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Horele Voevod Hihoi
a împărţit ajutoare şomerilor de pe Valea Jiului

Să mersem Io Cluj!
Intr’un stat civilizat forţe le poli

tice se afirmă tot în mod civilizat, 
iar într’un regim cu adevărat 
democratic, o forţă politică se 
afirmă prin voinţa majorităţii.

Instrumentul de manifestare 
sunt incontestabil, adunările po
pulare şi pe această bază trebue 
să se dea adevăratele lupte po
litice.

Partidul national ţărănesc s a 
afirmat întotdeauna ca o mare 
forţă politică prin grandioasele 
sale adunări poporale între cari 
a fost şi epocala adunare din 
6 Mai 1928 la Alba-Iulia, care 
a avut drept consecinţă aduce
rea la putere a partidului nostru.

Astăzi pentru afirmarea rea
lităţii politice care o reprezintă 
partidul national ţărănesc s’au 
ţinut în capitalele de provicii 
cum sunt Craiova, Chişinău, Cer
năuţi, Braşov, Iaşi câteva gran
dioase adunări populare Ia cari 
au luat parte între 20 000 şi 
40.000 de participanţi. —

In ziua de 29 Iunie a. c. se 
va tine şi la Cluj o adunare 
similară Ia care vor participa 
delegaţi din tot cuprinsul Ar
dealului. — Această adunare 
are însă o deosebită semnifica
ţie prin faptul că ea nu va fi

numai o afirmare a forţei po
litice reprezentate de partidul 
national ţărănesc ci ea trebue 
să reprezinte ataşamentul spe
cial al Ardealului fată de par
tidul naţional-ţărănesc unde s’a 
produs primul act de răsvrătire 
şi prima conferinţă valachistă 
a dlui Vaida. Această manifes
tare de ataşament a Ardealu
lui are o semnificaţie deosebită 
fiindcă în Ardeal se pare a fi 
pivotul rătăcirii dlui Vaida şi 
în Ardeal se dă lupta de cu- 
cerire a partidului liberal — 
Această adunare trebue să i 
arate mai mult ca ori când dlui 
Vaida că poporul cinstit deza
probă politica linguşirii şi este 
luptător al ideii morale iar par
tidului liberal trebue să-i arate 
că poporul acestor plaiuri nu-şi 
vinde conştiinţa pentru perspec
tiva avantaj iilor cari i-le des
chide.

Pentru afirmarea acestora tre
bue să mergem cu totii la Cluj, 
fiindcă aici se joacă cartea po
ziţiei partidului nostru în viata 
politică a Ţării şi aici se joacă 
cartea Ardealului în organiza
ţia mare şi trainică a partidu
lui national-tărânesc.

Dr. Alex. Herlea

Dl Vlad a convoca! pentru ziua de 
Duminecă 23 1. c. o adunare a celor 
cu numerusul la Deva. — Spre ne
norocirea dlui Vlad nici această adu
nare nu s’a putu! tine fără tulburări 
şi fără scandal, aşa cum i s’a întâm
plat In tot locul şi Dumnealui şi lui 
Vaida.

Să vedem cum s’au petrecut lucru
rile:

Imediat ce a început să vorbească 
Dr. Vlad nişte oameni pe cari i-a 
stors poate de cameţi prea grele cu 
banca sa au început să vocifereze 
strigând: .Bine bine domnule Vlad 
li spune dta câte verzi şi uscate dar 
să ne răspunzi de ce ai fost contra 
conversiunii şi contra reducerii da
toriilor?" La asta dl Vlad s’a făcut 
că nu aude şi nu vede şi a vorbit 
mai departe. — Atuncia oamenii vă
zând că Vlad să face surd la această 
întrebare au strigat mai tare să răs
pundă. La aceasta Vlad s’a enervat, 
— fiindcă aşî-i obiceiul lui Vlad când

ajunge la strâmtoare şi jiu ştie ce să 
mai răspundă, face pe nervosul şi 
crede că prin asta s’a mântuit de răs 
puns. Imediat au trimis după poliţie 
şi i-a scos afară din sală pe aceia 
cari i’au întrerupt. — Oamenii însă 
au început să strige că dacă i scoate 
pe ei o să plece toţi afară fiindcă 
aicea-i adunare şi are dreptul să ia 
parte ori şi cine, — la o adunare pu
blică. — Astfel Doctorul Vlad a fost 
silit să-şi Întrerupă vorbirea şi să sus
pende adunarea până ce s’a potolit 
scandalul.

Aşa a păţit Doctorul Vlad la Deva 
ca şi prin alte locuri pe unde a um
blat căci era mirare să poată ţiae 
vre-o adunare fără scandai.

Să vede insă că până astăzi nu a 
învăţat minte şi nu vede că poporul 
este contra lui Vaida şi a celor cari 
linguşesc pe cei de sus.

Ne mirăm că dl Vlad care până 
ieri lupta pentru morala demnităţii, 
azi aprobă linguşitorii celor de sus.

x. y.

Măria Sa Marele Voevod Mihai de 
Alba.Iulia a vizitat în ziua de 16 Iu
nie centrele miniere de pe Valea Jiu
lui, fiind întâmpinat peste tot locul 
cu multă dragoste de lumea munci
torească de prin acele părţi. Măria 
Sa a vizitat Petroşanii, Lupenii, Vul
canii, Petrila, Aninoasa, împărţind 
peste tot locul ajutoare In bani oame-

Voldistii
Primim din Zarand următoarea co

respondenţă, căreia cu plăcere i-dăm 
loc pentruca cetitorii noştri să fie 
bine inţormafi e supra cHor ce se în
tâmplă în judeţul noslru şi să nu fie 
duşi în rătăc re prin denaturările ce le 
fac asupra isprăvilor lor desnâdăj- 
duiţii valachiş'i ai lui Vlad Vaida.

