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ORGAN AL PARTIDULUI NATIONAL TArANESC

E de neînlăturat lupta între 
aceia cari vreau să se elibereze 
de apăsare şi între aceia cari 
îşi prelungesc stăpânirea prin 
nelegiuiri.

Redacţia şl Administraţia:
Orăftie Sir. Gh. Bariţiu Nr, 1.

Apare săptămânal sub îngrijirea unul 
eeantesâ ia işAmI».
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Şcoala trădării.
Mai anii irecuti duşmanii parti

dului nostru se bucurau câ în parti
dul national ţărănesc s’au găsit tră
dători si meşteri-sforari, cum a fost 
aceea «sporcaţiune morală'» care 
răspunde la numele de Tilea, care 
împreună cu elfi tovarăşi ca şi el a- 
tâ' au ţesut la minciuni si la viclenii 
pânăce le-a reuşit să producă rup 
tura lui Vaida Acest om nevrednic 
fusese ridicat din umbră chiar de dl 
Iuliu Maniu ţi când colo, drept re
cunoştinţă s a  dovedit cel mai înve
ninat serpe ce a r utut creste la sân 
omenesc si a avut cele mai scâr
boase vorbe si calomnii murdare la 
adresa marelui fiu al naţiei noastre: 
Iuliu Maniu.

S’au bucurat, atunci» din toate mă* 
dularele, nu numai cloaca b zantină 
a  vechii stăpâniri lăturalnice» ci si 
partidele de dreapta. Vedeau în a- 
ceste mişelii doborârea aceluia care 
|e'  stătea în cele, cu uriaşa lui per- 
sont>btate si cu neîntrecuta lui putere 

m o -a lt'*
Sfinxu^ dela Bâdăcin ş; gloria ne

prihănită a Arde dului era stropit cu 
belelele târâ!o^îe’or- Dar dreptatea 
D-zeiascâ ce nu x«Mă prea mult 
miselie, a făcut că balele s au uscat 
8Î-au dispărut repede *er carele  om 
si mai ales caracterul de bronz 
strălucesc si azi poate m.^i puternic 
ca  si Ieri-

Şcoala irădării si a urâţeniei su
fleteşti a mers însă mai departe pe 
drumul ei- Vreţi dovada?

Goga I a  frădat pe mareşalul A ’ 
verescu. G jrda de fer cea care nu 
primeşte decât oameni tineri, cea 
care tei joară partizanii de 2—3 ori 
pe săptămână intru credinţa fată de 
ea si fată de căpitan — s’a  văzut 
$i ea totus trădată de 2 dintre Cei 
mai apropiaţi eghiotanţi ai căpita

nului si pentru aceasta s ’au văzut 
nevoiţi să-l pedepsească pe unul 
ch ar pe patul de suferinti ciuruîn- 
du-i trupul bolnav cu zeci de gloanţe.

Mai nou, altă bombă ulha-sen- 
zaţională: «Faimosul Nerhifor Crai
nic care se dă drept tatăl partidu
lui aşa z's Gogo-Cuzist — a trădai 
pe Goga si pe Cuza. Iar Goga Cuza 
Si mai cu seamă Caza f ul l-a tră 
dat si se spune că l-ar fi mâncat 
fript Pe Nechifor Crainic.

Acest d n urmă simtindu-se căl
cat aspru, trage pe neaşteptate per
deaua de pe menajul Gcgo-Cuzist, 
despre care si aşa ştiam că nu prea 
miroase cinstit, — arătându-ne în
treagă goliciunea lor morale.

Cadavre, adecă trupuri moarte în 
putrezire îi numeşte pe acest a. Şi 
asa se văpsesc unii pe altui* Noi însă 
mai degrabă credem că nu s’au pu
fut împărţi pc bsk«.. primiţi dela Hit
ler ca să-i ducă plocon tara româ
nească spre a  putea să înceapă H t- 
ler un pic de război că de mult nu 
a fost* Iată fraţilor ce hâzenici sufle
teşti sunt cei cari îsi zic neţional- 
creştini si iată că şcoala mârşavă a 
trădătorilor odată pornită nu stă pe 
loc, iar trădătorii se înmulţesc în 
toate părţile mai ales la cei ce cul
tivă trădarea.

Noi propunem ca toti trădătorii 
să se adune la un loc să se unească 
să facă un partid straşnic si să gu
verneze odată beata feard, cam asa 
cum mi-au guvernat-o acel faimos, 
Nicolae Iorga si apoi dupăce ne vor 
fî fericit să facă ceace spune dl, Ne
chifor Crainic, adică să se înghi- 
ţeescă unul pe altul cum s’tu  în
ghiţit şerpii de Lyon, asa încâi n’a 
mai rămas nici unul din ei*

A. D,

Guvernul bâtut în

trebue §iă plece.
Ţara pr.’n alegerile comunale 

declară că, ultima etapă a guver
nării liberale e mai apropiată de 
sfârşit, decum o cred chiar şi gu
vernamentalii.

Alegătorii şi au spus cuvântul 
şi-au reprimat voinţa, la alegerile 
cari au avut loc la Valea-Luogă, 
unde lis a guvernamentală n’a În
trunit de fit 28 voturi fa(â d t ede

237 voturi obţinute de Naţlonali- 
Ţârăolşti şi de 87 ale frontului 
românesc.

Naţionalişt i au obţinut 7 lo 
auri, frontişti 3, guvernul lberal 
«= nimic,

CONCLUZIE:
Guvernul Tătărescu care e o 

primejdie pentru ţară trebue să 
p!e:e,

13-1 A u r e l  >  l5i ( l
mare delapidator de 
bani publici.

