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DEMAGOGUL.
Vecinie răzvrătitul dela Orăştie, d* 

A. Vlad, a  limit o cuvântare la în
trunirea vaidisfă dela 23 Iunie a. c. 
în Deva, care dovedeşte într-o mă
sură completă, că d-sa a părăsit total 
piedestalul cuminţeniei şi al obiecti
vitătii, de pe care ar trebui, să gră
iască un închipuit şi înfumurat ca 
d-sa cu pretertii de bărbat de stat. 
Astăzi d-sa e într’o regretabilă de
cadentă, căci în acţiunile sale politice 
se tăvăleşte în mocirla demagogiei 
celei mai deşantate, pe care odinioară 
aşa de aspru o combătea în raport 
cu alţii.

De altfel un om, care se lipseşte 
de orice disciplină cu uşorinta d-lui 
Vlad şi nu tine nici o seam ă de o- 
piniunea publică, ci se crede mai 
presus de aceasta şi nu respectează 
îngrădiri şi limite, impuse de bunul 
simt. ci consideră de bravură a brusca 
sentimentul colectivităţii, — acela nici 
nu poate ajunge nici pe terenul ora* 
toriei decât Ia destrăbălare.

Iată câteva specimene din cuvân
tarea apostolului mincinos, prin cari 
însuş îşi pecetlueşte judecata defini
tivă, ca opiniunea publică să nu-1 
iee în serios-

Răzvrătitul cu sine însuş în mod insi
pid aruncă între ascultătorii lui, ţă
rani, vorba că: > Tactica dlui Maniu ne 
pune in situaţia de a ne lua la hartă 
cu Regele*. E curată nemernicie şi 
trebue să fii un desch'librat în facul
tăţile mentale, ca să falsifici astfel 
adevărul chiar în fata ţăranilor. Dl 
Vlad o ştie prea bine, doar nu de mult 
era şi convingerea d-sa le, că tactica 
d-lui Maniu e  singură posibilă şi in
dicată în fata specificului vieţii noas
tre politice, care nu numai că nu 
provoacă nici o hartă cu Regele, ci 
vrea, să-l ferească pe acesta şi pe 
succesorii lui de orice atingere pre- 
judicioasă pentru institutiunea rega
tului, ce i-ar potea-o aduce strigoii, 
vârâţi între Rege şi naţiune pentruca 
să 1 scoată pe domnitor din rolul lui 
şi ei să dirigeze soartea tării.

Singur numai aceasta tactică în
seamnă omagiu şi devotament sincer, 
superior şi nefătărit f*lâ de Regele 
şi fată de adevăratele interese înalte 
ele tării. Singură nuir.ai această tac
tică poate fi lovitura de vrajă, care 
să facă, să  dispară acelea obstacole 
măiestrite, tăsute în întunerec, cari Jm 
tara pe loc, o îndepărtează dela ci
vilizaţie şi rosturile ei, i-distruge pres
tigiul şi produc acea amărâre gene
rală a sufletelor patriotice, din care 
rezultă paralizia vieţii noastre de stat. 
Ea nu este politică în contra Rege
lui, ci este cea mai sfântă politică 
pentru Regele.

Dacă deci d. Vlad crede, că mai 
are un ultim rest de rost politic, dsa 
ar trebui, să fie alăturea de d. Maniu, 
dându-i ajutor în opera herculiană 
de a distruge monştrii din întunerec, 
cari produc încătuşarea tării în libe
rele ei mişcări şi avânturi, spre o 
adevărată viată constituţională şi par
lamentară. Şi trebue, să o facă aceasta 
d. Vlad şi şeful seu dela Cluj cu 
toti ai lui, cu atât mai mult, cu cât 
bineştiut, că unii dintre membrii ca

marilei azi sunt deja cadavre morale 
spre marea satisfacţie a lui luliu Ma
niu şi al tuturor, cari îl sprijinim, 
de altă parte pentrucă între acei stri
goi ascunşi se găsesc şi semiţi, fată 
de cari în adevăr ai, să aplici, nu 
numerus proportionalis ci numerus nu- 
llus până la desăvârşita exterminare 
a lor, nu cumva să rămână vreunul 
de sămânţă- Aceasta este unica şi 
exclusiva politică naţională şi patrio
tică în situaţia, în care ne găsim şi 
cei ce combat această politică, prin 
linguşirea lor devin ruinători de tară.

Dar e şi o mare mirare, care il co
boară pe d Vaida atât de mult, că 
nu-1 vezi alăturea de I. Maniu în 
săvârşirea operei patriotice de a dis
truge Camarila. Pentru aceasta lipsă 
dela datorie d- Vaida cu toti rătăciri 
sei vor trebui, să dee seamă înaintea 
Iui Dumeezeu, a conştiintii, a tării şi 
a istoriei. E şi de neînţeles că d-lui 
Vaida nu-i plac evreii Inafară de Ca
marila, dar cum i-agrează şi cu ce-i 
justifică în camarilă? Inzadar d. Vaida 
subtilizează şi volatilizează plaga 
camarilei vrând, să-o facă. să pară 
ca neexisteniă.

Ea este o amară realitate. Aici e 
terenul de a te dovedi tigru al Ar
dealului, cum dsa cere să  fie numit 
mai recent. Orice evadare dela acea
stă operă şi orice volatilizare a ches- 
tiunei e laşitate şi linguşire numai şi 
numai pentru a ajunge la bugetul 
tării cu haita flămânzilor hămisiti, pe 
cari {i-i-ai luat în spate.

Iar d. Vlad, care încă nu demult 
tuna şi fulgera împotriva stăpânului 
seu de azi, că nu e bun de altceva 
decât ca să  acopere camarila şi care 
în cuvântarea dela Deva strigă în 
gură mare: „Nu mai putem tolera, 
ca România mare să fie condusă de 
4 - 5  evrei de talia Iui Auşnit şi 
Kaufmann, cari câştigă milioane pe 
zi!" — nu înţelege, că şi-a luat un 
rol atât de ridicol şi atât de respin
gător, ca azi şi el să fie înhăt d la 
fustele sem ite? Nu înţelege d. Vlad, 
că îl vor râde şi copii ca pe un leu, 
care aşa de uşor ş -a perdut dinţii 
chiar atunci, când aceştia mai mult 
ar trebui puşi în funclune?

Dar năcazul e, că d- Vlad supra
pune meschinăriile Iui îndeobşte cu
noscute intereselor salvatoare ale tării 
şi de acea recurge la demagogia cea  
mai criminală.

