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Drumul drept este cel 
mai scurt la ori care ţintă, — 
şi la ori care victorie.

ORGAN AL PARTIDULUI NAŢIONAL ŢARÂNăSC
A B O N A M E N T E :

pe 3 luni 3o lei —  pe 6 luni 6o lei —  pe 1 an 12o lei. 
pentru ţărani 5o lei pe an. pentru inst. şi Aut. 2 o i pe a i  

E X E M P L A R U L  2  LEI.

R e d .  ş i  A d m i n i s t r a ţ i a :
S t r .  O i i .  I  t u r i ţ i i i  ÎN o .  L î,
Telefon : No. 14 — Orăştie.

A p a r e  s ă p t ă m â n a l  s u b  î n g r i j i r e a  
u n u i  c o m i t e t  d e  r e d a c ţ i e ,

Director: Dr. A L E X . H E R L E A

— reclamant ??
de: Dr. Iustin Pop.

A. Vlad
A. Vlad prin fituicele : „Ofensiva 

Română* din Cluj şi cea domestică a 
lui din Orăştie, cu titluri si subtitluri 
de tobă mare strigă în larga lume, 
că l ă reclamat ne dl primprocuror 
Mihsil Sârbu, şeful parchetului de 
pe lângă t ibunalul Deva, la minis?, 
de justice ba — horibile dictu — a 
adresat şi un memoriu chiar Maies
tăţi Sale Regelui. Dar apoi st Iul a- 
cestui memoriul Ia'ă câteva perle: 
........gravitatea insultei, a cărei vic
timă am fost ■ • •*

• Dl primprocuror nu ar fi indrăs- 
ntt, să comită această înscenare de 
asasinat moral în contra m ea";

•de ce să nu-şi permită insolenta; 
să deschidă acţiune publică în con 
tra unui fost ministru* . . . .

»•••*infamia de a încerca sâ, 
compromită pe un fost mintsiru ca- 
lomnUndu-T etc.

Şi acum să facem niţică analiză 
«I unele constatări în legătură cu 
reclame {iunea şi memoriu] vârcole* 
cului dela Camera de Agricultură, 
părtaş perfect dovedit la delapidarea 
a’or 2 V, milioane lei, destinaţi a se 
cumpăra grâu de însemântare şi a 
se distribui agricultorilor din jud- 
Hunedoara.

1, A. Vlad a făcut reclamatlunea 
la mini8t• de justiţie şi memoriul la 
Rege în aşa timp, căn i Ministerial 
Public adeca parchetul înaintase deja 
apelul împotriva sentinţei milultoare 
a tribunalului, când deci seniinta nu 
era defln tivă, despre ce el avea per
fectă cunoştinţă• Astfel opera vârco
lacului nu că e o insolentă, ci e un 
act de revolverlsm terorizator asu
pra just't ei ca funcţiune de stat şi 
asupra instanţelor jud ciare, chemate 
să judece procesul, în care revolve- 
ri8tn e ascunsă şi crearea atmosfe
rei de falsă corectitate a dsale vrând 
să simuleze, cât de siirţitor este 
dsa fată de pretinsa „înscenare de 
asasinat moral împotriva dsale»

2. Consultând actele, am cons
tatat, că dosarul anchetei dela Ca
mera de Agricultură a sosit la par
chet In luna Iunie 1935. cu sesiza
rea, căsubverseeză grave infracţiuni.

Rechizitoriul def nitiv a  fost înain
tat la tribunal numai la finea lunei 
Octombrie 1936, deci după un an şi 
anei luni* Ce şi pentru ce a fost in
tervalul acesta atât de îndelungat şi 
neobicinut mai ales într’o cauză, în 
care nu s’a făcut nici o instrucţie? 
— Răspunsul e -‘ dl primprocuror M. 
Sârbu a temporizat afacerea nuirai 
şi numai ca să fie delicat fată de 
vârcolacul făcâadu-i hatârul, să aibă 
larga posibilitate de a aranja cauza 
achitând daunele, ca fn felul acesta 
doar s’ar fi putut găsi o usă posi
bilă de scăpare pentru A. Vlad. Tim
pul de 1 an şi 5 luni a  fost deci 
Ump de indulgentă, dusă afa de
parte de şeful parchetului, încât ş<-a 
expus propria sa persoană de dragul 
vârcolacului furibund* Acesta Insă

ştiirdu-se prea vinovat şi Harpegon, 
cum e, nevrând, să plătească dau
nele, a speculat eşs : dacă aranjază 
cauza în felul arătat, se încurcă im- 
ph'cându-se şi mai tare în crima de
lapidării şi mai şi chelfueşte, deci 
mai bine nu p’ăteste* Nădăjduia, că 
lichele, cari erau ch mate să-i dove
dească vinovăţia, îl vor ajuta depu- 
rând în favorul luf- Iar de ceilalţi 
doi roacuzeti nu l-a durut inima ci 
i-a în lăset în marea belea*

3 Dl primprocuror a fost aşa de 
indulgent, că nici n’a încadrat în 
procesul penal şi cele mai mult ca 

■4 Vi nrrlioane daune, unde A. Vlad 
are partea supremă de grea răspun
dere fiind el presidentul camerei. De 
exemplu: positia alor 120 tauri, de 
ceri nu se ştie, Ce s’a ales cu ei — 
şi altele.

4. In timpul cât cauza a stat la 
parchet fi dupăce a ajuns la tribu
nal dl dr. Victor Şoroş, apărătorul 
vârcolacului, a făcut dese Intervenţii 
pe la dl primprocuror, cerşindu-i şl 
una şi st alta psntru clientul său. 
Spre pildă: Când era ficsaiă deja 
desbaterea dela 4 Dec. 1936, d nul 
Boroş sugerat de A. Vlad, a avut 
curioasa îndrâsnealâ, să consulte pe 
şeful parchetului, cum ar fi mai bine: 
să se prezinte A. Vlad la deabatere 
sau nu?  — Se ştie, că nu s’a pre
zentat şi pentruca să evite aducerea 
cu mandat la o altă desbatere, a 
aranjat jocul frivol cu biroul dlui 
Boroş preluând acest birou citaţia 
acuzatului Vlad, ca astfel procedura 
să fie ne’ndepl.nită.

5. Instfş dna Vlad se folosea de 
d■ Boroş transmintănd prin acesta 
rugăminţile, ca soţul dsale să fie cru
ţat, să nu fie citat la parchet şi in
terogat, căci *.* îl atinge la nervi. Şl 
bunul şi m'lostvul primprocuror dă
dea ascultare ş ! as’or fel de interveni i*

Să desmintă A. Vlad, dna Vied 
şi d. Boroş constatările no as-re de 
aci, dacă au curaj.

6. Cum se întâmplă, că vârcola
cul nicicând nu l a atacat si nu l-a 
reclamat pe şeful parchetului în tim
pul îndelungat al cursului cauzei 
până după declararea apelului?