La 2. Octobre 1936, s’a înaintat 
la tribunalul din Deva, secţia I-a do
sarul cu actele procesului penal in
tentat de parchetul tribunalului con
tra d uî Aurel Viad pentru defrau- 
darea alor S£7, m i l i o a n e  l e i  
dela Camera de Agricultură a ju i. 
Hunedoara. Nr. dosarului e 2579 — 
1936. Lumea de mult ştie, că dl A. 
Vlad la anul 1932, în calitatea lui 
de prezident al camerei de agricul
tură a ridicat dela Banca Naţională 
suma considerabilă de câteva mili
oane lei. bani primiţi dela ministerul 
de agricultură cu stricta deşt naţiune, 
să cumpere cu e! grâu de însămân- 
tare pentru agricultorii din jud. Hu
nedoara. Dl A- Vlad însă si adju
tantul mfirv» stângă a lui, care poartă 
numele de‘Aurel Vern.chescu, s au 
gândit una şi bună: la ce naiba să 
cumpere ei grâu de însământare, 
când aceşti bani albi sunt asa de 
buni pentru zilele negre ale băncii 
lui Vlad, numită » Ardeleana" si pen
tru cooperativa mHunedoara", dusă 
la ruină de acel Vernichescu, pe 
care toată lumea îl cunoaştea ca pe 
un meşter-strică cu cap si mâini d s- 
trugăioare. Zis si făcut; milioanele 
au fost date băncii lui A. Vlad, care 
apoi a speculat aproape întreagă 
suma în scopurile ei si ale coope
rativei ajunsă în agonie.

Liberalii cunoşteau felul de gos
podărie gen Vlad-Verniche8cu la ca
mera de agricultură astfel după 
venirea lor la putere în anul 1933 
toamna pe b u ră  dreptate au pus la 
cale o anchriă, care înafară de o 
lungă serie de grave abuzuri, inco- 
rectităţi si disordme, cari apăsau 
asupra duetului Vlad-Vernichescu, a 
mai constatat si defraudarea milioa
nelor pt. grâu de însămânţare si alte 
daune în suma totală de 7 m I oane 
lei* Dosarul anchetei a  fost transpus 
la Parchet, care după un interval în
delungat a clasat partea aceea a a- 
buzurilor, cari nu se încadrt u la 
delapidare si pentru cari autorii vor 
răspunde conform prevederilor legii 
pentru contabilitatea publică, iar su
ma de 2 1/* milioane lei destinată a 
se cumpăra grâu de însemânţare, a 
rămas la suprafaţă s> pentru d. frau
darea ei parchetul a  făcut rechizi
toriu definitiv, pe care l a înaintat 
Tribunalului alăturea cu dosarul cau
zei. Rechztoriul invocă textul de 
lege §. 462 din C. P. din A'deal, a- 
deca defraudarea banilor publici, 
care se pedepseşte cu o pedeapsă

grea de muncă slnică, combinat cu 
§ 484 al aceluies cod apoi art. 227. 
d n legea contab. publice. Remarcăm 
aci, că dl primprocuror al parchetu
lui a  dovedit o extremă bunăvoinţă 
nemeritată dlui Viad întrucât i-a dat 
acestuia cea mai largă posibilitate, 
ră  restitue daunele cauzate camerei 
respectiv ministerului de agricultură, 
prin defraudarea săvârşită. Dl Vlad, 
stiindu-8e cu musca pe căciulă, a  fă
cut fel de fel de intervenţii pe la 
Min's!eriul de agricultură, oferind la 
început 45#  restituire din daunele 
cauzate cu pretinsul beneficiu al legii 
conversiunei, pe urmă suma inte
grală de 27* milioane dar nu d n 
buzunarul propriu, deşi el era cri
minalul, ci din partea băncii Arde
leana» în numeld căreia d< Vlad In 
lipsă de numerar, a  oferit imobilul 
ei din Petroseni în achitarea banilor 
defraudaţi, ceace minist. de agricul
tură n’a acceptat. Dar d. Vlad s’a  
purtai şi mai necinstit: el a  lăsat în 
suferinţă pe unii membrii din cons, 
de adm. a Camerei s pe un fost 
funcţionar al acesteia, cari deşi cu 
toiul nevinovaţi, ministerul de agri
cultură şi-a prenotat creanţă de 37* 
milioane lei la cartea funduară pe 
averea imobiliară a  acestora iar dlui 
A. Vlad i-a dat salvus conductus. 
Cu aiât mai corect a procedat par
chetul, care l-a pus ia cauză în pri
mul loc pe A. Vlad, presdentul ca
merei in acel timp, deci cel dintâiu 
responsabil pentru gestiunea crimi
nală, domesticită de dsa la camera 
de agricultură.

Acest fapt, pe care-1 considerăm 
ca o inspiraţie produsă de cultul, 
ce-1 are parchetul pentru dreptate fi 
legalitate, este liniştitor pentru toată 
lumea, care ţine la sfinţenia curăţe
niei în gestiunile publice, căci doar 
nu e dl A. Vlad o fiinţă supranatu
rală, care să plutească pe deasupra 
legilor având o spec ală imunitate 
fâţă de codul penal. Credem dec*, că 
parchetul si de aci încolo îs» va cu
noaşte cu sf.nţenie datoria si cu o 
energie duplată va stărui în sancţ o- 
narea crimei săvâşife de A. Vlad. 
Credem că orice influenţă externă 
politicianistă, venită de ori şi unde, 
dela ori cine şi dela ori câţi, cari 
sunt interesaţi de a-i sări în ajutor 
lui A. Vlad organizând o salvare a 
lui, va găsi uşile bine zăvorâte ele 
templului justiţiei făcându-si aceasta 
cursul ei liber.

Criminalitatea de o speciali gra-
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vitate a  lui A. Vlad e prea evidentă, 
prea strigătoare la cer 8' prea revol
tătoare pentru opiniunea publică, mai 
ales a agricultorilor noştri, ca ea să 
poată fi musamalizată.

Vrem, să-i avansăm încredere si 
noului ministru al justiţiei, care pare 
a se manifesta ca un reformator cu 
minte si ca un energic refăcător în
spre bine al justiţiei noastre suferinde.

