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14 N o e m b rie !
Partidul Naţional-Ţărănesc a fixat 

marea sa demonstraţie din Capitală» 
pentru ziua de 14 Noembrie-

După întrunirile de aslă vară, în 
cari fiecare provincie şi-a manifes
tat cu entuziasm încrederea în par
tidul condus de d- I- Mihalache şi 
în programul de alcătuire a noului 
stat ţărănesc, Capitala tării va avea 
să primească Ia 14 Noembrie peste, 
200-000 de oameni, cari vor veni 
să-şi spună răspicat cuvântul.

Vor veni să spună că această tară 
trebue să fie a celor ce muncesc şi 
trudesc, nu a  celor câţiva cari spe
culează, fură şi trăesc în belşug-

Vor veni să ceară zecile de mii 
de ţărani dreptate pentru ei şi copii 
lor, vor veni să şi asigure un viitor 
mai bun, pentru urmaşi.

Vor veni să strige răspicat celor 
ce conduc cu părtinire, că fără o 
dreaptă împărţire a bunurilor, nu se 
mai poate.

Vor vent să arate că lăsaţi pradă 
— mai departe, — cartelurilor hră
păreţe ţăranii români vor sfârşi prin 
a-şi face singuri dreptate.

Vor veni să pună la punct pe dis
perat» cari socot că mai pot azi, 
după aîâtea experienţe, să utilizeze 
diversiunile, pentru împiedecarea ţă
rănimii de a-şi afirma vrerile.

Noi nu ameninţăm-

i
Nu ameninţă decât cel slab, cel 

nevolnic cel speriat că pierde o situa
ţie-

Cel tare, cel ce cere un drept nu 
ameninţă-

Dar numai afirmarea unei vointi 
a lui, constltue o ameninţare.

Vor spumega trântorii şi sperlarii.
Se vor agita traficant» şi afaceriştii* 

•*-» Gazetele lor spurcă zilnic, cu câte 
o răutate şi o necuviinţă pe fruntaşii 
vieţii noastre politice-

Zadarnică,trudă!
La 14 Noemvrie ţărănimea română 

îşi va rosti vrerea-
Stat ţărănesc cu desfiinţarea drep

turilor şi avantajiilor, atâtor şnapani 
ce trăesc din speculă şi jaf-

Stat ţărănesc cu promovarea ele
mentului meriios dela sate şi cu po
litica îndrumată în folosul acestora.

O asemenea mare demonstraţie 
nu poate fi împiedecată şi nici com
promisă — aşa cum vor unii — prin 
organizări de contra-demonstraţii, ca
raghioase, caii să demonetizeze a- 
cest fel de manifestare populară.

Vor înţelege toti ce înseamnă o 
adevărată şi reală popularitatei vor 
înţelege toti de ce nu pot avea suc
ces, pe drumul diversiunilor şi _ al 
combinaţiilor de culise, cari n’au 
nici o legătură cu reaiilăţle-

Octav Livezeanu-

DupS cum am anunţat şi în nume- 
rii trecuţi ai gazetei noastre, iubiţii 
noştri conducători dnii Ion Mihalache 
preşedintele partidului naţional-ţără
nesc, Mihai Popovici preşedintele 
organizaţiilor din Ardeal şi Banat, 
Victor Moldovan secretarul general 
al organizaţiilor din Ardeal şi Ba
nat, precum şi alţi distinşi fruntaşi 
ai noştri vor sosi în judeţul nostru.

Scopul veniri lor In judeţ este de a 
cunoaşte conducătorii şi oamenii mai 
devotaţi ai partidului din judeţul nos

tru şi a se convinge de credinţa şi 
cinstea oamenilor de pe aici. De a- 
ceia s’a şi convocat comitetul jude
ţului care se compune din membrii 
mai de seamă ai partidului întrucât 
doreşte să stea de vorbă cu ei. Ast
fel ei vor sosi la Oiăştie în ziua de 
Duminecă 3 Noembrie 1935 şi vor 
pleca unii mai departe la Arad, un
de se ţine tot o asemenea adunare 
după masă, iar alţii vor pleca înapoi 
la B-cureşti cu trenul de seara.