*
Cunoaştem prea bine apucălura 

vaidiştilor de a bate doba cea mare 
decâte-ori umblă cu viîlaimul în cu
tare loc. Acesta e mij'ocul lor de 
reclami pentruca lumea să iee cunoş- 
tiinţă, că ei există şi răsuflă încă- 
N'am fi Crezut însă, ca îndrăzneala 
lor să ajungă până la gradul, în care 
se arată, cănd ei scriu despre: «Mă
reaţa întrunire a Frontului Românesc 
din comuna Ţebea". fată cum rela
tează gazeta lui Vlad asupra aces
tei adunări.

«In istorica comună Ţebea din 
judeţul noslru a avut loc în ziua de 
17 Iunie 1935, o înălţătoare înlrunire 
o organizaţiei „Frontul Românesc*- 
Mulţimea de ţărani şi intelectuali din 
Ţebea, Baia de Crjş şi jur aştepta 
cu nerăbdare sosirea oaspeţilor sei. 
La ivirea în faţa mulţimii a dlui Dr- 
Aurel Vlad ovaţiunile poporului au 
culminat cu pocnete de treascuri şi 
bubuituri de tunuri. Făcea impre
sia, că Horia dă semnalul de adu
nare şi oastea lui Avram Iancu îşi 
aşteaptă comandantul pentru a se 
arunca în luptă- Se svârcoleau par’că 
şi glorioşiii eroi din morminte, ca 
să-şi arate din nou entuziasmul şi 
vitejia la sunetul goarnei de redeş
teptare naţională”-

Felul acesta de a da seamă asu
pra unei adunări în cazul de faţă e 
mai mult decât falsificare, este ade
vărată şarlatanie, care însă nu va 
potea duce în rătăcire opiniunea pu
blică, ci se întoarce împotriva ace
lora, cari o înscenează, cari în celea 
din urmă pe ei înşişi se vor înşela, 
căci în realitate ce a fost la Ţebea?

A fost nedee obişnuită- Vor fi fost 
la Ţebea tocmai 1500 ţărani, dar a- 
ceştia nu s ’au dus acolo ca sprijini
tori ai sermanului, flaşnetaş. Aurel 
Vlad, ci ca să consfinţească, să-şi pe
treacă şi să susţină prin participarea 
lor tradiţionala nedee- Nedeele dela

nilor nevoiaşi. In comunele Petroşani, 
Lupeni, Vulcan, Petrila şi Aninoasa 
Măria Sa Marele Voevod, a împăr
ţit în total ţa nevoiaşi 500 de mii Lei.

La Haţeg Măria Sa a dăruit pen
tru copiii săraci suma de 15 mii Lei, 
iar pentru continuarea lucrurilor dela 
Sarmis°ghetuza a dăruit 100 de mii 
Lei. Deacolo Măria Sa a vizitat Bra
dul, Hunedoara şi Orăştie.

la Ţebea.
r

Ţebea sunt întotdeauna foarte cer
cetate, căci ea siă sub poterea tra- 
d (iilor istorice ale Zarandului cu 
trecutul seu glorios, creat de atâţia 
eroi, trecuţi în istoria neamului. Vai- 
diştii ştiau toate aaestea, din acest 
motiv au recurs la şarlatania, ca po
porul adunat la nedee pur şi sim
plu să 1 intabuleze în registrul de 
membri ai Frontului Românesc aşa, 
cum au făcut la Orăştie la 4 Iunie 
a. c., când a fost acolo târg de ţară, 
pe care ei credeau, să-l transforme 
în adunare frontistă, dar n’a succes 
nici ch'ar umblând cu funia să prindă 
oamenii.

Dar nimic mai de plâns asupra 
lipsei de succes a acestei adunări 
decât faptul, că sermanul A> Vlada 
fost silit, să vadă şi să accepte, ca 
adunarea să fie pezidată de hiper- 
cunoscutul loan Radu, dela Brad, pe 
care 2 ărăndenii îl cunosc aiât de 
bine în toată firea lui şi în toate fap
tele lui. Zarandul, în special comuna 
Ţebea, are mulţi fii de o rară cinste 
şi destoinicie. $i e semnificativ, că 
din tot! acei bărbaţi fără prihană nu 
s’a aflat nici unul, care să iee pre
zidiul adunării. S’a aflat Insă loan 
Radu cu paginile lui întunecate In 
Cronica Zarandului, ne mai spunând, 
că din stâlp al liberărilor s’a trans
format repede în aderent al «techni- 
cienilor" Iorga-Argetoianu, dar negă
sind la aceştia, decât depreciere, a 
treia zi a dat târcoale în jurul parti
dului naţional-ţărănesc fiind cu mult 
sarcasm întâmpinat de regretatul Dr- 
Victor Bontescu, care-i cunoştea bio
grafia. La Ţebea el şi-a găsit locul 
întâlnindu-se cu gemenul Dr. Simion 
Câmpaan, care a parcurs şi el aceaşi 
carieră de metamorfozări politice a- 
poi cu Traian Ivan, pasăre călătoare 
şi acesta, mult promiţător pe tere
nul fripturisirilor politice.

Nu ştim, să compătimim pe dl A- 
Vlad, că a ajuns, să fie înconjurat 
de aceste specimene sau să ne ex
primăm uimirea, că loan Radu şi 
acum la bătrâneţă înaintată tot mai 
continuă cu posnele disgustătoare, 
cu cari o viaţă întreagă a înveninat 
atmosfera.

E o jicnire a sentimentelor popu- 
laţiunel, să puni pe acei participanţi
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Ia nedee sub capacul politicei per
fide, presidată acolo de loan Radu.