Un luciu însă, la care atragem 
atenţiunea On. parchet; Acuzarea 
nu-i completă- Din societatea lui Vlad 
lipsefte regizorul A. Vernichescu, care 
azi râde în pumni văzând, că a lu
necat prin filtrul ministeriului public 
ba a  scăpat si de hipotecarea averii, 
deoarece el n’are nici o avere imo
biliară. Ne jicneşte simţul de d?ept 
văzând, (ă  acest Vernichescu, egal 
de păcătos cu patronul său A. Vlad, 
e scos din cauză si în aceieş timp 
sunt acuzaţi alţi doi membri din cons, 
de adm, al cam. de agricultură, cari 
n’au avut alt rol si participare, de
cât că au fost târâti de volnicia due
tului Vlad-Veinichescu în opera a- 
cestora de a-si face mendrele neîm- 
pedecati la camera de agricultură. 

*
Şi acum o jalnică medifare cu 

unele reflecsiunt, Dl A. Vlad a trăit 
o viată întreagă ca Iun zeu de pe 
Olimp în asa fel, ca el să fie puru
rea suveran, cu deplină imunitate, 
ferit de a  fi atins de orice critică 
sau opunerea cuiva afişând o infa- 
libilitate terorizatoare, în virtutea că
reia pretindea, să fie pus ia adăpos
tul oricărei răspunderi, deşi ~~ voiba 
unui prieten: a  trebuit, să înghiţim 
multe şopârie si *h ar si şerpi pe 
urma isprăvilor d ui Vied, care a  fă
cut multe lucruri strâmba si mai 
mult nu făcea, ceeace ar fi trebuit, 
sa Iaca, cBci d. Vlad şi-a întocmit 
un program de viată foarte plăcut: 
să trăeşti mult si bine pe pământ, 
boerind în ctiu, neluciând, cel mult 
să ceteşti ziare si să joci cărţi. încolo 
cumulard neîntrecut, până ia revoltă: 
el era si ministru, si deputat si pre
sident de bancă si president al cOns. 
judetan si president al camerei de 
com. si ind* si president al camerei de 
agricultură si president al org. parti
dului din care făcea parte etc. etc*

Când cu ruptura în partid d. Vlad 
s a  dovedit de mare speculant politic. 
Ei licita în nationalism, când toată 
lumea o ştia, că a  trecut pe partea 
lui Vaida pur si simplu pentru mo 
tivul meschin, ca acesta să-i cum
pere pădurea dela Bobâlna pe sea
ma statului- Este încă în vie memo
rie a noastră a tuturor, cum ha  tra
tat d. Vlad pe dl Vaida, pe care l-a 
cualificat în asa fel, că nu e bun de 
altceva decât ca să acopere cama
rila. Pentru motivul arătat însă a fă
cut o întoarcere spre „dreapta", si 
cu scopul de a  se răzbuna asupra 
noastră, foşti prieteni politici, că nu 
l-am urmat în lamentabila aventură 
a  înalt fuduliei sale Vaida, ciocoiul 
dela Olpret, — si-a creat un antu
raj, cplectie de păduchi, cari i-s’au 
vârât s ib  pele, ca să-i zbicească si 
ultima vlagă în interesul io r; si*a fă
cut si o cohortă de lichele, cari cu 
tofii i-fac vecinice hozanale duse până 
la greaţă în f ţuica'cloacă Solia Drep
tăţii» infiându-f» ca să arate mare si 
răzimându-1 din toate părţile, ca să 
nu se îmburde, doar interesul lor 
era s> aste, ca Vlad să aibă apa
renta de mare si tare spre a putea 
fi exploatat, în realitate însă ei a  de
venit o figură de operetă dintre ce- 
lea mal lamentabile si mai ridicole*

Şi cum nu, când cei mai ze os slu- 
goiu a! lui era A. Vernichsscu, care 
bucurându-se de încrederea şefului, 
de mult îmbeaîă lumea cu apă rece, 
că el va fi prefectul jud. Hunedoara 
în guvernarea apropiată a  lui Vaida. 
Cum e Turcul aşa e şi pistolul ■ Vlad 
si Vern'ch seu ar potrivi în fruntea 
judeţului aşa cum şi-au dovedit des
toinicia la Camera de agricultură, 
judeţul însă i-ar lovi cu pietr'i.

Şi cine nu cunoaşte apoi cam
pania murdară, sălbatică si lipsită de 
cea^mai elementară considerat une 
omenească, pe care a deschis-o si 
portat o A. Vlad cu band (ii conde
iului, angajaţi de el anume la fstuica- 
cloacă Soiia Drepiăt i! Dl Iuliu Ma- 
nîu era numit în peimanentă nolrava 
dela Bădăcin“, „duch necuratu, »pre
zidentul republicii din tara româ
nească  si preconiza, că Iuliu Maniu 
trebue zdrobit• Di I* M halaehe era 
numit nciorba dela Topoloveni, dăs- 
căluţ cu izmenele, pe cari l'-au  mur
dărit toti streinii şi evreii etc.

0  serie lungă de procese de presă, 
ce hs’au intentat lui A. Vlad, l-au 
făcut, să-8i mai pună peză gurei 
nespălate rugându-se de iertare de 
toti aceia, cari l-au reclamat în jus- 
tit e asa, că acum el personal, tace, 
dar îsi asmuţă bandiţii angajaţi de 
el, să continue campania hipertică- 
loasă împotriva partidului nat-tăr.

N’a scăpat nici unul dintre con
ducătorii acestui pa t d de goana ne
bună a diuî Viad, înaintea căruia 
toată lumea era sau măgar sau hot 
sau tâlhar iar dsa era incarnet unea 
inmacalată. Am fost traiali de d s a  
cu atâta bruschetă si săibăiăcie su
fletească, încât părea, că A. Vlad 
s a  născut si a crescut numai în co
dru fără a  fi auz.i vreodată de civi-
liaatlc »i uiuciiic cicfliu.ttKfi.

