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Marea adunare 
antirevizionistâ dela Arad
Partidul Naţional-Ţârânesc a afirmat din nou marele sâu suflet naţionalist.

O-nii Ion M ihalache, Iixliu Maoiu, Mihai P op ovici, V irgil 
M adgearu, 8 e v e r  B o c u  *şi Iustin Marşeu îo stră lucite  

cuvântări au exp u s pixnotul nostru d e v ed ere

Duminecă în 22 Noembrie a- c. 
a  avut loc la Arad marea adunare 
antirevizionistă ia care-au participat 
aproape toti intelectualii organizaţii
lor national- ţărăniste din Aideal si 
Banat si peste 15 mii de ţărani so
siţi din judeţele Arad, Timiş s> Se- 
vertn.

La ora 10 a inceput defilarea 
participanţilor !n fata conducătorilor 
noatrii cari se aflau pe-o tribună ins
talată în fata primăriei. Pe tribună 
se aflau prezenţi Dnii: Ion Mihaia- 
che, luliu Maniu, Mihai Popovici, 
Virgil Madgearu, Sever Bocu, Aurel 
Dobiescu, Chită Pop. Victor Moldo
van Dr. loan Pop, Ion Răducanu, 
1. Gheimegean etc-

In Capul grupului de defilanti sub 
priceputa organizare a dlor Ilie La- 
zâr si Romulus Moga se afiau inte
lectualii ardeleni în frunte cu dnii 
Sever Bocu, Aurel Dobrescu, Victor 
Moldovan, dr. loan Pop, dr. Iustin 
Marfeu, dr. Aurel Socol, dr. Victor 
Deleu, Ionel Pop, leionim Stoichită, 
Teodor Roxin, Cornel Biocu, P. Leu- 
cutia, Adonis Popov, Pavel Pavei, 
dr. Aurei Buteanu, Vaier Moldovan, 
Nic. Buta, Prof. Vornicu, dr. Mânâtu, 
dr- iuga, dr. Subţire, dr. Gabor, dr. 
Capetianu, dr. Bogdan, dr. Todoran, 
dr. Mateiui dr- R eca, loan Buina, 
prof. Teodorescu etc. etc-

•A trebuit ca adunarea de azi să 
fie o zi de bucurie fiindcă se împli
nesc 18 ani decând s a  făcut Româ
nia Mare. Dar ne adunăm cu strân
gere de inimă gi cu o durere în su
flet; nu că ne-ar fi teamă că se re- 
vizuetc hotarele, fiindcă ele sunt 
definitiv si pentru totdeauna. Acei 
ce vorbesc de revizuire voibesc în 
paradoxuri, fac glume, fiindcă nici 
un român, nici un cehoslovac, nici 
un sârb — si tofi la olaită fac peste 
10U de milioane, nu admit să se 
vorbească de revizuire si să ştir
bească măcar un petec de pământ 
din hotarele tării noastre.

Por n« doare sufletul, fiindcă ide-

Din partea judeţului Hunedoara 
au defilat în grupul intelectual lor 
următorii: Dr. Nicolae Penescu, Adv- 
Lazăr Dângoreanu, adv* Ios.f Roman, 
dr. Aiex. Heilea, col. Vasile Bances- 
cul, dr. iacob Oncu, dr. Izidor Cora, 
dr- Romulus Ciof iea, I. Bâja, N. Po- 
poviciu. etc.

După terminarea defilării partici
panţii s a u  strâns la arena «Gloria* 
unde au avut ioc cuvântările.

Primul a  luat cu vântul dl IUSTIN 
MARŞEU, preşedintele organizaţiei 
national ţărăniste din Arad, care a 
de”chi8 adunarea si a  urat bun so
sit tuturor oaspeţilor.

După acea a luat cuvântul dnui 
GENERAL COMĂNESCU care-a vor
bit pentru soldaţii eroi cari au intrat 
în Budapesta, după care a luat cu
vântul dl SEVER BOCU marele tri
bun al Banatului care vorbeşte în 
numele judeţelor din Banat-

După dl Sever Bocu a  luat cu
vântul dl ViRGiL MADGEARU secre
tarul generai al partidului national- 
târănesc, care într o cuvântare do
cumentată a expus teza tării noastre 
fată de problema păcii*

Dup’acea urmează ia cuvânt dl 
Mihai Popovici preşedintele organi
zaţiilor din Ardeal si Banat;

ia revizionistă se pune în discuţie de 
unul din aceia care a  luptat in rân
durile acelora cari ceteau dreptate 
pentru popoarele impiia*e, si acesta 
a fost Benitto Mussolini, (voci, jos 
cu ei).

De aceea discursul dlui Musso
lini, prin care a  cerut dreptate pe 
seama Ungariei, îi considerăm un 
paradox istoric si o glumă sinistră. 
Pentru d. Mussolini, revizionismul e 
un lux. Mussohni e un mare om pen
tru lialia gi cred că n’ar avea ne- 
voie ca gloria lui să gr- o mărească 
prin paradoxe. Cu cine vrea să re
prezinte gi împotriva cui ideea im
perialismului roman. Noi oare nu mai

facem parte din imperiul roman ? 
Oare imperiu! lui Cezar Augustus gi 
Traian nu s’a bazat pe aceste po
poare de aci? Cu cine vrea »ă rea
lizeze d, Mussolini imperialismul ro
mani'ăt ii ? Cu hunii si cu sălbaticii 
care au venit de pe stepele Asiei gi 
cu cei cari au încercat să  dărâme 
imperiul roman, sau voegte să stră
lucească ideea imperialismului cu 
descendenţii adevăraţi „ai poporului 
roman?