*

In aceaş adunare d. Vlad a mai 
spus, că în ce priveşte politica eco
nomică a part naj-tăr., ea se apro
pie de cea bolşevică, în care statul 
se amestecă în treburile ţăranului.

Trebue ,să ai tupeul unui dema
gog deşantat, care face şarlatanie 
politică, ca să falsifici astfel lucrurile 
înaintea ţăranilor- Profetul mincinos 
dela Oiăştie o  ştie prea bine, că 
amestecul statului în treburile ţăra
nului e prevăzut numai în sensul bun 
al operei de salvare, pentruca acest 
ţăran să nu fie exploatat şi gâtuit de 
profitatorii fără suflet, de hienele, 
cari ar lua şi ultima vlagă a lui pen
tru a-1 despoia de tot, ce a câştigat 
cu sudoarea fetei.

Dar cum vine d. Vlad, să facă 
această critică, când el nu demult 
preconiza interventionismul statului 
mai ales în marea industrie etc.?  
Aceasta nu era bolşevism ? De altfel 
noi cunoaştem prea bine vic’enia 
criminală a dlui Vlad, când e vorbă 
de aliraism financiar şi economic. El 
jupue fără suflet deponenţii băncii 
aruncând asupra lor aproape toate 
perderile conversionale numai pentru 
a şi valoriza cât mai sus actiile, cu 
cari stăpâneşte.

Şi mai un lucru. Cum vine falsul 
profet, să critice programul partidului 
na{. lăr., când însuş pretinde, că el 
şi acum e  membru al aer stui partid 
iar gazeta sa o afişează ca organ al 
acestui partid ? Dar unde e progra
mul Frontului R om ânesc? — Nu-i 
ca în palmă. Adevărat, că şi fiinţa 
frontului e  aşa, că dacă vreau, există 
separat, dacă nu, el există în parti
dul na| “ţărănesc. Iată, cea mal pa
razitară îjghebare politică, ce s a  vă
zut vre-odată.

*

Dar în special este revoltător când 
bietul leu de menagerie dela Orăştie, 
îl numeşte pe d. I- Mihalache „tn- 
vătătoraş", „ilustru necunoscut şi apoi 
adaugă: „Românul are o vorbă: 
„Când ie arde cineva, să  te ardă cel 
put’n o zeam ă bună. Eu am  ajuns 
să m ă ardă ciorba dela Topoloueni 
Cât de încrezut, îngâmfat şi cât de 
aristocrat-feudal apare d. Vlad în a- 
ceste declaratiuni. D-sa nu-şi dă sea
ma, că nu se poate compara cu d* 
Mihalache nici într-un chip: nici ca  
orator, nici ca om de concepţii, nici 
ca realizator, nici ca cunoscător al 
tării cu toate ascunzişurile, cu toate 
chitibuşeriile ei din trecut şi prezent 
şi cu şurubăriile ei actuale, nici ca 
cunoscător de oameni nici ca cunos
cător de istorie şi geografie a tării, 
nici al structurii ei iar în ce priveşte 
hărnicia, d. Mihalache este fiul mun
cii necontenite, pe care i-o admiră 
chiar şi cei mai selbatici adversari 
politici ai lui, pecând d. Vlad e  f ul 
otiului dela Geoagiu şi Orăştie cu 
dumnezeescul farmec al acestuia.

Cartea care a învătat-o dl Vlad, 
nu-i spre folosul tării, dovadă şi ste
rilitatea politică a dsale. Ceeace ştie 
însă d. Mihalache şi ceace face, e 
în adevăr opera bărbatului de stat.

Aşa de bine i-se potriveşte dlui
Vlad, să-izici : „Si tacuisees........* Şi
fiindcă dsa n’a tăcut, ci s a  lăsat ră
pit de o largă guralivitate, vom arăta 
aci un moment din viata dsale, care-1 
caracterizează.

Era în anul 1928, când d. Vlad a

fost numit ministrul artelor. Un râs 
homeric a străbătut tara dela un colt 
la altul, când s’a ştiut acest lucru, 
căruia latinul i-z ice : Lucus a non lu- 
cendo şi caniş a  non canendo. Cei 
mai spirituali ziceau: „Asinus ad  
lyram ", gândindu-se la tabloul, când 
asinul stă blajin lângă liră, pe care 
nu o cunoaşte nici că-i simbol de  
poezie nici că i instrument de muzică.

Nu se potea găsi un om mai în
depărtat şi mai strein de simţul fru
mosului, al esteticei, în general de  
simţul artistic decât d. A. Vlad, care 
mai puţin dsa a visat, să ajungă vreo* 
dată ministrullartelor. Au şi ajuns aces
tea într-o genă echivalentă cu o cruci- 
fixare a lor sub imperiul dlui Vlad. 
Bun noroc a fost însă o îndurare a  
sortii, că imperiul artistic a l dlui Vlad 
n’a fost de lungă durată a ş a |c ă  ele  
au potut fi salvate.

Dar să eternizăm şi aci cazul, ce  
i-s’a întâmplat celebrului ministru al 
artelor, care-i ilustrează admirabil 
priceperea şi cunoştinţele artistice. 
Când d. Vlad a luat în prmire mt- 
nisteriul, la etajul al IMea i-s’au ară
tat pe coridor tablouri, sculpturi şi 
alte monumente de artă, între ele Şi 
statua Venerei de Milos. Excelenta 
Sa cum a văzut această statuie ciungă, 
jalnic atins în simţul seu artistic, a 
esclemat într’un glas de revoltă: „Văl 
ce barbari mal sunt llberallll 
aceştia, ultafi-vă, cum au rupt 
b raţe le  acestei statue 1“

Cei din anturajul Excelentei Sale 
au rămas cu toiii încântaţi de noul 
şef al lor......

După acest fatal debut al dlui Vlad 
mi-s’a întâmplat, că dsa m’a invitat 
la operă pentru a asculta o celebră 
cântăreaţă belgiană. Eu însă prudent 
şi circumspect cum sum, am decli
nat invitarea. Nu-mi venea, să  risc; 
să fiu văzut de public alăturea de  
nemuritorul ministru al artelor. Inii 
era teamă de încă o eşire artistică 
celebră a dsale, care mă punea bine 
şi pe mine, nevinovatul.

*

Dl Vlad a împlinit 60 ani. Omul 
înţelept învaţă până la moarte- Nu 
crede, d. Vlad, că ar fi bine, să în
veţe şi dsa un lucru: sd nu bruscheze 
sentimentul şi judecata colectivităţii ? 
Colectivitatea nu greşeşte niciodată, 
individul însă prea uşor poate, să  
săvârşească cele mai mari neghiobii 
chiar dacă el poartă numele de Au
rel Vlad.