Dacă deci „măreaţa" adunare dela 
Ţebea s ’a tinut intre astfel de împre
jurări, şi a fost animată de astfel de 
bărbaţi, bunul cetitor îşi va pute 
face închipuire de măreţia ei. In tot 
cazul asociaţia dlui A. Vlad cu ast
fel de oameni e mult grăitoare—

Dar ne răzgândim — după o se
rioasă cumpănire a lucrurilor şi zi
cem : A. Vlad a potrivit în aşa un 
anturaj, căci el nu mai e cel de de
mult- Pe el nu dragostea pentru ele
mentul românesc l a dus la Ţebea, 
Ci politica perfidă şi trădătoare de 
partid a răzvrătitului şi îngâmfatului 
profet fals dela Cluj, pe care el şi-a 
Insuşit-o pentru a se cointeresa cu şe
ful Vaida şi cu C Angelescu, prin 
cari crede A- Vied, să-şi realizeze 
meschinăriile lui. Şi cum politica lui 
Vaida e desperată din naştere, Vlad

trebue, să recurgă la demagogia cea 
mai josnică şi cea mai deşentată 
pentru a putea prinde aderenţi*

Să-şi tragă seama deci raportorul 
gazetei lui A. Vlad, şi să nu-1 pună 
pe acesta alăturea de Horia, Avram 
Iancu şi „glorioşii eroi din morminte". 
Să aibă milă şi pietate pentru aceş
tia. cori văzându-se în vecinătatea 
lui A- Vlad, noul bizantin din Ardeal, 
s’ar simţi conturbaţi în somnul lor de 
veci şi atunci vorba reporterului, — în 
adevăr ei se vor svârcoli în mor
mintele lor istorice, nouă atât de 
scumpe, văzând pe A. Vlad pus pe 
o treaptă cu ei, cari în adevăr au 
portat în sufletele lor mari, o dra
goste neprihănită pentru neam şi nu 
sau  lăsat robiţi de utilitarism, cum 
face epigonul dela Ofăştie într-o 
măsură desftânată.

Corespondentul.

Mare scandal şl bătae
tn trenul ministerial dela R.-Vâlcea
In trenul ministerial care aducea 

spre capitală pe toti membrii guver
nului şi invitaţii oficiali dela R.-Vâl
cea, s a  petrecut un scandal fără 
precedent.

Câteva mese, din vagonul restau
rant al acestui tren au fost ocupate 
de numeroşi membrii ai grupării H. 
în frunte cu dnii: Petre Ghietă, Tă- 
năsescu, Rizescu, Frigator, colonelul 
Oroveanu etc. La un moment dat 
în uşa vagonului a apărut d. Al- Po- 
pescu Necşeşti fost subsecretar de 
stat şi director la ziarul „Universul", 
împotriva căruia grupul H. poartă o 
violentă campanie prin ziarul „Na
ţionalul Nou“. D. Popescu-Necşeşti 
intenţiona să traverseze vagonul pen
tru a ajunge în partea a doua a tre
nului, la d. dr. C. Angelescu, minis
trul instrucţiunii, — de care fusese 
chemat.

Fiind observat de grupul H. d. 
Necşeşti a fost apostrofat cu diverse 
cuvinte ofensătoare în special de că
tre d. deputat Tănăsescu-

Ajungând în dreptul mesei ocu

pată de d. deputat Tănăsescu, acesta 
i-a aruncat câteva epitete extrem de 
grele, la care d. Popescu Necşeşti a 
replicat, întrebând dară cuvintele îi 
sunt adresate d-sale. Cum d. Tănă
sescu a continuat să vocifereze pe 
aceiaş ton, d. Necşeşti l-a lovit în 
fată-

Deputatul Tănăsescu sărind dela 
locul său, a aplicat dlui Popescu- 
Necşeşti o palmă, încăerându-se cu 
acesta printre mesele vagonului.

Incidentul ameninţând să ia pro
porţii, câţiva ziarişti care se găseau 
în vagon, au intervenit despărtindu-i.

Incidentul petrecându-se într’un 
tren oficial şi în cadrul unei mani- 
festatiuni pe care 'partidul liberal a 
dorit-o cât mai aleasă şi mai plină 
de demnitate, este evident că va 
avea grave urmări.

Atât d. Dinu Brălianu, care se af ă 
la Drăgăşani, rât şi d. Tâtărăscu, 
caree a plecat la Tg.-Jiu, au fost în- 
cunoştinteti telefonic despre cele în
tâmplate.

naţional-ţărănesc!
Nu trebuie să o spunem noi, că o 

spune D-sul in fiecare număr din 
„Solia Dreptăţii". S ’a supărat pe par
tid pentrucă a introJtis, la loc de 
frunte în programul alcătuit, In anul 
trecut, principiul cooperaţiei şi al 
economiei dirijate. Iar ca să facă şi 
publicul mare şi mai ales pe ţărani 
să fie de părerea D-sale, tălmăceşte, 
In chip tendenţios, ateste principii în 
gazeta D-sale. Susţine, că prin coo
peraţie să ia ţăranului libertatea de 
a-şi valoriza produsele; iar prin eco* 
nomia dirijată ţăranul va fi silit să 
lucre cum poruncesc agronomii sta
tului. După astfeliu de tălmăciri trage 
Concluzia, că partidul naţional-ţără
nesc ar fi bolşezic, iar fruntaşii lui: 
Iuliu Maniu şi Ion Mihalache ar fi 
bolşevici In carne şi oase.

Dacă nu s’ar fi întâmplat unele ve
rificări pe teren a acestor Insinuări 
şi dacă n’am cunoaşte felul cum sunt 
lămuriţi ţăranii tn convorbiri particu
lare asupra acestor lucruri, nu le-am 
fi reţinut şi nu am socoti de opor
tun să le lămurim.

Dar fiindcă se stăruie asupra lor, 
vom spune şi noi cuvântul nostru.

Domnii spun că programul parti
dului e bolşevic şi-l combat, iar pe 
gazeta D-lor scriu, că’s organ al par

ti dului naţional-ţărănesc: deci al pro 
gramului partidului naţional-făiăresc 
Nu-i aşa că asta se chiamă logică?