Pământul nostru e pământ sfânt. 
E pământul national dat de împăra
tul Traian gi el cuprinde tot terito
riul Daciei Superioare până la Tisa. 
Apoi să poftească la plebiscit, dar 
să fie întrebat tot poporul gi toti lo
cuitorii iar nu o comună izolată din 
cine ştie ce colt al Ardealului. Căci 
ce înseamnă un milion si jumătate

De aceea am venit frafrlor aci in 
Arad, ca In mijlocul dv. să ne ară
tăm voinţa nestrămutată, că ceeace 
am hotărât şl am pus în practică 
aci acum 18 ani, nu vom lăsa nici 
odată să fie desfiinţat (aplauze pre
lungite) atunci când Ungaria spriji
nită de alte state care nu înţeleg lu
crurile si nu vor să înţeleagă, vrea să 
rectifice graniţele noastre, atunci tre- 
bue să ne îndreptăm mintea in două 
părţi: 1) ce să facem fată de ei, 2) 
ce să facem aici acum ca să ne pu
tem apăra graniţele noastre*

Ce privegie Ungaria gi celelalte 
state cari sar să ajute Ungaria, să 
ne aducem aminte că Unirea pe veci 
cu România nara  făcut-o din capri
ciu, ci prin voinţă, hotărâre si prin 
puterea noastră* Noi în baza dreptu
lui de autodeteiminare, drept pe care 
i-am reclamat întotdeauna Români
lor, începând din veacul al XVilMca 
gi în special la adunarea natioanaiă 
data B;aj de pe Câmp a Libertăţii, 
în baza acesiui drept recunoscut in 
urmă gi de către preşedintele W  Ison, 
la Aiba-luLa am hotărât să ne croim 
noiie hotare. Ne-am alipit la Româ
nia Mare nu prin puterea forţei a r 
mate, ci prin voinţa sfântă, mare gi

de unguri pe lângă o populaţie de 
20 milioane? Noi nu admitem nici 
revizionismul si nici plebiscitul. Noi 
cerem respectarea pământului etnic 
al ţârii româneşti-

D> Mussolini se îngeală căci nici 
odată nu va atrage Austria în orbita 
Romei. Eu gtiu care este opinia pu
blică din Austria, căci viu dela Vie- 
na. Poporul austriac vrea unirea cu 
Germania, iar într’un tratat încheiat 
încheiat de curând cu Berlinul, Aus
tria declară răspicat că nu înţelege 
să facă decât o politică germană. 
Ce va face d. Mussolini vrea să-gi 
întărească poziţia pierdută în Aus
tria, prin întărirea poziţiei în Ungaria, 
cedându-i acesteia teritorii din Ro
mânia si Jugoslavia.

Aceasta nu se va întâmpla nici 
odatâ 1

nebiruită a  poporului român. (Aplauze 
prelungite, strigăte: Trăiască Româ
nia Mare.

E adevărat că armata fraţilor nog- 
trii din Vechiul Regat gi-a înscris în 
istoria neamului românesc nemuritor 
numele, cu conducătorii pentru că 
într’adevăr Prin vitejia lor neîntre
cută, prin jertfele lor prin sutele de 
mii de morţi lăsaţi pe câmpul de 
luptă au făcut să nască soarele lu
minii gi ai dreptăţii peste Europa. 
Dar nu este mai puţin adevărat, că 
după ce Ardealul s a  declarat rupt 
de Ungaria gi alăturat României Mari, 
ne-am înfiinţat legiunile gi gărzile 
noastre si cu acestea am înfiinţat 
puterea românească pe aceste pla
iuri pCntrucă Ungaria si-a pierdut si 
capul si puterea in momentul când 
s’a  prâbugit puterea Germaniei gi 
Austriei.

Ungaria cere să se revizuiască 
hotarele. Pe ce bază? Pe baza drep
tului istoric — Spun ei. Apoi pentru 
numele lui Dumnezeu toată lumea 
gtie si Si di Mussolini trebue să ştie 
că aici noi suntem în Dacia supe
rioară* ale cărei hotare nici nu le-am 
putut ajunge Încă, căci doar Dacia 
Superioară s ’a  Întins cu mult mal

Cuvântarea 
dlui Miliai l^opoviei

D iscursul 
1 3 -lui iuliu Mauiu



Pag. 2. . S O L I A Nr. 40.

departe spre Apus, decât hotarele 
noastre de czi. Si în 1916 când Ro* 
mân:a  a Intrat în Războiu alături de 
Aliaţi, i-s’a  făgăduit că i-se va da 
tot teritoriul Daciei Superioare si cu 
toate aceste a  fost dreptul nostru is
toric §i dreptatea noastră, totuşi tra
tatul nu ne-a dat tot teritoriul la care 
avem dreptul NU POATE FI VOR* 
BA SA NI SE IA CEEACE PRIN 
VOINŢA NOASTRĂ S’A ÎNFĂPTUIT
ceeace este românesc sl în baza 
puterii faptice. Dar fraţilor, să nu 
uite Ungaria dacă pe baza dreptului 
istoric nu are nici un drept, apoi pe 
cel al puterii s> mai puţin drept are. 
Trebuie să stiti Dv. că Ungaria a 
stăpânit aceste ţinuturi, care sunt ro
mâneşti, nu în urma puterii si a vite
jiei sale, ci în urma faptplui, că a 
fost ajutată de Austria, si baione*ele I 
a  52 milioane oameni supuşi au fost 
acele, cari au făcut posibil ca Un
garia să tină stăpânire peste aceste 
plaiuri româneşti. Dovadă este în
dată ce puterea Germaniei a fost 
înfrântă' iar Austria desfiinţată. Un
garia nu mai putea tine piept voin
ţei neamului românesc- Dreptate is
torică nu există pentru ei. Pământul 
acesta e românesc, iar ce prives’e 
puterea, n’a  fost a  Ier, ci au împru
mutat o dela alţii.

Apoi fraţilor închipuiti-vă că Un
garia ar vrea să înceapă luptă cu 
noi pentru hotare* Apoi fraţilor, ar 
cuteza să facă acest lucru ? Opt mi
lioane fată de 19 milioane de oa
meni? Şi asta ne mai socotind că 
ei sunt oameni cum sunt, iar noi 
suntem români, viţă din Traian cei 
Mare si puternic, care a  stăpânit 
odată toată lumea. (Voci: Să pof
tească, dacă le dă mâna). Apoi cum 
ziceţi Dv<: Să poftească să vină 
dumnealor, să încerce să dumice din 
hotarele noastre. Fiindcă si ştiu că 
ei n’au nici o putere, umblă cu pă
lăria în mână, când pela nemţi când 
pela italieni, când pela englezi si în 
altă parte, ca să capete ajutor, pen- 
trucă ei nici nu sunt în stare să stă
pânească aceste hotare, ci le trebue 
ajutorul altora. O/, noi românii mai 
stăpânim hotarele cu puterea noas
tră si avem toată puterea să apărăm 
hotarele fetă de Unguri, dacă ei 
ne-ar ataca* Ungurii cer ajutorul a- 
cestor state. Şi ce spun e i : Spun că 
statele celelalte să vină să ajute Un
garia, ca să pună mâna pe Ardeal 
Si Banatul nostru, afirmând că ei 
vor face aici ordine fi linişte. Apoi 
fraţilor 8 milioane de Unguri liniştesc 
Europa gi Europa nu poate trăi din 
cauza neliniştei celor 8 milioane de 
Unguri. Apoi dacă se face revizuire 
Si dacă vor fi numai 50 milioane 
din Mica Antantă nemulţumiţi, aceg-

Dreptaiez Intre neamuri isvoreşte 
din Cer, dela Dumnezeu, se orâa- 
dueşte pe pământ pri aşezarea ieşită 
din mintea oamenilor şi se apără cu 
sânge.