Şi să mai înveţe încă un lucru: 
Nu judeca, ca să  nu fii judecat!

Dr. Justin Pop.

Ghită Crişan.
Fruntaşul ardelean, — Ghiiă 

Crişan — omul frumos, drept 
şi bun nu mai este.

S’a stins în ziua de 23 Iunie 
în floarea vârstei ca un fulger 
care s’a consumat prea de tim
puriu din cauza luminii şi căl
durii ce a împrăştiat din belşug 
pe cărările altora.

d e :  Adv. Leontin Pârvii.

Cine nu a auzit de el, câji nu 
l-au cunoscut, cine nu l a iubit, 
cine nu se revoltă pe destinul 
negru şi nemilos care a îlovit 
atât de neaşteptat şi năpraznic 
toată suflarea românească!

II deplânge un popor întreg.
Totul este însă zadarnic, le

gile eterne ale firii şi de astă-
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dată ne au surprins şi lăsaţi 
muţi de durere în fata nepă
trunsului.

Bradul mândru născul pe pla
iurile Bihariei, care a înfruntat 
toate vijeliile vieţii care nu s ’a 
plecat în fata nimănui, nu s ’a 
îndoit nici în fata patimilor şi 
deşerăciunilor vieţii, — a fost 
învins în amurgul unei seri 
de destinul implacabil şi pornit 
pe drumul fără întoarcere.

Uriaşul care s ’a sbuciumat o 
viată întreagă pentru alţii, care 
a împrăştiat în inima şi mintea 
lui pe toate potecile şi cărările 
pe unde a trecut, acum s’a li
niştit şi doarme în coltul pă
mântului românesc — în Beiuş 
— pe care l-a iubit aşa de mult 
şi despre care vorbia cu atâta 
duioşie-

Cât a trăit nu a cunoscut li
niştea şi odihna, vecinie s ’a 
frământat şi a  luptat pentru fe
ricirea celor multi şi umili.

Român de pretutindeni, a fost 
mereu în primele rânduri ale 
luptătorilor pentru drepturile şi 
libertatea Poporului Român.

Nu a precupeţit nimic şi pen- 
tru nimeni când era vorba să 
facă un bine. Şi mult bine a 
făcut, pot zice cu conştiinţa 
împăcată că numai bine a făcut-

Fiinţă superioară, înzestrat cu 
o cultură rară, cu o inimă de 
aur, înţelept, iubitor, bun, drept, 
iertător — el care nu a greşit 
niciodată, — prietenos — şi cu 
acei cari au fost răi cu el, — 
era firesc să-l vedem ridicân- 
du-se pe piscurile cele mai înal
te ale demnităţilor sociale.

A fost în epetate rânduri 
deputat, ministru şi delegat al

D esp ăgu b iiea
Să ştie că băncile româneşti din 

provinciile alipite la tara mamă s ’au 
alimentat din agonisita deponenţilor, 
care făcea mie la sută faţă de capi
talul acţionarilor. Un exemplu dintr’o 
m ie : Banca „Goronul“ din Aiud a- 
vea 22 milioane depuneri faţă de 5 
milioane capital societar. Evident deci: 
conversiunea a nimicit tn primul or
din pe deponenţi reducându-le avu
tul la aproape nimica, căci depune
rea face de obicei întreaga avere a 
individului până când acţionurul pla
sează numai o mică parte din ago
niseala lui In acţiuni bancare.

In editorialul „Creditul românesc 
în Ardeal" din ziarul „Universul*, 
inspirat din articolele precedente ale 
dini f. ministru Dr. Vlad, d-sa, ca fi 
dela începutul acestei odioase afaceri 
demagogiste a partidelor şi guver
nelor politicianiste din biata Româ- 
nia-Mare de până astăzi, deplânge 
exclusiv băncile, adecă pe bieţii acţio
nari pentru chilipirul scăpat din brân
ca lor. Implicit cu drept cuvânt, să 
jelue pieirea creditului românesc din 
Ardeal, căzut jertfă inconştienţei şi 
lipsei de discernământ patriotic a gu
vernelor şi legiuitorilor, fără prece
dent In istoria statelor naţionale de 
pe glob, lipsă, durere destul de ex
plicabilă având în vedere raritatea 
regretabilă ce se  remarcă în de cu a.

„ S O L I  A“

Patriei sale peste hotare. — Şi 
cu toate acestea — ce modest 
e r a !

A trăit modest şi a murit
sărac.

Moştenire materială a lăsat 
doar 14,500 lei, nici atât cât ar 
fi fost necesar pentru o creş
tinească înmormântare.

Cheltuelile înmormântării le-a 
suportat Casa Naţională de Eco
nomii şi Cecuri Poştale, cea 
mai puternică instituţie econo
mică şi financiară a ţării, pe 
care el a creiat-o.

Splendid exemplu de luptător 
şi cinste ai dăruit Neamului Ro
mânesc îndurerate şi bătrâne 
Ilarie Crişan din B eiu ş!

Mângâiere deplină nu găseşti 
nici tu tată ce i-ai dat viaţă 
marelui român şi bărbat de stat 
nici noi cei mulţi cari ne-am 
adăpat la izvorul nesecat al în
ţelepciunii şi bunătăţii lui ne
mărginite.

Zăbranicul ce a îndoliat pă
mântul României se va ridica 
mâine sau poimâne — căci aşa 
spune convenţionalul, — ră
mâne însă pentru totdeauna ce-1 
care a cernit inimele noastre

In faţa mormântului încă 
proaspăt, simţind pierderea ire
parabilă ce ne-a prilejuit-o des
tinul, să căutăm puterea recu
legerii şi pătrunşi de fiorul tai
nic venit din înălţimile cerului 
să-i păstrăm opera şi împlinim 
gândurile — căci aşa se spune 
că sufletul nu are odihnă până 
nu i-se împlinesc planurile şi 
năzuinţele din viaţa pămân
teană.

Cerniţi şi tăcuţi să-i ascultăm 
şi urmăm porunca.

Leontin Părvu, adv.

d ep o n en ţilo r .
devărat mari oameni de stat printre 
conducătorii de până acum a-i des
tinelor Marei noastre Români:, fie 
cât de întregită.

Implicit să jelue şi soartea funcţio
narilor de bancă cari trebue reduşi 
sau raşi şi cu deosebire a directori
lor cari în vederea slabelor prospecte 
de viitor în aceste timpuri de aspră 
criză bancară şi financiară, în mod 
cu totul enigmatic.... îşi agonisesc noi 
averi de sute de mii şi milioane.... 
numai din pricina adânc regretabilei 
lipse de legi adecvate care să li lo
vească peste d egeţel..