Nu mai continuăm cu inthnilătle 
de după perdea, de ceri s’a  folosit 
vârcolacul- Şi celea revelate aci nu 
le dăm publicităţii, ca să apărăm pe 
şeful parchetului, care în urma re
clamaţilor neghioabe şi a memoriu
lui nebun din oficiu se va justfica 
la forurile sale mai înalte, — cipen- 
trucă opinia publică e în plinele 
drepturi ale sale de a afla, cum a 
fost tratat reclamantul Vlad d n par
tea parchetului şi că există vre o în
dreptăţire de a  denunţa la minist* 
şi Rege pe cel, ce în permanentă a  
fost miluitorul vârcolacului, acesta 
însă i-pretinde, să incalce legea în 
picioare numai aşa de dragul lui, 
ca să scape*

*

Urmăm cu unele juste observări 
asupra reclam, şi memoriului în ches
tiune*

Vârcolacul aprehendează, cum 
şl-a permis un primprocuror „in
solenta*, să d esih d ă  acţiune pu
blică împotriva lui, care a fost mi
nistru Dar oare nu un fost sfetnic 
al Regelui trebue să ştie, în primul 
loc, că respectarea legii şi mai ales 
a cursului liber al just ţe i e o dato
rie primordială a iecărui cetăţean? 
— A* Vied a  mai învăţat şi dreptul 
a fest fi advocaţi deputat în Buda
pesta fi în Bucureşti apoi monopo
lizatorul tuturor presidenţilor din jud* 
Hunedoara, deci i-se pretinde în o 
măsură şi mai mare, să se recu
noască supus leg lor Şi nu ca el să 
fia mai tare decât acestea*

$i mai cev?. §i Groza Petru a 
fost ministru, dar acestui barem, — 
cum a declarat însuş — i-este foarte 
ruşine — el ştie bine pentru ce — 
că a purtat sşa o demnitate* Dl Vlad 
nu se resimte şi el de aşa o pudi
ci ţ e ? Dacă nu, atunci tara roşeşte 
la obraz, că a  avut la diferite de
partamente, chiar importante aşa un 
ministiu, care însuş a  dovedit în 
ju s tţe  cu certificatele medicilor de 
specialitate, că a  fost nebun în tim
pul, când trebuia, să fie sfetnicul 
Maiestăţii Sale*

De-o vreme încoace, mi-e groazl 
să răsfoiesc cronica judiciară a ga
letelor noastre. Pcite tot — falsuri, 
excrochtrii, şantaje fi procese răsu
nătoare de calomnie. Instanţele jude
cătoreşti, cărora li s’a Încredinţat con
trolul averilor, sunt asediate de de
nunţuri. Necinstea îfl fa tinde aripile 
de liliac, ca o flamură întunecată de 
ocrotire, a josniciilor omeneşti.

De-o vreme încoace, mi-e s.ârb l 
să urmăresc svâ colirile neputincioase 
ale conducătorilor, cari şi-au înăbuşit 
glasul conştiinţei. Numărul acestora 
se înmulţeşte, si de si. A s||si trăim 
din nou In veacul fanarioţilor, apus 
odată, dar Ires't din nou la e viaţă 
mai furtunoasă. Ascensiunile politice 
sunt tetemeiate numai pe josnicie su
fletească. Oportunismul sălbatec a 
pus stăpânire pe ţara românească. 
Ii simţim pintenii ascuţiţi, împlântaţi 
tn coastele mulţimii. Puhoiul de imo
ralitate depăşeşte stavilele banului 
s mţ, răstoarnă tot mai multe prin
cipii oneste şi cuprinde tot mai multe 
safir t?. Moravuri înspăimântătoarele 
împământenesc, cu încetul, iar noaile 
generaţii cresc sub pilde cutropitoare 
de id sal.

Tratamentul politic, impus Româ
niei, ca o condamnare silnici, şi-a 
dat roadele, Apăsarea nedreaptă a

Cine reclamă la ministru şi la Re
gele în condiţi atât de ticăloase şi 
anarchîzatoare, lipsite de orice te- 
meiu şi bună credinţă, — cum să-l 
numim? Mai potrvit e, să-i zici 
pirat el justiţiei, căci ceace face Vlad, 
vinovatul vârcolac, este adevărată 
piraterie asupra ace «tei funcţiuni de 
stat*

Pentru acest pirat nu ex'stă scuză. 
Poate in cszul, dacă la reclam, şi 
memoriul său ar fi anexat noi cerţi- 
f cate medicale, cu cari să dovedească 
că iar s’a întunecat de minte, ane
xând şi pe cele anterioare.

Iată concluziunee finală, singura 
posibilă asupra operei de neghioabă 
grandomanie, orgoliu stupid şi hi
pertrofie a eului vârcolacului recla
mant: ea este acea. pe care o for
mulează redacţia Ofensijel Române, 
în favorul vârcolacului, care însă tre
bue inversată, ca să potrivească cu 
adevărul şi dreptatea :

„In asemenea împrejurări este 
cazul, să constatăm, că evoluăm cu 
paşi repezi spre anarhie, spre com
promiterea spiritului de autoritate, 
spre bolşevismul sufletesc şt mental, 
căruia în mod firesc îi urmează —  

revoluţia
Dr. Iustin Pop.

I
fost ridicai! Îs rang de dogmă, pri
gonirea celor bani este socotit! s  fi 
virtute, t ir  lichelismul şl-s înfiripat, 
la noi, «poet de anr. Corupţia — o 
corupţie necunoscută până acum, po. 
porului român, — s’a întins ca o pe
cingine, între hotarele noastre. Şi, cu 
toate aceste, nimeni nu se găseşte, 
să revendice pe siama ţării primatul 
imoralităţilor consacrate, pe care ne 
place să-l atribuim statelor mai adân
cite In Orient. Iar dacă se găsesc, în 
schimb, oameni cari vor să îngră
dea s : i  drumul ce duce la prăpastie, 
noi Ii lovim tălhireşte, pe la spate, 
cu zlmbetul pe buse. Ce ne trebuie 
morali? La ce ne ajută demnitatea? 
Noi vrem să ne prăbuşim. Şi, fireşte, 
avem datoria de a preferi tăcerea 
s ambră a desnide j iii — vorbelor răs
picate. Sinceritatea crudă nu ne fo
loseşte la nimic.

Iar profeţii deiastrului sunt inco
mozi. Căci, In definitiv, cine a îndră
git axioma străine a pusnicilor din 
Occident: „memento m ori'l??

Ţara românească nu mai are câr
mi. Acesta este Inspăimtalătorul a- 
devlr. Cârma a început pe mâini 
scufundate, până la um lr, In caaanul 
de smoală al fărădelegilor.

Mândria românească — acea mân
drie care ne-a făcut cinste şi ne-a

Sub valul de corupţie...
d e ;  C o r n e l i u  C o p o s u .
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câştigat un Capitul frumos de vred
nicii tnerestats pe pagini glorioase de 
istorie, — toată — s’a prăbuşit. Tră
darea cate decretat! fapt divers, de
şertarea dela datorie este la ordinea 
zilei. Câţi dintre aed oameni — dacă 
pot fi numişi oameni — pe cari ca
priciile sorţii i-au ridicat pe creştetul 
ierarhiilor sociale, (şi prelungesc asi 
cambiile protestate ale dreptului lor 
la viaţă publică, scuipând ce au să- 
ro tit pinfi eri, şi sărutftsd tot ce au 
scuipai vlrtos, pâai ta r jan? Şi a. 
Ceşti trădători de meserie, ai convin, 
gerilor sfinte, si Încrederii ne merita
te, ai prieteniilor de care s’au arîtst 
nevrednici, caută noul piede*taîuri de 
afirmare păcătoasă, ren?gludu şl cre
dinţele din trecut, şi trigănd dungă 
neagră peste tot ce le-ar putea servi 
ca paşaport istoric, care si-i treacă 
peste graniţele nemuririi...

Câte-odatft mi se pare că suntem 
In vremuri de Apocalips. Şi urăsc pe 
toţi acei cari stau nepăsf tori şi ur
măresc, — fără să-şi poată stârni o 
cât de mică indignare, un cit de slab 
imbold de reacţiune, — valul de co
rupţie care creşte mereu, şi calcă, 
striveşte, sub torentul lui năvalnic, 
tot ce se poate numi virtute ome
nească.

Oare până când vom sta nepăsă
tori fn faţa atotputerniciei Intunere- 
cului ? Până când vom da din umeri, 
auzind că în ţara românească nu se 
poate face nimic, fără bani; că drep
tatea este a celui tare; că mita In
fringe orice îngrădire a para grafilor 
de lege; c l şantajai şi escrocheria 
sunt sisteme brevetate, cu cocardă 
tricoloră, pentru a te putea Îmbogăţi ? 
P in i d u d  vom roşi sub privirile 
pline de compătimire, ale Europei? 
P iu i când ne vom lăsa sfidaţi de ric
tusul inconştienţei cirmacilor noştri?