Economia dirijată îl irită pe dl Viad. 
Ce se urmăreşte prin economia diri
jată? Cet-ace s’a mai încercat tn tim
pul guveinării noastre. Adecă: sta
tul să purtă la dispoziţia ţăranilor 
priceperea agronomilor, pe cari cu 
cheltueli mari i-a învăţat şi-i susţine, 
ca ţăranul să-şi cultive pământul după 
sfatul şi ajutorul lor, iar nu după po
runca lor. In anii guvernării noastrei 
în acest scop, au fost trimişi agro
nomi ca să stropească pomii, pentru 
a-i scăpa de moline; s’a distribuit 
grâu selecţionat pentru tnsemânţare i 
s’au adus cartofi mai productivi; s’au 
Imbăiţit sătenilor vite de reproducţie 
selecţionate; s’au vaccinat vitele ţă
ranilor ca să le apere de epidemii 
etc. Toate acestea au fost Incercăr, 
numai, făcute prin camerile de agri
cultură şi în marginile unui regim 
capitalist, trăgând pe urma lor mari 
beneficii mai ales marii proprietari. 
In prog: amul partidului naţional-ţără
nesc, pe urma învăţămintelor culese 
şi a rezultatelor obţinute, s’a prevă
zut In mod programatic şi cu consi- 
derare mai atentă faţă de ţărani acest

dispoziţii sub numele de economie 
dirijată.

Aceasta nu-i convine dlui Vlad 
proprietar al unei mari moşii la Bo- 
bâlna, pentrucă atunci ţăranii vor fi 
sprijiniţi de noul stat ţărănesc în mă
sura să nu mai cerşească pe la por
ţile curţei D-sale: grâu de sămânţă, 
viţă de vie, pământ In parte etc.

Cooperaţia este o şi mai mare pri
mejdie care l’a iritat şi-l năcăjeşte pe 
Dl Viad. Observând viaţa tărănimei 
noastre, se pet constata două mari 
neajunsuri: produsele ţăranului sunt 
speculate de capital şi ţăranul foarte 
cu greu şi foarte scump ajunge la 
credit. Aceste două realităţi potriv
nice ţăranului, Ii nimicesc toată stă
ruinţa şi sârguinţa lui lăudabilă şi fi 
sacă de la rădăcină orice put nţă de 
progres şi bunăstare.

Pentru scoaterea produselor ţăra
nului din ghiarele capitalului fără milă 
şi dreptate, şi pentru a-i înlesni cre
dit ieftin şi la îndemână, partidul na

ţional-ţărănesc propune cooperaţia, 
ocrotită şi susţinută de stat.

Dacă se înfăptuiesc aceste doză 
mari aşezăminte In mijlocal poporu
lui nostru, atunci banca Ardeleana a 
Dlui Vlad şi altele de acest feliu, îşi 
pot închide porţile, că ţăranii nu le 
vor mai călca pragul, având la în
demâna lor organul de valorizare In 
comun şi fără speculă a produselor 
la preţul cel mai favorabil şi având 
credit ieftin şi lesnicios la cooperativa 
din comuna lor.

Iată deci ţăranilor pentru ce s’a 
supărat Dl Vlad pe partidul naţional- 
ţărănesc. Iată de ce după socoteala 
Dlui Vlad, cooperaţia şi plugăria di
rijată este văzută ca faplă de bolşe- 
vizm. Ori, acest bolşevizm să-l îm- 
brăţşrţi, că el urmăreşte înălţarea 
voastră, Îmbunătăţirea soartei voastre 
şi eliberarea voastră din mânile că
mătarilor şi-a negustorilor de nuci 
şi alte lucruri cum a fost In toamna 
trecută Coitică Angelescu.

Verax.

Naţionalismul
nostru.

De o vreme încoace se ocărăsc 
partidele politice pe tema naţionalis
mului. Mai ales m şcarea condusă de 
dl Vlad Ia judeţul nostru, prin orga
nul de publicitate „Solia Dreptăţii", 
se încumetă să dea certificate de buni 
români numai acelora cari stau ală
turi de D-su!, iar pe ceialalţi îi tac- 
sează de bolşevici şi răi români.

Faţă de aceste fenomene ciudate 
şi împotriva acestei mişcări de zăpă- 
cire nereuşită, noi opunem naţiona
lismul partidului nostru, care e cons
tructiv şi menit să realizeze înălţarea 
neamului nostru In rândul naţiilor 
culte.

A cui operă e România-Mare?
Ca să răspund la această întrebare 

voi spune o poveste:
A fost In vechia Sicilie un împărat 

cu numele Hiero. Acesta cu împre
ună lucrarea tuturor locuitorilor a fă
cut o corabie mare. Când a fost gata 
trebuia slobozită In mare. A chiemat 
pe toţi locuitorii să dea ajutor la a- 
ceastă luciare, de lansare a corăbiei 
îa apă. Toţi au pus umărul şi au 
împins. A fost zadarnică însă toată 
osteneala lor. S’a găsit atunci Intre 
ei un om cuminte cu numele Archi- 
mede, care a descoperit un instru. 
ment, pe care-1 folosim şi noi pâoă 
In ziua de azi, cu numele scripiţă 
(cigă). Cu ajutorul acestuia regele 
singur a lansat In apă marea corabie.

România-Mare, ţara noastră, este 
corabia mare şi fermecată, pe care 
a fâcut-o neamul nostru românesc. 
Munca şi jertfele măreţe ale genera
ţiei prezente, au realizat acest mare 
şi frumos edificiu, care se cheamă 
România-Mare.

In ce constă naţionalismul nostru.
Realizată această ţară după visul 

părinţilor noştri, nu poate sta pe loc, 
ci trebuie pusă In condiţiuni de pro
gres şi Iraintare. Pentru acest gând 
şi In vederea acestui scop ne sbatem, 
ne frământăm dela unire încoace.

Regele chiamă naţia întreagă la 
această însemnată lucrare de lansare 
a ţării pe valurile binelui şi a înfiin
ţării. Trebuie să recunoaştem şi tre- 

ebue să mărturisim, că haosul în care

nesbatem şi sărăcia publică tot mai 
accentuată, care stăpâneşte ţărănimea 
noastră şi-l se lăţeşte şi asapra ce
lorlalte pături ale neamului nostru, 
dovedesc că încă nu ne-a succes să 
găsim acel instrument miraculos, care 
să dea deslegare progresului, In ţara 
noastră.

In opoziţ e cu alte partide, cari 
prin programele lor oferite regelui 
ca pe o scripiţă urmăresc scopuri 
perimate, noi oferim programul par
tidului nostru.

