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România nu poate fi decât 
alături de aceia cari luptă pen
tru pace şi pentru menţinerea 
actualelor graniţe ale sale. *
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A. Vlad şi dulcii IuiSă ne pregătim pentru 
adunarea dela Arad
D-nii Ion Mihalache şi Iuliu Maniu 
vor face importante declaraţii

Partidul nostru national ţărănesc 
dela început a înţeles că prima da
torie a românilor este să-şi apere 
integritatea teritoriului tării cucerit cu 
atâtea jertfe. — In ultimul iimp mai 
ales aa apărut o seamă de ac
ţiuni în ţările streine cart luptau 
pentru cauza Ungariei şt revizuirea 
tratatelor de pace- — Această acţiune 
mai era însoţită şi de o aprobare a 
politicei lor interne de către anumite 
partide de dreapta din România cum 
sunt valachtştii dlui Vaido, gogo-cu- 
ziştii, gardiştii etc• cari toti îi admi
rau pe Hitler ?i Musolini, — Ei însă 
nurşi dădeau seama că aprobând 
politica internă a lui Hitler şi Mus
solini se desolidarizează de statele 
cari sunt apărătoare ale tratatelor de 
pace cum este Franţa etc'

Partidul nostru naftonal-tărănesc 
conştient de această stare de lucruri 
şi-a zis că prima lut datorie este să 
lămurească poporul asupra acestor 
chestiuni şi să solidarizeze naţiunea 
română în contra revizionismului 
maghiar. — De-aceia a aranjat până 
acuma la graniţele tării 3 mari adu
nări antirevizioniste şi anume la Sa- 
tu-Mare, la Chişinău şi la Cernăuţi.

După aceste adunări însă Muso
lini primul ministru al Italiei a ţinui 
un discurs în care a cerut dreptate 
pentru Ungaria. Deşi partidul nos
tru a crezut că acele 3 mari adu
nări antirevizioniste simbolizează des
tul, toiuş acum mai nou se vede o- 
bligat să tină încă o adunare anii- 
revizionistă in care să lămurească 
ultimele întâmplări în politica inter
naţională şi în lupta aceasta care se 
dă pentru revizuirea graniţelor-

Astfel s’a hotărât ca o adunare 
antirevlzionistă să eibe loc la Arad 
în ziua de Duminecă 22 Nov 1936-

La această adunare se anunţă că 
va lua parte multă lume. ~  îndeo
sebi ardelenii vom participa în mare 
număr căci pe noi ne priveşte mai 
de aproape chestia antirevlzionistă 
fiindcă ungurii întăiu spre Ardealul 
nostru se uită-

In afară de aceasta trebue să 
confirmăm că linia arătată de parti
dul nostru este cea mat bună şi că 
partidul nostru de multă vreme a 
spas că Hitler şi Mussolini luptă con
tra intereselor României voind să ne 
ia din teritorul nostra• — Partidele 
da dreapta vo r trebui m ăcar acum

să-şi deschidă ochii şi să vadă ade
vărul — iar poporul va trebui să 
recunoască cine i-a spus totdeauna 
adevărul şi cine a voit să-l ducă pe 
căi greşite-

De-aceia pregătiţi-vă cu totii pen
tru adunarea dela Arad*

R.

Dl Iuliu Maniu
a scăpat ca prin minune 
dintr’o ciocnire de trenuri.

In noaptea dintre D u m in ecă  spre 
Luni a avut loc o ciocnire de tre
nuri între Braşov gi Predea!, si anu
me : acceleratul care mergea înspre 
Bucureşti a  întâlnit în drum 5 loco
motive cari veneau spre el. — Tre
nurile s a u  ciocnii si s a u  sfărâmat 
mai multe vagoane. In acel tren se 
găseau mai multe persoane politice 
între cari dnii Iuliu Maniu, Zsharia 
Boită, Vaier Pop ministrul de co
me»!, Vaier Roman, Dr. Tiiu Cane 
etc. Dl iuliu Maniu în gam Brasov, 
s’a  dat jos să bea un ceai în res
taurant, în timpul aces a  însă trenul 
a  plecat. Atunci dl Maniu a  luat un 
automobil si a plecat cu el după 
accelerat* — Când a t juna in gara 
Predeal a auzit ap e marea lut sur
prindere că acceleratul s'a ciocnit 
pe drum cu alt tren.

Âtuncea dl Iuliu Maniu şi-a fă
cut o sfântă cruce si a  mulţumit lui 
Dumnezeu că l-a ferit de o even
tuală nenorocire.

Toată lumea zice că aici este 
mâna Iul Dumnezeu*

Instrucţiuni pentru 
adunarea dela ARAD

Toti preşedinţii noştrii de pe co
mune să facă imediat tablouri pro
vizorii despre aceia cari ar don să 
meargă ia Arad în 22 Noembrie 1936..

Aceste tablouri să le înainteze 
preşedinţilor de plasă şi îndată ce 
vom cunoaşte numărul locurilor pe 
cari Ie avem pentru transportul por 
porului, vom trimite instrucţiuni de
tailate cu ora plecării şi cu toate 
cele necesare■

Până atunci toti dnii preşedinţi 
de pe sate să tină legătura strânsă 
Si cât mai deasă cu dnii preşedinţi 
da plase*

Evident, că articolul nostru înti
tulat: „Aurel Vlad, mare delapidator 
de bani publici“, — a căzut ca o 
bombă esuora taberekhurube a săr- 
nrnulu i Zeu, care din Olimp a a- 
juas pa banca acuzaţilor. Dulăii lui 
s au  speriat de bombă si au început 
a lătra si nu lătrat până la concu
renta alor doi articol», prin cari vo
iau să muşte în dl- Iustin Pop. Nu 
ne-am opri la «ceste schelăiăituri ca
nine, ştiind prea bine, c£ dulăii lui 
Vied s: au primit bulzul de mămă- 
l’gă pentru ele, dacă nu s a r  falsi
fica faptele cu scop de a  duce în 
rătăcire opin unea publică si de a 
crea o atmosferă favorabilă din bună 
vreme pentiu gazda lor acuzat de o 
gravă crimă. Din acest motiv vom 
fac« unele refîexiuni asupra artico- 
liîor doveditori, că autorii lor pre- 
z niă sirnptomeîe turbării, s ;nt deci 
indicei» de a ft transpottafi ia insti
tutul antirabic.