Unde şi la câte ore se va ţinea 
şedinţa comitetului
şi cine va putea lua parte la şedinţă.

După cum am anunţat Duminecă 
va avea loc şedinţa comitetului nos
tru judeţean la care vor lua parte 
dnii Ion Mihalache, Mihai Popovici. 
Victor Moldovan şi alţi fruntaşi. A- 
ceastă şedinţă va avea loc în sala 
. Central" la orele 10 dimineaţa. Ast
fel fiind, membrii noştri fruntaşi vor 
sosi deja dela orele 9 dimineaţa în 
Orâştie pentru ca să fie cu toţii a- 
dunaţi Ia orele 10.

La această şedinţă vor putea lua 
parte numai membrii recunoscuţi ai

partidului nostru. Astfel în primul 
rând vor lua parte membrii înşişi 
ai comitetului judeţean- Pe lângă 
aceştia vor mai putea lua parte şi 
preşedinţii fruntaşi, oameni de în
credere din partidul nostru de pe 
sate cari nu fac part« d n comitet, 
— însă aceştia numai pe bsza bile 
tului pe care îl vor primi dela con
ducerea partidului- — Astfel toţi cei 
ce vin să ieie parte să se îngrijească 
de bilete de intrare în sală.

C onvocator
Com itetul judeţean al partidului nostru N aţio - 

nal*Ţărănesc se convoacă în şedinţă extraordinară  

pentru ziua de 3 N o e m b r i e  1935, la ora 10, în  

O ră ştie.

Şedinţa va fi prezidată de D l M ih a il Popovici, 

fost M inistru.

Vice preşedinte: Secretar general:

Dr. Iustin Pop. L Dânşoreanu

Foarte mulţi oameni răutăcioşi răs
pândesc vorba că între Dnii Maniu 
şi Mihalache ar fi mari neînţelegeri 
şi că Dumnealor ar fi pe cale să se 
despartă unul de altul, — Aceasta 
desigur că este un mare neadevăr 
întrucât Dumnealor luptă mai mult 
ca ori când pentru unitatea partidu
lui şi biruinţa lui. — De altfel se 
poate afla aceasta şi din vorbirile 
cari se vor rosti Duminecă la adu

narea comitetului din Orăştie, şi 
unde acei neîncrezători vor putea 
să audă aceasta chiar din gura iu- 
b'tului nostru preşedinte a dlui Ion 
Mihalache.

Deci iubiţii nostrii partizani trebue 
să aibe încrederea cea mai mare în 
înţelepciunea conducătorilor nostrii 
şi să nu se laşe amăg ii de vorbele 
răutăcioşilor.

La adunarea de Duminecă
a comitetului judeţean vor Jua parte toţi fruntaşii noştri.
Fiind convocat pentru Duminecă 

la Orăştie comitetul judeţean al par
tidului naţional-ţărănesc şi fiindcă 
s’a auzit că vin şi Domnii Ion Mi
halache. Mihai Popovici, Victor Mol
dovan şi alţii, fruntaşii din judeţul 
nostru s a u  hotărât să participe cu 
toţii la această şedinţă de comitet. 
Astfel Duminecă va fi la Orăştie

una din cele mai alese adunări a  
comitetului nostru judeţean la care 
vor participa adevăraţii şi cei mai 
buni conducători ai partidului nostru- 

Spre acest scop se vorbeşte că a- 
ceştia s’au hotărât să se grăbească 
şi să sosească deja la ora 9 dimi
neţi ţa în Orăştie spre a  fi toată ziua 
împreună cu noii noştri conducători*

Duminecă vor sosi la Orăştie 
D. Ion Mihalache şi M, Popovici

Duminecă In 3 Noembrie cu oca- 
ziunea adunării comitetului partidu
lui Naţional-Târănesc din judeţul nos
tru, vor sosi la Orăştie şi Dnii Ion 
Mihalache şi Mihai Popovici.

