii partidului 
national-tărănesc* Ce s a întâmplat 
însă? S’a întâmplat, ceeace a spus 
însuş noul profet Vaida la Braşov 
cu o sinceritate desigur nevoită de 
el, zicând: Sunt oameni, cărora le 
vine pofta de mâncare după vârsta 
de 60 anii

In adevăr, profetul Vaida până la 
vârsta aceasta de bătrânetă înainta
tă s’a simtit prea bine în partidul 
national, apoi în cel fuzionat sub 
numele de partidul national iărănesc 
şi-l încărca cu laude pe d. Mihala- 
che ca nimeni altul, mai ales era 
vorba lui, că el cinsleşte nespus de 
mult »Cămaşa scoasă* a dlui Miha- 
lache şi o spunea cu toată tăria cu
vântului, că „acum e momentul 
Mihalache“ edeca, numai d. Miha- 
lache este chemat, să primească 
guvernarea din mânile Mejesfăţii 
Sale a Regelui. Ba şi mai mult Iată, 
cum a vorbit profetul Vaida în cu
vântarea sa {imită la 4 Februarie 
1935. în şedinţa comitetului Central 
al partidului nostru:

»loan Mihalache'esle simbolul gân- 
direi şi slmtirei româneşti In vala- 
chul Mihalache clocotesc ca în ni
meni altul toate durerile tării şi su
fletul curat al unui popor de plu
gari". Tot atunci adresându-se dlui 
Mihalache i-a zis: „Domnule Miha
lache, tactica dtale e tactica milena
ră a ţăranului, ia frânele în mână 
cu energie şi cu vorbă bună condu 
cârma statului• Evită, să se prăbu
şească carul partidului în şanţ sau 
să se lovească de bolovani• Când 
vom porni în lături, trage hăţurile 1“

După cuvântarea aceasta memo
rabilă, cocoşii nu apucară, să cânte 
şi a treia-oară şi d. Vaida l-a şi 
tradat pe d. Mihalache- Falsul pro
fet s’a dovedit, că nu este omul,

care să tină la cuvântul dat atât de 
serbătoreşte, ci în ciipita, când anu
mite interese ascunse ale lui, i-au 
cerut, el în mod perfid a şi tradat nu- 
numai pe presidentul Mihalache, pe 
care-1 slăvea până la cer, ci şi par
tidul cu toţi pretinii lui de cea mai 
înaltă valoare, între cari cel dintâiu 
era d. luliu Maniu.

Falsul profet Vaida clocea în as
cuns de m8i multă vreme idea, să 
se facă mai mare şi mai tare decât 
d. Maniu, cu care a trăit vreme de 
40 ani, adeca o viată înheagă în 
cea mai bună prietenie, în care vre
me îndelungată d- Maniu nu l a su
părat pe d. Vaida nici barem cu o 
vorbă legănată. Profetul însă n’a 
vrut, sfi-şi dea seama, că el nici 
întrun fel nu se poate asemăna cu 
luliu Maniu, lipsit f ind de toate da
rurile acestuia.

S’a mai adaus apoi, că în jurul 
dlui Vaida, din vina luJ, s ’au adu
nat mai multi cătăluşi, cari au înve
ninat treburile tot mai mult până s’a 
ajuns, ca dsa să se răsvi‘ăt'3ască îm
potriva conducerii şi a orânduielilor 
partidului iar în cele din urmă a pro
dus ruptură în partid, înf.injând aşa 
zisul Frontul românesc, dar fără a 
cuteza, să-l considere pe acesta ca 
un nou partid politic.

Noul dar falşul profet şi-a câşti
gat de tovarăş al seu şi din judeţul 
nostru pe d. Aurel Vlad. Cei, ce se 
aseamănă, se adună. E bine, să se 
ştie însă, că A. Vlad încă nu demult 
înjura Ia d- Vaida ca la unul, pe 
care nu-1 găsea bun de nimic- îşi 
avea însă şi d. A. Vlad interesele 
lui, cari I au mânat spre noul profet 
Vaida, prin care credea el, să-şi 
ajungă scopurile tăinuite, dar pe 
cari le ştie toată lumea.

Nu a fost deci nici o întâmplare 
oarbă întovărăşirea Vlad-Vaida, nici 
nu Ie aîde inima lor cu mare flacă
ră pentru elementul românesc, ci e 
la mijloc, că amândoi îşi leagă in
teresele, pe cari apoi să-ş’ le reali
zeze, când şi dacă vor yeni Ia pu
tere.

Aşa şi-au dat rrâna cei !-ri mo
şieri bogaţi, cari nici unul n’r mun
cit pentru moşia, ce o are. Şi aci 

| potea, apoi şice: Ferească Dumne
zeu de acei Conducători politici, 
cari sunt moşieri bogaţi pe nemun
cite. Aceştia fac politică sau numai 
sşa de trecere de vreme, căci burta 
lor nicicând n’a fost goală şi ei nici 
când n’au simtit greul vieţii, — sau 
pentru a se împoternici adeca să se 
facă mari şi tari în tară, vrând să 
stăpânească pentruca trebile să 
meargă după bunul plac al lor.

*

Profetul mincinos dela Cluj pentru 
a se potea furişa în încrederea po
porului nostru, a iscodit o formulă, 
zisă: numerus valachicus, despre 
care noi am scris în gazeta noastră 
dând explicarea, ce va să zică a- 
ceasta vorbă ciudetă. Căci în adevăr 
e o ciudăţenie ceace publică falsul

profet Vaida. Nici el nici cei din ju
rul lui nu cred în ceace spun, dar 
îşi pun formula aceasta ca floare la 
ureche vrând să arete tării, că ei 
sunt mai buni şi mai mari români 
ca d. Meniu şi ca d Mihalache, cari 
amândoi viata şi-au expus o şi viata 
şi o pun şi acum pentru binele şi 
propăşirea neamului românesc. Dar 
profetul Vaida, schmeker cum e, în
ţelege, să tragă firul cu miere pe la 
gura tări;, ca să se creadă, că vorba 
lui e dulce ca mierea şi fericitoare 
pentru noi românii Ba el şi căţeluşii 
din jurul lui fac şi mai mult: aruncă 
asupra noastră, a celor, cari am ră- 
mes la matca partidului respectând 
conducerea şi aşezămtntele acestuia, 
— că noi suntem vânduţi jidovilor şi 
altor streini de noi. cari ne-au plă
tit cu bani, ca să facem politica 
uoastră în deosebire de iscoditura 
pr°fetului fals.
Dar ei ştiu prea bine, că politica, De 
care o propăvăduim noi, este <?ea 
înţeleaptă şi ducătoare la scop iar 
ceeace vreau ei, şi cum vreau ei, 
nu se va potea duce la îndeplinire 
iţiciodată. Nunumai dar dacă, s’ar 
r, ten, ea ar fi în paguba elementu
lui românesc din {ara noastră. Ei în
şişi ştiu deci, că ceace propovădu
iesc, e minciună, de acea lor le po
triveşte o singură numire, cea de 
profeţi mincinoşi.