Dela Dumnezeu a pornit drepta
tea pentru România Mare.

Cum zice la Sfânta Scripturi: 
Doamne, la Tine este dreptatea In 
veci, şi cuvântul T iu  este adevărat I, 
— căci Dumneaeu orândueşte drep
tatea pe veacuri întregi.

Două mii de ani, cea mai mare 
nedreptate a domnit In Neamul Ro
mânesc, ziârtical şi împărţit intre pe-

tia vor face cel puţin atâta nelinişte 
cât au făcut în trecut cele 8 milioa
ne de Unguri? Desigur că Europa 
ar alege pe cele 50 milioane cari au 
dreptatea de partea lor, decât pe cei 
8 milioane, cari n’au dreptate*

Dar la Alba-Iulia s’a hotărât cum 
trebuie condusă Ţara Românească, 
ca să poată fi mulţumit poporul, sta
tul să fie puternic. Hotărârile noas
tre în această privinţă le-am predat 
M. S. Regelui Ferdinand si s’au pus 
în lege aceste hotărâri. Ce trebue să 
facem ? Să cerem ca hotărârile dela 
Alba Iulia să fie respectate. Noi am 
jurat la Alba-lulia să fim în veci 
um'ti cu Vechiul Regat. Ne ţinem si 
ne vom apăra hotarele. Ne vom tine 
de jurământ chiar cu preţul vieţii 
noastre. Âm jurat la Alba-Iulia, că 
vom susţine drepturile neamului si 
poporului românesc- Care sunt drep
turile acestea ? Dreptul ca să fie stă
până pe tară însăsi naţiunea română, 
însus poporul român. De aceea am 
cerut ca în Ţara Românească să fie 
stăpână democraţia (aplauze prelun
gite). Cerem ca în orice împrejurare 
democraţia să fie respectată. Am ho- 
târât să trăim intr’un stat monarhic, 
constitutional Ne ţinem de această 
hotărâre si nu Vom admite ca în a- 
ceastă tară să se introducă o dicta
tură si nu admitem cu nici un preţ 
ca Drepturile poporului să fie căl
cate, fie prin dictatura domnilor, fie 
prin dictatura bolşevismului. Noi 
vrem un regim democratic, constitu
tional Dar am mai hotărât la Alba- 
luiia ca tara aceasta Care a  gemut 
sub stăpânirea străină să fie o tară 
adevărat românească, adică poporul 
român să fie stăpân pe această tară. 
Ce înseamnă asta ? Înseamnă că po
porul român sute de ani exploatat 
Si sărăcit de alte neamuri, în fine 
vrea să-si facă dreptate, ca din bu
nătăţile statului acestuia în primul 
iflnd românii să se bucure- Âm ho
tărât să ducem o politică naţională, 
să dăm drepturi poporului si dreptul 
românesc să fie In fruntea tuturor in 
aaeastă tară- Cerem si azi acelas 
lucu . Dar am mai făgăduit altceva 
la Âlba-lulia. Âm hotărât ca în tara 
aceasta să se intioducă reforme mari 
economice si sociale, pentruca nea
mul românesc, în aceste noi insiitu- 
tiuni să poată prospera, ca să fie 
alături de neamuri din alte ţâri. Am 
mai cerut ca tara aceasta să fie creş
tinească. Am cerut si cerem si as- 
tâzi ca morala creştină să domnească 
In tară (aplauze furtunoase) si în 
viata de stat şt în viata socială «i 
în viata publică s> în viata privată, 
Cerem ca sfânta crace şi legea sfân
tă creştină să fie stăpână în această 
tară.

poarele mari şi lacome. Neam de 
neamul nostru, genraţic după gene
raţie, n’am avat alt vis mai stră’ucit 
decât, să ne vedem pe toţi laolaltă şi 
iată, ci Dumnezeu ne-a învrednicit 
s i  spargem hotare de împărăţii şi 
să croim pentru veacuri şi pentru 
vecie, nouile hotare ale României 
Mari, cuprinzătoare ale neamului în
treg.

Dumnezeu nu se joacă de-a croi
tul şi răscroltul hotarelor. Odată ce 
le-a făcut aşa vor rămâne acum.

Nu este naţ onalist adevărat acel 
Cafe crede, si trebuie «| se lăsăm

storşl, exploataţi mai departe de fraţii 
noştri români.

Conducătorii D-voastră, un Iullu 
Maniu, Mihsi Popovici, Marşeu nu 
primeze lecţiuni de naţionalism dela 
acei cari in vreme de primejdie fug 
peste hotare dând bir cu fugiţii. (U- 
rsîe).

Nu primim asemenea lecţiuni nici 
noi acei cari trimişi pe front, la ho
tare, ştim să biruim sau să murim 
acolo pe poziţie. Na primim lecţie 
de naţionalism dela fugarii de rasă. 
(Ţârsnii: jos cu G oga!)

Decurând am semnat alături cualţ 
ofiţeri decoraţi cu ordinul „Mihai Vi
teazul" legământul solemn că daci 
Ţara va mai avea nevoie de noi, la 
bătrâneţe, să facem din piepturile

In z'ua de 4 Decembre 1936 se 
va tinea desbaterea In procesul pe
nal contra Aurel v lad, acuzat de ma
rea delapidare de bani publ ci dela 
Camera de Agricultură a jud. Hu
nedoara, săvârşită în timpul, când 
era presidentul acestei camere, Când 
d. A. Vlad, a  văzut că este dat în 
judecată pentru această mare crimă 
si că procesul e sorocit, cu proximul 
tren a  si plecat la Bucureşti, să „a- 
ranjeze“ cerşind mila liberalilor, căci 
aici a  ajuns idolul sculptat în mă
măligă al lichelelor lui. cari nu mai 
contenesc a-1 infia cu fel si fel de 
gazuri, ca să arate uriaş doar el e 
deplorabilul #ef el hitleristilor din 
întreg Ardealul şi Banatul.