Acest program are de scop prin
cipal şi socoteşte că atunci se va re
zolva criza economică şi se va pune 
neamul in condiţiuni săDătoase de 
progres, dacă se aplică un regim in 
care ţărănimea, această majoritate 
covârşitoare a neamului, progresează 
Iii bine se întăreşte în avere şi se 
bucură de iodul muncii sale. Gues- 
nay a zis: „plugar sărac, ţara să
racă, ţară săracă, rege sărac. Ori, 
noi nu trebuie să fim economişti ca 
să vedem infăptuindu-se sub ochii 
noştri aspectele acestui adevăr.

Stăruind deci cu toată hotărârea 
pentru înffiptăirea regimului ţărănesc 
„a statului ţărănesc" credem, că sun
tem tn calea celui mai autentic na
ţionalism. Iar pe Iuliu Maniu |şi Ion 
Mihalache ii socotim de adevăraţii 
Ar chimed e, cari au găsit instrumen
tul miraculos de guvernare şi de bine 
pentru neamul nostru.

Punem deci întrebarea, cari miş
cări şi partide politice sunt in linia 
adevăratului naţionalism: acelea cari 
urmăresc realizarea binelui neamului 
prin ridicarea şi Inbunfllăţirea soartei 
ţărănimei, In majoritate covârşitoare 
şi prin ea a neamului nostru întreg, 
sau acela cari luptă pentru introdu
cerea tn consiliile de administraţie şi 
In întreprinderile economice din Ţară 
a câtorva români?

Dela sine se invedereazâ ridicolul 
acestui soiu de naţionalism, împotriva 
căruia trebuie să luptăm şi să-l res
pingem ca pe o mişcare nepotrivită 
cu demnitatea şi suveranitatea noas
tră tn această ţară,
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Am primit zilele acestea dela di 
Sabin Danceriu din Orăştioara de 
jos o înţeleaptă scrisoare pe care o 
reproducem cu toată plăcerea.

Domnule Director,
Am cetit în gazeta D. V. No. 8 

din 13 Iunie anul curent, despre pă
ţania Dlui fost ministru Vied, în co
muna noastră Orăştioara de jos, şi 
după părerea mea n’ar fi îndeajuns 
lămurit de ce nu i’am ascultat si 
nu-1 vom asculta. Să-mi fie deci, 
îngădu’t a face o lămurire mai de
tailată, pentru cetitori „Soliei" şi ţă
ranilor de bun simt din judeţul nos
tru.

Nu l’am ascultat pentru că ştim 
despre Dl. Vlad unele lucruri între 
care si bine pe care nu*le vom uita 
nici odată ba ne vcm sili chiar să ie 
împărtăşim si altora. §tim că pe vre
mea ungurilor Dl Vlad lupta pentru 
votul universal, astăzi sa întors în
dărăt a luat calea racului, cere în
lăturarea lui- Mai ştim că sub gu
vernarea Dlui Vaida Dl Vlad ducea 
campanii contra conversiunei. Se 
dusese chiar până la Ploieşti unde 
a spus că — prosti votează iar de- 
magoji guvernează — §i am arătat 
mai sus guverna Dl Vaida. Sa fi 
convins Dl Vlad că demagoji au 
mai multe sense ? lucru posibil! Dar 
nu merge demagojia unuia care a 
fost sincer şi după cât se vede este 
şi astăzi, fiindcă susţine după cât 
am auzit dela cei ce au fost de 
fată, cele spuse mai nainte, şi adau
gă încă; Vom face dictatură ca în 
Germania si ca în Italia, vom intro
duce pedeapsa cu moarte şi vom da 
25 la fund. Asta după noi însemna 
jobăjie ceice noi nu dorini $i nu 
credem să dorească nici unul dintre 
prosti calificaţi de Dl Vlad. Nu sun
tem încă complect eliberaţi din cea 
în care au fost sortiţi strămoşi noş
tri să o sufere, nici astăzi. A mai 
spus Dl Vlad că Dl Vaida a trecut 
la dreapta şi Dl Maniu la stânga, 
cea ce noi nu pricepem? Ştim că 
ar fi dreapta şi stânga în cer, şi că 
de-a dreapta stau drepţ i şi de-a stân
ga păcătoşi* Dacă există şi pe pă
mânt atunci aci vedem cu totul con
trariul. O fi natural să fie aşa, fiind 
că dreapta Dlui Vaida după cât se

Ne soseşte ştirea dela Cluj că 
oamenii lui Vaida au apucat la o 
vrajbă foarte mare. Anume lucrul s’a 
petrecut îutr’o tipografie din Cluj 
unde Vaidiştii trebuiau să plătească 
multe parale pentru tipărirea gazetei 
lor.

Tinerii vaidişti cereau unui gran
gur de-al lor care suge dela consi
liile de administraţiei jidoveşti să 
plătească datoria ce o aveau la acea 
tipografie căci suge de-ajuns dela ji
dovi. Acesta însă nu s’a înduplecat 
şi-a zis că tinerii aceia sunt revolu
ţionari şi prăpădiţi. Atunci tabără ti-

vede nu se sfieşte a nesocoti po
runca 6 — să nu ucizi — şi spune 
verde că va aduce pedeapsa cu 
moarte, pentru dânsi călcarea po
runcilor dumnezeieşti nu mai cons- 
titue păcat. Dar dacă nu mă înşel 
sub Dl Vaida s ’a executat moarte 
fără pedeapsa. La Lupeni s’a tras în 
muncitorii în a căror frunte a intrat 
Dl Vlad în Afba-Iulia la 6 Mai 1928. 
In atelierele grivita la fel sa tras. 
Mi-ar putea obiecta că ce mă în- 
poartă că n’am fost ţărani ci nişte 
bolşevici şi astea n’ar fi oameni şi 
(ărani. Pe dânşii nu-i mai importă 
că ăştia au mers de la ţară de 
neagră sărăcie să între în pământ 
de vii ca să scoală cărbuni pentru 
locomotive şi vapoară, cu care se 
duceau Dior prin ţări străine, astăzi 
nu mal au nevoie de ei trebă sup
rimaţi că au avioane. Să vede au 
Dior o mare plăcere de a introduce 
legi de ucidere de aceia admiră pe 
Hitler care a bătut recordul în anul 
trecut 30 Iunie şi-a ucis proprii lui 
pretini. Sărmani şi-au greşit cariera 
s’ar fi putut face în loc de politi
cian! nişte măcelari, cu toji ar fi pu
tut ucide vite cât de multe, fiindcă 
pentru ele sărmanele a uitat Dzeu 
să deie vreo poruncă.