O singură dată dl Dr. Vlad a po
menit şi de deponenţii, din a căror 
avut s ’au grămădit dobânzi imense 
în pungile direcţiunilor bancare. De
mult a fost şi această pomenire, mai 
astă toamnă când tn organul d-sale 
„Solia Dreptăţii" să propunea, că 
deponenţii să solicite ajutorul statu
lui pentru despăgubirea lor de jaful 
căruia au fost supuşi fără cap şi simţ 
de dreptate, de morală, de ruşine şi 
de frica lui Dumnezeu.

Atunci, în acela ş organ solicitasem  
ajutorul a Înseşi băncilor populare în 
fruntea cărora stă dl Dr. Vlad, ru
gând să ia tnşile iniţiativa spre acest 
sfârşit care să le salveze şi pe ele. 
Durere însă, acum deşi mai aproape 
de Dumnezeu, d-sa n’are nici un cu ,

vânt pentru cei mai nedreptăţiţi din
tre Cei mai de seamă cetăţeni ai a- 
cestei Mare Românii atât de mult 
ahtiată de toată suflarea românească, 
care Inse poartă atâta vitregie celor 
mai buni fii ai sei.

In momentul acesta aflu despre o 
pretinsă cuvântare de prin Basarabia a 
mult urgisitului autor al conversiune!, 
în care pomenitul ar fi făcut decla- 
raţiuni şi promisiuni de ştergere to
tală a voturilor, având afirmativ şi 
înalta aprobare a factorului constitu
ţional.

Să pare că din nou clocoteşte ceva 
în oficina francmasonă!..

Iată an avertisment la adresa de
ponenţilor fiind acum de tot actual, 
chiar timpul suprem a să solicita cu 
toată insistenţa dela cei chemaţi, să-şi 
împlinească datorinţa, făcând seamă, 
fie din fundul pământului, de ajuto
rul cuvenit pentru repararea înjusti-

Partidul Naţional-Ţărănesc dintre 
toate partidele mari şi mici din a- 
ceastă ţară, are în primul rând drep
tul şi datoria să facă apel Ia dăscă- 
limea din judeţul nostru solicitându-i 
sprijinul.

Şi are acest drept în primul rând 
pentrucă este singurul partid din ţară, 
care are în fruntea sa un dascăl, care 
este şi va rămâne o pildă vie de 
muncă, de cinste, de pricepere şi de 
realizări pentru toate generaţiile de 
dascăli care se vor perinda pe aceste 
plaiuri.

Ion Mihalache trebuie să fie proto, 
tipul năzuinţelor şi icoana morală a 
fiecărui învăţător.

Dar nu numai atât. Marea şi imen
sa partea a acestei armate de inte
lectuali este rurală şi petrece timpul 
în mijlocul ţărănimii, cunfundându-şi 
plăcerile şi durerile cât şi nizuinţele 
şi viitorul cu a acelora pe cari îi ins- 
trueşte şi-i conduce. Aslfel datoria 
lor este să se Înroleze fără preget 
pentru realizarea planului acelui „stat 
ţărănesc" care numai poate întârzia. 
Fiecare învăţător trebuie să muncească 
cu râvnă pentru îndeplinirea până la 
ultimul punct al acelui minunat pro
gram isvor&t din mintea şi sufletul 
unui mare Dascăl cu colaborarea ce
lor mai luminate minţi pe cari le are 
această ţară.

Şi această muncă să nu fie o po
vară ci o mândrie!

S ’a spus din partea multora, că 
învăţătorul nu are ce căuta în viaţa 

politică ci să rămână la catedra lui, 
la copii lui şi ai satului. Nimic mai 
greşit şi mai fals ca această axiomă.

Pentrucă datoria unui învăţător nu 
se reduce numai la a învăţa pe ţăran 
să scrie şi să ceteâscă ci mai mult, 
învăţătorul trebuie să fie pentru sat 
aceia ce este un tată pentru o fami
lie. Deci învăţătorul trebuie printre 
altele multe să-i facă ţăranului şi edu
caţia socială şi politică. Dar pentru 
asta nu poţi să-l opreşti pe învăţător 
să şi-o desăvârşească pe a lui!

Cum vei [deschide ţăranului dru
mul spre consiliile comunale, spre 
consiliile judeţene şi spre parlamen
tul ţării, atunci când în acelaş timp

ţiei aplicată cu o nemai pomenită 
păcătoşenie de cei cari sunt puşi să 
apere şi promoveze binele tuturor 
cetăţenilor fără deosebire de clasă şi 
orice considerare.

Facem deasemenea un călduros a- 
pel cătră onorata presă românească, 
ca descătuşindu-se să deslănţuie o 
vie propagandă pentru mântuirea ele
mentelor de viaţă a naţ'unei dela si
gura pieire, primenind seva In vinele 
celor de dincoace de munţi, fără de 
care această parte a neamului lui 
Horea şi Avram Iancu e sortită azi- 
mâine să-şi dea obştescul sfârşit în 
braţele celor cari cu puternică orga
nizaţie, alimentată bogat de peste ho
tare, aşteaptă cu răbdare şi cu soco
teală precisă, să le c;dă cu desăvâr
şire în ghiare.

Aiud, 5—VII —935.

vrei să Închizi drumul celui ce l-a 
învăţat şi l a educat.

Nu învăţătorul nu poate face spe
culaţii, învăţătorul nu poate pescui 
In apă tulbure pentru aş augumenta 
situaţia materială, pentrucă numai 
astfel îşi păstrează neatinsă demnita
tea pe care trebue să şi-o păstreze 
dar poate face oricând politică onestă, 
ba mai mult, trebuie să facă.

Dar trebuie să facă şi învăiătornl 
din Ardeal căci îndeplinirea acestui 
desiderat In vechiul regat a început 
de mult şi cu multă strălucire. Ion 
Mihalache, Iacobescu, Căpăţineanu-Olt 
şi alţii şi alţii sunt modele de elocinţă, 
modele de luptă In viaţa parlamen
tară a ţării.

Politica nu este şi mai ales nu tre
buie să fie un monopol al advocaţilor.

Iar partidul nostru este şi rămâne 
o tribună de pe care conştinţa aces
tei ţări şi interesele ei trebuie să-şi 
susţină răspicat vrerile şi durerile.