Ei ştiu prea bine, doar a spus-o 
chiar Vaida, că ceece propagă el. 
nu se poate torna în lege şi dacă 
nu se poate face lege, atunci trebue, 
să faci nelegiuiri pentru a aplica 
formula lui. Dar dacă nu poţi face 
lege din iscoditura lui Vaida. atunci 
ea este contrazisă de Constituţia tării 
adeca de legea legilor. In adevăr aşa 
şi este şi falsul profet cu toii ai lui 
n'ar cuteza, căci nu pot, să cuteze 
a schimba constituţia în aşa fel, ca 
formula lui să-şi aibe baza în cons
tituţie. Ar fi o sinucidere pentru tara 
noastră, dacă s’ar încerca aşa o mo- 
dif'care a constituţiei, care ne-ar face 
imposibili în convieţuirea noastră cu 
celelalte popoare şi state, dela care 
convieţuire nu ne putem substrage, 
căci altfel ar fi, ca noi înşi-ne să ne 
sufocăm viata de neam şi stat ro
mân.

Noi, aei dela matcă spunem şi a- 
rătăm situaţia aşa, cum e şi nu cu 
flori mincinoase la ureche. Noi nu 
dăm cu barda în lună nici nu um
blăm cu capul în nori, ci ţinem sea
ma de realitate. Decând Dumnezeu 
ne-a lăsat, să ne vedem în România 
mare, elementul românesc a dat îna
inte- Cine spnne contrariul, acela e 
un nemernic- Şi tot înainte va merge 
şi de ăci încolo, dacă conducerea 
tării va fi înţeleaptă urmând fată de 
sământiile neromâne din tar® noas
tră acea politică, pe care a stabilit-o 
par idul nostru în noul său program. 
Căci orice ar zice Vaida şi cei din 
jurul lui, nu potem arunca în Marea 
Neagră minoritarii din tara noastră, 
cari şi ei sunt cetăţeni români cu 
datorinte ca şi ale noastre.

Trebue deci să le dăm posibilita
tea de vieţuire altfel toată lumea 
s’ar scula în capul nostru şi ne ar 
sili cu forţa, să facem aceasta.

O miie de ani am stat sub apă
sarea stăpânirii ungureşti, în care

timp numai ca pe furiş am potut să 
înfiripăm şi noi un picur de viată 
politică, culturală, economică şi so- 
cială-românească In timpul unui mi
leniu ungurii, s; sii şi evreii de bună 
seamă, că au ajuns la o al*ă situa
ţie decât a noastră, căci ei eu trăit 
în lumina şi căldura de libertate şi 
sub ocrotirea poterii sfatului iar li
bertatea dă viafă unui popor pe toată 
linia. Dar cum cred vaidiştii, că ceea 
ce o miie de ani a încărcat asupra 
noastră stăpânirea ungurească, acea 
să o descarci cu furca în câţiva ani, 
fie aceştia chiar 17 an’, căci atâta 
vreme e ebia o clipită în viaţa unui 
neam. Noi zicem deci, să creăm în- 
tâiu condiţiile, cari duc la înălţarea 
bunăstării de avere a elementului 
nostru românesc şi dacă am ajuns 
la aceasta, atunci lucrurile vor merge 
înainte ca ds s ne, căei românii a- 
junşi la bunăstare materială, vor şti, 
să şi dee copiii şi la şcoli comerciale 
şi la cele industriale şi altele şi aşa 
vom creşte o genereze nouă, căreia 
nu-i va fi frică de comerciu şi indus
trie, ci va avea tot curajul pentru 
ele, deoarece curajul îl vor naşte 
mijloacele de bună vieţuire adeca 
averea

*

Sfătuim deci poporul nostru cu tot 
dinadinsul şi cu toată căldura şi bu
năvoinţa inimilor noastre de adevă
raţi români, să nu se lase amăgiţi 
de Vlad şi agenţii lu\ să nu creadă 
vorbele lor, ci să-i considere şi sâ-i 
judece ca pe profeţii cei min :inoşi. 
Penlruce i-a fost bun lui Viad şi Vaida 
şi celorlalţi fugari, partidul nostru o 
viată întreagă şi numai acum apucă 
pe cale sucită? De acea, f i idcă ei 
îşi au inieresele lor nemărturisite, 
ascunse, A. Vlad nu mai e cel de 
sub stăpânirea maghiară- Şi el şi 
Vaida vărându se în România mare 
la largul lor, cred că tara să joace 
după mendrele lor şi nu ei să se 
supună intereselor înalte şi bineînţe- 
lese ale neamului românesc şi ale 
Statului român. A. Viad azi e un 
neo-bjzantin, botezat în apa Iui Vaida 
şi a bulgarului C Angelescu- Vlad 
a fost s:ngurul deputat, care a votat 
contra conversiunii şi la anul 1933 
Aprilie, când primministru era chiar 
tovarăşul lui de acum, A. Vaida, 
astfel i-a dat vot de blam acestuia. 
Vlad a fost acela, care în frunte cu 
ciocoiul Grigoraş Filipescu au orga
nizat o campanie împotriva conver
siunii şi au colindat prin ţară din 
oraş în oraş, luptând contra conver
siunii. La ce vă aşteptaţi din partea 
acestui om. care nu se cunoaşte 
decât pe s ne însuş şi moşia lui ?