1. Dl Vlad e*!e trimis în jude
cată cu rech ziioriul def nitiv el par
chetului, dezbaterea s 'a  şi fixat pe 
ziua de 4 Dec. la Tribunalul Deva.

întrebăm: decând rechizitoriile 
definitive ale parchetelor sunt ca
lomnii ? Şi unde o mai puni, că şi 
elevii de şcoală primară o ştiu, că 
banii, fie ei publici sau privaţi, — 
cu anume deslrnet'une nu pot fi 
sustragi dela această menire a  lor, 
decât săvârşind crima delapidării. 
Iar dl Vlad, advocat şi f. ministru la 
mai multe departamente, ch ar şi la 
cel el finanţelor, a  ştiut crea bine, că 
există dispoziţia legii, care oprea, ca 
d-sa cu A. Vernkhescu, să sustragă 
cele 2 si jum. milioane dela Cernere 
de agricultură gi să le treacă în pa
trimoniul bă cir saie „Ardeleana" gi 
la coop.-ruină a lui A. Vemichescu. 
Iată deci că dulăii lui Vlad sunt pro
fund analfabet» în ale cod. penal, 
cu toate că mai ales unul dintre ei 
a  avut continue conflicte cu aceit 
cod, devenind un client în perma
nentă al instant lor penale.

2- Dacă starea de fapt. pe care 
o a^afă dulăii Iui Vlad, pentru a-1 
spă'a pe marele 'inovai, ar fi nu
mai atâ!, cum o prezintă ei, — în ă 
e prea suficientă- pentiu ca Vlad să 
fie condamnat în mod insslvabil. 
Inzadar se încearcă a  arunca totul 
asupra lui A- Vemichescu, fost di
rector el Cern- de agr. Dulăii fac 
prin ace sta un bun serviciu numai 
parchetului, confirmând ceeace am 
susţinut noi, că A* Vemichescu a 
fost regizorul afacerii. S î va împlini 
deci dreptatea : alăturea de Vied va 
sta pe banca acuzaţilor şi adjutan
tul său, mâna stângă, pentru a în
făţişa un «par nobile  fra trum m> Poate

că lui Vernkhescu î-convine aceasta 
fiind gata deja, săieeori-ce răspun
dere asupra sa, iar parchetul nu va fi 
lipsit de complezenta de a  nu-1 lăsa 
pe Vernkhescu să-l mustre conş
tiinţa, că nu Se găseşte la acelas 
loc, pe aceeas bancă a  acuzaţilor 
cu şeful săi*.

3. Dulăii lui Vlad vreau, să-l 
atingă pe acesta de haina curată gi 
cinstită a d-lui Iustin Pop, pentru e-i 
face cumva un purgatoriu, ba repro
şează d-’ui Iusiin Pop, că de ce n ’a 
protestat împotriva operaţiei nefaste 
a stăpânului lor. Prea uşor a răs
punde. D5 Iustin Pop n’a  avut nici 
o cunoştinţă nici de existenta bani
lor pentru grâu de însămânţam, nici 
de trecerea lor în patrimoniul „ Ar
dei enei* şi a coop. Hunedoara. Nu 
i-8’a făcut asupra chestiunii nici o 
sesizare si nici n’ar fi avut loc a- 
ceasta, neprivindu-1 aşa o operaţiune 
Si neavând absolute nici o legătură 
cu Camera de agricultură* Numai 
târziu după consumarea abuzului 
criminal, a auzit vorbindu-se de a- 
ceasta, atunci, când s’a pus chestiu
nea replătirei sumei de 2 gi jumă
tate milioane cu beneficiul legii con
versiunii, pretins de dl Viad. Dl Ius
tin Pop nu era şeful fliieleî şi nici 
altfel nu avea drept de control asupra 
gestiunei, contabilităţii etc. ei. Avea 
atribuţii numai în ce privea votarea 
împrumuturilor si cauzele procesuale, 
ch ar peniru acest motiv dsa, urmând 
firea d saie, nici când nu s’a  abtras 
a  se amesteca în treburile, cari nu-i 
aparţineau. Controlul asupra filialei 
îl exercita centrala prin directorul ei 
executiv şt dl Iustin Pop, păstrând 
cu strictetâ bunul tact, nu cumva 
fumt onarii filialei să se supere, că 
sunt supuşi aior două jurisdictiuni, 
n ’a  * x tratat control asupra gestiu
nei fii alei, decât în cadrul compe
tentei d sale. Nici n ’a  fost învestit 
cu aşa drepturi nici prin vre-un re
gulament, ce i-»’ar fi pus la dispo
ziţie, n ci pr;n gratu viu. Cum putea 
d ea  di Iustin Pop, să protesteze şi 
să-l pună si,b tutela s« pe dl Vlad 
şi cu ce rezultat ar f» făcut aceasta, 
când era de notoritate publică, că 
dl Viad se poartă ca un dictator de 
supremă volnice si ca un quasi Pro
prietar al băncii „Ardeleana" ?

4. La coop.-ruină a lui A* Ver- 
ntchescu, dl Iustin Pop n’a avut nici 
o calitate. La un moment dat, Cen
trala îi delegase ca reprezentant al 
ei î t  Cons, de adm. al Cooperativei. 
A luat parte la o singură şedinţă, 
care a fost suficientă, ca să se re
simtă de atmosfera rău mirositoare, 
ce plana, pentru acest motiv s’a  gr&-
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bit» sâ renunţe la mandatul de dele
gat» prin o scrisoare adresată centra* 
lei, în care îşi exprima — tangen
tial, — îngrijorarea asupra situaţiei» 
în care se găsea coop.-ruină.