Dar culmea best alismului sufle
tesc si a dovedit-o atunci, când pe 
di Dr. Iustin Pop l-a scos afară pe 
toată linia dela banca Ardeleana, 
unde acesta era unui d ntre cei mai 
mari acţionari si cei mai vechi de
ponenţi ai băncii. Ce se mai zicem 
de procesele de presă, ce i-le-a in
tentat ia Cluj si Deva, eşuate însă 
toate, căci ele izvorau din un creer 
nebunit de patima oatbă. Dl Vlad 
s a  făcut călăul dlui Dr. Iustin Pop 
pur si simplu pentru motivul, că a- 
cesta, binecunoscut ca om de con
vingere, caracter, voinţă liimă, iubi
tor fanatic al adevărului, dreptăţii fi 
corectitătii, dusă până la cei mai 
înalt puritanism, —• i-stătea în cale 
desvăluindu-i păcatele. A trecut deci 
Vlad si peste consideraţiunea, că dl 
Dr. Iustin Pop chiar atunci s’a  făcut 
acţionarul băncii, când la anul 1928 
se deslsntuise împotriva lui campa
nia de răsturnare, când dl Dr. iustin 
Pop a fost naivul de a-şi cheltui no
bleţă pentru a  l întări pe Vied la 
bancă fată de adversarii lui pe lângă 
celelalte infinite servicii, ce i-a pres
tat în curs de 34 ani pentru a-1 înă ta. 
Complicele lui în actul de călău a 
fost caraghiosul Sancho Panza al 
lut Viad, înalt inteligenta sa popa 
Basaraba, cel, care a  vorbit „incog 
nito şi fără nici o trenă 1“ si care Ia 
camera de agricultură era specialist 
în tauiologie si cartofologie, în cari 
Si* a  câşigat merite neperitoare, pe 
care cu mâna proprie si le-a înscris 
în istoria sa domestică cu litere de 
aur.

Et nunc redimus ad for -ss/mum* 
Cine nu cunoaşte solicitarea necon
tenită a dlui Viad pentru a se intro

duce pedeapsa cu moarte împotriva 
cr lor, ce se ating de banul public? 
Chiar acum recent, la 13 Sept. şi-a 
repetat această decim are  la Arad 
în fata congresutui aşa zisului front 
românesc, înţelegeţi însă: f r o n t  fon
dat de marca Iui Hitler- E aşa de 
frumos, să faci în tara noastră ti:ă- 
loşltă până la infima treaptă, pe 
Cafo Cemorius, dară ai compet nta 
morală, pe cât de repulsiv este, să 
fd sbiciuitorul unui păcat, de care tu 
suferi în primul loc•

Va înţelege deci dl Vlad, că după 
defr&udarea milioanelor dela camera 
de agricultură d-sa primul trebue, 
să-şi iee pedeapsa preconizată de 
chiar dsa? Se pregăteşte dl Vlad 
pentru calea spre eşafod? Sau va 
căuta şi de data a s ta, să ope
reze cu certificate medicele dela 
Purkeredorf şi Cluj, că dsa a  fost ne
bun Ia epoca, când a  săvâişit dela
pidarea astfel beneficiază de ires
ponsabilitate? Numai cât în acest 
caz ministerul public i-va putea opu
ne, cum putea dl Viad să fie nebun,

Fiindcă zidirea bisericii ce’ei noi 
ortodoxe române din oraşul nostru, 
a înaintat ajungând a  fi scoase fun
damentele din pământ, — Duminecă 
în 18 Osiobre va avea loc sfinţirea 
si aşezarea in zidul dela aitar. a 
pietrii fundamentale, si sfinţirea fun
damentelor peste tot.

Sfinţirea se va face cu evlavi
oasă si cuvenită solemnitate, — Dela
Sibiiu va vani, . vitiru a Sn&ifa în-
sămnătatea serbării, Preacucernicul 
părinte conzilier aihiepiscopesc Tra

in ziua de 15 Oct. a. c. va 
avea loc la înalta Curte de Ca
saţie, desbaterea în faţa secţiilor 
unite, Ia care se va decide soartea 
alineatului prim din artic, 52 al 
lfgii conversiunii cu care s’a dat 
buznă la averea particulară a ce
tăţenilor, lipsindu-i de avutul lor 
făcându-i cerşetori pe ia uşile oa
menilor, pe alţii reducându i la o 
viaţă de sărăcie prin amputarea 
masivă a drepturilor ior de creanţă. 

Dreptul intangibil de proprie
tate, garantat atât de categoric de 
constituţia ţării noastre, a fost căl
cat fa picioare. încălcarea acestui 
drept elementar distrugând cea 
mai bună parte a cetăţenilor a 
distrus încrederea publică condu
când Ia dezastrul financiar din care 
nu mai este refacere.

Banele urmând prevederilor 
dela Art. 52 faţă de deponenţi, 
au ebrais cea mai gravă greşală. 
Atâta timp cât ele vor reduce din 
drepturile deponenţilor, nu se vor 
reface, iar creditul nu va reînvia. 
Sursa lor cea mai puternică de ali
mentare a fost închisă de ele în-

când a  avut prezenţa de spirit si 
căldura inimei, să bage la buzunar 
în fiecare lună zece mii lei salar 
dela Camera de egricultură, hoţită 
de dsa, presidentul ei? Şi de ce n’a 
fosi dl Vlad iresponsabil, când Iot în 
acelas timp a primii, să ocupe foto
liu ministerial?

Vom continua aşa cum cer inte
resele publice şi vom urmări cu cea 
mai mare vig ilentă întreg cursul pro
cesului psnal intentat lui Aurel Viad 
şi ne vom face datoria pe deplin 
fată de opiniunea publică.

Facem un advertisment binevoi
tor şi acţionarilor băncii Ardeleana, 
să fie la postul de veghe, nu cumva 
dl A. Viad daunele cauzate prin 
crima sa, să le pună tn sarcina ins
titutului, căci dl Viad crede, că tine 
sub călcâiul s£u întreg consiliul de 
administraţie al băncii, pe care-1 con
sideră de gloată docilă. Banca răs
punde strict numai de suma, cu care 
s’a îmbogăţit int ând aceasta ca un 
plus în patrimoniul ei.

ian Ssorobeţ. După Sf. Liturgie se 
va merge cu tot poporul în proce
siune la locul sf ntirii, in Piaţă. Aci 
se face binecuvântarea şi stropirea 
fundamentelor şi a pietrii fundamen
tale, în care se va închide un Hrisov 
de pomenirea acestui act însemnat. 
Hrisovul Va fi iscălit de trimişii sfin- 
t tori ai sfintei Metropolis, apoi de 
capii autorităţilor, ai Şcolilor st ai
Armatei, de preoţii slujitori şi de
fruntaşii participant*. Va urma stro
pirea poporului credincios.