Şi dacă odată cunoaşteţi pe Vlad şi 
Vaida, uşor veţi cunoaşte şi pe că
ţeluşii din iurul lor. Ei sunt cioburi 
şi ciurucul, cari după ce au fost 
scoşi din alte partide pentru nemer
nicia lor sau că au fost neîndestu- 
liţi în cutare partide nepotând mânca 
atâta cât ar fi vrut, fug ca ploşni
ţele şi se vâ’ă  acolo, unde văd rup
tură. Dar cel, ce face ruptură nici
când nu are sufletul curat, ci spe
culează pentru sine.

Luaţi seama, că profeţii mincinoşi 
vă vor spune, că Regele nostru e pe 
partea lui Vaida, pe cate i’a primit 
în audienţă şi l’a reţinut şi Ia prânz.



Pag* 2- „ S O L I A " Nr. 9.

E cel mai necinstit lucru să spui 
aşa ceva, cum fac vaidiştii şi cu 
gura şi cu scrisul în gazeta lor dela 
Orăştie. Dar să nu credeţi minciuna 
aceasta cutezată. Regele nostru pri
meşte în audientă şi pe alţii şi i învită 
la prânz, dar înţelept şi binevoitor 
al ţârii, cum e, nu-1 va lua în seamă 
şi nu-1 va aduce la potere pe acel 
Vaida, cu care n’a vrut să stee de 
vorbă nici Guza, şeful antisemiţilor 
nici Zelea Codreanu, fostul Şef al 
gărzii de fier, pe care l’a  cercetat d. 
Vaida, om bătrân, noaptea, stând pe 
capul lui trei ceasuri pentru a-i cerşi 
sprijinul şi întovărăşirea, dar şi acesta 
l’a refuzat. De altfel adevărul e, că 
decând profetul Vaida a fost în au
dientă şi la dejun la Regele, de atunci

s’a mai astâmpărat. A început, să-i 
vină apa pe urechi.

Nici acea, să nu li o credeţi, că 
tara este cu ei. Toată lumea o ştie, 
că oamenii cu niţică bună judecată 
nici nu vreau, să audă ori să ştie 
de ei şi nici nu le pomenesc numele 
decât cu osândă.

Jos deci cu profeţii mincinoşi şi 
cu vorbele lor late şi inflate, dar 
pline de viclenie. Ei sunt mormintele 
spoite din sfânta scriptură. Ei în loc, 
să nizuiască la unirea partidelor, cari 
sunt prea multe în tara noastră, pro
duc nouă desbinare, care mai ales 
ne slăbeşte pe noi ardelenii. Dar 
Dumnezeu nu le va ajuta-

Moş loan Roată.

Din lipsă de in fo r m a t
In politică nici nu poţi pre-4 

tinde să fie toii cetăţenii pre
fect informaţi asupra tuturor 
împrejurărilor. — Si nu putem 
nega că majoritatea mare a 
cetăţenilor alegători este nein
formată. — Cum însă ansam
blul informatiunilor şi documen
tării individului în cele politice 
determină atitudinea lui şi ata
şamentul fată de o mişcare sau 
alta nu ne surprinde când ve
dem atâtia rătăciţi. — Aceşti 
rătăciţi ai drumurilor pe cari 
au apucat în politică trebuesc 
explicaţi prin lipsa lor de in
formaţie. — A explica lipsa de 
informaţie nu însemnează însă 
că putem scuza sau ierta ră
tăcirea celor ce-au apucat-o pe 
căi greşite şi mai ales dacă a- 
ceştia ar fi avut posibilitatea 
să se informeze.

Este foarte condamnabilă lip
sa de informaţie a multor in
telectuali cari s ’au lăsat amă
giţi de cuvinte răsunătoare, fără 
să se  documenteze şi să se in- 
cormeze asupra fondului unei 
fhesliuni. — Astfel cine nu ştie 

că dl Vaida a fost rugat să  
convoace congresul ardelean 
la Cluj şi că a amânat acest

congres în repetate rânduri pen“ 
tru a ocoli un vot de blam ,— 
că atunci când nu a mai pu
tut ocoli convocarea lui a creat 
diversiunea numită „numerus 
valachicus“. — Dar cine nu 
ştie că anturajul lui Vaida în 
frunte cu el însuşi este în cele 
mai bune relaţiuni cu cercurile 
semite cari îi finanţează, — ori 
ce morală găsesc în aceasta 
dnii intelectuali cari îl aprobă 
pe Vaida. Oare părintele Moţa 
nu ştie că Vaida a fost omul 
cercurilor de după culise, şi 
că a fost tipul linguşitorului şi 
Maniu a fost acela care a lup
tat contra forţelor oculte. Sau 
poate garda de fier şi-a schim
bat directivele? A intrat şi ea 
Ia tratative şi compromisuri?

In afară de aceste chestiuni 
capitale mai sunt atâtea ches
tiuni asupra cărora unui inte
lectual îi stă bine să fie com
plect informat când ea o atitu
dine căci altfel îşi înşeală pro
pria sa bună credinţă şi să 
expune că lumea să-l judece 
prin prizma celui ce activează 
pentru interese cari nu duc la 
promovarea binelui public ci 
la celui individual.

Pe ie 3 lai prins Momi M
Cred că iubiţii noştri cetitori au | 

cetit în numărul trecut al gazetei » 
noastre povestea cu prunele săcuiu- 
lui. Tocmai aşa a făcut şi doctorul 
Vlad cu partizanii săi.

Acum vre-o 2 ani chiar Domnia 
Sa a dat afară din partid pe fostul 
deputat Bogdan, învăţător din Ilia, — 
pentru grave incorectitudini, iar as
tăzi Bogdan a revenit la numerusul 
lui Vlad, fiindcă alte partide nu l-au 
suferit. — Astfel pentru Vlad care

I s’a văzut singur acum este bun şi 
!_ Bogdan. Ce să faci dacă n’ai altceva 
" mai bun sunt bune şi prunele cele 

stricate.
Nu ştim însă că dl Vlad cum să 

simte în tovărăşiile pe cari el odajă 
le-a detestat. — Ne mirăm că dl Vlad 
aplică în politică obiceiul contra că
ruia pledează toată ziua la partia de 
preferance şi anume:
Was licht dass pict, — adeca pe ro
mâneşte: „Ceeace scuipi acea lingi*.