Oare p in t etnd vom primi, cu 
braţele deschise, pe toţi transfugii de 
vocaţie? Şi vom tăcea alături de cei 
Condamnaţi la tăcere fără de sfârşit, 
de nemernicia celor pe cari valul 
murdar al corupţiei i-a săltat h?t sus, 
tn fruntea destinelor noastre?! Pâai 
clnd?

Decât un rânjet nepăsător, in faţa 
unei case mortuare, nu poate, nimic, 
personifica, mai zguduitor, o tragedie.

Rânjetul păpuşilor ministeriale.

L i adunarea dlui Aurel Vlad 
ţinută In D o b r a ,  Ia 14 M a r t i e  
a, c„ vârcolacul dela Camera de A- 
gricultură a jud. Hunedoara, care 
ascultă la numele de A. Vlad, cre
zând, că cei ce |1 ascultă, sunt căpS- 
ţini de curechlu şi rizimându-ss şi 
pe neplszrea oamenilor de a se in
teresa mai de aproape asupra ispră
vilor lui | i  ale slugoiului său A. Ver- 
nicbescu, pe urma cărora s’au cons
tă tal peste 7 milioane lei pagube la 
numita Cameră a spus cele mai o- 
braznice neadevăruri tn adunare anu
mit cu gândul rău, să ducă In rătă
cire mal ales pe ţăranii noştri, cari 
nu ştiu, să cearnă vorba unui nidră. 
gar, cnm e numitul vârcolac. Aşa o 
purtare e cea mai mare înşelăciune 
care dovedeşte şi lipsa simţului de 
cinste al omenie şi cea a moralului 
răspunderii cam şi lipsa de ruşine şi 
conştiinţă, că nu-i iertai, să strici po
porul prin imbăiări mincinoase.

Şi peniiuce a Împrăştiat A, Vlad 
minciunile lui lndrisce;e, de cari e 
capabil numai un om, care cu mai 
d l  nimic pe ade văr şi dreptate şi s’a 
ltpădat şi de Dumnezeu şi de oa

L* Catafalcul ţări'..,
Tragedie naţională!
Noi nn putem crede, una Cu ca

pul, Că se plăteşte, Cu astfel ds mo
nedă, înălţarea unui popor!

Suntem tn preajma desnSdrjdii.
S ’au năruit atâtea speranţe îm

prejur şi s’au auzit uruituri surde din 
stăiea părţi, eă edificiul Întreg Iţt dă 
impresia că se datină şl cade peste 
noi. Lumea e despoiată sufleteşte. 
Ierarhia valorilor a căzut. Na mai 
ex’stl aici un sistam de gândire, nici 
de guvernare. Nu mai e nici o rân
duiţii, nlelirj. Reacjbnea plăpândă a 
binelui, tn atâtea rânduri, a eşuat, 
înregistrăm tentative de sugrumare 
a ofensivei demnităţii naţionale prin 
legi draconice de represiune, singu
rele cari se mai aplică, în ţara ro
mânească, acolo unde na trebuie şi, 
atunci clnd cu trebuie. Apatie gene
rali, pe toată liniai Până şi adjecti
vele noastre au obosit. Şi s’ar părea 
că fot ce putem face, este s t  ue plim- 
blm, ca nişte lunatici, |n hacs, flu
turând principii destestate de puter
nicii zilei şi abandonate de os menii 
lipsiţi de bărbăţie şi caracter.

Aşa s’ar părea.. .
Şi aşa ar fi!
Dacă n’xm ave» un crez, pe care 

să-l ducem la izbândi. Dacă n’am a- 
vea un steag, pe care e scrisă, cu 
litere de foc, biruinţa. Dacă n’am a- 
vea uu idol care aşteaptă, cu pumni 
de piatră, chemarea norodului îndârjii. 
Daci n’am avea o cruce, o resîfgnire, 
impltntktă în creştetul Migurei, pe 
drumul care duce la Bidâcin . , . ,

Valul de corupţ e iu Clare se scaldă 
ţara românească va fi oprit. Sunt sem
ne —nu aparente, ci semna vădite— 
de rostul cărora nu ne putem îndoi. 
Protestarea sănătoasă şi îndreptăţită 
scoate capul pe la colţuri de stradă şi 
se ridici peste tot ca o ameninţare.

iureşul demnităţii şi moralei creş
tine e în marş.

In marş e şi adevărul!
Pe deasupra hecatombei imforme 

de iluzii dărâmate, apare, în orizon
tul politicei româneşti, prin nori de 
neguri, cari încep a se risipi, luliu 
Maniu.

CORNELIU COPOSU.

menii bine simţitori şl bine gânditori? 
Pentrucă el a crezut, c l fşi va putea 
splla ruşinea Înaintea adunării, ce 
şt-a câştgat-o prin delapidarea sloi 
2 şi jum. milioane lei dela Camera 
A g r i c o l ă  pe cari in eonţelegere 
cu sluga lui, numit A. Vernichesca 
i-au sustras dela cameră şi i-au tre
cut la banca vârcolacului cu scopul, 
ca acesta, fiind îa lipsă de bani să i 
trafice şi speculeze Io geşefturtle ei 
de banei.

Cea mai neruşinat! minciuni a 
vârcolacului Viad a fost, că $1 in cu
vântarea lui aşa a purtat vorba şi 
aşa a înfăţişat starea lucrurilor, caşl 
când el ar fi fost mântuit de toate 
instanţele judecătoreşti, deci voia, 
sfi-i facă pe ascultători s i creadă, că 
el a rămas achitat definitiv de sab 
acuza cea grea şi mare a defraudării 
milioanelor de lei, daţi de mmisteriu 
pentru a se cumpăra grâu de Inse- 
mânţare şi a se dsstnbai agricultori
lor din judeţul nostru,

laid, cd aceasta e o minciună 
criminală, care se ddvedeşte prin 2 
lucruri: 1. vârcolacul A. Vi&d la 14 
Martie ştia prea bine, doar şi g«zeta

noastră i-a adu* la cunoştinţă mai 
Inaint*, că oarrhstal a înaintat apel 
fm potriva sentinţei milultoare a tri
bunalului, el ştia deci, că sentinţa 
aceasta n’a rămas definitivă adcca nu 
s’a întărit; 2. vârcolacul şti», c i eifsti 
în legea proc. penale srt. 458 la sare 
se spune foarte limpede, că minis
terial public are drept de apel ori 
care ar fi fost conduziunile reprezen
tantului său în instanţă.

Să afle deci poporul nostm  şi să 
iee spre ştire, că procesul criminal 
contra vârcolacului Vlad pentru de
lapidarea milioanelor dela camera 
agricolă nu s a  sfârşit, ci el va fi ju 
decât de Canea de Apel din Cluj, 
unde se va desbite altfel pregătit de- 
cum a fost la D vj, unde tn  bans b l  
1 a miluit. Curtea de Apel din Cluj 
va cusoişte toate amănuntele pro ce. 
sului şi ea uu va jertfi dreptatea de 
dragai orh lor Iul Vlad, csre şi el 
trebue, s i  alee sub puterea legilor.

Iată deci, cum ştie, să falsifice lu
crurile acest vârcolac, car# a mal dat 
el dovezi, că e meşter tn ale mtn- 
ciunei.

C i vârcolacul Viad este perfect 
vinovat şi ei nu se va putea dezvi
novăţi nici odată de sub acuza dela
pidării alor 2 jum. milioane lei, des- 
pae aceasta se poate convinge ori
cine se interesează, sfi cunoască s- 
ceasti m ire cauză criminală. L’am 
dovedit chiar şi eu ia articolul meu: 
„Ţiganul şi slănina sau Vlad Aurel 
şi achitarea lui", apărut in Nr. 9 dela 
14 Martie a. c, al gazetei noastre 
„Solia*. Ei e strâns iu cercuri de fer 
din cari nu mai este nici o scăpare.