Deci iubiţi tovarăş şi cetitori ai 
„Soliei" să mergem înainte alături 
de Dnii Maniu, Mihalache, Lupu şi 
de toţi care au rămas ală'uri de ei- 
Să mergem cu acelas elan cu care 
am mers în 1928 la Alba-Iulia, acum 
la Cluj cu toată încrederea căci nu 
mai dela ei ne va veni îmbunătă
ţirea soartei noastre ei au înscris 
revendicări adevărdte ţărăneşti cu 
programul partidului care au cinstea 
şi onoarea să-l conducă, sub a că
rui steag suntem datori tot* cei ce 
purtăm nume de ţăran, să ne înro
lăm fără nici un pic deşovoială. Cu 
cât o vom face mai înainte, cu atât 
viitorul nostru va fi mai apro jiat* In 
nici un caz fericirea noastră nu va 
putea veni dela oameni care am 
dat în calea racului ci dela cei ce 
merg drept înainte pe calea reven
dicărilor ţărăneşti.

Sabin Danceriu 
plugar în corn. Orăştioara 

de jos.

neritor s’au făgăduit că vor !upta 
până vor obţine darea afară din par
tid a celui ce sage dela jidovi şi nu 
vrea să plătească prese partidului şi 
să subvenţioneze acţiunea lor.

Iată deci pe ce cale au apucat 
oamenii lui Vaida, care nici nu este 
mirare că se ceartă fiindcă între ei 
sunt nişte ticăloşi cari zic că luptă 
pentru românime alor trebue din 
bani jidoveşti, iar de altă parte există 
nişte tineri pe cari i- au luat de minte 
alţii mai bătrâni şi acum ti lasă pe 
dramuri aşa au păţit cei dela Patria 
Vaidistă.

Răvaş.
In gazeta vaidislâ „Ecoul" din Arad 

cu No. 877 din 25 Iunie a. c. rela- 
tându-se cum a d. curs adunarea dlui 
VJad ţinută la Deva în ziua de 24 1. c. 
se spune că vorb torii au fost mereu 
întrerupţi de către ţărani (Noi zicem 
ră numai au pus nişte întrebări la 
cari vorbitorii trebuiau să răspundă I) 
şi ca să se poată ţinea adunarea a 
venit poliţia şi jandarmeria şi a scos 
din sală pe cei ce întrerupeau şi a- 
tunci toţi ţăranii din sală au voit să 
plece şi că a trebuit să intervină dl 
D. R. Ioaniţescu şi să strige „Tră
iască Vaida" ca o parte din ţărani 
să-ş’ reocupe locurile. Strict autentic 
şi toate astea le spune o gazetă vai
distă. Adică cei trei sute de ţărani 
aduşi de Vemichescu — aşi cum 
ştim că ia adus — sau solidarizat cu 
cei cari îl întrerupeau pe dl VJad şi 
jumătate din ei au şi părăsit sala 
demonstrativ.

Păi bine dlor aranjatori dar atunci 
unde vă sunt „valachiştii* dacă cei 
pe cari i-aţi adus sau pronunţat pe 
loc contra D-voastră ?

Nu cumva şi aceasta înseamnă un 
succes ?

*
De când cu mişcarea valachistă a 

Dlui Vlad oamenii D-sale sau pus

ŞTIRI
Pentru cetitori şi abonaţi. H ru

găm pe foţi aceia cari nu doresc 
să aboneze foaia noastră *ă  118-0 restltue Imediat, — căci altcum 
îi considerăm abonaţi şi o să le pre
tindem plala abonamentului. Şi în 
afară de aceasta nu-i cinstit să ci
tească gazeta folosindu-se de pagu
ba noastră întrucât ea se tine cu 
mari sacrificii materiale, costând 
multe parale tipăritul, hârtia, spesele 
de poştă etc. — şi nu credem că aş
teaptă nimeni să i-se trimită foaia 
fără să-şi achite abonamentul.

*
Căsătorie, anunţăm cu plăcere că

sătoria religioasă a dlui advocat Emil 
Molnar cu dşoara Cornelia Gelmă- 
rean fica Dnei şi dlui Dumitru Mo’- 
nar, ca se va celebra în ziu de Du
minecă 30 Iuaie 1935 la ora 20 seara 
în biserica greco catolică din Orăştie.

Urăm pe această cale tinerei pe
rechi cea mai depliiă fericire,

*

Sfinţirea bisericii din Paroş.
Dumineca Rusaliilor a fost de două 
ori sărbătoare pentru credincioşii co 
munei Paroş, căci pe lângă pogorâ
rea duhului sfânt au mai prăznuit şi 
sfinţirea Bisericii. Iu comună era o 
bisericuţă veche şi slabă prin aco
perişul căreia intra vântul şi ploaia, 
iar slujbele sfinte abea se mai pu
tea celebra. De aceea primul gând 
dela instalarea al tinărului şi neobo
sitului preot a fost repararea lăcaşu
lui sfânt. Pentru acest lucru să cerea 
lasă multă trudă, bani şi mii presus 
de toată bunâinţelegere. Toată aces
tea lucruri le-au dat bunii creştini, 
iar azi — spre mulţumirea tuturor 
— acolo unde să credea că n’are să 
se facă nici când nimic s’a îaălţat un 
frumos lăcaş de inchinare Domnului, 
cum altul nu prea este în jur. La 
ora 8 s’a început sfinţirea Bisericii 
de către un sobor de patru preoţi 
în frunte cu prot. on. loan Danescu. 
După sfinţinţire au urmat sfta Litur-Faceţi reclame în „SOLIA"

Ce păţesc cei ce iau bani dela jidovi.