Dl Vaida a ţinut de curând o adu
nare la Cernăuţi. In această adunare 
a spus că idea sa îşi trage originea 
dela M. S. Regele. — Noi ne aducem 
aminte că şi la conferinţa din Arad 
a mai declarat odată că 6Ste în asen
timentul M. S. Regelui.

îndată după acestea declaraţii la 
Curtea Regală a fost mare supărare 
!n contra dlui Vaida, căci nici un 
bărbat de Stat nu-i permis să se fo
losească de numele M. Sale Regelui 
în acţiunea sa politică.

Dl Vaida Insă prin acestea decla

raţii vrea să laşe să se întrevadă în 
opinia publică faptul că el ar fi venit cu 
„numerusul- înţeles cu M. S. Regele.

Noi ştim Insă că dl Vaida recurge 
la asemenea mijloace numai pentru 
a abate privirile lumii dela prăvălişul 
acţiunii sale care-i tn pragul falimen
tului şi că în felul acesta îi mai pre
lungeşte agonia.

Deci dl Vaida când se laudă cu 
aceasta, lumea trebue să ştie că este 
numai o laudă goală fără nici un sâm. 
bure de adevăr,

V. /.

R ă v a ş .
Inteligenţa scânteitoare a părinte

lui Basaraba îşi caută manifestare- 
Dupăce pe terenul oratoriei, făcute 
„ Incognito “ 8i fără nici o trenă
a brilat în succese, acum o ia pe 
calea scrisului ziaristic. Aşa se ex
plică noul product turnat în articolul 
„Dreapta sau stânga ?* Numai cât 
cucernicul părinte, care ştie şi trebue 
să ştie, că Dumnezeu vede toate şi 
ştie toate, trebuia, să semneze mo
numentala operă astfel: Scris-am ar
ticolul acesta incognito şi fără 
nici o  b ă tae  a capului meu! 

*
Aceleş părinte dă articolului în 

chestiune titlul ■ Dreapta sau stânga?" 
Trebuia, ca acest tezaur ziaristic să 
fie o specială dedicaţie patronului 
seu Aurel Vlad, care niciodată In 
viaţa lui n’a ştiut, care-i dreapta şi 
care-i stânga în politică, de acea în
totdeauna i-se încurcau picioarele: 
când era socialist, când democrat, 
când conservator, când reacţionar, 
când feudal, când cu votul universal, 
când conlra lui, când cu reforma 
egrară. când contra ei, când contra 
conversiunei ba la adunarea din ur
mă dela Orăştie, s’a declarat comu
nist şi eşa mai departe pe ioţi fuş- 
terii politici pâră  a ajuns frontist, 
dar că de dreapta sau de stânga, 
nici el nu o ştie; se pare însă, că 
cu piciorul drept ţine cu frontul lui 
Vaida iar cu cel stâng cu partidul 
neţional-ţăr, do care nu vrea să se 
lapede nicidecum.

*
Gazeta lui Aurel Vlad scrie, că 

caraghioşii exponenţi ai elicei miha- 
lachiste îşi eternizează mutrele afi
şând unele fotografii în vitrina unei 
prăvălii din Orăştie.

Nu cunoaştem nici vitrina şi n’am 
văzut nici fotografiile afişate- Dar şi 
aşa pe nevăzute ştim un lucru: că 
fotografiile exponenţilor elicei miha- 
lachiste în orice caz prezintă un ta
blou posibil fafă de tabloul imposi
bil, pe care l’ar prezenta mutrele a- 
cte şi desperate ale exponenţilor 
vaid şti, desfiguraţi cu toiul de năca
zul lor ucigător, că şeful nu i poate 
aduce la — friptură.

*
D A- Vlad iar a primit notă rea 

din decenţă şi bunele maniere. Nă
ravul din fire nu are lecuire- El scrie 
în fiţuica lui năpărcoasă: mRâspuns 
ticălosului, care a conceput pamfletul 
anonim.

Dar de ce înjură pe „ticălosul, ca
re a conceput ?“ Dece nu-1 preocupă 
pe d. Vlad cuprinsul „pamfletului?* 
Nu şMe d. Vlad, că sunt foarte dar 
foarte mulţi „ticăloşi* şl în judeţul 
nostru şi în cuprinsul ţării, cari ştiu 
prea bine, că cele arătate în „pam
flet* sunt adevăruri pure? Şi nu ştie 
d. Vlad, că tot aşa de mare este şi 
numărul acelora, cari cunosc prea 
bine nivelul de jos, la care a decă
zut dsa cu manierele în scris ca şi 
în cele de graiu viu? Şi totuşi mai 
forţează a-şi răspândi stilul de su
rugiu?

*
La acelaş loc răzvrătitul dela 0 - 

răştie adecătelea d- Vlad, ne nu
meşte — citând vorba răzvrătitului 
celui mare dela Cluj — „parazituţi 
mici", a căror acţiune nu i îngrijo

rează ; ei se scarpină şi merg mai 
departe.

Dacă noi suntem „parazituţi mici,* 
atunci Vaida şi Vlad sunt parazitoi 
de cei mari a căror acţiune lasă râie 
îndărătnică pe corpul sermanei naţii 
româneşti, care are ce scărpina pe 
urma operei lor naţionale şi stă pe 
loc nepolând merge mai departe, în 
urma dezastrului, ce-1 produc.

*

D. Vlad, ca bun patron, fşi ia în 
apărare pe clientul seu Dr. Romul 
Dobo, care la 1928., când cu Cam
pania de detronare împotilva dlui 
Vlad, organizată de acţionarii revol
taţi ai Ardelenei, — s’a afirmat aşa 
de devotat adept, încât şi-a vândut 
o parte a acţiilor sale adversarilor 
patronului seu. De atunci insă d* 
Dobo s’a împărtăşit de liberalifatea 
dlui Vlad, când acesta era ministrul 
artelor, nimic mai natural deci, că 
dsa se r< simţia de obligamentul a- şi 
servi Mecenatefe de odinoară S’a 
pus deci pe lucru făcând cele mai 
grele eforturi, pentru cari i arătăm 
admiraţia noastră şi după o chinui
toare buchiz re a textului unei cu
vântări, s’a avântat la rostirea ei în 
prelinsa „adunare* dela Orăştie. 
Cuvântarea a produs un fum gros 
de tămâie, dar d. Vlad totuşi se 
plânge, că foaia noastră l a  tratat 
pe noul Demosthenes cu inzultă. Noi 
nu ştim, să-l fi insultat, dsa a fost 
numai caracterizat- Atât doar, că în 
conformitate cu adevărul, ni-am ex
primat mirarea, că d. Dobo a întâr
ziat aşa de mult cu elocinţa dsale, 
încât a trebuit, să ajungă la o bă- 
trâneţă înaintată, ca să* şi fi rostit 
primul logos în viaţă. Dar e de în
ţeles: „Senectus natura loquatiorM 
— zice latinul, adeca pe româneşte: 
firea bătrânelei e, că este vorbă
reaţă.