ş le. Nimenea nu şt va mai de
pune banii săi munciţi, In băncile 
care l-au păgubit. Un om cuminte 
nu poşte greşi de două ori la a- 
celaş fel. Or, eeeace s’a pus iu 
circulaţie prin economia particu
lară, nu se va putea realiza de 
către Stat, care sa angajat să ali
menteze creditul prin B. N. R.

Joc de bani, rulment anutl de 
sute de mii arde satisfăcea toate 
exigenţele creditului, care dăinuia 
şi astăzi dacă nu să Înscăuna lă- 
eomia câraâtăreascâ a administra
ţiilor bancare, începând chiar eu 
B. N. R. teea ce a epuizat pe de
bitori şi a prădat pe deponenţi In 
care astăzi să loveşte fără nici o 
raţiune.

Or, până când cel păgubiţi nu 
se vor repune la drepturile lor 
neştirbite, economiile particulare 
de miliarde rămân tesaurlzate.

Iată dece, sentinţa ce se va da 
de Înalta Curie de Casaţie la 15 
Ort om vrie a. c. va fl de impor
tanţă capitală şi hotărâtoare.

Dr. Eaea fSicola,

Cetiţi numai „Solia44

Sfinţirea pietrii fundamen
tale a bisericii noi 

din Orăştie.

Pentru refacerea Creditului.
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De ce s’a scumpit viaţa
sub regimul liberal?

Circulară
către Nefii organizaţiilor comu
nale a JP. IN. Ţ. clin j. Hunedoara.

Ţăranii noştri au big st de seawă, 
că de când sunt liberalii la putere, 
toate lucrurile s’au scumpit. Dc unde 
vine t si, această scumpire a vieţii 
n’o prea ştiu, pentrucă centura are 
g ije să nu se cunoască lucrurile in 
adevăratele lor cauze.

Viaţa s’a scumpit, pentrucă libera
lii sunt meşteri iscusiţi in a despoia 
poporul, nu num îi prin feliul cum 
(acasseaal Impositele, ci şi prin mul
ţimea impozitelor pe cari le revarsă 
asupra populaţiei cum se revarsă 
primăvara foile pe ogoare.

Ca s i cunoască şl ţăranii noştri, 
in parte, pricina scumpire! vieţii, vom 
arăta că dela 1 Aprilie 1935 in coace, 
cu ce impozite mari şl noui au îm
bogăţit liberalii visteria ţării:

170 de milioane, sporul la impo
zitul agricol, care priveze mai ales 
pe ţărani;

100 milioane sporul la impozitul 
comerciSl si Industrial, care tot ţă
ranii îl plătesc când cumpără pro
dusele industriei şi mărfurile comer
cianţilor;

90 milioane impozite pe clădiri;
55 de milioane impozite profesio

nale• Aceste sporuri dau suma de 
415 milioane, în urma ridicării im
pozitelor directe cu cuota d*2% fată 
de trecut;

La aceasta se mai adaugă•'
550 milioane din impozitul nou 

de 6. 7 si 10 la sută, asupra clădi
rilor nouă, care mai înainte erau 
8cutile;

40 de milioane spor la supracota 
pentru cei cu un oentt de 10—20000

lei anual• care sub guvernarea na
tional ţărănistă era scutit de global.

Impozitele directe, prin urmare, 
au fost sporite în anul 1935 cu 805 
de milioane•

Sporul cel mare, care a şi adus 
8cuplrea vieţii, a fost la impozitele 
indirecte, plătite în covârşitoarea lor 
majoritate de populaţia muncitoare, 
care este în proporţia de 90 la sută 
consumatoarea mărfurilor impuse•

Suma acestor Impozite se ridică 
la înspăimăntătoarea sumă de 10 
miliarde. Si acestea sunt sporuri pe 
un singur an>

Ia gazete cetim, că Ministerul de 
Finanţe este în căutarea de noui im. 
poxite. Şi, cum suntem pe la mijlo
cul anului bugetar, foarte probabil, 
că plnă Ia sfârşit ne vom pomeni cu 
un plocon de câteva miliarde de 
noui imporite şi pentru acest au.

Vai de noii Acum Începem să 
cunoaştem secretul risipei de bani a 
liberalilor, acum vedem, pe pielea 
noastră propie, preţul clădirilor fi 
lucrărilor cu cari se laudă d-nealor. 
Vorba aia: liberalii clădesc şl con- 
struesc, iar biata Ţară plăteşte de 
10-ori mai mult decât fac aceste 
clădiri.

Pare că simţim cu toţii, că s’m 
umplut cupa răbdării şi a putinţei de 
a suporta; par’că şi cei cari mai cre
deau la miracolul priceperii şi a bo
găţiilor liberale s’au fript aşa că ţara 
întreagl, Intr’un singur glas se roagă 
lui Dumneseu:

. De moarte năpraznică şl de stă
pânirea liberală, scapă-ne Doamne" l

In baza circularei No. 56—1936, a conducerii 
centrale a Partidului, rugăm stăruitor pe această cale 
să procedeze cât mai urgent la organizarea tinere
tului naţionaî-ţărănesc Se vor înscrie tineretul dela 
16 până la 20 ani, în liste, formând grupe de câte 
10 tineri în frunte cu câte un Şef de grupă, numit 
dintre cei mai vrednici luptători Această organizare 
se va face de către secretarul tineretului din comună, 
ales de către preşedintele organizaţiei. Secretarul 
tineretului trebue să fie unul dintre cei mai înflăcă
raţi luptători ai partidului şi dintre cei mai drepţi.