Dar pentrucă să faci politică tre
buie să ştii să o faci şi să ţi-se ofere 
şi posibilitatea să o faci.

Noi ne silim să învăţăm pe învă
ţători să-şi poată susţine părerile lor 
şi ale ţării.

D e aceia a luat fiinţă cercul de 
studii secţia învăţământului primar al 
partidului Naţiona'-ţărânesc din jude
ţul Hunedoara sub 'conducerea dis
tinsului învăţător şi publicist Alexiu 
David din Petrcşeni şi avâod ca se
cretar pe harnicul îşi simpaticul înv. 
dir. din Şoimuş I. Demea.

Acest cerc de studii se va ocupa 
îndeaproape, în opoziţie ca şi la gu
vern, cu toate nevoile şcoalei şi cu 
toate durerile celor năcăjiţi.

Rubrica permanentă pentru ,grîja  
şcoalei“ va sta la dispoziţia oricui ar 
dori să spună un cuvânt bun şi cu- 
vincios pentru şcoală sau pentru în- 
văţătorime.

Cerem prietenilor învăţători mai 
multă hărnicie în şcoală şi cât mai 
mult curaj civic în viaţa publică.

Acel care-şi face datoria n’are a 
se teme de nimeni.

Deci iniţiatorilor şi conducătorilor 
cercului de studii le urăm spor la 
muncă.

L  Dânşoreanu.

C etiţi ş l r ă s p â n d i ţ i  „SOLIA”

Dr. Enea Nicola-

gri ja ş c o a l e i .

Către învăţători!
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Decând Miiiţă a încălecat pe orga
nizata judeţeană, — cei cari Ii pur
tau sâmbetele au început să se deie 
pe brazdă căci şi-au dat seamă că nu 
vor putea face nimic dacă nu-1 vor 
urma pe Mitiţă. — Cei dintâi s’au 
dat pe brazdă Igna şi cu Oros, ce-i 
drept de altfel, că ei nici odată nu 
au fost prea categorici. Igna era mai 
mult In contra lui Mioc dar i-ar fi 
plăcut să rămână înfrânt Mitiţă şi să 
învingă Vulcu căci atunci ar fi rămas 
învins şi Mioc.

De altă parte lui Oros i-ar fi plăcut să 
învingă Vulcu căci ar fi scăpat de 
controlul şi permanentul veto pe care 
i-1 opune conul Costică Bursan, — 
omul lui Mitiţă. — Pe amândoi însă 
Ii icomodează Mircea Oprea care se 
zice că ia smântână şi care deocam
dată are perspectiva s ’o ia şi ;n vii
tor. Astfel săracii Igna şi cu Oros 
vor fi siliţi să rămână în Deva tot pe 
planul al doilea.

Cel mai tipic este Insă cazul întu
necimii sale, care mai nou s ’a 
socotit să abzică de dârzenia sa şi să 
fie mai „politic*. — Astfel a început 
să se deie pe lângă Mitiţă. — Unii

spun c’o face din linguşire, alţii c’o 
face de frica lui Mitiţă. -  Aşa se vor
beşte de altfel că Mitiţă şi-a pus In 
gând să-l desfiinţeze pe Diavolul 
Negru. Dealtfel nici liberalii serioşi 
din judeţ nu mai fac nici un secret 
din aceia că întunecimea Sa nu va 
mai pupa demnităţi politice, — ci 
sunt cu toţii de acord că individul 
acesta trebue scos definitiv de pe 
arenă, căci le-a făcut numai încurcă
turi şi greutăţi. — Astfel văzându-se 
periclitat o întors şi el oiştea către 
Mitiţă.

Cel mai amărât dintre toţi este dl 
Vulcu căci nu-şi putea nici odată în
chipui să ajungă Întunecimea Sa să 
grăiască aşa cum grăeşte prin intre- 
puşii sei şi anume că „Ce vrea Vulcu 
el n’re simţ politic, — n’a făcut ni
mic, doară nu-s prost să-mi mâne 
viitorul alături de Vulcu", — Aceas- 
ta-i cea mai nouă gândire a Intune- 
cimei sale pe care şi-a exprimat-o către 
unul dintre bunii săi amici politici.

Aşa stau de ocamdată liberalii din 
judeţul nostru, — tot necazul este că 
nu au plecat încă pe sate ca poporul 
să-i poată întreba că de ce l’au dat 
jos pe Vulcu, de ce se ceartă Dinu 
cu Tâtărescu şi altele.

nişte „gălăgioşi" «lipsiţi de conştiinţă" 
oameni „cu amprente în casieru ju
diciar" şi în fine nişte bieţi Tomii a 
dlui Mihalache. Dar oare Domnule 
Susan dta nu ai colindat cu buze 
m ucoase prin casele acestor «ne
mernici* Torni şi oare nu ştii şi nu- 
ţi aduci aminte de vre’o îndatorire 
morală faţă de aceşti Torni? Şi ai .

e  bine să  apară aceste *crezut

P a g ; 3 :

rânduri tocmai în momentul când 
intrai într’o familie de o onestitate 
recunoscută şi care nu poate avea  
aceleaşi păreri despre Tomii dlui 
Mihalache ?

Ca răspuns numai alât Domnule 
Susan, să-ţi scrutezi până în adânc 
conştiinţa şi să  nu uiţi că roata 
vremii se  învârteşte 1

Răvaş
Fiţuica vaidistă dela Orăştie cu o 

grabă vădită anunţă cu litere de 
placat, le locul cel mai de frunte al 
ei, că stăpânul A. Vlad, şeful fron
tului românesc din jud- nostru, a 
fost primit de Majestatea Sa Regele 
în audientă-

înţelegem graba şi felul, cum se 
vesteşte acest lucru fără importanţă 
pentru ţară, dar extrem de însemnat 
pentru puii zăbăloşi din jurul dl. 
A- Vlad, cari lihniţi de foame, Cas
că gurile largi şi zbiară după friptu
ra, ce cred ei, că li-a adus păsăro
iul sosit dela Bucureşti după audi
enţă- Dar jalea e mare, audienţa n’a 
fost — de friptură şi nici nu va fi 
vreodată-

Leul fără dinţi dela Orăştie Ia ul
tima întrunire a froniiştilor i-a cerut 
şefului Vaida, să se dee vot femei
lor pe o scară întinsă. Curioasă ace
asta schimbare fregoliană a lui A. 
Vlad, care e  duşman neîmpăcat el 
votului universal- Dar înţelegem vic
lenia marelui politician, îmbătrânit 
în vecinice preumblări dela dreapta 
la stânga şi dela stânga Ia dreapta- 

El ar vrea, că în felul acesta să 
câştige lumea femeilor pentru frontul 
numeruşului- Dar treaba nu va met- I 
ge. Femeile sunt şirete . • .