In orice caz însă protestăm, ca d. 
Dobo să fie prezentat ca „o energie, 
care până acum a stat departe iar 
acum a ţinut la Orăştie un discurs 
frumos de o înaltă concepţie morală) 
şi cu o vervă într’adevăr tinerească * 
Noi nu vrem, să lăsăm, ca Cicero, 
merele măiestru el oratoriei, să fie 
întunecat de d. Dobo. Sau doar s’a 
întâmplat minunea, ca adevăratul 
autor al vorbirei să fi fost înalt In
teligenţa Sa părintele Basaraba ? . . .  
Dacă da, nu mai contestăm succesul 
oratoric al dlui Dobo.

*

In alt loc al gazetei valach'ste 
dela Orăştie se pare. că bulgăroiul 
C  Angelescu citează din cuvintele 
stăpânului seu Vaida, că „oamenii 
mărunţi îşi permit mici obrăznicii*. 
Numitul prin acest citat de sigur a  
vrut, să exprime, că obrăzniciile oa
menilor celor mari din frontul vala- 
chist sunt obrăznicii de mare stil, 
cari constitue patrimoniul special 
al lor.

*
Un nou luceafăr s’a ivii pe fir

mamentul fiţuicei lui A. Vlad: este 
cronicarul, care face „observări* cu 
oarecare pretenţie de filosofare. N'a- 
vem nimic de spus la aceasta în
cercare de stil a crenicarului. 0  ob
servare însă trebue, să-i facem: el 
a uitat ca la sfârşitul observărilor 
să adaugă: „Dedicate celor din Fron
tul Românesc!“

Cine-I Angelescu?
Aţi auzit cu toţii de Angelescu pe / 

care l’a adus Vlad tn judeţul nostru 
— Acesta Încă zice că luptă pentru 
numerus. Lumea însă nu crede fiind
că un bulgar de sânge nu poate lupta 
în contra intereselor naţiei sale şi 
pentru românime. — De altfel do
vadă este faptul că un student ro
mân acum 5 ani a tras cu revolve
rul asupra lui fiindcă a nesocotit drep
turile românilor macedoneni din Do- 
brogea.

Iată însă că Innr. din 19 Iunie a. c.

a ziarului „Credinţa* din Bucureşti 
afiăm să Angelescu Iul Vlad este bul
gar de sânge că în tinereţe adecă tn 
matricolele şcolare nici nu se chema 
Angelescu ci Const. Tănăsescu, — 
iar numele adevărat al lui ar fi Cos- 
tea Anghelof. — Iată deci un om 
care ar fi purtat în acest fel deja 3 
nume diferite, — şi cu acesta vrea 
dl Vlad să ne fericească judeţul.

Numai vezi doamne lucrul nu este 
aşa simplu căci mai este la mijloc şi 
banca Urbană a lui Angelescu.
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Prea multe serbări şcolare
Articolul acesta trebuia să-l scriem 

mai de mult, numai că speram să 
observe acest lucru cei în drept şi 
fără să-l fi scris.

Ceace este cert e că în oraşul nos
tru avem prea multe serbări şcolare 
şi cari prin fastul şi amploarea lor 

udiciază scopul pedagogic al şcolii, 
ste de dorit să nu ne înţeleagă 

cineva greşit cări nu este vorba de 
manifestările culturale şi artistice ex- 
traşcolare ale elevilor, — cari deşi 
abat elevii dela preocupările lor strict 
şcolare, totuş au şi ele sensul şi re
zultatul lor educativ. Aici este vorba 
de aşa numitele petreceri ce se aran- 
jază de către autorităţile şcolare pe 
seama elevelor ;i elevilor. — Nu con
testăm că direcţiunile celor două şcoli 
secundare din oraşul nostru o fac 
din concepţie şi fiind de bună cre
dinţă. Cei responsabili de educaţia 
extraşcolară a elevilor cred că în 
acest fel aduc o contribuţie la pre
gătirea adevărată pentru viaţă a tine
rilor vlăstare.

Ei nu se uită Insă fnprejurul lor 
să vadă că sunt aprobaţi sau deza
probaţi, de către colegii lor, părinţi 
şi marele public, — cam fac ei aşa 
cum îi ţae capul, — şi destul de 
dictatorial. — Ori aceasta însemnează 
o procedură ne la locul ei, fiindcă 
pedagogicul în învăţământ trebue să 
se integreze din conducerea institu
telor, corpul profesoral, părinţi şi 
marele public.

Iată tn concret despre ce este vorba. 
— Şcolile din Orăştie au aranjat şi 
la 10 Maiu şi la 9 Iunie şi la 15 Iu
nie după spectacol dans pentru elevii 
şi elevele celor 2 şcoli secundare.

Aş fi curios să ştiu că părinţii fe
tiţelor de 11—15 ani cu ce ochi pri
vesc, tangourile şi foxtroturile dan
sate în tempo şi ţinută modernă de 
către copilele lor. — Ori de aceasta 
le-a dat la şcoală ca la msialul ro
mânesc din 9 Iunie să dan&eze de 
dimineaţa până seara tango şi fox
trot. — Ceace s'a îngăduit este pro- . 
fund antipedagogic.