N'am avea nimic de zis, dacă 
A> Vlad se târguieste azi cu cei mai 
înverşunaţi duşmani de ieri ai Iui, 
cari timp de 18 ani i’au atacat hulit 
Si batjocurii Nu ne-ar surprinde, dacă 
d sa ar chiar intra în partidul libe
ral, în care se găseşte deja mai mult 
decât cu un picior. Facă-si deci A. 
Viad mendrele, înghine-se liberali
lor si depună la picioarele lor oma
giul lui de fidelitate, doar el si aşa 
nu mai contează în viaţa noastră 
publică, d n care însus s’a  exclus si 
prin faptele lui sinistre si prin certi
ficatei medicale, cu care s’a înzes
trat la Puikersdorf si Cluj, dovedind, 
că e iresponsabil si Prin anturajul 
lui infect, pe care şi i’a  recrutat din 
infima drojdie a  societăţii şi şi-l în
trebuinţează în mod bestial.

Pe noi ne impoartă astădată o 
altă chestiune* Anumit: d. A. Vlad 
n’a  făcut, ceeace ar fi făcut oricare 
alt om in situaţia d*sale de acuzat 
de o foarte grea crimă de delapi
dare, având un ultim rest al simţu
lui de cinste şi omenie. A. Vlad a 
continuat, să se poarte şi de astă
dată ca proprietar exclusiv al băncii 
Ardeleana, care cu dela sine putere 
Si fără nici o contravaloare a  expro
priat pe toti ceilalţi acţionari si dis
pune în mod neţărmurit asupra pa
trimoniului băncii, care are mari răs
punderi câtră creditorii dar si cătră 
acţionarii ei, astfel ea trebue, să tină 
cu sfinţenie a-si păstra bruma de 
bonitate, ce i-a mai rămas după 
conducerea gen Aurel Vlad si să 
facă toate eforturile pentru o refa
cere a  ei* Ce-i impoartă însă acestea 
pe dl A. Vlad, când el s’a  verificat 
iresponsabil iar Consiliul de admi
nistraţie» pe care din nenorocire U

noastre stâlpi de hotar pentru întă
rirea grani(eior noastre.

V i închipuiţi deci cu cât dispreţ 
privim noi îs acei cari ne dau noul 
lecţii de patriotism.

Dupi discursul dlui Ion Mfhtlache, 
di dr. Iustin Marşeu s luat din nou 
cuvântul, mulţumind Inel odată tu
turor oratorilor cari s‘au obosit s i  
lămurească poporul şlsl-1 întărească 
ta credinţa şl tn hotărârea lui nestri- 
mutată faţă de partid şi faţă de tari.

In sala restaurantului Central a a- 
vat loc apoi un banchet, unde au toas
tat d-nii Ion Mihslache, Sever Bocu, 
Iuliu Maniu, p ir. Cosms, V. Mad- 
gearu şi dr, Ivan Bijna In numele 
minorităţilor cehoslovace din Româ
nia.

presidează şi care iarăs din neno* 
rncire suferă, să fie presidat de el, 
— cu cunoscuta-i docilitate i-aprobă 
toate destrăbălările şi hazardările, 
chiar si când acestea constituiesc 
un mare abuz.

Âm accentuat în coloanele aces
tei foi, că în legătură cu procesul 
criminal în curs de judecată contra 
lui A. Vlad, banca Ardeleana nu 
are nimic cu statul român sau cu 
ministerul de agricultură în ce pri
veşte plata daunelor, ce a  suferit 
acesta pe urma crimei de mare an
vergură a lui A. Vlad- Afirmatiunea 
aceasta a noastră este iresistibilă, 
doar ea constitue una din cele mai 
elementare regule de drept. Deci 
pusă chestiunea daunelor si o obli- 
gamentului restituirii lor, raport de 
drept există numai intre A- Viad ca 
acuzat şi între Statul rom. sau mi
nisterul de agricultură ca parte dvllA 
astfel această parte civilă poate pre
tinde daunele numai dela acuzatul 
A. Vlad, autorul crimei de delapi
dare, acesta e singurul obligat a le 
suporta si restitui si nicidecum ban
ca Ardeleana, doar faptul generator 
de daune e crima de delapidare, pe 
aceasta însă a săuărştt-o nu banca 
Ardeleana, ci A. Vlad, f. president 
al Camerei de Agricultură.

Ce a  făcut Insă Hitlerul băncii 
Ardeleana, care derrult a  deviat de 
pe linia corectităţii ? El a  oferit mi- 
nisteriului de agricultură drept con
travaloare a  daunelor, cauzate de 
el, — casa cu etaj din Petroşeni, 
care formează proprietatea băncii 
Ardeleana si e unul din cele mai 
valoroase obiecte în patrimoniul 
băncii atât prin valoarea ei intrinsecă, 
cât şi prin localitatea, unde e situată, 
fiind binestiut, că în Petroşeni casele 
produc o mare rentabilitate. In celea 
din urmă minisleriul liberal s’a pus 
de acord cu umilitul solicitator, a  
acceptat ofertul şi chestiunea a ajuns 
în faza de realizare urmând, să se 
închee contractul intre părţi asupra 
imobilului în chestiune.

Întrebăm: de unde şi-a luat A. 
Vlad curajul temerar de a  înstrăina 
un obiect asa de valoros, producă
tor de frumoase venite, din patrimo
niul băncii Ardeleana, pentruca în 
acest mod să achite Statului daunele, 
ce le-a cauzat dsa prin crima sa or
dinară, delapidând milioane lei des
tinaţi pentru cumpărarea si distribui
rea grâului de însemăniere de cătră

Discursul
JD-lui Ion M ihalache

P rocesa i c r i s i i a l  fiore! Vlai
şi ră sp u n d e rile .



camera de agricultură, al cârei pre
sident era atunci? E acesta un act 
de nebunie in urma iresponsabilităţii 
lui A. Vlad sau e un act de volni* 
cie reinchipuită, care nu-si are pre
cedentul in istoria băncilor?