5- Cu chestiunea despăgubirii Sta
tului, dl Iustin Pop se va ocupa se
parat la timpul său. Aici fixăm d°ar 
atât, că între bancă şi Stat, nu există 
nici un raport de drept, deci nu .A r
deleana” are a despăgubi Statul, ci 
el Vlad, ca autor al crimei de de
lapidare.

6. Dl Iustin Pop nici când n’a 
avut convingerea, că d. A Vlad era 
unul din cei mai buni financiari ai 
Ardealului. Din contra, dsa s'e ex
primat adeseori, că d- Vlad nu are 
nimic fix în problemele financiare, 
ci azi susţine o teză, ca mâne să o 
de8zică. Aşa a  fost dsa şi in politică: 
din socialist get-beget şl din ateist a 
devenit — după acvirarea moşiei 
nemuncite — zi de zi tot mai mare 
ciocoiu reacţionar fi refractar prin
cipiilor democratice, în plus azi mai 
e şi credinciosul crucii încârligate. 
De altfel talentul financiar al dlui 
Vlad se ilustreză mai ales prin trei 
opere ale dsaie: cea dela Consiliul 
Dirigent, in care era şeful resortului 
de finanţe, operă rămasă de pomină* 
Cealaltă e opera financiară dela 
banca Ardeleana, unde a  distrus pe 
deponenţi şi cu ei cred;tul, numai 
pentru a-şi salva noianu de actii iar 
a  treia operă e cea dela Camera de 
Agricultură, care fatalmente trebuia, 
să se termine pe banca acuzaţilor 
aşa, cum vedem, că şi s'a întâmplat* 
La ministerul finanţelor d* Vlad a 
lăsat pagină albă.

7. Prea uzează dulăii dlui Vlad 
clişeul hipertoclt cu .pagina nemu
rito a re” sc risă  d e  d sa  în istoria po 
litică a Ardealului. Dl Iustin Pop în- 
tr’un articol al său a  arătat, că eşi- 
rea din pasivitate e gloria alegăto
rilor dela Dobra, iar în ce priveşte 
rosturile activităţi/, istoria încă nu 
şi-a spus cuvântul def nitiv. Că dl 
Vlad azi e în frontul lui Vaida, dl 
Iustin Pop n a re  ninvc şi niCî nu 
poate avea* Din contra, ca adversar 
pronunţat al acestei înjghebări ne
faste. se bucură, că frontul hillerist 
are fguri tip Vlad, care dacă nu a- 
vea pădurea dela Bobâlna, pe care 
urma să i-o cumpere, — bineînţeles 
bine plătită, — amicul său Vaida 
pe seama Statului, dl Vlad nu ajun
gea, să-şi câştige convingerea de a 
lupta, ca  România să fie a Româ
nilor. 0  să se vadă, că dacă vinderea- 
Cumpărarea pădurei nu se va rea
liza, dl Vlad îl va părăsi pe Vaida 
cu o mai mare uşurinţă, decât cu 
care şi-a murdărit cuibul, în care pe 
drept cuvân putea să zică, că luptă 
pentru România a Românilor.

8. Dulăii lui Vlad confundă cri
tica justă, ce i-a făcut dl Iustin Pop 
d-lui Vlad, sub raportul şi impulsul 
apărării intereselor publice, — cu 
discreditarea• In articolul d-lui Iustin 
Pop nu există nici o afirmare min
cinoasă, iar conclusiun'le «unt ţi
nute în linia logicei pu?e. Si dacă 
totuşi cele arătate de dl Iustin Pop, 
prin natura lor sunt p ’o?ri de a dis
credita, cine este de vină ? Nu acela, 
care este autorul faptelor adevărate, 
pentru cari parchetul ş: nu eu, — l-a 
trimis în judecată. Astfel interesele 
publice bineînţelese reclamă sanc
ţionarea d-lui V lad?

De ce tara noastră este afa de 
ticăloşită? Peutrucă ne resimţim de 
carepţ# unei opinii publice, care sâ

Un mic mm ibriasnlni Arămii
d e la  ,,Solia Dreptăţii^

îşi rostească cu fot curajul Şi cu 
toată rigoarea, cuvântul de judecată 
asupra oricărei g ngur. orirât de g -  
gantic ar fi acesta. Si dl Vlad s a r  
fi îndreptat, dacă i-se aplica trata
mentul criticei — la timp util.

Dulăii lui Vlad nu-şi dau seama, 
că felul cum îşi aoără stăpânul, do
vedeşte namai lichelismul lor într’o 
formă tot mai reliefată şi nici decum 
mărimea şi nevinovăţia lui. Aşa o 
apărare face un serviciu deosebit de 
rău d-!ui Vlad, dând dovade, că a- 
juns cu totul în mâna lichelelor, cari 
au interese să-l menajeze în modul 
cel mai măies’rit în aşa măsură, că 
glorificarea sa, din partea lichelelor, 
îl face neîncăpător în istorie. Apărat 
în felul acesta, dl Vlad a pierdut 
cauza şi s ’a pierdut şi pe sine în ce 
priveşte viata publică cu utilităţile ei, 
aş* apoi dl Vlad rămâne, — vorba 
d-lui Nkhifor Crainic. — o figură 
sculptată în mămăligă.

9. Dl lust n Pop, cu adevărat, 
nu iubeşte frontul românesc, pen- 
trucă:

a) el s’a născut din vanitatea 
fără margini şi dm pofta de răzbu
nare a preafudulului ciocoiu dela 
Olpret, iar slăbiciunile acestea întot
deauna suni răusfâtuitoare;

b) pentrucă el a  luat fiinţă din 
şoaptele viclene leventino-bizantino- 
greco-siciliano-armeano bulgăreşti, — 
cari îl considerau pe răsvrătitul dela 
Cluj de bun curier, pe care să-ş; 
atârne pălăriile;

c) pentrucă dl Va>da a  tradat 
idea ardeleană, al cărei animator se 
gira înfr'o vreme;

d) pentrucă dl Vaida a răsturnat 
sufleteşte întreg Ardealul şi Banatul 
până ia ultima analiză, Încât nu mai 
gâseşti doi oameni cu sentimente 
bune, unul cătră altul;

e) pentrucă dl Vlad, neavând 
pădure de vândut, nu ar fi azi în 
frontul românesc;

f) pentrucă acest front, e susţinut 
de Hitler, cu bani nemţeşti, — astfel 
el este frontul trădătorilor de Neam 
şi Tară*