Notez că acum 2 ani a mai fost |

un caz similar. Cele două şcoli se
cundare din Orăştie au aranjat în 
vederea unei petreceri dansante pen
tru elevi, aşa numite repetiţii de dan
suri naţionale. — Din aceste repe
tiţii fiecare pereche s’a ales cu câte-o 
idilă care a durat până la sfârşitul 
anului şcolar şi tocmai In vremea 
când elevilor trebuia să le stea mai 
mult mintea la învăţat, adecă în prea
jma examenelor. — Dar mai mult 
decât atât întreg cor soul era invadat 
de perechile curtenitoare ale elevelor 
şi elevilor amorezaţi. —

Discutând această chestie cu cei 
responsabili mi-au spus că nici lor 
nu le convine, că la anul n’o să se 
mai repete dar că în anul acela sunt 
nevoiţi să tolereze până la sfârşit îa- 
trucât este greu să revi la un regim 
mai sever după ce odată l’ai scăpat 
din mână.

Dela şcoala de fete ni s’a răspuns 
mai mult decât atât, şi ne-au arătat 
că sunt în institut fete de-ale „bce- 
rilor“ şi că aceştia nu permit ca pro
fesorii să se amestece tu educaţia 
extra şcolară a fetelor lor. Că chiar 
părinţii acestora încurajează plimbă
rile pe corso ale micelor eleve.

Explicaţia am primit-o arătând că 
Ia interesul disciplinei şi a pedago
giei trebuesc supuse regimului legal 
tocmai fiindcă sunt fete de „boeri* 
iar părinţii acestora dacă sunt oameni 
culţi nu vor recepţiona aceasta şi nu 
vor pretinde un regim special pen
tru fetele lor.

De altfel chestia .fetelor de boeri* 
şi azi este actuală îa unele şcoli.

Deci noi rugăm ca la interesul 
prestigiului de care s’au bucurat şco
lile noastre, şi la care noi ne uităm 
cu multă mândrie, directorii lor să şi 
consulte îalâiu colegii şi colegele şi 
chiar din gura lor vor afla. sdevărul 
fără să fie lipsă să recurgă I i conti
nuare ia părinţi şi public întru âi este 
prea evidentă exagerarea în cari au 
trecut cu dansurile şcolăreşti şi idi
lele prea de timpurii ale şcolăriţelor 
cu şcolarii.

x ■ y-

In ultimul număr al .Soliei Drep
tăţii* Dl Dr. Vlad se grăbeşte să dea 
certificat de activitate politici docto
rului Dobo despre care am scris ca 
fn afară de calitatea de .partner de

Sreferance" a dlui Vlad nu ştim să 
avut alte preocupări politice cel

Siţin dela România Mare !a coace.
1 Vlad arată că doctorul Dobo încă 

din 1903 a activat îa politică, arată 
Ci a iscălit programul activist etc.

Noi nu contestăm că doctorul Dobo 
a iscălit programul activist şi că a 
tost bun român, dar asta încă nu în
semnează că nu ne putem arăta sur
prinderea când după 15 ani de .pre- 
ferance* de-odată îl vedem pe tribună 
(n deplină vervă de orator. — Sun
tem Insă mult mai surprinşi de această 
oratorie cei cari tl cunoaştem pe d o o  
torul Dobo, care este eminemente

.un  om cumsecade şi bun" dar care 
ştie că dacă doctorul Vlad îi zice că 
Maniu îi bolşevic şi deci îi ticălos, 
pledează această cauză fără reticenţă, 
— până îa momentul când discută 
cu uu „Manisl" când apoi tot fără 
reticenţă este capabil sfl inverseze 
momentan poziţia ostilităţilor sale Îm
potriva lui Vaida.

Cine nu ştie că doctorul Dobo în 
bunătatea sa excesivă este gata să 
aprobe orice, — căci nu ne amintim 
să fi contrazis vre-odatl pe cineva.

lată de ce suntem surprinfi cei cari 
tl cunoaştem pe doctorul Dobo şi 
cari ştim că acesta este cel mai au
tentic portret al său.

Doctorul Dobo trebue să ştie că 
din momentul In care a urcat tribuna 
trebue să ţină şi spatele, — căci 
aşa-i tn politică.

De ce se ceartă liberalii cei mari
Cu toţii am auzit că între liberalii 

cei mari este mare gâlceavă şi neîn
ţelegere. Ştim că această neînţelegere 
există decând o primit Tâtărescu să 
formeze guvernul. Lui Dinu Brăteanu 
i-a căzut greu că Tătărescu a primit 
să formeze guvernul peste capul lui. 
Aşa fiind Dinu Brătianu a încercat să-şi 
intărească poziţia în partid prin apro
piere faţă de Gheorghe Brăteanu.

In zilele trecute la o moşie din ve
chiul regat a avut loc căsătoria Dşoa- 
rei Pilit, o nepoată a Dlui Dinu Bră
teanu. La această nuntă a luat parte 
şi Dl Dinu Brătianu şi Dl Gheorghe 
Brătianu. Se vorbeşte că la această 
nuntă cei doi fruntaşi s’ar fi înţeles 
între daltă ca să reziste şi să se opu

nă cu ori ce preţi la intenţiunile lui 
Tătărescu de-o schimba constituţia.

Astfel de azi în colo Tătărescu va 
încerca modificarea constituţiei iar par
tidul liberal în frunte cu Dinu va fi 
contra propriului lor guvern şi se vor 
opune la modificarea plănuită de Tă
tărescu. Aşa încât săracul Tâtărescu va 
trebui să lupte în contra propriului său 
partid, care nu-1 sprijineşte în acţiunea 
s’a şi în faptele sale de primministru.

lată cât stau de bine liberalii, şi ce 
unire este între ei încât partidul trage 
într’o parte şi guvernul într’alta. — Noi 
ştim însă că au mal fost cazuri de 
aceste şi funia s’a rupt dela o vreme 
şi cade pe spate şi partidul şi guvernul 

Funia aceasta este atât de întinsă 
Încât trebue să se rupă aât de curând.

Dl Dr. A. D i m  a Aat în j n t t i
pe Dr. Vlad şi „Solia Dreptăţii*

Gazeta dlui Vlad se tine 
într’una de insulte la adresa 
fruntaşilor partidului nostru na
tional-ţărănesc- 

Astfel întrunul din numerile 
trecute a calomniat şi insultat 
grav pe dl Dr. Aurel Dobrescu, 
fost subsecretar de stat.