Deci jos minciuna vârcolacului 
A. Viad, care uu numai că a sustras 
dela cameră suma gtoiavă de 2 şi 
jum. milioane lei, dar prin aceasta 
a plgabit şl pe toţi agricultorii ju- 
deţmui, caii fn urma defraudării n’au 
putut ajunge la grâu de sămânţă şi 
prin aceasta au suferii mari pagube 
şi statul rornâs, care are mari inte
rese, ca ia ţara noastră să se pio- 
ducă grâu de calitate bună, ca astfel 
să putem îavioge concurenţa la ex
port făcând un bun nume grâului ro
mânesc.

Şi apoi să nu se uite, c i în afară 
de aces.e 2 şi jum. milioane lei de- 
fruudate, mai sunt încă pagube cons
tatate peste 4 şi jum. milioane lai, 
cauzate prin alte abuzuri, iucerectl- 
iăţi, neg igenţă şi dezordine la camera 
de agricultură. Pentru acest»  are 
răspundere desclinită şi Încă cea mai 
mare răspundere chiar vârcolacul A. 
Vlad, căci el era preşedintele came
rei, care avea sfânta datorinţă, să 
ţină ordine ş\ disciplină la cameră şl 
s i  ingrijucă ca toată gestiunea aces
teia să fie ţinută in cea mai strictă 
corectîtate. Că ce lucruri ne mai au- 
z t?f chiar grosave, se întâmplau la 
camera de ugrîcaltsră sub A, Vlad, 
dovadă e, că ancheta făcută de un 
inspector al minis!, de agricultură, a 
constatat dispariţia a!or pesta 120 
tauri aşa, că nu se ştie ce s’a ales 
cu ei deşi figurează ca cumpăraţi de 
earner#.

Iată deci, cum a condus vârcola
cul această cameră, dar a avut inima 
să bage la buzunar tn fiecare lună 
10.000 iei plată iar pe urmă diurne 
şl cheltuell de deplasare frumoase, 
toate acestea pentru munca iui trud
nică, prin care a înfundat camera cu 
peste 7 milioane iei pagube, cari îa 
celsa din urm i toate vor cldea tn 
sarcina poporului, pe care ciocoiul 
dela Bobâlna, duşmanul conversiunei, 
al votului universal şi al reformei 
agrare, l-a înşeiat şi il ioşală cu atâta 
lipsă ue saflet şi ruşine.

«I
O aitg neobrlsare a vârcolacului 

A. Viad a test că a aruncai cu peatră 
asupra mea zicând, cl „un oarecare 
Iustin Pop a debitat cete mai gro
zave infamii, pe care le poate pro
duc® ticăloşia omenească”.

Că eu înaintea vârcolacului dela
pidator de milioane iei, bani publici 
şi încărcat şt cu alte lucruri usâte, — 
sunt un , oarecare" uu m i supără. 
Doar daci eu sunt un „oarecare", 
asta înseamnă, că cu mă pot perde

în mu’ţime firă a purta vie- o stlgmă 
a ru şinei. Vârcolacul Via i Insă în 
adevir nu e un „oarecare“ ci e o 
fiinţă prea binecunoscută şi deaproape 
determinată: el e delapidatorul mi
lioanelor dela camera de agricultură 
a jad. Hunedoara, care poartă pe 
obraz Înfierarea acestei grele crime.

Ferească Dumnezeu deci Ca acest 
vârcolac să aibă dreptul de a mă pure 
ps cântarul valorilor omului. Nu m l 
mai opresc nici la şarlatani» b i  asu
pra justiţiei ulei asupra adeverinţelor 
medicale, prin c*ri el lasuş a căutat, 
s i  dovedească, că timp de 12 *nl — 
d*la 1922—1935 inclusiv — el a fost 
nebun şi că boala lai poate isbucni 
din nou oricând. Voiu avea eu oca- 
ziunea, s ţ arăt, că sunt uu numai o 
superfodiate ci chiar o incamparabi- 
litate iu raport cu vârcolacul delapi- 
dktor, atât In ce priveşte capitalul 
mea intelectuali cât şi cel moral, cel 
social, cultural şi cel de simţire şi 
gâadire serioasă fi corectă. Despre 
mine şi delapidatorul A, VI. d nu se 
poate vorbi în actaşl si. Voiu da eu 
de gol deci pe vârcolacul şi tu ce 
priveşte celelalte falsificări, pe cari 
a avut cutezanţa să ie spună la 14 
Martie fn f*ţa adunării dels Dobra.

Da a ttida ti doar atât, că eu n’am 
scos In publicitate procesul criminal 
de delapidare al vârcolacului decât 
duplce parchetul l-a trimis In jude
cata tribunalului cu rechizitor defini
tiv iar tribunaifil a fixat desbaterea.

I-am acordat această nobleţă de
lapidatoare Iul A. Viad timp de un 
an şi 5 luni cât a stat cauza U par
chet, despre care eu aveam cunoş
tinţă, doar cunoşteam rezultatele las- 
păiuaâatătoare ale anchetei cu cons
tatarea daunelor trecătoare peste 7 
milioane. Nobleţă mea Îşi avea expli. 
curea In considcrsţbnea, că doar vâr
colacul îşi va trage seama, s i  achite 
daunele şi In felul acesta doar se va 
gtsi o cale buni d eşlre, cere să nu 
tie contrazisă de lege, în scăparea 
lui de temniţă. Doar m i gena şi pe 
mine cazai deoarece delapidarea mi
lioanelor şi celelalte abuzuri dela Ca
meră s’au săvârşit In timpul, când 
era partidul naţ.-ţăr. la putere cu gu
vernul lui Vaid*. Şi le-au săvârşit 
oameni din acest partid ps acea vre
me. Numai cât vârcolacul a făcut-o 
ca găinarii apSrludu-ss aşa : nu ştiu, 
n’am văzut şi ciuta, sâ arunce toată 
vina asupra altora, visând eu unde 
tinde vârcolacul, m’m gândit la binele 
ţ rli, al judeţului, al camerei şi mt-au 
venit Iu minte sfinţenia legii şi a drep- 
ttţii cum şi vorbele delapidatorului 
Viad, cars In toate adunările şi !n tot 
scrisul său la gazetă strigă In gară 
mare: Pedeapsă de moarte asupra 
celor, ce se ating de banii publici! 
Astfel m’am gândit, că e cea mai 
sfântă dreptate, să i-ss întâmple iui 
după vorbele lui.

la zrtico'i*, pe cari i-am scris pâ 
această temă asupra vârcolacului 
m’am ţinut la nota rechizitorului de
finitiv al parchetului şi i-însoţeam cu 
concbsiuniie cele mai logice şi mai 
convingătoare. Uşor a înţelege, că 
desvăhrile mele polemice, chiar ire
zistibile, l-au atins usturător pe vâr
colacul, de aci neruşinarea iui de a 
iovi ta cap adevărul şi a arunca şi 
asupra mea cu peatră nidtjduind, 
că va putea lacurca lumea ascunzâa- 
da-şi marea crimă de delapidarea 
banilor grâului de fasemânţare cu 
scopul, ca banca lui strâmtoraiă atunci 
de bani, să-î poată specula Io geşef- 
tunle ei.

Re închin deci vârcolacului dela
pidator cu aceleaşi cuvinte, ca cari 
mi-a tachinat el m ie: S ’a ivit un oa
recare Aurel Vlad, cel care deja In 
prima lui tineretă şi-a geşeftălit chiar 
$! religlunea trecând peste noapte 
dela greco-catolici la greco orientali 
şi care prin gazeta lui „Solia Drep
tăţii dela Orăştie şi cu graiu viu a 
debitat asupra mea cele mai grozave 
infamii, pe cari le poate produce ti
căloşia omenească l

Cine este deci ticălosul ordinar?

Dr. Iustin Pop.