Numele secretarului tineretului, vârsta şi ce studii 
are, se va comunica de către şefii organizaţiilor co
munale domnilor preşedinţi ai organiza
ţilor de plasă, cel mai târziu până In 
20 Octomvrie a. c.

Domnii şefi ai organizaţiilor de plasă, împreună 
cu domnii secretari de plasă ai tineretului, vor aduna 
aceste date formând un tablou pe care îi vor înainta 
d-lui Secretar general Dânşoreanu la Deva, cel 
mai târziu pană In 1 Nov. a. c.

Congresul tineretului se va ţinea în toamna 
aceasta şi la el vor participa obligator, toţi secre
tarii tineretului din toate comunele judeţului, aducând 
cu ei listele tineretului ce au organizat fiecare în 
comuna lor.

Deva, la 5 Octomvrie 1936.
Vice preşed. organizaţie! judeţene Secretarul judeţean al tineretului

Dr. IUSTIN POP. I. DEMEA.

Frontul d-lor Vaida-Vlad la sate
ti a tânăr aparul subil în siarisllcă 

şi pe arena psihică (§1 plasează năz
bâtiile din bunăvoinţa ori laşitatea 
d-lui Dr. A. Viid In „Solia Dreptă
ţii*, poreclită şi Solia Nedreptăţii.

Noi, cari H cunoaştem dela b*ş- 
tini, nu ne permitem imprudenţa de 
a-i k t»  reclamă, afişându-i măcar 
numele, ştiind due este acest mare 
ziarist, mare român, tinăr idealist şl 
In realitate prosspet simbriaş politic 
al „Soliei Nedreptăţii",

N’o facem şi pentru faptul că-i 
va fi ruşine şi fondatorului gazetei 
inserfiadu-i numele alături de incon
ştientul t’nerel?

Ne m iri tovărăşia şi răbdarea 
Fondatorului şi Directorului gazetei?

Intelectualii, cari uu fac politică, 
inel se miră şi se întreabă: Cum şi 
de când acest tiner îşi permite a da 
lecţii de naţionalism ?

El!? Fini naţionalistului de ieri, 
e Român, pur sânge?

E>, d i astăzi lecţii acelora cari nu 
fac naţionalism de ocazie şi de im
port şi au trăit şi trăiesc latr’un na
ţionalism sacra şi In munca lor, a. 
vâad ca ideal: Ţară şi Rege.

Ne întrebim şi noi? Pe ce sus- 
Irzt naţional şi moral se bazeszl 
tinerul şi-şi permite a sbengui, zdrun
cinând şi biata autoritate arhaică a 
d-lui Vied. Compătimim cu sinceri
tate şi doiere pa dl Viad, că na mai 
are autoritatea şi forţa de a pune la 
locul ca-1 merit! pe slmbriaşul D-Sale, 

O*, DomiIUe lor a:robă infa

mele răstălmăciri ale acestui ires
ponsabil ?

Aţi fost rugat odată die Vlad, să 
faceţi rânduiall la gcztli! Nici o În
dreptare până azi. Ne luăm voie din 
nou a Vă ruga, — fiind In interesul 
D-voastre personal, dar mai ales, in 
interesul Naţiei Româneşti, ale cărei 
drepturi vă lăudaţi că le apăraţi şi 
ale căsei frumoase însuşiri e bine să 
ie educaţi, — măturaţi gunoiul dela 
gazeta a cărui fondator sunteţi.

N’o faceţi?! Şi permiteţi tuturor 
neisprăviţilor să distrugă cu otrăva 
lor sufletul bun al ţăranului român?!

Comiteţi o crimă!
Clru8>

In Germania
sunt tulburări din cauza 

lipsei de mâncare
Ia mai multe părţi ale Sileziei din 

Germania a’au produs tulburări din 
cauza lipsei de mâncare.

Populaţia şl minerii duc mare lipsi 
mai ales de pâne şl de catlofi, ast
fel Că In silele trecute au manifestat 
pe străzi. Femeile cari au ieşit cu 
Copiii In braţe au strigat îs faţa pa
latului guvernamental:

.Vrem pâne In loc de p»rlzi“.
Ce aic la aceasta domnii Incârli- 

gaţi (Hitleriştii) dela noi?

Cetiţi ,,!Soli»“

In .Solia Dreptăţii*, de o vreme 
încoace, se publici litanii de procese 
verbale despre organizarea Frontului 
românesc la sate. Pentru ca să se 
cuncasbl valoarea şl seriozitatea a- 
celor organizări, cu titlu de informa
ţie lămuritoare, publicăm ce ne-a po- 
veatit un ţăran, cum se cade din 
Ckolişul-mic:

S ’a prezentat la Redacţie ca să 
mai afle ce-i nou In politică, dar şi 
ca să ne spună, ce s’a mai întâm
plat In sat la ei. Ne-au spus eă au 
fost oamenii d-lui Vlad şi la 0 :o li- 
sul-mic, ca să constitue partidul. A- 
c«lo s’au dus la preşedintele naţio
nal-ţărănist, fiindcă tl eveau pe lista 
din vremea când eram laolaltă. L-au 
rugat să fie preşedintele orgsnlzaţiei 
locale, că doar e scris In listă şi a 
fost cu dl Vlad. Fruntaşul nostru, 
politicos, le-a răspuns: Bine, dom
nilor, dar de doi ani nu v’am mai 
văzut pe-aici, nici am mai cet't în 
gazeta dv. că sunteţi purtătorii de 
cuvânt şi apărătorii nevoilor ţărănimei 
împotriva abuzurilor stăpânire! libe
rale! Aflaţi, cg eu nu m’am schim
bat, ci am rlm ts  şl «m luntri ală
turi de fruntaşii Partidului Naţionaî- 
ţărănesc. Nu pot dec11, să vă aseflli, 
nu primesc invitarea.