pe treabă nu glumă | Aşa de exem 
piu la restaurantul „Crucea Aibă" 
care actualmente este sub directa 
conducere şi administrare a dlui Ing. 
Vemichescu — funcţionar de stat în 
concediu — se angajează numai ro
mâni pur sânge valah, aşa de ex. 
dacă vizitaţi acest restaurant veţi fi 
servit de „valahul" Hirsch şi vă va 
distra valahul Bokor... Cu protecţia 
Dlui Câmpean sperăm că-şi va găsi 
un aDgajament bun şi „valahul" Garai

•

Şi Vice-Ftlbrerul dela Orăătie nu 
poate să se supere căci, -  de, -  a tre
buit să facă şi Dnia sa apel din când în 
Când la firma valahă Seiger... Şi dacă 
crede că nu-i adevărat II rugăm res
pectuos să ne deie In judecată I 

+
Dl Vlad ca să-l consoleze pe dl 

Dr. Dobo pentru durerile suferite de 
pe urma asperităţilor politice i-a de
dicat un articol din care înţelegem 
că dl Dobo deşi e „tânăr încă* to
tuşi după cum îşi aduc aminte bă
trânii a mai făcut politică acum vreo 
40 de ani şi articolul se încheie pa
tetic „câinii latră caravana trece"...,' 
dar adaugăm noi, bursa de 100.000 
lei din săcătuitul buget al ţării nu va 
mai reveni în veci, vecilor.

ghie la care a participat lume foarte 
multă încât biserica era neîucăpătoare 
iar păr. Danescu într’o piedică fru
mos ticluită arată rolul bisericii In 
educarea popoarelor. Ia apoi cuvân
tul preotul local Vaier Nicola, caie 
într’o scurtă dar bine simţite cuvâo- 
tare arată tot greul cu care a trebuit 
să lupte la terminarea Bisericii In 
aceste vremuri grele şi sfârşeşte cu 
vorbele că acolo undă este unire şi 
bună înţelegere toate să pot face. Ln 
sfântul Liturghiei creştini şi preoţi 
au merg la procesiune la câmpul cu 
bucate unde s’a săvârşit sfinţirea 
apei şi sau inălţat rugăciuni pentru 
bună pază a lor. La reîntoarcere 
păr. Nicola mulţumeşte tuturor creş
tinilor, cari cu obolul lor au contri
buit la ridicarea acestui frumos lă
caş şi le doreşte ca şi pe mai de
parte să fie uniţi Intre ei prin cre
dinţă şi înţelegere spre mărirea lui 
Dumnt zeu şi binele lor. La ora 2 a 
luat sfârşit serbarea care va rămânea 
neşlearsă în sufletul credincioşilor.

V.*

Un grozav cutremur de pămftnt 
în Asta. In ţara Belutcistan, pe care 
o stăpâneşte Anglia şi care se găseşte 
în Asia îndepărtată, — a fost un cura- 
p'it cutremur de pământ în vinerea 
trecută. După ştirile primite s’au pră
pădit cu acest prilef vre 40 de mii 
de oameni. Cutremurul s’a întâmplat 
noaptea şi el a surprins în somn pe 
locuitori, cari astfel n’au mai avut 
răgaz să fugă din casele lor. Mai cu 
scamă a fost grozav cutremurul la 
oraşul Cvesta, care este capitala Be- 
lutostanului şi unde este guvernatorul 
englez cu conducerea armatei. Ofi
ţerii şi soldaţii englezi aflători în noa
ptea acrea în oraş s’au prăpădit 
aproape cu toţi. Deasemenea s’au 
prăpădit toţi poliţiştii, precum ş i Îq-  
tăriturite făcute la marginea oraşului. 
Cutremurul a avut o atât de mare 
putere. încât în unele părţi n’a rămas 
nici piatră pe piatră, iar păsările au 
fost svârlite din cuiburi şi copiii din 
leagăn.

Cetit! „SOLIA"
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Ce a sosit din Rusia. S ’a anunţat 
încă de mult că vor sosi îa ţară o 
parte din lucrurile trimise In Rusia 
In decursul războiului mondial. Va
loarea cea mai mare o are tezaurul. 
Odată cu el au fost trimise şi sete 
cari privesc administraţia ţării noas
tre. Dintre acestea cele mai multe 
ne-au fost înapoiate Dumineca trecută, 
atunci a sosit la Constanţa vaporul 
„Principesa Maria* aducând câteva 
lăzi cu acte vechi. Cu acelaş vapor 
au fost aduse In ţară şi osemintele 
unui fost domnitor moldovean, anume 
Dîmitrie Cantemir, care a trecut ma
lurile Nistrului din cauza că a rupt 
pretenia de până atunci cu Turcia şi 
a dat mâna cu Ruşii lui Petru-cel- 
Mare, perzând ruşii războiul a rămas 
In capitala Ţarilor. A murit la vârsta 
de 50 ani, odihnind In cimitirul unei 
biserici greceşti, timp de 212 ari.

*

Pierderile suferite de România 
în războiul mondial. In tranşeele 
răsboiului mondial au luptat, din par
tea României 29 843 de ofiţeri şi 890 
de mii soldaţi. Dintre aceştia au că
zut pe câmpul de luptă 1827 ofiţeri 
şi 91.340 soldaţi. Nu se ştie nimic 
(au murit sau au fost făcuţi priso- 
nieti fără să se şt'e) c. c. 246 of ţeri şi 
80 785 soldaţi. Au murit ca prinso- 
nieri 149 oliţeri şi 63.700 soldaţi. Au 
pierit adecă de toţi 2267 ofiţeri şi 
237.799 soldaţi, Cei mai mulţi sunt 
dela aviaţie. Vine apoi la rând infan
teria, cazaleria, artileria, trupe spe
ciale, marina şi serviciul sanitar.

Dintre civili au pierit (despre care 
nu se ştie sigur) 2338 omorâţi de 
bombele aruncate din aeroplane şi 
de gloanţele tunurilor. Alţi 1551 au 
fost răniţi. Armatele duşmane au 
omorât 1446 de civili. La pierderile 
suferite de ţara noastră trebue săi 
mai adăugăm pe cei morţi de bol. 
ivite prin tranşee şi împrăştiate ş 
intre civili. Astfel cei morţi de tifos, 
friguri, şt alte boale, morţi cari întrec 
cu număr pe cei dinlâ'. In total pier. 
derile de oameni suferite de Româ 
nia In războiul pentru întregirea nea
mului se ridică la 100 de mii de oa
meni.