•

•Leul Ardealului", care acum proa- 
spet la porunca sa a fost din nou 
botezat »tigrul Ardealului", la cea  
din urmă întrunire a frontiştilor va- 
lachişti, s ’a plâns amar, că e nemul
ţumit, deoarece are puţini credin
cioşi, cari i-au putut înghiţi formula. 

Noi credem, că jalea tigrului este 
sinceră, dsa insă nu înţelege un 
lucru: pentruca să  câştigi oamenii 
cu o formulă insipidă, ar trebui, ca 
fi oamenii cuminţi din tară aceasta  
să  se  transforme în stupizi- Formula 
dlui Vaida insă poate cel mult sfu-

ln judeţul Mehedinţi a devenit un 
loc vacant de senator. Astfel guver
nul liberal după multe trăgăneli a 
hotărît să facă alegeri, — a căror 
dată s ’a fixat pentru 18 Iulie 1935.

Pentru acest loc vacant guvernul 
nu a pus candidat nevoind să se 
expună la o eventuală cădere In ale
geri. — Astfel s ’au depus numai 4 
liste şi anum e: a partidului naţional 
ţărănesc având candidat pe dl Ră- 
dulescu — Mehedinţi, a partidului 
poporului, a partidului naţional-creş- 
ţin şi a frontului-românesc având 
candidat pe dl Dr. Aurel Vlad.

Aceste alegeri au o însemnătate 
deosebită, fiindcă aici se luptă nu
mai partidele de opoz ţie şi din re
zultatul acestor alegeri se va putea 
vedea mai bine indicaţiunea poporu
lui pentru viitoarea guvernare. 

Deacea se pun multe stăruinţe mai

ales de către frontul românesc pen
tru ca să reunească candidatul lor. 
S e zice că şi liberalii şi garda de fer 
îi va sprijini numai cu scopul de-a
rupe şi a destrăma partidul naţional 
ţărănesc.

Dnul Vlad uită Insă că nu se poa
te să fi şi cu capra şi cu varza, căci 
guvernul liberal când va simţii că 
garda apucă pe sate, imediat va o- 
pri propaganda.

Oamenii serioşi prevăd Insă că In 
acestea alegeri va birui candidatul 
partidului naţional-ţărănesc, căci pen
tru Senat votează numai oameni 
peste 40 de am, cari sunt mai cum- 
peniţi şi ca judecată mai bătrânească 
astfel că nu pot fi duşi de nas cu 
vorbele frumoase şi răsunătoare ale 
frontiştilor, ci ei vor căuta sâmbure
le şi miezul lucrurilor iar la vot se  
vor duce după adevăr.

pefia lumea dar nu o poate stupi- 
difica decât pe aceia, cari înadins 
se  fac stupizi pentrucă acesta li-este 
interesul.

#

Dl Vaida, închipuit, cum e, are
predilecţia de a-şi lua titlurile de
glorie dela nume animalice: până
acum leul Ardealului, acum tigrul
Ardealului. Oare la sfârşitul gloriei
sale cu Frontul, care în scurt timp
va să  vină, dela care animal îşi va
lua noul iitlu de glorie ? Noi credem,
că de sigur dela unul — filosof.

*

Un ziar din capitală a scris de 
naţionalismul dlui Vaida şi Comp. 
Si a scris în nota realităţii arătând 
şi asupra fiului dlui Vaida spunând, 
că e un tiner de 30 ani, care n’a 
făcut nimic, n’are nici o meserie- A  
fost odată deputat şi de odată: 
moşie şi castel pe  malul Mureşului- 
Şi ziarul se  întreabă: De unde ?

Dl Vaida e  aşa de exuberant, 
când e  vorba de declaraţiuni- Pen- 
truce însă în cazul de faţă se con
damnă la un mutism, ce contrastă
aşa demult cu firea sa?

*

Un confrate tânăr, cu numele 
«înainte* cunoscut din prima lui 
apariţie ca organ românesc indepen
dent dela reapariţia lui a devenit 
organ de partid şi anume, organul 
Dior Câmpean, Vernichescu, Preu- 
teasa şi Şofron— Puţin ne ar durea 
capu dacă acest organ primeşte sub
venţii dela Conu Costică şi că  deci 
scrie din eroare sau pentru bani ce
le ce scrie.- dacă în ultimul număr 
nu şi-ar fi permis într’un articol is
călit N- Susan o obrăznicit incalifi
cabilă şi an u m e: binevoieşte aces 
tinăr Domn Susan să spună că adu
narea noastră dela Cluj, a fost «o 
parodie*, «un spectacol trist*, iar 
participanţii începând cu Dl Iuliu 
Maniu şi terminând cu ultimul dele
gat al judeţului Hunedoara, au fost

Un răspuns.
In foaia Jn a in te", ce apare In Deva 

cu afişarea, că e „organ de luptă na
ţionalistă a  tineretului", — autor ne
cunoscut şi nesemnat mă atacă din 
bun senin It lr’o formă neghioabă, de 
care numai îa fiţuicele „revolver" mai 
găseşti. Credeam, că aceasta gazetă, 
care af şeaşă o deviză atât de fru
moasă : „ Altarul de jertfă vom  fi şi 
suflet al neamului nostru", — e o 
tribună a tineretului, dornic de a munci 
onest şi cu iubire de adevăr In viaţa 
publică aducând un aport cinstit la 
crearea unei opinii publice de o cu
răţenie şi obiectivitate nediscutabilă. 
Credeam, că e un organ de publici
tate, care tinde, să reoglindeze nizuin- 
ţele naţionale onorabile ale tineretu
lui, gata a contribui la propăşirea 
neamului. Când colo, judecând-o după 
felul stupid, cum debitează asupra 
grandioasei şi chiar istoricei manifes
tări a partidului naţional-ţărănesc, pro
dusă la Cluj In ziua de 29 Iunie a. c. 
şi cum tratează şi alte chestiuni, ba 
e suficient, să ceteşti felul atacului 
îndreptat împotriva mea, cu mult re
gret a trebuit, să constat, că e o fi
ţuică comandată şi susţinută de unii 
politiciani speculanţi, dâudu-o pe mâna 
unor condeie simbriaşe, cari pentru 
solda ce primesc, sunt gata, să în
jure şi să răstignească din nou pe 
Mântuitorul nostru Isus Cbristos.