Dar mat avem si o altă întrebare 
e ’tră consiliul de administraţie al 
băncii» între membrii căruia se gă
sesc si advocaţi iar în plus banca 
lai mai are si jurisconsultul propriu: 
pe ce bază a  încuviinţat acest con
siliu înstrăinarea si transmiterea imo- 
b lului din Petroseni asupra statului 
român drept contravaloare a  dau
nelor cauzate de d- A. Vied Prin 
crima sa ordinară de delapidare?

N’au ştiut aceşti membrii ai con
siliului si jurisconsultul băncii, că 
banca are răspunderi strict numai în 
cadrul banilor intraii în patrimoniul 
ei ca plus dar si aceasta răspun
dere nu c&iră statul romăn ci cel 
mult în raport cu A. Vlad, dacă a- 
cesta ar fi achitat anterior daunele 
cauzate de el prin crima, al cărei 
autor este? Şi n’a ştiut si acea, că 
banca Ardeleana, când ar fi in ac
tualitate răspunderea ei cătră A. 
Vlad, — e in drept a-l face aces
tuia cele mai grele obiectiuni de drept, 
cari influenţează enorm chestiunea 
răspunderii băncii Ardeleana ?

Ca să nu amintim altele mai sal
vatoare decât dreptul băncii de a in
voca hotărârea comisiunii pentru 
statorirea capacităţi de plată a  ei, 
de care drept poate uza fa fă de A. 
Vlad, acesta însă ca infractor nu-1 
poate opune statului român* Iată 
deci» cu câtă uşurinţă si cu cât drept 
si dreptate putea consiliul, să sal

veze înstrăinarea imobilului del* Pe- 
trosenii dacă «i-ar cunoaşte îndato
ririle inpuse de hge*

Pe A. Vlad a înceout, să-l ejungă 
dreptatea imanentă ducă o viată pe
trecută în o totală sf dare a răspun
derilor* Ei e în mâna just ţe i si dacă 
a  mai rămas ceva din sfinţenia a- 
cesteia, nici nu va putea scăpa de 
sancţiunile atât de bmemertate*

Dar justiţia aceasta va avea con
tinuare 8' în ce priveşte daunele, ce 
decurg din crima lui A. Vlad* Să nu 
creadă acesta si marionetele lui din 
consiliu de administraţie, că vor ră
mânea fără răspunderi si sancţiuni 
în frta justiţiei pentru hazardul să
vârşit asupra patrimoniului băncii, 
ca si când ei ar fi în codrul Vlăsiei.

Dar ne mai pune în uimire si un 
alt lucru* Ministeriul de agricultură 
are un Contencios cu o legiune de 
advocat’. Pe cari îi plăteşte tara din 
greu* Cu toate acestea ministeriul nu 
e în măsură, să facă discernerea lu
crurilor în felul arătat de noi mai 
sus si nu înţelege, să trateze ches
tiunea despăgubirilor cu infractorul 
Aurel Vlad cu răspunderea si obli- 
gamentul direct al acestuia de a le 
restitui si nu să negoţeze pe spina
rea băncii Ardeleana, luând patri
moniul acesteia drept contravaloaie 
a daunelor cauzate de fostul presi
dent al Camerei de agricultură pe 
cale de delapidare a banilar publici 
in sumă de mai multe milioane*

De altfel afacerea criminală A- 
Vlad va trebui să răsune si în par
lament, ca să fie corect soluţionată 
în toate raporturile ei.

D r .  I u s t i n  P o p .

Liberalii au înmulţit
rriiîii>-<ti*ii la <lial>ln pentim 
căpătui partizanii.

Liberalii vlzthdfi-se la sfârşitul 
guvernării «i văslnd ci foarte mulţi 
dintre partizanii lor au rim ai necă- 
pfltuiţi, s’au cugetat ca măcar acum 
la sfârşitul guvernării »ă-i mulţu
mească pe unii din ei. — Şi-atunci 
s’an pus şi numărul miniştrilor şl-a 
subsecretarilor de stat l’au îomulţit 
aproape la dublu, pentru ca să poată 
da şl celor mai mărunţei liberuşi câ- 
te-un os de ros.

Toate acestea ei le lac tasă pe 
spinarea Ţării şi din bugetul statului, 
unde bana se strâctg cu lacrimi şl 
cu amar, — de perceptorii cari tu 
miez de iarnă — dels oamenii cari 
nu pot plăti ie ridică uşile şl fereştrile.

Ce le pasă însă liberalilor îmbui
baţi In bine şi Ia parale de lipsurile, 
jalea şi năcasul poporului.

Şi totuş poporu-i blând şi-i mai 
sufere.

Liberalii lui Mitiţă
vreau să sfinţească primăria din Geoagiu

De multe ori au mai voit sfi sfin
ţească primăria cea nouă din Ge- 
oagiu liberalii lui Mitiţă şi din dife
rite motive au amânat sfinţirea.

De această dată iasă s’au hotărât 
a’o sfinţească Duminecă la 29 i. c. 
cu mare ceremonie.

Pentru oamenii pătrunşi de simţ 
moral şi da simţul dreptăţii actul nu 
va fi unul de sfinţire d  de batjoco
rire, fiindcă această casă poartă pe 
fruntea ei trei pete negre pe care dl 
Mitiţă trebue să Ie spele.

1. Casa nu este făcută diu imbol
dul curat al ridicării edilitare a G i- 
oagiului, şi de ajutorare a populaţi- 
unii, — ci este tăcută din spirit de
magogic pentru popularitatea politică 
a liberalilor. Daci nu ar fi fost fă
cută din scopuri pur politice cu oca- 
sis alegerilor din iarna anului 1936 
nu ar fi adunat partizanii şl alegă
torii nepricepuţi ta această casă unde 
li-s’a dat băuturi. Ei au volt chiar şi 
cu ocazia acelor alegeri să se mân
drească cu acea Casă, care fiind des
tinată unei primării şi unor oficii pu
blice, nu trebuie pângărită de politi
cianismul căţeluşilor şi linguşitorilor

celor mici din Geoagiu a lui M.tiţl.
2. Primăria fiind zidită diu fonduri 

diferite obţinute tu mare psrte dels 
instituţii de stat, acele fonduri tre
buiau administrate cu cea mai mare 
stricteţă, — după legea contabilităţii 
publice.