Abonaţi „Solia^

Despre adunarea din Dobra
a dlui Aurel Vlad
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pentru a expropria pe ţărani
Domnilor h  giferatori! Dacă d-v. 

tot faceţi Ia legi si decrete-leg:, de 
ap oape 4 ani în continuu, v’eti mai 
gândit gi la apucătura de care se 
foiosegle banca „A deleanu* din O- 
ifietie prin expozitura ei d tla  Geoa- 
giu-băi, pe care o foloseşte pentru 
exproprierea ţăranilor „ROMÂNI" 
băstlnagi, cari mai au In jurul băi
lor .băncii" câte un „fiintic" de pfi- 
munt? Vedeţi studiat-o mai de-a- 
proape că poate veţi putea să învă
ţaţi ceva nou dela aceşti bancheri- 
matadori — ceva analog de a pune 
în practică în viitoarea voastră gu
vernare.

Ştiţi de ce-i vorba? Administra
ţia băilor impune cor sil ului comu
nal, ca să aducă hotărâre, ca ţăranii 
băştinaşi de lângţ băi să fie impuşi 
cu dări gi aruncuri mari fi cu biruri 
speciale pentru sezonul de vară când 
în< hrieză gi ei câte o cameră două, 
vizitatorilor. Ce să vezi, ţăranii ro
mâni dela Geoagiu băi sunt mari 
proprietari de hoteluri ?! Lucru ce 
încă nu a-ti Ştiut poate ? Ascultaţi! 
Acegti ţărani îşi închiriază pe tim
pul verii camerele Eor proprii în cari 
ei locuesc gi pe acesi sezon merg gi 
ei în vilegiatură, dar ştiţi unde ?

In podul gurii, în ieslea din po
iată, în şopru, dacă-1 are, mai în 
pivniţă, sau după o clae de notret 
Si acolo unde-1 milue bunul D-zeu. 
lgi face deci gi omul nost vilegia
tura cu scopul să câştige gi el câte

Muit: s’au s;h rnbal îa lume după 
crâncenul războiu mondial, Şi mai a» 
Ies molie t'aa  gth'mbal în România. 
Dar vai, a proape nici o schimbare nn 
s’a ilcot pentmca omenirea să se 
simit msi b'.ne, mai apropiaţi de me
nirea el. Un trai câtuşi de puţin mai 
dulce, m ii armonios, mai mulţumitor 
pentru bieţii oameni, treci tort de o 
d  pă prin aceast i vale a plângerii ca
re este viaţa 1

S’a schimbat modul de gândire 
mentalitatea unor oameni bătrâni, care 
au rupt brutal prietenii intime de o 
dnrati de seci de ani, oameni barăm 
cari azi calci sub picioare cele mai 
delicate aranjamente, făcute erl cu 
solemnitate laţi de semenii lor ! S ’a 
schimbat mentalitatea multor tineri, 
cari nu mai asculţi cu evlavie, ca al
ţ i  dată istoria scris! şl orali a Înain
taşilor lor pe care s i o socotea s ci 
drept temelie a «forturilor lor tine
reşti, Intru propăşirea naţiei 1 Am 
trecut Insă şl prin alte trac sfor miri 
miraculoase, pe care mintea noistră 
normală nu le mai înţelege) au trecut 
printr’o tranformare miraculoasă şi 
alte fiinţe, alte obiecte, alte Into;miri 
sociale, menite a servi bietului muri
tor la suportarea greului din „valea 
plângerilor*.

Altă dată se formula dictonul: 
Peştele e porcul sfiracnlui, Acest dic
ton astlsi nu mai 8«»*i, fiindcă — 
peştele e mâncarea milionarului.

Iutr’adevir. cetim în „Universul* 
nr. 61 din 3 Martie 1937, pag 10 co
loana 6 c i kg de peşte costă 300 lei 
Cel mal eftln e 24 lei.

Mi-aduc aminte, că tatii meu un 
ran din munţii Apuseni, hrinia bine 
milia numeroasă, 10 copii plus per

sonalul ajutător, cu pe|te comun, «ftin 
La sile mari gustam şi din „peşte 
gi as* de o calitate superioară. Ah, 
bunul meu părinte, ce pe pământul 
sterp al munţilor noştri, ar trebui să 
ai durert a de a ne vedea murind de 
foame, căci peştele comun costă 24 
lei iar cel gras 800 lei 1 Peştele nu 
mai e porcul săracului 1

Zilele trecute am vândut un porc 
124 kg, al unei rude a mele, cu

un ban pentru acoperirea lipsurilor 
multiple. Dar bancherii dela „Arde
leana sunt geloşi Si pe acest câştig 
»mare“ ? al Jocu'fori’or, deci caută 
f»ă-l acepareze pe orice cale gi să 
jjpuiescă si de ultima vlagă pe bie
tul ţăran doeră-doară îsi ia către fu
sele din apropierea băilor, şi să-si 
lase locurile frontigtilor valahi.

FrontiŞtii cu număiuyul, sunt — 
cum vedeţi — foarte im ani, încât 
nu-si deu s'iama, că ei în compa
raţie cu bietul ţăran, sunt cu drep
tul impozabili asupra venitului din 
sezon: au hotele cu camere mul te 
8i fi gras plătite de vizitatori, au 
restaurant p părat plătit gi cu b lete 
de băi extraordinar de scumpe, de 
rivalizează chiar cu Vichi!

In aslfel de împrejurări le con
vine frontiştilor să ceară impunerea 
ţăranului român, atât de slugarnic 
gi de obidt de numărugul vaidiet al 
domnilor, cari sa cred atotputernicii 
timpurilor. Mânca-i-ar ciorile gi spân
zurătorii !

Si ce să vă mai aduc aminte? 
Aceşti domn», cereau odată în par
lament să se facă lege cu pedeapsa 
cu moarte— contra jupuitorilor 1 Ei 
însă înţelegeau a  se aplica legea 
contra altora — nu gi contra lor.

Şi neruşinaţii mai cred, că vor 
mai găsi^ măgari cari să le voteze 
„bulucul* putred.
Gco3giu, WV-937. Ios'f Stoica.

20,5 Iei kg. la societstea„Mica*. Preţ 
bunişer, fiindcă pe p'aţă nu căpătăm 
pe ei decât 19-20 lei Ni t.a  spus ci 
dacă era ceva mai gras, aş fi primit 
pe el 21 lei la kg, Bun. Va s i zici 
cel mai gras porc se vinde cu maxi
mum 21 lei, pecând peştele cei m»i 
slab cu 24 iar cel mai gras cu 300 
lei kilogramul! .

Transformarea valorii peştelui pe un 
preţ aşa de urcat, Incit nu-1 mai pot 
consuma decât milionarii, e cel puţin 
pentu noi care trăim In munţi la gra
niţa txtrem de opusă de locul unde 
vieţuieşte peştele. Bălţile din Dobro- 
gea şi Marea Neagră, ateistă tranfor
mare e pentru noi un miracol fiindcă:

Pestele se naşte se fmuiţeşte şi 
creşte liber adecă fără ca tu, omule să 
porţi ceva griji pentru neşterea Imul 
ţirea şi creşterea Ici nici pentru hra
na lui. Nici nu-ţi baţi prea mult ca- 
că o boală oarecare stârpeşte sau re
duce îa mod considertbil neamul peş
tilor. Cel mal» Iţt rămâne sarcina de 
a-1 prinde şi de a-1 prepara de a-1 
conserva da a-1 pune In comerţ şi (n 
consumaţie. Iar spre acest scop, du
pă cit ştim sustau anumite copersţil 
subvenţionate de Stat. Şi cu toate a- 
cestea sau poate tocmai da aceea peş
tele la locul de producţie (Galaţi) sau 
în apropierea acestui loc cosii 21-300 
lei kg. La coi nu mai ajunge căci 
n’avem cu ce-1 plăti!