Dl A. Dobrescu a dat în ju
decată pe dl Aurel Vlad ca 
girant al gazetei „Solia Drep- 
tătii“ spre a răspunde de ca
lomniile aflătoare acolo.

Iată ce ne scrie dl Dr. Au
rel Dobrescu despre această  
cauză.

Domnule Director,
Fiind necontenit atacat de 

ziarele .Patria* (vaidistă) şi 
nChemarea Românilor* din

Cluj, precum şi de . SoliaDrep- 
tatii“ (vaidistă) din Orăştie, 

am onoare să vă încunoş- 
tintez că prin advocaţii mei, 
dnii Dr. loan Pop, Dr. Sh 
mion Nemeş din Cluj şi Dr. 
Dion. Moldovan din Bucu
reşti am depus plângerile res
pective la Parchetele din Cluj 
şi Deva, dând în judecată 
pentru calomnie şi insultă 
prin presă pe cei responsa
bili pentru publicarea artico
lelor înjositoare.

Primiţi, vă rog, Domnule 
Director asigurarea distinsei 
mele consideratiuni•

Bucureşti, 15 Iunie 1935.
Dr. Aurel Dobrescu 

Deputat-

Marea adunare n a l t .  din [Ini
s e  v a  t in e  fn  z iu a  d e  S ft. P e tr u

După cum am anunţat în numărul 
trecut al gazetei marea adunare a 
partidului nostru de Cluj urma să se 
ţină tn ziua de 17 Iunie a. c. a 2-a 
zi de Russali.

Tot pe ace aşi dată s’a fixat şi o 
adunare mare la Braşov şi ca să nu 
se ţină două adunări {a ace aşi zi acea 
dela Cluj s’a amânat pentru ziua de 
Sft. Petru adecă pe ziua de 29 Iunie c.

De pe acum se aude că această 
adunare va fi una din cele mai mă
reţe adunări pe care le-am văzut. 
Vor veni la această adunare zeci de 
mii de oameni din întreg cuprinsul 
Ardealului şi Banatului. La această 
adunare vom auzi cuvântul tuturor 
ţruntaşilor partidului nostru în frunte 
cu dnii Ion Mihalache, luliu Maniu, 
Dr. Lupu, Mihai Popoviciu, V. Mad- 
gearu şi alţii. La această adunare se 
vor întâlni toţi luptătorii adevăraţi 
pentru vechiul nostru partid.

Din judeţul Hunedoara încă se pre
gătesc oamenii să participe într’un

număr cât mai mare căci doară din 
judeţul nostru au ieşit cei mai mari 
şi cei mai mulţi luptători pentru bi
nele naţiunii. — Deasemenea oamenii 
merg bucuros la Cluj căci acolo vor 
vedea şi auzi pe toţi fruntaşii noştri 
şi aşa fiind două sărbători nu lucrează 
la câmp. Deci ît mai bine şi pentru 
ei ca să se ducă la Cluj sfl vadă şi 
să mai înveţe, — se zice că deja atâ
ţia s’au anunţat că participă încât se 
pregătesc vagoane speciale numai ca 
gă ducă toată lumea care doreşte să 
meargă.

Ne vine ştirea de pe sate că deja 
oamenii pregătesc tablele cu inscripţii 
şi cu numele comunei, a plasei şi a 
judeţului, — deasemenea că îşi pre
gătesc steagurile şi (fanfarele ca sfl 
plece cu ele îa frunte spre Cluj.

Desigur că astfel la Cluj va fi o 
mare sărbătoare pe care este păcat 
să nu o vadă ori care membru ade
vărat al partidului nostru.

ŞTIRI
C ăsătorit. Anunţăm cu plăcere că

sătoria drăgălaşei dşoare Li{i Rob din 
Orăştie cu dl loan Ivanldu, magis
trat |a  Oiadea-Mare — care s’a ce
lebrat în cerc strict familiar.

Urăm tinerei perechi multă fericire. 
*

Mulţumită. Chestura de poliţie Deva 
aduce viile ei mulţumiri D-lui Dr. R. 
Mioc prefectul judeţului, care a bine
voit să patroneze serbarea dată tn fo
losul Poliţiei, comitetului de organizare, 
pzecum şi onor. publicului din oraşele: 
Deva, Orăştie, Hunedoara, Haţeg şi 
tuturor inteprinderilor industriale şi 
comerciale, pentru atenţiunea şi con
cursul binevoitor, asigurându-i totodată 
că obolul dat, va fi cu rost şi chib- 
zueală întrebuinţat pentru binele aces
tei instituţiuni.

♦

Un dar pentru copiii fără căpă- 
tâiu. O domnă din America, cu nu
mele Vidu, originară din Banat, a dă- 
ruit pentru copiii fără căpătâi 14 mi
lioane de lei, ca să se clădească cu

ei în Bucureşti o casă, la care aceşti 
copii ai nimănui s i  fie adăpostişi 
Casa se va numi „Leagănul sfinte. 
Ecaterina".

*

Un nou împrumut de stat de 8 
miliarde. Se ştie, că statul datorează 
funcţionarilor şi furnizorilor săi încă 
şi acuma sume mari de bani de prin 
anii 1931 şi 1932. Pentru ca aceste 
datorii să fie într’un fel oarecare aran
jate, — guvernul a hotărât acum să 
dee pentru plata lor nişte obligaţii 
de stat, purtătoare de 3 la sută do
bândă. Obligaţiile acestea vor fi răs
cumpărate rând pe rând îa curs de 

| 40 de ani.
In felul acesta se zice că statul se 

va împrumuta dela creditorii săi dar 
acesta nu e un împrumut de bună 
voie, ci unul forţat, căci cel ce are 
de primit bani dela stat, — va primi 
vrâad neviâid obligaţiile date, ştiind, 
că bani şi aşa nu capătă. E vorba, 
ca tot cu obligaţii de acestea să se 
plătească şi pagubele de războiu.

Cetiţi „SO L IA "
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Nemţii se înarm ează din greu.
Spionii englezi din Germania au ra
portat guvernului englezesc, că Hitler 
Înarmează pe capete Germania de 
două luni încoace. Datorită acestui 
fapt se Înarmează şi celelalte state 
europene, ca să nu rămână mri pre
jos de nemţi.