10- Dl Iustin Pap declară, că se 
simte bine în Comit* de censori al 
Băncii Economice. 11 supără numai, 
că primeşte o tantic mă de abia 4500 
lei anual, pe când şeful suprem al 
Frontului românesc şi-a făcut şi con
tinuă a şi face patrimoniu de multe 
milioane din beneficiile ce le trage 
dela cuiburi jidoveşti, pe cari tot el 
le ia la prigoană* Un moral imoral 
acesta, de care însă Fuhrerul nu se 
sinchiseşte. Şi dacă acesta e moralul 
şefului suprem cătră Evrei, de ce nu 
8’a r pune şi în solda iui Hitler?

Potopul din Valea Jiului
In noaptea de 30 Oct- spre 1 Nov. 

ploile mari şi zăpada topită la munte 
au adus un adevărat potop de ape 
peste localităţile din V.-J.ului: Lu- 
peni, Vulcan, Iscroni, Bârbăteni, au 
fost sub apă* Sute de familii, au ră
mas fără adăpost, 6 persoane s’au 
înecat. Calea ferată a  fost ruptă pe 
3 locuri, între Lupeni şi Vulcan. Dru
mul Petroşani-Tg.-Jiu încă a  fost 
rupt aşa că nu se mai poate circula 
pe el* Pagube de sute de milioane 
de lei.

Corespondent-

Ctetlţi „Solia.“

Ştiam din momentul când am tri. 
mii articolul .Inconştienţi sau tră
dare*. publicat In Nr. 37 al .Soliei" 
Că voiu primi un răspuns din partea 
simbria|ilor dela .Solia Dreptăţii", 
care-şi ascund superficialitatea şi cu
rajul pueril sub egida anonim atu'ui 
de: Horia Opinci. Aramis etc.

Rlspuusul deşi nu e răspuns, 
fiindcă nu rezolvă nimic din ceeace 
mm scris, întrebat şi susţinut eu, e o 
pură înşirsre de vorbe fără sens. E 
plătit probabil dl Aramis după can
titatea de fraxeologie, nu după cali
tate. îşi face omul datoria pentrucă 
să-şi primească simbria.

Care-i acuzaţia principală ce mi-o 
aduce?

.C am  lipsit din mijlocul semeni, 
lor mei, un an şi mai bine”.

Se InfealS amarnic slmbriaşul! 
Dimpotrivă! Am fost prezent «i-am 
urmărit şl pe unii şi pe alţii, fiindcă 
altfel n’sşi fi putut s l  compar atitu
dinea .Soliei Dreptăţii" din trecui cu 
cea de szi. Ba mai mult, am amintit 
chiar în partea introductivă a artico
lului .Inconştienţă sau trădare" că 
.Solia Dreptăţii" e oficiosul „Fron
tului Românesc* dar probabil c i dl 
Aramis n’a dispus de suficientă ma
terie cenuşie pe care s’o concentreae, 
atunci când mi-a cetit articolul şi dat 
răspunsul.

Mai spune dl Aramis c i P. N. Ţ. 
e .atacat mai violent decât oricare 
alt partid” Perfecţi

Mai sunt simbriaşi hitlerişti şi de-ai 
guvernului în ţara asta, care au a- 
ceisşi misiune ca şi simbriaşii dela 
.Solia Dreptăţii", care repetă mereu 
aceleaşi formule ca nişte gramofoane 
învârtite de-o m in i streină, bâlbăe 
steriotiv o formală neroadf, na le 
vine o clipă (n minte să despice sen
sul, si-i controleze realitatea să-i re
volte inepţia.

Foarte puţină satisfacţie şi conso
lare poţi avea die Aramis rând afirmi 
cl nu e numai .Solia Dreptăţii", sln-

Voi sunteţi nădejdea ţării In 
timp de pace şi în timp de răiboin. 
Respingeţi pe cei ce vă aduc naţio
nalismul în sticle colorate dels Ber
lin (gardiştii şi gogiştii)..

Partidul Nzţional-Ţărănesc vrea 
să facă reforme serioase pentrucă 
s l scăpăm de toate ploşniţele cari 
exploatează pe ţărani. V’am chemat 
deci aci ca s i  vă arătăm cum trebue 
să fie stăpânirea poporului în bunu
rile sale materiale morale şi naţio
nale. Iar această împroprietărire de
finitivă n’o poate realiza decât parti
dul naţlonal-ţărănesc.

Aşa a glăsuit la adunarea dela 
Satu-Mare dfnstinsul preşedinte al 
partidului nostru, Dl Ion Mihahche.

Sunt cuvinte isvoiâte din cel mai 
cald simţământ faţă de ţărănime, din 
cea mai marc dragoate şi griji faţă 
de soartea ţ?rii noastre.

Şi ţărănimea vs trebui să cuce
rească primai loc şl In conducerea

gurul siar care-i atacă pe Naţ.-ţăr. 
îmi întăreşti credinţa că societăţile 
omeneşti au câteodată plăcerea bol
năvicioasă să-se transforme In larme 
adoptând şi repetlnd •  lozincă idi- 
oată care parcurge prin toate conş
tiinţele. Vrei să-mi spui c i te găseşti 
sub imperiul imitaţiei? Asta d s l Şi 
copiii tot ia fel sunt. Oricât vei apela 
lm judecată, la raţionamentul lor, nu 
prinde ca exemplu, indiferent dela 
cine vine, san că-i bun sau rău. Prin 
urmare, m i faci să constat că .So 
lia Dreptăţii” se găseşte (n domeniul 
sau faza imitaţiei, mai bine zis a Co
pilăriei, dela care pănă la faza ma
turităţii fi mai lipseşte foarte mult, 
aşa că merită Intr’o oariţcaşe mă
sură să-i scuzăm debuturile, fiindcă 
singură iţi dă certificatul, care nu
mai cinste nu-i face.