Dar oare aşa s’a întâmplat sau nu?
Fosta oare ocaziunc de căpătuire 

la lucrări a partizanilor politici?
3. Primăria fiind o zidire care in- 

tercseazi toată populaţia, trebuia 
consultat poporul asupra planurilor 
şi lucrărilor, ?nfiin{ându-se un CO
MITET POPULAR DE CONSTRUC
ŢIE, şi acesta trebuia să-şi dea pă
rerea şi să controleae aşa cum se 
face cu toate ocazlle. Notăm Că Dl 
Dr. ALEX. HERLEA, preşedintele 
org. partidului naţional-ţărănesc din 
plasa Geoagiu, detâad s’au faceput 
lucrările, a cerut sus şl taie Înfiinţa
rea acestui comitet popular de cons
trucţie e r e  să ÎNTOCMEASCĂ ŞI 
SA CONTROLEZE TOATE LU
CRĂRILE. Aeett comitet trebuia ales 
de comuna întreagă şi oficialitatea li
berală nu avea ce căuta aici pentru 
a M  fi bănuită de părtinire politici.

Ori dimpotrivă aici toat» lucrurile 
au Lst Ittfocm’te de oficialitatea li
berală *ub directă supravfgh*re şi 
supunere ia dorinţeîe luheleior libe
rale şi căţeluşilor trădători din Gs- 
oagia.

Dacă M tiţa ar fi cionlat deîa fî- 
Ceput nnghile prea lungi a căţeluşi, 
lor săi da bună scamă că palatul sa 
sfinţea cu toată cinstea cuvenită.

Astfel încă pentr» totdeauna pe fron
tispiciu vor stăpâni 3 pete negre, 
c*ri vor vorbi generaţiilor viitoare 
de morala vremurilor de asi.

E ruşinos. Şi de atta nu putem 
consimţi la sceasti ceremonie ce-o 
înscenează 1 b-ralii pentru sfinţirea 
primiriei di* G*o»giu,

Geo»g u, la 25 Nov. 19361
Iosif Luca*

Dl. îuliu Maniu pleacă în  
streinătate în interesul Ţării.

Dl luliu Maniu va pleca peste c&~ J 
teva zile in streinătate mergând 1° 
Praga, Wiena si Paris, unde va lua 
legătură cu oamenii politici din a- 
cele tării în scopul de-a lumina ul
timele intămplări internaţionale, in 
legătură cu acţiunea revizionistă•

Toate cercurile Politice atribue 
mare însemnătate acestei călătorii 
fiindcă se ştie că de ea depind 
foarte multe chestiuni în politica in
ternaţională şi in politica internă a 
tării.

Liberalii era să se bată între ei în parlament
pentru un os de ros.

Ne vine ştirea ci deputaţii libe
rali era să ae bată între ei In parla
ment pentru un os de roi adecă 
pentru a ajunge la blidul cu linte, —- 
cam se spans fa popor. In toamna 
aceasta cu occzla alegerilor pentru 
birourile camerei s’a prodaa mare 
duşmănie Intre difoiţil candidaţi la
căt intr’o zi era cit pe-aci să ae ba
lă Intre ei. — După ce cu chin cu

| vai şi-au alea membrii biroului, aceia 
cari au rămas nemulţumiţi au anun
ţat ci vor cert anularea alegerilor.

Aceste lucruri sunt foarte triste 
«i nu sunt privite cu ochi buni de 
lume, mai ales ciad să petrec tu sâ
nul unui partid care se pretinde par. 
tid serios, de-aici se poate vedea că 
ce mare lipsă de disciplină şi de unire 
este Intre membrii săi.

G g  i*in a n i a
a mai dat o lovitură c o n t r a c t e l o r  de pace

La sfârşitul rlsbo ului mondial s’a 
hotărât, prin contractele de pace, ca 
anumite râuri s i  fie a Intregel Eu
rope, cu tonte că brăzdează trupul 
anumitor ţări. latre aceste râuri era 
şi Rinul.

Săptămâna trecută, Germania a 
trimis scrisori tuturor ţărilor cari au 
iscălit contractul de pace dels Ver
sailles, anucţându-le că nu se mai 
ţine de hotărârea mai sos amictiti.

Celelalte ţiri au de gând să tri
mită Germaniei scrisori de protest, 
Vor rămânea lasă cu scrisorile iar 
Germania cu dreptul câşt gaţ, deoa
rece Germania a mai arătat şi tn alte 
rânduri că face ce vrea, nu-i paşi 
de nimeni.

Ce zic la aceasta valachiştli şi 
gardiştii cari aprobă Germania, Cea 
care vrea iă  strice hotarele Ţării
noastre?

Io curând vom avea
un guvern aaţional-ţ&rănist

Z arul , Zorile" din Capitală scrie 
armatoarele despre apropiata schim
bare de guvern:

«Era foarte firesc, ca îa cea dintâi 
zi de lacru a parlamentului — fie că 
acest «lucru* s’a resumat la alege
rea birourilor — factorii politici ai 
diverselor partide, să discute situa
ţia şi să împărtăşească presei păre
rile şi informaţiile pe ceri le deţin.

Asiiti in pauza care s’a acordat 
majorităţilor, spe a se înţelege asu
pra canditâturilor la vice-preşediuţia

Camerei, un fruntaş naţional-ţărănlst, 
din cei mai indicaţi a cunoaşte lucru
rile ta cele mai riguroase taine ale 
lor, a  făcut cerc cu gazetarii, comu- 
nicăudu-le clieva chestiuni de mare 
importanţă.

latre altele, siarlştii au putut afla 
că guvernai rămâne ptnă la Martie
în 1937.

La acest termen, ie  va deschide 
succesiunea şi va urma an guvern 
naţional-ţărănesc”,

La judecătoria din Geoagiu
mai trebue un judecător

La judecătoria din Geosgiu sxfs- 
tîm la un spectacol foarte trist, prin 
faptul că această judecătorie este ser
vită numai de un singur judecător. 
Odată la această judecătorie funcţio
nau 3 judecători, cari puteau îu mod 
normal să resolve toate eh-stiflnlle. 
Dup’ace s’a desfiinţat uu post de ti
tular rămânând numai 2 posturi, pe 
urmă unul dintre ele s’a descem- 
plectat şi a rămas toată sarcina pe 
umerii unui singur judecător. Evident 
că intr’o circumscripţie judceătorcas 
câ cu peste oO de comsne este lu- 
suf cknt şi on cât s’ar sili acel ju
decător nu poate să aducă lucrările 
la starea celor din j adecătoriile ase
mănătoare. De «x. plnă ce la alte 
judecătorii să dau termene de 3—6

stpî. maximum de 2 luni la Geoa- 
gm termenele in Noembrie să dau 
pentru Aprilie 1937.