Pe când cu privire is porc situa
ţia se prezintă diametral opuşi. îna
inte de toate se recere, ca porcii s i  
lie selecţionaţi.; Din primul moment 
când si un porc la casă a! yi o anu
mită grijă : Să-l hrăneşti cu hrană po- 
tri Ut spre a ss dtsvolla, să-l ţii In 
loc curat mai tlrziu să-l hrăneşti cu 
porumb şi derivatele cerealelor, b t 
chiar şl cu lapte spre al Ingrăş*. Cr s- 
cut şi gras Mind să-l porţi cu grije în 
trăsură la tlrg  sau la lo.ui de con
sumaţie unde ai dreptul de a-1 duce 
numai după achltsrea unor taxe. Ade
seori clnd porcii sunt crescuţi graşi, 
potriviţi pentru consumare ba chiar 
şi în decursul prăsii ei creştere! se i- 
veşte cile o boală sS-i sicem pesta 
porcină care stârpeşte ori cel puţin

decimează porcii (n care s’a lnvstlt un
capital real plus o trudă îndelungată 
boală c ae  te lasă pe tine agrhultor 
crescător de porci calic şi d^solat. 
Pentru cultura animalelor de casă de
ci şi a porci’or, pentru ferirea lor de 
boal5, pentru valorlfcsrea lor nu s’a 
brodit înfiinţarea de cooperative bu
năoară nici nu oferă Statul cultivato
rilor oarecare alt sprijin remarcabil. 
Şi totuşi kg. de porc se vinde cu 
mix'mam 21 lei pecând pestei* cu 
nrinimem 24 cu m*x!mum 300 . .  . 
şl atâţia le i!

Na ţi se pare bunule cititor cl 
această chestianea Icovală una dintre 
minunile cu care se gospodăreşte ţa
ra ? Şi daci na ţi se pare minune te 
rog lasă s t  pătrundă şi îa înţelegerea 
noastră care sunt motivele că peştele 
din apele României trăind liber fâr* 
nici o jerfă din partea omului costă 
300 lei pe «âad porcul a cărui cul
tură sunt îmbinate atâtea rizlcurl şi 
oboseli costă abia 21 lei kg. Nu (i se 
pare a fi logic că dacă peştele costă 
300 lei parcul ar trebui să costexe 
600 lei adeca mai raţional ar fi ca cel 
mai fin peşte costă 300 lei porcnl ar 
trebui s i  costeze 600 lei sdeca mai 
taţ onal ar ii ca cei mai fin peşte si 
conteze 10-14 lei când porcul costă 
20-21 Ici kilogramul,

tn timpul de după războiul mon» 
aial am fost privitori pjsîvi ai mai 
maltor miracole apărute In viaţa soci
al economici a patriei noastre. Ade
vărat care n’au contribuit la propă
şirea straturilor largi ale populaţii!, 
ci zi cu zl, cias cu cias ne apropiem 
tot mai mult de mizerie cel mal pu
ternic imbold spre anarhie gi spre 
destrămare naţională dar toloşi mira
cole. A siei am fost şl suntem mar
tori visual! la câteva mii de Îmbogă
ţiri prin miracol da azi pe mâae. 
Suntem martori v'zuali ai înăţi- 
rii la cea mai înaltă treaptă de dem
nitate îa cârmuirea ţării a câtorva in
divizi al căror cel mai mare merirt 
e ci ştia vorbi multe verzi yi uscate 
ştiu să îmbete lumea că apă chioară. 
Am vlzut miracolul prin care popo
rul suveran ta baza sufragiului uni
versal îşi conduce destinul (prin co
rupt te Şf sforării) . . .  la prăpăd şi 
pierzare 1 Am văzut miracolul prii- 
care fii harnici şi chibzuiţi ai patriei

Pentru
şi cei (lin

Resimţiţi de tăietura ucigătoare, 
ce li-nm aplicat, Viad gi scârboşii 
viei mi ai lui, se zvârcolesc disperaţi 
în uima răspunsului meu, dat asu
pra productului lor infect, care putea 
fi tipărit numai în gazeta de cloacă 
a m luitului de parchet gi tribunal, 
ca să nu ajungă în saloanele cu do
miciliu forţat, destinate delapidatori
lor de bani publici.

Ei nefiind fiinţe omeneşti, ci de 
celea, pe cari le produc gunoierele, 
sunt îa totaiâ carenţă a cinstei gi ru- 
finei astfel e da înţeles, că metodul 
de a opera al lor, este ticăloşia, care 
de astâdată se mai dovedeşte fi în 
nemernicia, că nu reproduc intregi 
passgiile din răspunsul meu asupra 
pamfletului lor murdar, ci numai o 
parte, tendenţios aleasă, dar gi a- 
aceasta ciungărind o propoziţe, cre
zând, că în felul acesta îmi vor pu
tea face morală pe tema scrisului 
meu.

Dar nu-i aga. Eu am scris răs
punsul meu îatr’un stil prea cavale
resc pentru acela, cari m au provo
cat fi cari m’au provocat într’un fel, 
cum numai specimenele infimei de
cadenţe, ştiu să facă aceasta gi al 
căror simţ de rugine gi de tot, ce 
constitue etic omenesc, s’a  spulberat, 
dacă a existat vre-odată — volatili- 
zându-se de tot în timpul aventurilor

3 0 0  lei kg. de peşte!

au fost desmoşten'ţi ta profitul altor 
fii leneşi «i iz 'to ri! Am văzut mira
colul c i s ’a ajutat populaţia ţării de*- 
finţfindu-se factorul primordial de 
producţie creditul prin strangularea 
creditorilor etc. etc. tot atâtea miraco
le care sau înfăptuit spre îmbuibarea 
câtorva sute «au mii de cetăţeni pe 
când alte milioane tânjesc In cea mai 
neagră miserie 1

Trăind sub vizlunes miracolelor 
de tot soiul vizlnd că peştele „oorcul 
săracului* s ’a avântat la preţul de 300 
lei devenind hrana predilectă a mili
onarului mai Că am fi aplicaţi a cre
de că iscusiţii noştri! ocârmoitorl 
ne-ar produce şi un miracol spre fo
losul şi al nostru şi al populaţiei din 
munţi mai vârioi. Le dăm spre me- 
ditare teza : oare nu s’ar putea tofiin- 
ţa cu puterile satanice de cari «e ve
de, dispun, o pescărie pe muntele 
Găina sau pe stânca Detunata ? Ca 
să nn mai crştera porci şi vite, fără 
reataMlitate. ci s i  prindem anual căte 
un peşte de 100 kg pe care vom pri
mi 30.000 lei sumă cu care poate trăi 
o familie nevoiaşă ....  Aviz aspiran
ţilor parlamentari. Nu impoarti c i va 
fi şi asta o speranţă irealizabilă ca toa
te speranţele vârâte cu patos fn sto
macurile lihnite de foame a nenoro
ciţilor Moţi 1 . , . .

Nu I Minuni de aceste nu se vor 
întâmpla cel puţin nu Ia timpurile 
prevăzute de mint;* omenească. Cel 
mult ss vor perpetua sub răbdarea 
stupidă a poporului suveran minunea 
căpătuirii prin tertipuri mefistofelice 
a câtorva .şmecheri”.

Şi fiindcă peştele încă e un produs 
naţional nu dorim nici scăderea pre
ţului lui. Ci dorim sincer ca produ
sele trudnice ale muncii noastre ale 
tărâmului puţin fertil *1 nostru preda
se îmbinate nu numai cu oboseală 
mare şi îndelungată ci şi cu rizlcnri, 
adeseori dezastruoase aceste produse 
să aibă o valoare mai proporţională 
ca acea a peştelui. Nu atât spre a ne 
hrăni copilaşii ca mălai şi a-i păşi de 
trig îmbrAcâadu-i cu câteva sdrenţe. 
Alt cum vom pieri sau cel puţin vom 
fi oameni fără vlagă aici, la graniţa 
de vesi I ....

Brad Martie 1937
L. VRACIU.

A. Alad
cloaca lui.

Întreprinse din ţară, în ţară apoi prin 
beţiile, bătăile gi scandalurile fără 
seamăn, de prin speluncele, tavernele 
gi lupanarele cuibare de apaşi, cari nu 
puteau da alte rezultate, decât ca 
acestor vânturători de ţări gi să li-se 
infiltreze în sânge numai banditismul 
cu tot ceiace constitue element al 
crim naiităţii de infimă josnicie gi de 
cea mai mare primejdie pent u so
cietatea omenească.