Celelalte acuzaţii de comunism, 
internaţionalism, antiţărănlsm e uşor 
sl-le rosteşti dar imposibil să-le do
vedeşti,

S ’au mai adus acuzaţii de genul 
acesta P. N. Ţ. şi de liberali, cari 
prin foatal lor ministru de ieterne d. 
Inculeţ, regisorol dreptei hitlerlste 
să-le retracteze.

Despre naţionalismul fruntaşilor 
noştri Naţionali-ţărănişti iarăşi n’avem 
căderea să vorbim, fiindcă naţiona
lismul lor s  fost verific*! în ceasuri 
de grea cumpănă pentru ţari, nu ca 
al nostru al celor postbelici, care sin. 
ceri să fim, p in i scums e numai de 
paradă, oricât vei suferi dla die Ara
mis de vanitatea de-a-te numi natio
nalist sută la sută.

Dacă mai ai fericirea de-a răs
punde cuiva, fiindcă singur o spui 
că ţi-au .picat ochii* atunci răspunde 
la subiect nu-1 ignora ca sofiştii, pen
trucă altfel nu te vei mai bucura 
de-a mai primi vre-un răspuns fie 
el si mai puţin plăcut.

3. Noemvrie 1936.

şi împărţirea bunurilor acestei ţâri, 
aşa precum 11 are dels Dumneseu In 
Ce pri'eşte  numărul ei.

Numai răuvoitorii sau trădătorii 
de neam nu vreau s l  Inţăleagi că 
puterea de viată a tării noastre o re
prezintă satele, căci România eile o 
ţară de ţărani având 80# locnitori 
ţărani la sate. — Iar în lupta pentru 
iablnda ţărănismului trebuie să se 
angajeze toţi fii buni ai ţării noastre. 
Ei trebue sg ştie ci creşterea şi în
mulţirea neamului românesc este de 
16 la mia de locuitori pe an, — la 
sate şi abia 6 la oraşe. — Deci chiar 
oraşele au interesul să dorească În
tărirea ţărănimii, ca aceasta să îm
prospăteze populaţia lor şi nu mino
ritarii.

Neamul nostru are un coeficent 
de vitalitate de 114 ori mai mare de- 
elt a tuturor popoarele din Europa. 
Şl acesta asigură viaţa romlnilor ca 
popor «i fiinţa noastră ca Ştat Ro-
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mân. — Iar această creştere mare a 
papul atici cale la sate, Ia ţărănime.
— Iatl dece primatul tărănlmei în
seamnă primatul românismului în 
tară la not.

Dar numai simple fcrmule ca: 
.afară jidanii* sau „Romtais a Ro
mânilor", fără a arăta un program 
de ridicare a românismului, deci a 
ţărănismului, nu poate găsi credin
cioşi decât pe cei slsbl de îngeri ssu 
interesaţi. — Toţi am dori s i vedem 
.România a Românilor" dar a celor 
mulţi cari muncesc şi trudesc şi nu 
a câtorva cari vor şi pe mai depsrie 
sub această firmă să fure, şi să tră
iască fă'-ă muncă, numai din specu
larea celor mulţi. — Şi nu snntem 
noi mai slabi românii decât cei ce 
salută hitlereşte şi abiară ta gura 
mare .afară jidanii". — Şi Hitler a 
strigat aşa înainte de a ajunge la 
putere dar acum a dat afară pe ji
danii xiarişti şl profesori. Pe cei cu 
b ind  şi fabrici, pe cei bogaţi nu i-a 
scos nid azi. Asi cu ce s’a ales In 
bine poporul german, prin izgonirea 
evreilor săraci şi rămânerea celor 
bogaţi cari |1 speculează şi azi? Şi 
acolo e şi dictaturi!

Noi dorim ca această tară s i fie 
cu adevărat a românilor celor mulţi,
— dar pentru aceasta nu e deaj uns 
să strigi In gura mare ziua toată, d  
să areţi un program.

Dar nid un alt partid nu are un 
program serios, aftră de partidul 
nostru. Şi este singurul program a 
cărui realisare va aduce cu adevărat 
.Romlnia a Românilor". — Dacă se 
va face trecerea la S'at a marilor 
bogăţii şi fabrid şi îndrumarea folo
sinţei lor In sprijinul ţărănime!, vor 
dispare tntradevăr toţi bogătaşii şi 
speculanţii neruşinaţi ai poporului, 
fie ei romtnl, fie jidani.

De îndeplinirea acestei făgăduinţe 
făcută, va depinde deci ne numai 
viitorul puternicului nostru partid, 
dsr însăşi viitorul şl mai binele ţftri- 
nimel noastre aşa de numeroasă, ded 
a ţării întregi.

A id este motivul pentru care şi 
liberalii şi partidele aşa sise de dreapta 
— sunt cu toţii contra partidului neu
tru. — Acuză partidul nosstru că 
deschide luptă de clasă, ba merg cu 
răutatea atât de departe Incăt Ii fac 
.comunist", .vândut evreilor" şi alte 
Insinuări mincinoase. —

Este normal să se supere căci îşi 
văd lăistă craca de sub picioare prin 
.Statul ţărănesc" atât ciocoii liberali 
cât şi marii bogătaşi capitalişti (ro
mă ai şi streini) csrl conduc din um
bră partidele de dreapta şi vor dic
tatură. — Ce vor face ei daci se 
vor ezpropia de către stat, toate 
bogăţiile ţării pe cari le ţin pe ne
drept î

Pe vremuri statul şi In Vechiul 
Regat şi aci In Ardeal, a fost boerul 
bogat, marele proprietar. — El a- 
vea toată puterea şi economică şi 
politică. — Cu vremea, deşi nu de 
tot, a dispărut boerimea şi proprie
tatea mare şi statui a încăput pe 
mâinile capitaliştilor, a marilor bo
gătaşi cari deţin industria şi comer
ţul ţării. — Erafl iaainta de răiboiu, 
ţăranii cei mnlţi ce trudesc, robi şi 
economiceşte şi politiceşte. A dis
părut odstl cu „România Mare" ro
bia politică dar cea economică Iacă 
nu de tot. Căci exproprierea şl îm
proprietărirea s’a făcut cu multe a- 
buzuri, iar preţurile lucrurilor ce 
cumpără ţăranul — sunt revoltător 
mai mari decât munca şi produsele 
sale.