Ia asemenea codiţiuni accelerarea 
justiţiei sufere şi singurel remediu 
eficace este numirea grabnică, sau 
delegarea r.nui judecător pe locul 
descomplectat, fiindcă este destul de 
tragic ca uns dintre cele mai orop
site regiuni de moţi, să nu se poată 
bucura măcar de justiţie servită ra
pid, care Împrejurare luci poate con
tribui la ameliorarea, măcar infimi 
a situaţiei lor.

Deaceia atragem atenţiunea cu toa
tă seriozitatea organelor in drept a- 
supra acestui caz.

BAZIL MAXIM,
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Un m em oriu ni

Sindicatului Presei Române
din Ardeal şi Bunat cu pri vire 

In anteproiectul de lege sil presei

Sindicatul Presei Române din Ar
deal şi Banat, admis intre organisa- 
ţiile de presă recunoscute, primind 
anteproiectul de lege al presei din 
partea ministerului justiţiei pentru 
a-şi face oblecţiunile sale, a ţinut mai 
malt’, şedinţa da comitet şi de con
siliu plenar, hotărând a.şi fixa punc
tul de vedere faţă de anteproiect îra- 
tr’un memoriu.

Memoriul acesta a şi fost întoc
mit şi el a fost prezentat in o dele
ga te  a Sindicatului, compusă din 
dnli dr. Sebastian Bornemtsa, preşe
dinte, dr. Aurel Gocimsn vice-pre
şedinte, şi di Vladimir NicoarS, mem
bru In comitetul Sindicatului. In ace
la? timp memoriul a foit multiplicat 
şi se va răspândi printre siarişti, ziare 
şi parlamentari, pentru Ca ei să poată 
lua cenoştinţi de punctul de vedere 
al asociaţiei de presă dintre Carpxţi.

Iu ce priveşte anteproiectul In ge
neral, Sindicatul şi-a făcut observa- 
{lunile sale, făcând apoi şi amenda
mentele sale cu privire la singurati
cele articole. In observaţlunile gene
rale cu privire la anteproiect memo
riul Sindicatului face următoarele 
constatări.

1. Respinge caracterul poliţist şi 
vexatoriu al anteproiectului, demni
tatea noastră profesională de sluj
başi ai intereselor obşteşti refuzând 
cu hotărâre sft accepte disposiţii cari 
să facă din ziarist o figură urgisită 
de denunţător sau agent de poliţie;

2. Respinge tutela instituită prin 
acest anteproiect asupra Corpului 
ziariştilor. Sindicatul Presei Române 
din Ardeal şi Banat na poate acce
pta nici un amestec străin, — nici 
al Curţii de Casaţie, nici a Curţilor 
de Apel şi nici al Academiei Româ
ne, — ia organizarea profesională a 
Corpului ziariştilor, aşa cum dealtfel 
este şl firesc, mei un corp profesio
nal existent (corpul advocaţilor, co
legiul medical, corpul technic) nef'ind 
tutelat de reprezentanţii altor cor
puri. a accepta această tutelă ar în
semna ca noi înşine să ne Înjosim şi 
să ne dispreţuim profesinnes, recu- 
noscându-ne ca an corp incapabil să 
se conducă şi să se organisese sin
gur, — ceiace nu este cazul;

3. Respinge recunoaşterea îndrep
tăţirii viartştiior cetăţeni străini de a

face parte din c o r p u l  ziariştilor 
români.

4. Respinge sancţiunile speciale de 
o deosebită gravitate cuprinse de 
dispoziţiunil* acestui anteproiect cons
istând că noul Cod Penal Regele 
Carol II prevede suficiente sancţiuni 
şi răspunde pentru infracţiunile de 
presă, aşa că nu se arată necesitatea 
legiferării de noi sancţiuni;

5. Cere ca svlndu-s® In vedere 
situaţia de azi a presei româneşti din 
Ardesl şi Banat din necesităţi de or
din superior naţional, Corpul Regio
nal dela Cluj să cuprindă judeţele 
care aparţin astăzi Sindicatului Pre
sei Române din Ardeal şi Banat a- 
dicl toate judeţele din aceste pro
vincii, altfel conducerea regională a 
corpului profesional al ziariştilor ro
mâni fiind ameninţata să ajungă pe 
mâini minoritare, dat fiind faptul că 
jn arma vitregiilor de tot felul, sufe
rite de presa românească a regiunii, 
ea are şi ziare mai puţine şi mai pu
ţini ziarişti de cât presa minoritari 
şl organizaţiile ziariştilor minoritari. 
In aceeaş ordine de idei pentru a se 
asigura elementului românesc condu
cerea efectivă a organizaţiilor regio
nale ale corpului ziariştilor, Sindica
tul Presei Române din Ardeal şi Ba
nat vede ca necesar nu fărâmiţarea 
presei noastre Intre mai multe re
gionale, ci să dea regionalei Clcj 
încă 2—3 judeţe din vechiul regat;

6. Cere Introducerea tu antepro
iect a unor disposiţii pentru regle
mentarea raporturilor dintre patroni 
Şi aiarişti, prevederile contractului de 
muncă dovedindu-se insuficiente, In 
profesiunea noastră isind nev#le de 
ierarhizarea funcţiunilor îndeplinite 
de ziarist şi deci de prevederea de 
condiţii adecvate ierarhizării;

7. Cere să se dea atenţiunea cu
venită presei săptămânale, — d« o 
structură speciala, — din Ardeal şi 
Banat, acordlndu-se locuri pentru 
doi reprezentanţi ai ei In Consiliul 
superior al presei;

8) Cere ca In general anteproiec
tul legii pentru reglementarea regi
mului presei să nu cuprindă dispo
ziţii privitoare la: imprimărie, edi
tură, librărie, colportaj, distribuţie, şi 
afişare, — toate acestea având regu
lamentele şi legile lor speciale.