Acestea condeie simbriaşe ieri încă 
vorbeau cu tot respectul faţă de mine, 
azi, că nu m’am înhăţat la carul lor 
hodorogit, fac spume la gură şi în
colţesc în mine ca nişte şerpi veni
noşi.

Dar mai are atacul sălbatec şi o 
altă explicare: In cârdăşia politică 
dintre valachişti adeca cei dela „îna
inte* şi liberalii dela putere, căci 
doar sunt de r.ceaş fărină, alianţa lor 
deci potriveşte perfect.

Nu merită autorul ascuns în tufă, 
să-i dau aci o replică mai de aproa
pe. Laşitatea şi poate, că şi un ultim 
rest de conştiinţă, că debitează cu 
rea credinţă cele mai cutezate nea
devăruri Impotr'va mea, —  l-au lip
sit de curajul de a şi semna numele. 
Productul lui arată Insă, că el ori e 
un cap gol de tot, ori e un cap prea 
plin de spriterele dela Crucea Albă. 
In orice caz felul scrisului lui mă dis

pensează, să-i fac onoarea de a po
lemiza cu el, Şi altfel opinia publică 
mă cunoaşte Faptul, că aproape cu 
unanimitatea voturilor oamenilor de 
biue am fost ales la demnitatea de 
primar al Simeriei şi că eram dorit 
la acest loc Iacă In timpul când eram 
şeful secţiei de jandarmi, este prea 
grăitor şi doveditor, că sunt un om 
respectat, cu greutate In cumpăna va
lorii morale, pe care căpăi plătiţi nu 
o pot atinge prin lătratul lor dobito- 
cesc. Iar In ce priveşte activitatea 
mea In calitate de primar, pot să o 
judece numai cetăţenii iubitori de a- 
devăr şi dreptate ai Simeriei, cari şi 
azi doresc cu multă ardoare ajunge
rea mea din nou In fruntea comunei 
în scaunul de primar, pe care l’am 
onorat prin o gestiune conştienţioasâ 
şi pricepută.

Dar cum se întâmplă, că înşişi pa
tronii fiţuicei „înainte" mă caută, fă- 
cându-mi oferte amăgitoare numai, 
ca să mă dau pe partea lor? Aici e  
necazul: eu ştiu, să judec, cine re- 
presintă la noi cu cinste, înţelepciune 
şi şi cu gând curat adevăratele Inte
rese înalte ale neamului şi ale ţării 
şi cum judecata mea nu arăta spre 
patronii fiţuicei „înainte*, nu puteam, 
să scap teafăr de teroriştii simbriaşi 
ai nuştiu cui să nu mă înhaţe şi să 
nu mă muşte.

Nu condeiul simbriaş, care mă atacă! 
este In drept a întreba, dela câte oj 
vreau să sug, ci eu sunt In drept a-i 
pune întrebarea: dela câţi stăpâni vrea 
să capete simbrie pentru peana lui 
gata oricând de vânzare ?

D e rămas bun Ii zic autorului: T i
neretul care cultivă banditismul con
deiului şi îşi vinde aşa de uşor con
deiul celor, ce caută unelte In şirele 
lui, nu va putea ti niciodată „altar 
de jertfă" şi .Suflet al neamului", ci 
numai altar de ticăloşie Şi suflet de
moralizat-

înainte deci cu revolverismul plă
tit, căci în felul acesta oricât veţi af şa 
numele „înainte“ al fiţuicei, ea tot 
numai îndărăt va da.

Simeria, la 8  Iulie 1935.

Vasile Andreica. 
f. primar.
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Ş T I R I
Pentru cetitori şi abonaţi. Ii ru

găm  pe foft aceia cari nu doresc 
să aboneze foaia noastră să ne-O 
restitue Imediat, — căci altcum  
îi considerăm abonaţi şi o să le pre
tindem plata abonamentului• $i în 
afară de aceasta nu-i cinstit să ci
tească gazeta folosindu-se de pagu
ba noastră întrucât ea se /ine cu 
mari sacrificii materiale, costând 
multe parale tipăritul, hârtia, spesele 
de poştă etc. — şi nu credem  că a ş 
teaptă nimeni să  i-se  trim ită foaia
fără să-şi achite abonamentul.

*

Mare nenorocire d e  tren 
Ifingă Piatra-Olt. Pe linia ferată 
Piatra-Olt-Sibiu. s ’a întâmplat o groaz
nică nenorocire. La cantonul Nr. 6, 
din apropiere de Piatra-Olt, unde se 
Intretae calea ferată cu şoseaua Cra
iova—Slatina, un autobuz încărcat cu 
20 de muncitori, a fost prins pe linie 
de trenul personal şi a fost cu totul 
sfăiâmat Şoseaua fiind In pantă până 
In apropierea cantonului de cale fe
rată şi şoferul neobservând că ba
riera este închisă, autobuzul a trecut 
peste barieră isbindu-se In plin de 
locomotiva trenului personal. Auto
buzul a fost sfărâmat şi purtat pe 
linie de tren. D e sub sfărâmături au 
fost scoşi morţi 5 persoane şi răniţi 
17 persoane.

*

Copil urla$. In satul rusesc Bri- 
tusovo trăeşte un copil în vârstă nu
mai de 10 ani, care cântăreşte 83 kg. 
Copilul are înălţimea de 1 m. şi ju
mătate şi poate ridica o greutate de 
75 kilograme. Numai Intr’un singur 
an greutatea copilului a crescut cu 
25 kilograme.

*

Omul care s ’a fnsurat d e  78 
Ori. In oraşul Cairo din Egipt, tră
eşte un oarecare Ibrahim El Hebari, 
In vârstă de 138 ani. Bătrânul moha- 
medan e vestit pentrucă în viaţa sa 
lungă de 138 ani s ’a însurat de 78 
ori cu neveste cu cari s ’aEununat In
toată regula, dar după legea turcilor.

*

Cea mal bună vacă d e  lapte,
s ’a găsit în Olanda. Ea dă 6550 litri 
de lapte pe an. Lăptarii din Olanda 
au hotărât să-i ridice un monument 
pe care va fi scris; „Vaca vacilor". 
Stăpânul vacii un plugar olandez a 
primit o cinste de 50 mii Lei pentru 
vaca sa.

*

Copil cum părat cu 40 lei. La
Lipova (In Banat) a fost prinsă ţi
ganca Elena Blidariu cu un copil 
străin pe care spune că l-a cumpărat 
dela o femeie cunoscută dela Arad 
cu 40 lei. Poliţia crede că copilnl a 
fost furat şi a început cercetări pen
tru aflarea părinţilor lui.