La dreptate şi lumină chiamă par
tidul nostru ţărănimea. Şi ţlrinimea 
cuminte va urma şi acum ca şi jn 
trecut, sfatul şefului ei di Ion M>ha- 
lache.

Lumini adu-sc şi tresindu-se, ţă
ranul româu va vedea că adevăratul 
naţionalism, adevărata Românie a 
Românilor nu o poate face decât cel 
pe care U preamăreşte atâta lume, 
ţărani şi intelectuali, — cel care o 
să vie In curâad: .Statul naţional 
ţărănesc".

/• Demea.

In GenM ania s’a sărbătorit
aniversarea ocupării B ucureştilor.

In diferite oraşe ale Germaniei | 
s’a sărbătorit Duminecă In 8 Nov. 
a. c. ca deosebit fast aniversarea 
ocupării Bucureştilor de către arma
tele generalului Mackensen.

Ziarul .Berliner Tageblatt" a con
sacrat un număr festiv, aducând un 
bogat material istoric precum şi nu
meroase fotografii.

Această ieşire ireverenţioasă a

| cercurilor şi presei nsziste contras
tează violent cu politica oficială a 
Germaniei faţă de România fi pune 
Intr’o trişti lumină pe germanofilii 
noştrii cari nu mai contenesc ză cea
ră o aprop’ere a României de Ger
mania şi admiraţie faţă de Hitler şi 
alţii cari se bucură de căderea Bu
cureştilor.

Rolul d-lui luliu Maniu
în desrobirea poporului cehoslovac

In timpul ce In siarul .Neamul 
Românesc" d. N. Iorga atacă în mod 
meschin pe d. Iuliu Maniu, ştirile 
sosite dela Praga anunţă pe deoparte 
c i d. Milan Hodz*. vorbind despre 
basa .Micei înţelegeri*, a arătat că 
aceste base au feat puse încă sub 
monarhia anstro-ungari, când dsa a 
luptat alături de d-nli Iuliu Maniu, 
V. Lucaciu, Al. Vaida-Voevod, Bre- 
diceanu şi alţi fruntaşi ardeleni îm
potriva regimului habsburgic.

Pe de altă parte, telegramele din 
Praga transmit discursnl dini dr. Baxa, 
primarul capitalei Cehoslovaciei, ros
tit ca prilejul recepţiei Suveranului, 
evocând cu vie recunoştinţă aminti

rea trupelor romăceşt, csri canto
nate la Praga Intr’un moment tragic 
pentru Cehoslovacia au refezat sâ de. 
vină o unealtă de oprimare a Ceho
slovacilor.

Or, la sfârşitul lui Octombrie 1918, 
când autoritatea guvernului austriac 
se irosise, d. Iuliu Meniu a coordo
nat dela Viena acţiunea şi mişcarea 
trupelor româneşti aflate pe terito
riul ceh.

Ziarele din Capitală relevând acest 
rel al dlui Iuliu Maniu, II pun faţă 
In faţă cu comunicarea tendenţioasă 
din şedinţa intimă a Academiei Ro
mâne,

Fruntaşii noştrii:

Df. Ieronim Atirescu Dr. Iacob Oncu

Adv. Victor SavuDr. Alex, Herlea

Pentru „Dreptatea" liberală
In ultimul număr al .Dreptăţii" I

liberale s’s  publicat un articol min- | 
cinos relativ !a alegerile comunale j 
din Bâlşa- — Cei cari cunosc refe
rinţele locale ştiu că noi cu părin
tele Bă;lă nu avem nimic comun, 
că nu am făcut listă comună cu el 
8< că voturile listei dlui Stănilă nu 
sunt numai voturile liberale. Dease- 
menea ştiu câte persoane în afară 
de cadrele partidului liberal au f gur
mi pe lista cu care se laudă şi toţi 
ştim că în ce măsură lista a  avut 
concurs în afară de cercurile liberale.

Astfel fiind noi credem că arti
colul este o provocare fără nici un 
rost şi mai ales fără nici un sens 
politic în împrejurările date acolo.

Noi am auzit că după alegere au 
fost la dl Oros mai mulţi oameni

I
din Balşa, dar nu s’au dus în de" 
legaţie trimisă de comună, ci având 
| un proces împotriva păr. Băilă. — 
Cu acest prilej am auzit că însuş 
primarul liberal i-ar fi spus: .Vezi 
că am reuşit să facem pace, dacă 
ai stat la oraş şi nu te ar amestecat 
în aceste alegeri". Aceasta este în
săşi mărturisirea dlui Stănilă. Şi după 
areastă stare de lucruri articolul min
cinos este o adevărată provocare, 
trăgând concluzii pentru viitor.

De altfel această obîervaţiune, — 
că articolul nu a avut nici un sens 
pol tic, — o facem pentru cei mai 
mari şi nu pentru căţeluşii cei mici, 
csri »tâia pricep, — din politică, — 
cât s’a scris acolo.

Balşa, la 10 Nov. 1936,
N. M.

In nota lui Hitler.
Lichelele lui Vaida-Vlad, puse în 

simbria Fuhrerului dela Berlin, au 
murdărit de-aiândui casele din stră
zile mai de frunte ale oraşului Deva 
cu clişeul: Trăiască frontul româ
nesc — Ura Vaida! Am înţeles a- 
ceastă obrăznicie. Ea este opera 
aceloraşi lichele, cari nu s’au putut 
răbda, să nu necinstească şi serbă
rile culturale jubilare ale Astrei, ţi
nute la Blaj acum în luna trecută 
când ele cu o impertinenţă proprie 
numai puradei lor de ţigani, s’au îm
bulzit, ca să-i vadă Regele, când 
apoi str gau cu vocea gătăindă: 
.Ura Vaida" 1 In felul acesta înţele
geau lichelele, să dee semnul că

există şi să sugereze Domnitorului, 
că Vaida e tare şi mare.