ŞTIRI.  1
Mulţumită publică.

„Reuniunea Meseriaşilor Români 
din Orâştie" exprimă şi pe această 
cale cela mai călduroase mulţumiri 
doamnelor: Valena Gavrilă şi Olim
pia Budoiu pentiu colecta întreprinsă 
dm iniţiativa proprie în scopul deco- 
rărei localuluii Reuniuni, încheiată cu 
frumosul rezultat de lei 2800:

Aceleaşi călduroase mulţumiri şi 
tuturor donatorilor care cu Inima larg 
deschisă au contribuit cu obolul lor 
pentru acest binevenit şi nobil gest

Comitetul
0

IUBIŢI ANIMALELE. Prietenii 
cei mai folositori şi mai credincioşi 
ai omului sunt de multe oii anima-

Qjraat: Dr, ALSX. HERA.fi ~

j Iele. De aceea ta multe ţări a’au în
fiinţat societăţi pentru apărarea lor. 
Afllm că şi la noi sunt astfel de so 
detiţi de ex. îa Bznat, la Tim şoara. 
Conducătorii societăţii de asoio vor 
priemia cu prilejul Crăciunului pe a- 
eele persoane cari au arătat o pur
tare omenoasă şi plinft de milă pen
tru anim tic.

*
OM BUN. Moşneagol loan Vin- 

tili din comuna Lancrlm (jad. Alb») 
i-s'a furat din cămară un sac de grâu. 
El n’« spus nimănui nimic dar fur
tul a ajuns la cuneşt-nţa jandarmilor 
fără voia lui. J undai mii au pornit 
cercetări şi au prins pe hoţ. întrebat 
că de ce n’a descoperit furtul, bătrâ
nul a spus că nu vrea s i mal ajungă 
acum pe la judecătorie, nici nu vrea 
să facă rău nimănui ac- m la bă
trâneţe.

SE SCHIMBA BANII In decursul 
lunii Decemvrie se vor pune fu cir
culaţie hărţii mari de câte o mie şi 
500 Lei. Ele vor purta desenuri de- 
ale marelui pictor român Grigorescu. 
Hârtiile de o mie Lei vor fi mai 
miri decât cele de pân* acum şi vor
avea culoarea albastră.

•
PIERZÂND BANII la .masa de 

noro«\ s’a spânzurat. Deşi prlntr’o 
lege votată abia anul trecut, a’an o- 
prit toate jocurile de noroc, de orice 
fel şi oriunde, — totuşi prin oraşe 
şi târguri e plin de şarlatani cu di
ferite „loterii" şi „mese de noroc", 
cărora le cad victime mai alea ţăranii, 
cari sunt mai uşor de înşelat.

Iată un css din cele multe: Ţă
ranul Adam Ghereben, de 38 ani, 
din comuna Boghiş, judeţul Satu- 
Mare, a’a dus la orsş, vânzând 10 
sari cu cereale, pe cari a încasat 
două mii Lei. Fiind stras la o ase
menea „masă de noroc", a pierdut 
ta scart timp 1500 lei din banii luaţi 
pe bucate. Intorcânduse acasă fără 
bani — de năcaz s’a spânzurat.

Oameni buni, feriţi-vl de loteriile 
şi mesele de noroc de prin târguri! 

*

CEL MAI MARE POD DIN LU
ME. Ia ziua de 13 Noemvrie a fost 
deschis pentru circulaţie cel mai 
mare pod din lume. Natural că şi

Local do închiriat
p o t r i v i t  pentru o

aflător în casa „Reuniunei 
Meseriaşilor R o m â n i  din 
Orăştie", (Str. I. G. Duca) 
care constă din: Un local 
de prăvălie şi o odae „Se
pare", asemenea

pentru sezonul  de vară _ _
curte potrivită pentru aşternut mese.

Informa Jiuni mai de aproape 
la Dnul DUMITRU MARTIN 
preşedintele Reuniunii.

Abonaţi „Solia44 
pentru ţărani numai 

cu 50 iei pe anul întreg

această „minune" nu putea să fie 
altundeva decât In America. Podul 
face legătura Intre Sxn Francisco şi 
Oakland şi are o lnngime de peste 
13 kilometri.

Deschiderea podului pentru cir
culaţie a fost făcută de cătră preşe
dintele Rooaewelt, dar nu la laţ* lo
cului, ci apăsând pe un buton elec
tric la reşedinţa s« din Washington. 

*
NOUI TIMBRE de aviaţie pentrn 

senzori. Pe ziua de 1 Noemvrie a’au 
pa» fa aplicare noul timbre de aviaţie 
pentru trimiterile poştale, adică pen. 
tru scrisori.

Vechile timbre de aviaţie s’an pu
tut întrebuinţa numai până la 15 Nov. 
Deia această dată vechile timbre no 
vor mai putea fi aplicate pe scrisori, 
d  vor trebui aplicate timbrele noul. 
Cele vechi vor putea fi întrebuinţate
la timbrarea actelor.

*
O DECORAŢIE comemorativi a 

„Unirii". Din prilejul zilei de 1 Dec. 
a. c. se va institui o nouă decoraţie 
.Ardealul", cu trei clase: aur,argint 
şi bronz. Noua decoraţie va fi acor
dată persoanelor cari au dobândit 
merite tu ridicarea politică, econo
mică şi cultnraiă a instituţiilor şi vieţii 
ardelene.

Una casă de fier mică
de vânaare,

Adresa ia administraţia ziarului.

De arendat
Dau Ia arendă cu îaceper*» 
de 1 Ianuarie 1937 moara 
ţărănească cu 2 pletri, situată 
in comuna Orăşttoara de jos. 
Iaformaţiuni ia sub tem natal, 

Dr. A U R E L  BACIU 
Corn. Orâştfonra de jos.

tofe pentru Uniforme 
la Liceu şi la Şcoala 
<ie fete, pentru Unifor
me <le Cercetaşi, elii- 
pie, berete, ciorapi şi 

lingerie, cu preţul cel mai 

r e d u s  la  f i r m a

V A S I L E  L V U L C U
SsăH Piaţa Aurel Vlaicu Nr. 5. HSlaS

Ţiswswl îîp tp u f ld l 'JklTMlNA” PrSstt*»