♦

S’a întors din Rusia după 20 de 
ani de pribegie. Ţăranul Teodor 
Ţofei de fel din corn. Poiana de sub 
munte (i. Maramureş) a fost făcut 
prinzonier de Ruşi tocmai la începu
tul războiului. De atunci începând a 
cutreerat ţoală întinderea Rusiei, du- 
când-o mai mult rău decât bine. Pre
tutindeni a purtat cu sine dorul de 
casă, de familie şi de moşie. Din 
pricina acestui dor n’avea decât un 
singur gând: să facă ce-o putea şi 
să se întoarcă căsuţa de sub poala 
muntelui. După multă trudă dorinţa 
i-s’a împlinit. Săptămâna trecută a 
ajuns acasă, dar aici a dat peste altă 
durere. Legile ţării l-au declarat mort, 
iar nevastă-sa s’a măritat cu altul şţ 
n’a vrut să-l mai recunoască, ba lua 
eat şi pe mâna jandarmilor, cari nu 
l-au lăsat slobod până a venit tot 
aatul aă garanteze efl acesta e tntr’a- 
devăr Teodor Ţofei. Acum umblă 
pe la ministere să vadă n’ar putea 
face ceva ca legile ţării cari l-au de
clarat mort, viu fiind, să-l învie iar.

*
A sărit cit paraşuta dela o înăl

ţime de 7 km. 1/s. Cel mai priceput 
paraşutist (care sare dela înăŢmi cu 
un aparat în jormă de umbrelă) din 
lame e un rus numit Kozulia. A să
rit până acum de vre-o 150 de or ̂

dela Înălţimi de 6—7 km., ajungând 
totdeuna cu bine la pământ. Zilele 
trecute a sărit dela o înălţime de 7 
km. V,. şl are de gând să sară şi 
de mai sus.

*
In atenţia proprietarilor de cai.

In ziua 6 Iulie 1935 va funcţiona 
în Orăştie în lârgul de vite o Comi
sie da Remon’ă care va cumpăra 
cai de toate categoriile: ofiţereşti, 
artilerie (de câmp de munte şi grea), 
cavalerie şi infanterie, având vârsta 
între 4—9 ani împliniţi. Preţurile vor 
fi acelea de pe piaţă — prin bună 
învoială plătindu-se imediat în nu
merar.

Anunţ.
La Banca Populară „Parân

gul * din Petroşani (Ziarul  
„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 advocaţial
Dr. Lazăr Lâszlo, Seva
Str. Şaguna 1. 2 - 3

O persoană serioasă de 52 ani, 
sănătoasă, frumoasă, bună, cu 
caracter şi bine situală doreşte 
cunoştinţa unei văduve de 40-50 
ani, care să aibe calităţi bune, 
să fie sănătoasă şi să ştie gos 
podăria casei, s au o fată mai 
în etate. Corespondenţa şi foto
grafia să se trimită pe adresa 
ziarului nSolia“ din Orăşiie pen
tru Românul Transilvă
nean, de unde vor primi răs 
puns sincer, păstrându-se orice 
secret. 2—3

Legătoria de carii şi cartonageria

D. Pardos
Orăştie

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

G H I M U S I A N U
măestru dasornlcar

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

Magazinul de mode

m u  n iit
oferă onoratului pubiic un 
mare asortiment de: 
cravate ultima modă, gulere, 
cămăşî, pălării, pantofi pt. 
bărbaţi dama ş3 copiicu preţuri s o l i d e

Incunoştinţare!
Caut persoane serioase, care ou 
prexă $i se ocună ru cumpă- 
raiu laptelui de vacă şi de 
oaia, înfi m ţând:

o lăptărie modernă
ş; bfnsorganfzâfiă cu pre
gătirea untului si alte di
ferita brânzeturi, precum 
şi vinderea lor pe pieţe.
Zilnic pot vinde dela 1000 kilo
grame lapte în sus, în condŢu- 
nile cele mai favorab le.
Comei! cu bun viilor şi adu
cător de parale. Ofertele serioase 
se acceptă.
Adresându-vă cu încredere la:

Dumitru Ştef
proprietar şl maşinist-mechanic
u. p. ORĂŞTIE com . B  O I U ,  (j . Huned.)
dGăBemaasEtsamasKmBmmmeammmammmms— — —

Restaurantul

„GH. CIOCA"
din Orăştie

este cel mai intim local. Vi 
nuri excelente şi bucătărie 
buni. Se primesc abonamente 
pentru prânz şi cină în con- 
diţiunile cele mai avantajoase 
serviciu prompt

L I B R Ă R I A

Remus Rranga
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.

Prafurile ceSe mai mici!

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 Iransac- 
ţie, sunt răgaţi, ca fără în
târziere, să-şi î na i n t e ze  
ofertele în scris, precum şi 
c o n d i ţ i i l e  necesare de 
acceptare.
Adresându-vă cu încredere Ia:

Dumitru Ştef
proprietar  şi maşinist-mechanîc
u. p. ORĂŞTIE com. B O 9 U, (j. Huned.)

Vizitaţi cu toţii

RESTAURANTUL

„BOULEVARD1*
ai dnei Lupa» din Orăştie

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

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

Cel mai confortabil 
hotel din Oiăştie este

Hotelul Central
unde pe lângă preţuri moderate 

primiţi o cameră bine mobilată 
şi de-o curăţenie exempl ară .  

Tot acolo vă stau la dispoziţie

Cafeneaua şi Restaurantul
de primul rang 

Propr.: SIMION GAVRILĂ
hotelier şi restaurator.
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Sandal e  de dame 
şi domni.

M. STERN
Magazin da Textile «I încălţăminte 

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.

Cetiţi si răspândiţi „SOLIA««

Girant: Dr. Alex. Herlea. Tiparul tipografiei A. Hirsch, Deva. 1935,