Opera lor dela Deva e în nota 
lui Hitîer, care, bineştiut, a fost şi el 
şi a rămas un măzgălitor şi în poli
tică- Numai câi mercenarii Iui din 
Deva au scăpat din vedere un lucru: 
Proveibul latin zice: Nomina stulto- 
rum jacent ubique locorum, ceeace 
pe româneşte va să zică: Numele 
proştilor le vezi afişate in orice parte 
a locurilor, — astfel l’au expus pe 
şeful lor suprem, nevinovat de mur
dărirea lor, — să i-8e aplice acest 
proverb chiar dacă nu l’ar merita» 
Iată deci, că ploşniţele şi-au murdă
rit propriul lor şef.

Cetiţi numai „Solia"
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Liberalii dublează taxele 
comunale la Petroşeui

0  comisie de impuneri k  oraşul 
Petroseni compusă din Schreiber Ar- 
pad, Gorcsi Globar si Ivoboda Bria, 
numită de comisia interimară libe
rală — a început să impună pentru 
anul viitor, urcând, dublând taxele 
cere s’eu p'ătit până acum — ceeace 
a  provocat mari nemulţumiri, Sfatul 
negustoresc a  protestat. In numele

comerciant lor şi meseriaşilor români 
Si în numele partidului naţio al-ţă
rănesc dnii Nico’ae Popovici şi Ion 
Bâj a s’au prezentat primarului si nu 
protestat energc. Comisia şi a între- | 
rupt lucrările, «arm însă a reînceput 
din nou, se remarcă impunerile de 
răsbunare politic#.

Ş T I R I .
CONFERINŢĂ: Dl Dr. Alex. Her- 

lea va conferenţia Duminecă în 15 
Noembrie 1936 la orele 4 p. m. în 
sala mare a  hotelului Central vor
bind despre ,Antirevizionismul cu 
mijloc de apărare naţională* Con 
ferinta va fi însoţită de proectiimi si 
se va desfăşura si un prog am lite
rar si artistic. Conferinţa se I ne în 
cadrul ligii antirevizioniste din Orăş- 
He* — Intrarea liberă.

CĂSĂTORII: — Joi în 5 Noem- 
vrie 1936 s'a celebrat căsătoria re
ligioasă în biserica ort.-jom. d n Oră» 
tie a d stinsei dşoare Georgina Bleg» 
profesoară la liceul de fete din Deva 
cu dl Gheorghe P. Nicolae profesor 
tit. la şc. norm, de băeti din Dî  va. 

*

— Sâmbătă în 7 Noemvrie 1936 
s’a celebrat căsătoria religioasă tot 
în biserica oitf-rom. din Chăştie a 
distinsei dsoare Puia Demian profe
soară în Lugoj cu dl profesor N. Ma
tter profesor tit- la §c. superioară de 
comerţ din Lug j.

Naşi au fost dna şi di Ionel Mote.
Ambele căsătorii s’au serbat în 

cerc strict familiar*
*

— Duminecă în 8 Noemvrie 1936 
s’a  celebrat căsătoria religioasă în 
biserica ort.-rom. din Romos a unu a 
dintre cei mai valoroşi si apreciaţi 
membrii ai corpului didactic primar 
a  colaboratorului nostru dl Peica 
Andronic înv. din Săcămaş cu dră
gălaşa dsoară Anuta Dunu din co
muna Romos.

Nasi au fost dna si dl Âdv. La- 
zăr Dânşoreanu din Deva*

*

— Tot Duminecă în 8 Noemvrie 
a* c. a avut ioc in comuna Turmas 
celebrarea căsătoriei ficei fruntaşu
lui Bercean Lazăr Flacără, Maria 
Bercean cu tânărul Victor Cordan.

Cu prilejul atâtor evenimente fe
ricite atât tinerilor perechi cât si fa
miliilor, gazeta noastră le transmite 
pe această cale cele mai depline 
urări «i dorinţi de^fericire.

VIZA LIVRETELOR. Visa livre, 
lelor se execuţi la Poliţia locală ta 
ailele de 14 şi 16 Noemvrie 1936 in
tre orele 8—1 fi 3—7 după m ssi 
La visă se vor prszenta Cont ngen- 
tul 1933—1909. iar subofiţerii pro
veniţi din reangajaţi pănă la etate de 
56 ani.

Meseriaşi] se vor presents fi cu 
brevet industrial aau carte de lucru. 
Şoferii vor preaenta Carnetul de Con 
ducere.
Şef. comis. Ş*f. Bir. Mob.
/• Secărea ^ E. Roşe*

Dl NICOLAE TITULESCU, a că
rui sănătate merge tot spre mal bine 
pare că vrea să se Întoarcă In cu- 
rtnd In ţară. La casa dlui Titulescu 
In Bucureşti se fac de present mai 
multe lucrări de renovare, Se crede 
că donmissa Îşi va lua tu primire, la 
•nai, poetul de profesor de drept la 
universitatea din Bucureşti.

INSTALAREA noului episcop 
unit dr. Iobo Bălan al Lugojului, a 
avut loc Duminecă 1 Noemvrie 1936, 
In cadrul unei frumoase manifestaţii 
iMfonde şi religiosse a Românilor 
din Logo).

•
NOU1LE MONEDE de 100 lei se 

vor pune tn circulaţie la 15 Noem- 
vrie, iar cele de 50 lei după Crldun. 
Se susţine, că nouile moaete sunt lu
crate în aşa fel, tncăt falşifiearea lor 
este foarte grea.

•
ŞEFII STATELOR MAJORE ale 

armtlelor înţelegerii Balcanice (Ro
mâniei, Jugoslavia, Grecia şi Turda) 
s’a întrunit tn silele acestea la Bu
cureşti. După informaţiile date, cu 
această ocasiune s’a constatat o per
fecţi unitate de vederi între condu
cătorii celor patru armate. Următoa
rea conferinţă se va ţine ia Febru
arie la Atena.