Dl Iorga gi dl Cuza bătrânul, m’ar 
felicita de felul spiritual, ce l-am 
cheltuit punând la punct pe Vlad gi 
gângăniile lui spurcate, iar dl Arge- 
toianu m’ar decora, — Vlad însă gi 
viermii lui, al căror element de viaţă 
e în lumea fecală, nu pot, decât să 
se svârcolees.ă, căci i-am strivit de 
moarte* Dr. Iustin Pop.

Frumoasa serbare la şcolile primare
Ş oble primare din localitate, îm

preună cu grădiniţa de copii, au dat 
Duminecă seara, în 21 c-, în sala 
„Central** un foarte reuşit spectacol* 
Astfel s’a distins şcoala primarA de 
fete de sub conducerea d-goarei Cân- 
dea, şcoala primară de băeţi de sub 
conducerea d-lui N. Creţu gi mai ales 
grădiniţa de copii mici, de sub con
ducerea d-goarei Octavia Popovici.

S’au executat coruri bine reugite, 
s a u  Spus poezii, s a u  jucat mici 
piese, etc*
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Ş T I R I .
IN V IT A R E , — Despărţământul 

„ Astra" Orfştie — ca onoare V | 
roagă, să binevoiţi a participa la Con
ferinţa D-lul profesor Ionel Silviu 
Pitariu despre „Psihologia omulut 
modern", care va avea loc Sâmbătă 
27 Martie, a. c- orele 8 jum ■ seara, 
In sala festivă a liceului „Aurel Viaicu".

Intrarea liberi.
Prof. ARON DEMIAN,

Dir. lie. „Aurel Viaicu" yi preş.
Desp. „Astra“ Oriftle.

CONSTITUIREA ASOCIAŢIU- 
NE1 „FEMEIA SATELOR- LA DE
VA. Din iniţiativa plină de duh con
structiv românesc, al D-nei Maria Lt 
Colonel Pârvulescu, a avut loc in 
aiua de 10. III. c< in Deva, punerea 
cărămizi la temelia Asociaţi unii, Fe
mela Satelor".

Astei se alege următorul comitet: 
Maria Lt. Col. Pârvulescu preşedintă; 
Dorica adv, Dânşorean Vice-preşc- 
tin tl; Any Rotea vicepreşedintă; Titi 
Dr. Caba casieră; Profesor Lupşer N. 
secretar.

Membre in comitet: Lenuţa Col. 
Bei glu, Magda Dr. Moşoigo, Veturia 
Col. Amzulescu, Any Dr. Groia, 
Stella Ctuffs, A. Popovici, Elvira 
Ghinea, D-na Sirbu.

Adunarea şi-a lnihis şedinţa in- 
tr’o atmosferă de cald nntusioasă şi 
optimism care şi-o atins apojeul după 
cuvintele de mulţumire adresate de 
D-na Preşedintă MARIA PÂRVU
LESCU care anunţă că donează d a 
zed de mii lei pentru primul pas de 
progres al Asociaţiunel,

Mai mult (n N-rul viitor.
*

„ARCO* REGELE RÂSULUI va 
da un spectacol în sala „Central" 
din localitate, Duminecă 4 Apr. a. c. 
ora 9 seara*

*

STUDENŢII, cari în timp de 2 ani 
n ’au  trecut examenele unui an de 
studiu, vor fi ş’eişi din şirul studen
ţilor universitari. Afa a  hotărât m m-
sterul educaţiei naţionale'

*
TRANSFEREA ÎNVĂŢĂTORILOR 

Ministerul Educaţiei Nai- a hotărât 
ca învăţătorii care vreau să-Şi cea
ră transferarea, să alăture ia cerere 
yi fişa (coala cu notele personali) din 
care se poate vedea mai uşor drep
tul de transferare.

*
MARI REVĂRSĂRI DE APE IN 

POLONIA. Incălzindu>se aerul, ză- 
peslle mari de pe munţii Tatra, din 
partea de Miasă-noapte a României, 
au început s i  se topiascl. Din cauza 
aceasta râurile, cari (şi aveau izvoa
rele prin partea locului, aa crescut 
mult yi s’au revărsat, acoperind cu 
pânaa apelor lor, o mulţime de sate 
din Polonia. In apropierea localitlţii 
Chelmno apele Vutulel au îngrămă
dit o mulţime de sloiuri de ghiaţl, 
cari înfăţişau pentru ţinutul acela un 
mare prăpăd. Din cauza această an 
început polonii s&-le spargă cu tu
nurile.

*

LÂNĂ DIN ZAHĂR. Mai vedem şi 
această minune. Ia Italia s’a pus In 
vtnzsre Începând cu 8 Martie a. c ţe
sături de „lanital‘ adecă postavuri 
de lână fabricate din zahăr. învăţaţii 
itsleni, au descoperit meşteşugul de- 
I  scoate lână din sahăr acum 18 lu
ni, In curând vom vedea astfel de 
stofe şi pe la noi.

#

PUNGĂ CU SBARNĂITOARE 
Minuntţenia aceasta a foit făurită de 
ciamarul Iosif Fuerstner din Buda
pesta. Acesta din caie afară de su

părat pe nişte hoţi, cari ii furaseră 
punga cu bani din busunar, şi-a pus 
Ia gâsd, să zădărnicească odată pen
tru totdeauna, buna reuşită a acestei 
ruşinoase meserii. De aceea, tot mun- 
cindu-şi mintea, a izbutit să făurească 
o mlnunlpnie de mişinărfe, mică de 
tot, ca o sbârnăitozre, pe care ascun- 
zând-o ’n purga, rând cineva se a- 
tinge de ea sbâraăe de-ţi ţ!ue ure
chile, atrăgând (a chipul acesta lua
rea aminte a păgubaşilor la primej
dia ce-i paşte.

MASARYK de*87 de ANI. înteme
ietorul Cehoslovaciei, T. Masaryk, a 
împlinit zilele trecute 87 de ani. De
şi retras din viaţa politică dar de sfatu
rile întemeietorului de ţară, se ţine şi 
astlzi seamă. întregul popor ceboslevc 
mulţumeşte lui D-zeu, că le-a dăruit 
la vreme potrivită un astfel de băr
bat, iar vrednicului preşedinte ti urea
ză încă mulţi ani Cu sănătat».

NOI CERERI *DE EXPORT de 
grâa au fost zilele acestea rezolvate 
de către Oficiul central de valorifi
carea grâului. Intre cererile aprobate 
sunt pentru Grecii, Olands, B sigla, 
Italia şi Anglia.

*

ANUNŢ■ In biblioteca Partidului 
National-Ţărănesc au apărui până 
în prezent următoarele broşuri-'

2. ION MIHALACHE: Adâncind 
brazda, 80 pagini, 10 lei-

2. Prof. G RĂDULESCU-MOTRU: 
Ideologia Statului Român, 46 pagini, 
5 lei.

3■ W N  MIHALACHE: Ţărănism 
şi nationalism, 46 pagini, 5 lei.

4 P. P. SUUU - Ţărănism şi doc
trinele de import, 34 pag. 5 lei

5. Prof. VtRGIL M a DGEa RU. 
Doctrina Ţărănistă, 62 pag. 8 lei

6. Programul P- N- 1. redactat în 
grei popular, 102 pag- 10 lei-

7. Prof. G. ZÂ N E : Ţărănismul şi 
organizarea Statului Român, 44 pag- 
5 lei■

8. ILARiE DOBRIDOR: Problema 
Tineretului, 64 pag

Afară de acestea au mai apărut, 
în Biblioteca tineretului national-ţă
rănesc din Jud. Ilfov, următoarele 
lucrări, care se află de vânzare în 
acelaş loc:

1. Prof. VIRGIL MADGEARU: In 
demnuri pentru Tineret, 31 pagini, 
5 lei.

2. STANCIU ST01AN: Ţăranul 
în literatura română, 31 pag. 5 lei-

Atragem atenţiunea tuturor pre
şedinţilor de organizată judeţene, a 
şefilor de sectoare şi a tuturor mem
brilor P- N Ţ. asupra acestor lucrări 
folositoare şi-i sfătuim să le cum
pere. In felul acesta, citindu-le, îşi 
vor putea îmbogăţi cunoştinţele şi 
îşi vor putea oteti inimele şi credinţa,

Aceste broşuri se găsesc de vân
zare la Casa Partidului, în Bucureşti 
Str, Clemenceau No. 9 la dl N. Băl- 
şanu.