Atunci, — ne spune or.olişanu’, — 
zu scos o listă cu datoraşi de-ai băn
cii „Ardeleana”, au ales două nume 
şi s ’au dus la casele acelor oameni. 
Convinşi cu srgnmente bancare, u- 
nul din ei, s’a înscris fn front si a 
prim it să fie preşedinte, iar al doî* 
le* i»a asigurat c i ţine cu dânşii, de 
scris Insâ n’a vrut să se înscrie.

După aceste experienţe, nu s’au 
mai dus «i pe la alts case, ci au 
completei lista partidului şi procesai
verbal de constituire cts nurse, luate

din lista datoraţilor băncii .Arde» 
leans*.

Dl Viad, probabil, este încântat 
de procesele verbale, nu va fi (nrftn- 
tat însă de realitate, când l-ae va da 
ocizia s l  fecă conştiinţa cu ea.

Iar publicul poate aprecia valoa
rea celor acrise In .Solia Dreptlţii" 
şi poate deduce, că proporţiile fron
tului româieac. la sate sunt inexis
tente sau ta cel mai bun cai ridicole.

Noul ministru al 
României la Londra

Aflăm că Maiestatea S i Rfgele a 
namit pe dl Vssile Stoica In postul 
de m-'mstru al României Ia Londra. 
Di Stoica a fast până acum ministrul 
Romanici la Sof a, capiiala Bulgariei 
D ia este ardelean de origine, din 
părinţi ţărani, din Avrig de lângă 
Sibiu, unda vina uneori să se odih
nească după munca grea din cance
lariile cap tzlelor străine.

A sjuna tn treapta înaltă de mi
nistru datorită priceperii şi hărniciei 
sale, şl dragostei cu care dânsul mun
ceşte pentru InXiţarea neamului. La 
Londra a fost numit tocmai datorită 
hărniciei de care a dat dovsdă la 
Sofia. Avem lipsă Ia capitala An
gliei de un reprezentant strălucit, aşa 
cum a fost d. Titulesca care a ocu
pat mulţi sni postul de m’nistru la 
Londra. Şi acel reprezentant atrăltt- 
cit a fost găsit In persoana dlui Va- 
sile Stoica, feciorul de ţărani din 
Avrigul Sibiului. C nstea e cu atât 
mai mare, pentru dânsul şi pentru 
cei din mijlocul errors t ’a urcat.



Ş T I R I .
Crima dala Pişohinti

In noapte* de 27 >pre 28 Sept. 
a. c., ţlranii Bota Gh*orghe fl Bota 
loan d!n comuna PişChfnţi, (j id. Hu
nedoara) având nişte neînţelegeri cu 
Conalteanul lor Uriţescu DIooisie, 
pentru trei oi, i-au ţinut calea fl l-au 
rlnit de moarte, bitându-1 cu bite, 
şi aplicfindu-i şi d teva lovituri ds 
cuţit, In urma cărora nefericitul a 
murit la spitalul judeţean din Deva, 
lăsând In urma sa o văduvă şl trei 
copil.

Făptaşii au fost arestaţi.
*

CASAI ORIE; Anunţăm cu multă 
plăcere că Duminecă în 18 Oct. a. c. 
ss va celebra căsătoria religioasă a 
dlul Gb. Iancu teolog abs. din Orgş. 
t'e cu D-şoara A. Sârbu din G:oa- 
giul de jos,

Urăm pe această cale tinerei pe
rechi cea mai deplină fericire şi mul
ţumire In viaţă.

*
PETRECERE: Tinerii meseriaşi 

Recruţi ai contigentulut 1937. Invită 
On- public la petrecerea de »Culesul 
Viilor", care se va tinea Sâmbătă 
seara, 17 Oct l. c- In localul d lui 
Vasile Turdâşan, Str• Romosului din 
loc.

*

CE TRIMITEM PESTE ganiţă, 
Dela incepatul anului pină In aiua
de 20 Sept. ţara noastră a trimes 
peste graniţă: mere ds 14 milioane 
lei; nuci cojite de 45 milioane; nuci 
tu coajă de un milion şi jumătate, 
prune estate de 11 milioane jumă 
late, struguri de 2 milioane jumătate, 
ceapă şi usturoi de o jumătate mi
lion Lei.

*

INDIENII TREC LA CREŞTI
NISM. Peste 2 milioane şi jumătate 
de Indieni s’au botezat până asum 
la legea creştină, spus ând că aceasta 
este singura credinţă, care va salva 
pe cei 60 milioane de Indieni. Cu
rentul de Increştinare e atât de mare 
încât In scurtă vreme întreagă India 
va ii creştină.

«

A MURIT ÎMPĂRATUL ŢIGA
NILOR. In săptămâna trecută a în
cetat din viaţă Petru Vados, voevo- 
dul ţ gani o i-  din întreaga lume.

La înmormântarea danciului au 
asistai peste 20 de mii de ţigaci ve
niţi din toats colţurile lumii.

Cosciugul de metal scump a fost 
dus la groapă într’o căleaşcă de stic
lă trasă ds 8 Cai albi. In curând va 
ii ales noul voevod al ţiganilor,

*

INGINERUL CIULEI NEVINO
VAT. Inginerul bucureştean Ciulei 
învinuit de otrâvirea fi uciderea iu
bitei sale Tita Cristescu, a fost găsit 
de Curtea cu juraţi nevinovat. — Cu 
prilejul desbaterii procesului au efit 
la iveală o mulţime de lucruri ruşi
noase, cari dovedesc in ce mocirlă 
mare trăeşte afa zisa .lume bună*

r « & .4'________________________
SOLIA" Nr. 36.

din Bucureşti. Inginerul cere este în
surat şl os copii mari, a cheltuit în- 
Ir’un an de zile cu iubita sa suma 
de 4 milioane de lei! Te pried « d u 
da când te gâadtşti câte lucruri bune 
s’ar ii putut face cu aceşti bani şt 
râtă lume săracă ar ii putut fi ajutată
şi câte si f “riaţî alinate.