*

MĂŞTI CONTRA GAZELOR, se 
vor piegăti pentru toţi cetăţenii ţării. 
La unii funcţionari publici li s’au fă
cut deja reţineri din leafă spre acest 
scop. Chefvriştii vor fi prevăzuţi cu 
astfel de măşti pisă la rf&rşitul aces
tui an.

*

CARTOFI DIN ARDEAL, vrea 
să importe republica Uiuguai din 
America de aud. Spre acest scop s’s 
adresat Ministerului nostru de agri
cultură.

•
O STRĂBUNICĂ cu 600 de ne

poţi. A murit |n oraşul Essen, din 
Germania, o femee In vârstă de 102 
ani. Ea a crescut 10 copii, toţi bieţi. 
Fâcâadu-sa o numărătoare, ciad era 
pe patul de moarte, s’a aflat că avea 
600 de nepoţi şi strănepoţi Eraa toţi 
însă aşa de împrăştiaţi lucit pe pătai
de moarte era aproape singură.

•
BEUTURA te aruncă şi Ja rău. 

Locuitorul Mi hai Creţu de 47 ani se 
înapoia dels târg din Aleşd. Ia târg 
omul s’a cinstit peste măsuri. Fe 
drum, ameţit cum era, a căzut din 
căruţă fi s’a răsturnat tn Crfş Ine- 
Cladu-se. Trapul său a fost pescuit 
de nişte trecători.

•
VEDEREA LA POLUL NORD, 

Un vestit profesor american numit 
Hobbs, s ţiaut o cuvântare despre 
ţinaturile îngheţate dela polul nord 
Intre altele a spus că ochiul poate 
vedea pe acolo, uneori, coaste şi 
munţi dels depărtări de 4C0 km. 
Oamenii de ştiinţă se strădnrsc să 
afle pricina unei vederi la aşa mari 
depărtări, când în alte părţi vederea 
poate străbate un drum cu mult mai 
scurt.

*

AU MURIT 100 DE NUNTAŞI 
Intr’un sat din Japonia au murit la 
o nuntă 100 de nuntaşi, otrăviţi de 
mâncări stricate, Mâncările au fost

cumpărate dela prăvălii şl nu a ştiut I 
nimeni că sunt stricate. Mirele şi mi- | 
reasa au scăpat ca priu minune. i 

*

A TRĂIT 110 ANI. La Lvpecl, 
judeţul Hunedoara, a tncelat din 
viaţă locuitorul Iauaş Vain Mato, care 
împlinise vârsta de 110 ani. Răpo
satul a fost sţnitoa pfioă In ultimele 
clipe ale viieţii — afară de vedere* 
ochilor, care o perduse de trei ani.

No. 1544-1931.

Publicaţiune de licitaţie.
Subsemnatul Portărel aduc la ctt- 

noşiintă publică cumcă mobilele ur
mătoare : 2 cri. 1 căruţă, 1 porc, 20. 
oii, 1 vad , 1 jwnincă, 1 viţe*, care 
la arma decizfunei Nr. 2308, 2309— 
1928 a jndecâte-riei Pui a fost seches
trate la 84V—1929 şi 5 VIU—1931 
In f»vo?ui lui „ B a n c a  C e n t r a l ă "  
sucursala Haţeg, repr. prin Dr. Mi- 
hai Tire* advocat ta contra urmări-

Nr. 38.

toldi dom. tn corn. Livadea de Câmo 
pentru suma de lei 32066 şl 12035 
capital şi acc. ri care s’a preţuit în 
suma de lei 32000.

In baza dcciaiunei Nr. Gr. 948— 
1936 a judecătoriei Pui se fixează 
termen de licitaţie pa ziua de 1-XIl 
1936 k  orele 16 îs faţa locului |n 
comuna L’vsd?.a de Câmp, averea 
secsestrată se va vinde cu bani gata, 
iar In caz necesar şi sub preţul de 
evaluare, speaele statorite până In 
present sunt cele stabilite In dedsle 
plus dobânda 3% dela 7.-IV.—-1934.

Pstroşeni, la 7 XI. I9?6.
Portărel: 

Sterlan Caia-

C o t i ţ i

şi faceţi 
reclame

numai în gazeta „Solia"
m i

Una casă de fier mică
d ie  v â n z a r e .

Adresa la administraţia ziarului.

A b o n a ţ i  „ S o l i a 44

pentru ţărani numai 
cu 50 lei pe anul întreg

pentru cei mai 
harnici strângători 
de abonamente

Toţi aceia cari vor strânge, 
pe seama gazetei noastre 
■SOLIA* 5 abonaţi plătiji, 
va primi gazeta noastră in 
mod absolut gratuit.
In curând gazeta noastră va 
face şi alte premii pentru cei 
mai harnici sirângători de 
abonamente.

| t o f e  p e n t r u  U n i f o r m e  

I n  J L ^ ic e t i  şi la  Ş c o a l a  

d e  f e t e ,  p e n tru  U n i f o r 

m e  d e  C e r c e t a ş i ,  c l i i -  

p i e ,  b e r e t e ,  e i o r n p i  şi 

l i n g e r i e ,  cu preţu l ce l m a i 

r e d u s  l a  f i r m a

VAS I LE I. VULCU
Piaţa Aurel Vlaicu Nr. 5.
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Ceasornicărie bună garantată şi eftină. 1
mm

L?, subsemnatul găsiţi si puteţi cumpără tot felul 
de ceasuri, inele, ochelari, spi- 

ţuri de ţigarete, tabachere, lan

ţuri de ceas, m&rg-ele, precum sl alte 
jsîvarlcale — dela cele mal simple, până la cele 
mal fine — verighete de logodnă, 

căror pereosne ce cumpără, la dorinţă li-se gra- 
vssză gratis numele pa verighete. Reparez cea
suri şi alte obiecte, toate cu cele mai moderate preţuri.

U f .  M A R G K L
c e a s o r n i c a r ,  b i j u t i e r  ş i  g r a v o r ,  Orâştie.
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