Cererile se vor adresa în Str• Cle
menceau 9, pe numele Casei Parti
dului National-Ţărănesc Broşurile 
acestea se vând numai pe bani gata 
sau se expediază contra rambars-

Eacs/n un călduros apel către 
Domnii preşeăinti de organizată ju
deţene să ne dea preţiosul Dior con
curs, cumpărând şi răspândind in 
luăetul Dior aceste broşuri din bib
lioteca P. N. Ţ.

L̂t>ont&ţi 9,fiato.Ua>*

Corpul Portăreilor Trib. Hunedoara. 

No. 67-1937.

Publicaţiune de licitaţie
Subsemnatul Portărel aduce la 

cunoştinţă generală că în baza de- 
c'z unei No. G 9960—1937 jud. Deva 
în cauza execution ală a  urmăritoa
rei Firma Fabrica de ciorapi GBL S. A- 
dom. în Sebeş, contra urmăritei dom. 
în Deva pentru 939 lei cap. ş’ acc. 
fxează termen de lic'leţie pub'ică 
re  ziua de 5 Aprilie 1937 ora 15 în 
Deva când se vor vinde în favorul 
urmăritorului şi în bsza art. 30 leg. 
XLI-1908 a urmăritorilor alătureţ mo
bilele : 1 Dal'on de iarnă cu blană 
Iei 700, 12 umbrele lei 1200 1 co
ffer lei 200, 1 svrtter lei 400. 2 genţi 
lei 200, 4 tricoţi lei 200, 1 corfă de 
voyage lei 200, 1 cassă de fier lei 
1000, preţuite total în 4100 lei.

In caz necesar mob lele se vor 
vinde şi sub preţul de estimare.

Deva, la 26 Fi buarie  1937.
§ef portărel;
Indiscifrabil

Un g iîeju de fler şi o 
poariă de fier se ef!ă de 

vânzare în O.ăşiie Str- Baron Ursu 11.

Trader
Cumpăr TRACTOR marca 
FORDSON necesar pentru 
batoză de treerat. Poate fi 
foloilt de 2—3 ani dar la per
fectă stsre de funcţionare.

A se adresa oferte d-lui.

Toma Iordan
Corn. MÂNERĂU. pi. Hunedoara.

Vin de vânzare.
Vm nou tonne tare cu 7 iei litru, 

vin special „Rising de Rin" cu 12 
Lei litru, vin vechiu „Risling de Rin" 
cu 16 lei litru se vinde dels 3 ferii 
in sus. Informaţii la adm. gazetei 
„Solia" Str. Gh. Bariţiu No. 2.

O domnişoară română serioasă din 
familie onestă cu cel pnţin 4 clase de 
gimnasiu poate afla ocupiţle de birou 
pe câte o j imitate de zl.

Informiţ’i la administraţia gazetei 
„Solia" str. Bariţiu N. 2.

Cassa de Păstrare, Societate Anonimă din Orăştie
-Judeţul J-Iunedoara.

înregistrat in registrul bancar din D eva s u b  N ', 1/1935.

Cassa de Păstrare Sozietate Anonimă din Orăştie ţine în ziua de 
11 A p r i l i e  1 9 3 7 ,  la orele 11 a. m., îa localul său proptiu

LXIV-lea adunare generală ordinară,
la care cu stimă suni invitaţi onor. acţionari. Dacă adunarea generală 
nu ar fi capabilă de a lua concluzii valide, conform art. 19 din statute, 
adunarea generală se va ţinea în ziua de 1H A p r i l i e  1 9 3 7 ,  la 
orele 11 a. m„ fără privire la numărul acţionarilor prezenţi, precum 
şi a acţiilor depuse.

O R D I N E A  DE ZI :
1. Deschiderea adunării, 2. Desigaarea a doi acţionari pentru 

verificarea Procesului-verbal. 3. Raportul Consiliului de Administra
ţie, Înaintarea bilanţului. 4. Raportul Comitetului de supraveghiere. 
5. Hotărîrca asupra acceptării bilanţului şi contului de Profit şi Pierdere, 
Darea absolutoriului. 6. Eventuale propuneri.

Conform §-Iui 17. din statute, în adunarea generală numai ace! acţio
nar are drept de vot consultativ şi decisivi care şi-a depus acţiile sale, îm
preună cu cupoanele neexpirate, cu 3 zile înaintea adunării generale.

Acţiile cele nouă, cari nu sunt eliberate acţionarilor, se consideră ca 
acţii depuse, despre cari se pot primi adeverinţele cuvenite la cassieria in
stitutului. Conturile verificate de Comitetul de supraveghiere de pe anul de 
gestiune 1936. se pot vedea In localul institutului, cu 8 zile Înaintea zilei 
adunării generale.

Consiliul Administrativ.

Bilanţ încheiat la 31 Decemvrie 1936.
A C T I V .  Cassa numerar eftetiv Lei 508.285'— Disponibil la bănci în 

tară Lei 33.895'— Poitofoliu de titluri româneşti, efecte publice Lei 13.558'— 
Portofoliu de scont, plâtibil în ţa ră : a) cambii fâ ă garanţie Lei 1,381.615'— 
b) cambii garantate cu ipoteci Lei 265.284'— Debitori beneficiind de legea 
lichidării datoriilor din 7 Aprilie 1934 (cotă rămasă): creanţe agricole Lei 
3,139 367'—. Creanţe urbane Lei 584.326'— imobile necesare comerţului 
propriu şi pentru funcţionari Lei 490 000'— Alte imobile Lei 415.000'—1 
Mobilier Lei 1000'— Conturi diverse Lei 22.817— T o t a l  Lei 6 855,147 — 
Conturi de ordine: Cauţiuni statutare Lei 310.000— Efecte spre incassare 
Lei 29.651 '- T o t a l  Lei 339651*—

PA SIV . Capital social Lei 2,000.000— Fonduri de rezervă, rezerve 
legală Lei 817.504'— Fonduri de amortizment pentru creanţe dubioase Lei 
400.000'— Fond de pensie Lei*571.031*— Depuneri spre fructificare pe ter
men Lei 2,844 412'— Dividende neridicate Lei 18'288'— Conturi d iv e le  
Lei 188.723"— Beneficiu net Lei 15,189'— T o t a l  Lei 6.855.147— Conturi 
de ordine: Deponenţi de cauţiuni statutare Lei 310,000'— Rtmitenţi de efecte 
spre incassare Lei 29.651'— T o t a l  Lei 339651'—

Contul Profit şl Pierdere încheiat la 31 Dec. 1936*
D E B IT . Cheltueli de Administraţie Lei 236-932'- Impozite şi taxe 

Lei 39.044'— Amortizări: a) la imobile Lei 70.053 — b) Pierdere rezultând 
din aplicarea legii lichidării datoriilor din 7 Aprilie 1934 Lei 38-023'— Di
ferenţa de curs la poitofoliu de titluri Lei 31.372'— Dotarea fondului pen
tru creanţe dubioase Lei 65.800'— Beneficiul net Lei 15.189'— T o t a l  Lei 
496.413 —

C H E D 1 T .  Dobânzi incassate Lei 396.507'— Venitul portofoliului 
de titluri Lei 730'— Venitul imobilelor Lei 47.924'— Beneficii diversa Lei 
51.252—  T o t a l  Lei 496.413 —

Consiliul Administrativ•
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