•
Dl TITULESCU VA PLECA PE 

COASTA DE AZUR Vfn ştiri din 
Elveţia că stnltatca dlui Nieelae Ti- 
tulescu e tot mai bună. îndată ce va 
putea pleca, fără primejdie din pri
cina oboselii, se va duce pe Coasta 
de Azur, In partea de mlazS.zi a 
Franţei, unde aerul a tare pot;ivit 
pentru întărirea celor sl; biţi de boală,

Dels Jad. rurală Georgia jcd, Haned 
No. G. 1820—1931.

Publicaţie de licitaţie.
Delegatul judecătoresc al judecă

toriei rurală Gioasiu aduce la cu
noştinţă genejslă ră Ia bisa decisu
lui Nr. 471 — 1931 a judecătoriei ru 
ral* G:oag u s’a efectuat execuţie de 
escontetarc In ca v za execuţiosală a 
urmăritoarei Cooperativa de credit 
r i  G ioigia contra urmări ţi lor din 
BIclia pentru sums de lei 7246 ca
pital fi ace.

F xesză termin pentru licitaţie p 
bllcâ pe ziua de 22 Octombri» 1936 
ora 3 d, m ta comuna Băcâis, 1% 
locuinţa urmărlţilor, când se vor vin
de Ia favorul urmăritoarei în bsza 
sil. 20 lege LXi. 1898, mobilele ur
mătoare şi an me: Usa şu ă da lemn 
acoperită cu pae, 4 Voţari pt. pus 
prune îa mlrîme de câte 120 litre,
2 scroafe alba de câte un sn, una 
iapă ngfgră de 10 ani, 2 buţi pt. ţi
nut ţuică In mîrime de 750 litri, un 
batoiu pt. ţuică de 250 litri, un bu- 
to’u de tinichea pt. petro', 2 porci 
albi, un car, un voj, una vacă roşie 
cu alb, 2 metri lemne de foc, un 
stâagen lemae de foc, 2 viţei roşii 
cu alb, un voj pt. prune, una Cocini, 
de blane, un porc alb, evaluate la 
suma de 15.100 Lei.

Mobilele de mai sus | î  vor vinde 
celui care va ofsri cn preţ mai urcat 
ps lângă p’ata făcută In numerar 
imediat.

In caz necesar mobilele se vor 
vinde şi sub preţul ds strigare.

Georgia la 30 Sept, 1936,
Deleg, judecătoresc: 

DĂNILĂ

Cetiţi „Holiii"

Cu onoare aduc la cunoştin ă 
onoratului public, că cu daa 
de 14 O tomvrie a. c. ss vz  

deschide un atelier de croi
torie de domn! şt ofţed.

Adresa: in casele d lu" Pttraşcu
CU STIMĂ:

E. CZfiTENI

Una casă de fier mică
(le vânzare.

Adresa ia administraţia ziarului.

Abonaţi „Solia44 

pentru ţărani numai 

cu 50 lei pe anul întreg

pentru cei mai 
harnici strângâtori 
de abonamente

Toţi aceia cari vor strânge, 
pe seama gazetei noastre 
.SOLIA* 5 abonaţi plătit», 
va primi gazeta noastră în 
mod absolut gratuit.
In curând gazeta noastră va 
face şi alte premii pentru cei 
mai harnici strâng Mori de 
abonamente.

tofe pentru Uniforme 
l a  Uiceii şi la Şcoala  
de fete, pentru Unifor
me de Cercetaşi, chi- 
pie, fcserete, ciorapi şi 
lingerie, cu preţul cel mai
r e d u s  la  f i rma • • W

VASILE I. VULCU
îsîShSH Piaţa Aurel Vlaicu Nr. 5. SlsS

1 Ceasornicărie bună garantată şi eftină.

• X?• X

•7*

L 'i subsem s*uî găsiţi îi pyted cumpă'â tot felul 
de ceasuri, inele, ochelari, spi- 

ţuri de ţigarete, tabachere, lan

ţuri de ceas, mărgel e, precum si alte 
javaricaîe — dela cele. mai simple, până la cele 
mâi fine —- verighete de logodnă, 

Cîror persoane ce cumpără, la dorinţă li-se gra
vează gratis uurneie pa veiighete. Reparez cea
suri şî alte obiecte, toate cu cele mai moderate preţui.

N. M AHGKL
ceasornicar, hijutier şi gravor, \) r lş r ie .

i

Se aduce la cunoştinţa Onor. public din Orăştîe 
şi jur că s ’a deschis în Orăştie Viaţa Ardeleana 
Nr. 10 o Librărie unde se afli tot felul de articole 
de librărie, precum şi Manua\e de curs primar, 
caete, etc. — Serviciu prom it, M  sprijinul Onor. Public.

Cu toată stima: Librăria LegătorJa de cărţi

„Aurel Vlaicu“ propr, PARDOS Orăştie.
Tot aici sc primeşte un ucenic care să alb» cel puţin 2 - 4  cl. de Liceu,

.........................— »

vanzare:
Una maşină de găur i t  Her (bor mgşnâ) 
totodată şl 1 strung* de fier cu unel
tele necesare pentru ci şl un motor de 

benzină de 5 hp.
Adresa !a admi n i s t r a ţ i *  ziarului sau în 

Str, Aadrelu Mareşau N*. 24

Subsemnatul aduc la cunoştinţă onor. public din loc 
şi jur, că JOAGHERUL de tăiat rscânduri, fost aiul Ilie 
L i c e s cu  din Orăştie* str. Andrei Murăşanu, I-am 

• cumpărat eu şi l-am montat tn casele mele proprii, 
tot în aceeaş stradă, la nr. 24, — unde s6 poate tăia scânduri de 
totodată pot Întreprinde tăieturi la construcţia de poduri plutitoare 
mori rotunde, la tălpi de mort interne şî externe, cu preţuri uşoare.

Rog binevoitorul sprijin al on. public, cu-deosebită stimă

TRA1ÂN BORZA, m . tâmplar, Str. Andrei Mureşan Nr. 24

tot felul, 
şl pentru

Giraşi: Or, ÂLEX, HERLIA Tlpsysi T?j?*grsll*i LUMINA'* Qrgfila,