*
Mari Inundaţii în Japonia.

In partea de apus a Japoniei s’au 
produs zilele trecute mari inundaţii* 
Peste 1700 de case au fost distruse 
de ape iar 90 persoane au fost omo
râte şi 103 grav rănite. Alte 200 de
mii de case se găsesc sub ape.

*

Şase oam eni loviţi d e  trăs
net. In ziua de 24 Iunie pela orele 
11 şi jum. s ’a abătut asupra comu
nei Zătreni din jud. Vâlcea o furtună 
însoţită de trăznete. Şase persoane 
cari se aflau la lucrul câmpului, voind 
să se adăpostească sub un ulm din

apropiere a căzut asupra lor un trăz- 
net omorând pe patru iar celelalte
două persoane au fost grav rănite,

*

Prim ar bătu t d e  fem eile sa 
tului. Primarul comunei Sânmărtin» 
jud. Bihor a fost pândit într’una din 
zilele trecute de femeile satului, cari 
l-au bătut straşnic. Cu mare greutate 
primarul a fost smuls din mânile lor. 
Cauza pentru care femeile s ’au nă
pustit asupra primarului ar fi că el 
a săvârşit unele nereguli pentru cari 
femeile au mers In delegaţie la pre
fect cerând înlăturarea lui.

*

D ela Cercul de Recrutare. Se a-
duce la cunoştinţa tinerilor cari nu 
au cerut însumarea cu termen redus 
cu ocazia operaţiunilor de recrutare 
din acest an, ca până la 25 Octom
brie 1935, trebuie să depună sau să 
trimită recomandat la Cercul de Re
crutare: a) O petiţie timbrată prin 
care se ceară Însumarea cu termen 
redus; b) Certificatul sau diploma de 
absolvirea şccalei. — Aceste acte vor 
fi depuse numai la Cercul de Recru
tare Respectiv. Cele ce vor fi trimi
se sau depuse la Minister, nu vor fi 
luate In considerare. Cei ce nu cer 
această însumare până la 25 Octom
brie, sau cerând-o, nu depun şi cer
tificatul şcolar, pierd dreptul la ter
men redus şi vor fi Incorporaţi pe 
întreg termenul de serviciu al armei 
pentru care a fost recrutat (art, 70 
din Legea Recrutărei).

*

Cererile pentru am ânările de  
studii. Tinerii clasei 1936 însumaţi 
Cu termen redus, cari doresc a fi a- 
mânaţi de serviciul militar pentru 
continuare de studii, vor depune sau 
trimite prin scrisoare recomandantă 
la Cercul de Recrutare respectiv: 1, 
Până la 15 August inclusiv: O ce
rere timbrată, care va cuprinde ob
ligatoriu următoarele: Numele şi pro
numele, domiciliul stabil (unde va 
primi comunicările) — data şi locul 
naşterei, contigentul, Cercul de Re
crutare, şcoala prin care cere amâ
nare, localitatea unde se află aceia 
şcoală, anul şcolar In care este în
scris. Tinerii cari nu depun cererea 
de amânare până la data de 15 Au
gust, inclusiv pierd dreptul la amâ
nare şi vor fi încorporaţi la 1 Noem- 
brie 1935. 2. Până la 30 Iulie al a- 
nului următor celui care a depus 
cererea de amânare (adică până la 
30 Iulie 1936): a) Un certificat unic 
de Inscriere-frecferţe şi activitate şco
lară (după modelul trimis facultăţilor 
şi Academiilor din ţară, precum şi 
Ataşaţilor Militari), b) Declaraţiile 
Md. A. şi B. şi recipisa de plata taxei 
militare pe anul pentru care a cerut 

amânarea. Tinerii cari nu depun a- 
ceste acte, vor fi încorporaţi la 1 
Noembrie 1936. 3. Tinerii claselor 
mai vechi decât clasa 1936, cari au 
solicitat amânare de studii pentrn a- 
nul 1934/35, vor trebui să depusă  
până la 30 Iulie 1935. actele arătate 
la punctul 2. Cei ce nu le depun, 
vor fi Incorporaţi la 1 Nov. 1935. A - 
ceşli tineri, dacă nu inplinesc până 
la 1 Noembrie 1935, vârsta de 27 
ani, iar medicinişti şi farmacişti 29 ani | 
şi mai au nevoie de amânare pentru 
continuare de stadii şi In anul 1935- 
1936, trebuie să depună sau să tri
mită la Cercul de Recrutare, respec
tiv, actele arătate la punctul 1 şi 2 
şi la datele arătate la acele puncte, 
pentru a obţine amânare pe anul 
1935—35. Cei ce nu depun cererea

de amânare dela punctul I, vor fi 
Incorporaţi la 1 Noembrie 1935. Cei 
ce depun cererea dela punctul 1, 
dar nu depun până la 30 Iulie 1936, 
actele dela punctul 2, vor fi încor
poraţi la 1 Noembrie 1936. 4 Certi
ficatele de studii şi cererile de amâ
nare, trebuiesc depuse sau trimise 
numai la Cercurile de Recrutare. 
Cele depuse la Minister, nu vor fi 
luate In considerare. 5. Aceste dis- 
poziţiuni privesc şi sunt obligatorii 
şi pentru tinerii cari studiază !n străi
nătate.

Anunţ.
La Banca Populară «Parân

gul" din Petroşani ( Z i a ru l  
„Avântul") se găsesc registre 
chitanţiere şi bonuri de plată

Restaurantul

„O H . C IO C A "
din Orăştie

este cel m ai intim local. V i

nuri excelente şi bucătărie 

bună. Se primesc abonamente 

pentru prânz şi cină în con- 

diţiunile 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, m aterial pentru m a

şinile de scris, schapirografe, 

ştampile etc.

Preţurile cele mai mici i
Vizitaţi fără nici o obligaţie, 
m arele asortim ent’a l librărie 
BRANGA din Orăştie.

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.

M. GHIMUŞIANU
m ăestru dasornlcar

In edificiul Hotelului 
„Central* din Orăştie 
Prim eşte la repara
ţie tot felul de cea
sornice şi bijuterii cu 
preţuri convenabile.

Vizitaţi cu toţii

RESTAURANTUL

„BOULEVARD"
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 GAVRII.A
hotelier şi restaurator.

4
S a n d a l e  de dame 

şi domni.

M . S T E R N
Magazin d a  Textile şl încălţăm inte 

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 şi r ă s p â n d i ţ i  „SO L IA "

M ag azin u l d e  m ode

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

I

cu preturi s o l i d e

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