*
Plecarea prinţului Nicolae din 

ţară. Prinţul Nicolae a plecat săptă
mâna trecută Ia Paris, unde va pe
trece mai multă vreme şi va lua parte 
la concursul internaţional de auto
mobile.

*
Student înebunit de învăţătură.

Un student dela Academia comercială 
din Cluj cu numele Frandsc Beck a 
Înnebunit de pe urma învăţatului prea 
mult. El a fost dus lacasa de] nebuni.

*
A murit colegul de clasă bănă

ţean aţ Voevodulu' Mihai. In vine
rea trecută a fost Îngropat în Timi
şoara Gheorghe Ursu, un elev de 12 
ani, care a fost co’eg de şcoală cu 
voivodul Mihai. Tânărul elev a fost 
însoţit până la groapă de foarte multă 
lume.

*

jt» Ungurii se fac iarăşi păgâni. Şti
rile din Budapesta spun, că printre 
ungurii de-acolo a pornit o mişcare 
foarte vie, spre a se întoarce iar la
religia veche ungurească, adecă la 
păgânism. Până acuma au şi trecut 
la această lege mai mulţi cărturari, 
cari Ş'-au făcut şi o peşteră, In care 
se închină zeului unguresc Hadur.

*

In atenţia proprietarilor de cai.
In ziua 6 Iulie 1935 va funcţiona 
în Orăştie în târgul de vite o Comi- 

„sie de ’ Remontă care va cumpăra 
cai de toate categoriile: ofiţereşti, 
artilerie (de câmp de munte şi grea), 
cavalerie şi infanterie^ a.vjnd vârsta* 
între 4—9 ani împliniţi. Preţurile vor 
fi aceiea de pe piaţă — prin bună 
învoială plătindu-se imediat în nu
merar.

*
Dela Dir. liceului „Aurel Viaicu" 

din Orăştie. Se aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi, că examenul de ad
mitere In 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.

Invitare.
Prima Societate de înmormântare 

din Simeria, ţine în ziua de 30 Iunie 
1935, la orele 14 în. sala „MOHILLk" 
adunare generală ordinară anuală 
la care Onor. membrii sunt invitaţi de 
Preşedinte.

Obiect: 1. Deschiderea preşiden- 
ţială. 2. Citirea şi verificarea proce
sului verbal precedent. 3. Raport ge
neral de activitate. 4. Raportul cs- 
sierului. Bilanţul anului 1934, 5. Ra
portul cenzorilor. 6. Absolutoriu, de- 
gravarea comitetului. 7. V o t a r e a  
bugetului pe anul 1935. 8. Modificarea 
statutelor. 9. Lichidarea cărţilor ne
gre. 10, Complectarea comitetului, 
alegerea cenzorilor. 11. Aranjarea 
cererilor, eventuale propuneri. 12. 
Căvânt de luchidere.

In conformitate cu Art. 3 al statu
telor, numai membrii în curent cu 
plăţile au drept de vot.

In cazul dacă In ziua fixată nu se 
va întruni numărul prescris de pre
zenţi, adunarea generală se va ţinea

în ziua de 7 Iulie 1935 la accaş oră 
ta acelaş local şi cu acelaş program 
ne mai ţinând cont de numărul mem
brilor prezenţi.

Dnii membrii cari doresc a face 
interpelaţii sau propuneri esenţiale, 
stint rugaţi cu 8 (opt) zile înainte de 
adunare a le înainta biroului.

Delegaţii din regiune, vor prezenta 
obligatoriu la sosire, scrisorile de 
acreditare la secretariat.

Prezentarea cărţi de membru este 
obligatoare.

S meria, la 14 Iunie 1935.

Glodean Iustin Hoboth A ■ Iosif, 
secretar. preşedinte.

Anunţ-
La Banca Populară „Parân

gul" din Petroşani ( Zi aru l  
„Avântul") se găsesc registre 
chitanţiere şi bonuri de plată 
pentru composesorate, asociaţii 
de păşunat, păşuni comunale, 
cooperative, bănci  populare, 
etc., precum şi alte registre de 
cari acestea au nevoe.

Se fac expediţiuni şi prin 
poştă, contra ramburs. Preţuri 
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.
Informaţiuni în biroul advocaţiel
Dr. Lazăr Lăszfiâ, Deva
Str. Şaguna 1. 1 - 2

In vederea
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 | i  foto
grafia să se trimită pe adresa 
ziarului »Sona“ din Orăştie pen
tru Românul Transilvă
nean! de unde vot primi răs
puns sincer, păstrându-se orice 
secret. 1—2

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. 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.

M ag azin u l d e  m ode

1

cu preturi s o l i d e

1 î m i
oferă onoratului public un 
m are asortim ent d e :  
cravate ultima m odă, gulere, 
cămăşi, pălării, pantofi pt. 
bărbat! dam e şl copii

Incunoştinţare!
Cauf persoane rerioase, care au 
praxă şi se.ocupă cu cumpă
ratul laptelui d e  vacă şi de 
Oale, înfiinţând:

o lăptărie modernă
şi bfneorganlzată cu p re 
gătirea untului şl alte d i
ferite brânzeturi, precum 
şl 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-vă cu încredere la :

D um itru  Ştef
p r o p r i e t a r  şi maşinist-mechanîc

u .  p .  O R Ă Ş T IE  c o i n .  B O i II, ( j .  H u n e d .)

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 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 l a :

Dumitru $tef
p r o p r i e t a r  şi maşlnist-mechanic
u .  p .  O R Ă Ş T IE  c o m .  B O i U, ( j .  H u n e d .)

Restaurantul

„OH. CIOCA"
din Orăştie

este cel mai intim local. Vi
nuri excelente şi bucătărie 
buni. 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, schaplrografe, 
ştampile etc.

Preturile cele mai mici I

Vizitaţi cu toţii

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

RESTAURANTUL

„BOULEVARD1*
ai 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 

Propr.: SIMION GAVRILA
hotelier şi restaurator.

4
S a n d a l e  de dame 

şi domni.

M. S T E R N
Magazin da Taxtlla «I fncâltâmlnte 

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

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

cele mai elegante asortimente.

C etiti ş i  r ă s p â n d iţ i  „SO L IA
f t i

Girant: Dr< Alex. Herlea= Tiparul tipografiei A. Htrsch, Deva. 1935.