Dl preşedinte Mihalache păşeşte 
‘ pentru pruna dată pe pământul a- 

cestui judeţ şi are o dorinţă ferbinte 
de-a cunoaşte mai de aproape oa-

De ce am scos
Desigur cetitorii noştri se vor în

treba că de ce am ieşit în ed;ţie 
specială. Ei vor trebui să ştie că am 
ieşit în această ediţie specială ca să 
le aducem cu un ceas mai de vreme 
ştirea îmbucurătoare că iubiţii noş
tri conducători Ion Mihalache şi Mi-

menii credincioşi şi cinstiţi ai parti
dului nostru.

De altfel şi poporul de-abia aşteap
tă să-l vadă pe marele său conducă
tor Ion Mihalache, care este singu
rul preşedinte de partid care s’a ri
dicat din ţărănime, fiind el însuşi 
ţăran şi care şi-a păstrat portul său 
strămoşesc.

ediţie speciali
| hai Popovici vor sosi la Orăştie în 

ziua de Duminecă 3 Noembrie 1935 
Iar dacă ieşeam numai la termenul 
precis, ei nu puteau primi această 
veste îmbucurătoare decât numai în 
ziua sosirii marilor noştri bărbaţi.
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la Câmpulung
In 24 Octomvrie a avut loc în sala 

festivă a clubălui partidului naţional- 
ţârănesc, adunarea comitetului executiv 
al partidului naţional-ţărSnesc din ju- 
deţul Muscel.

Au luat pa te dnii Ion Mihalache, 
I. C. Petrescu, Aiex. Muşetescu, Nico
l a  Suţu şi alp' fruntaşi ai partidului.

Primul a luat cuvântul d. Alexandru 
Muşătescu care salută pe d. Ion Miha
lache în numele organizaţiei din Mus
cel, asigurându-1 de devotamentul tu
turor muscelenilor.

D. Nicolae Suţu, face un expozeu 
al activităţii depuse de comitetul exe
cutiv In judeţ.

Cuvântarea d lu i Mihalache.
Primit cu puternice ovaţii, preşedin

tele partidului naţional-ţărânesc spune 
următoarele:

Nu voiu face declaraţii politice, căci 
a trecut timpul teoriilor. Astăzi trebue 
să facem aplicaţiune pe teren, pentru 
dărâmarea unui guvern şubred şi in
capabil şi înfiinţarea unui regim sănă
tos şi de muncă.

14 Noem brie
Am auzit, spune dsa şi am citii şi 

în ziare că d. inculeţ vrea să stea de 
vorbă cu mine. De ce să ne pierdem 
vremea degeaba.

D. Inculeţ poate sta de vorbă cu d. 
Goga, căruia sâ-i spună dacă să mai 
facă ori nu întrunirea dela 14 Noem
brie, fiindcă acesta se compoartă ca 
un instrumet al liberalilor. Teatru eu 
nu fac şi nu iubesc înscenările.

Noi nu l-am întrebat pe d. ministru 
de interne când am hotărât să facem 
întrunirea nici nu-1 vom consulta unde 
trebue să o facem şi cum să ne com
portăm.

Poate să-i dea indicaîlnni dlui Goga 
nu nouă. Ce rost ar avea astfel cele

5000 de cămăşi albastre şi batalioa
nele de asalt chemate să ţină aduna
rea In aceiaşi zi cu noi?

Noi ştim cine i-a adus la Cernăuţi 
şi cine vrea să-i aducă la Bucureşti, 
Situaţia falsă se va demasca însă dacă 
se va persista în acest gând. Cu ce 
loznică vor veni în Capitală oamenii 
dlui Goga? St strige „jos guvernulI" 
Asta nu cred că o vor face, căci gu
vernul i-a adus.

Să strige „sus guvernul"? Dacă vor 
face acest lucru, se vor demasca re
ciproc.

Sau poate sunt aduşi la Bucureşti 
pentru a se încăera cu partidul naţio
nal ţărănesc? Nu cred însă ca să îm
pingă inconştiinţa pe un ministru de in
terne ca să facă acest lucru!..

ia ă de ce cred că totul nu-i de cât 
o înscenare, un teatru prost regizat. 
Eu la farse însă nu mă pretez

Partidul naţional ţărănesc a demons
trat întotdeauna că ştie să respecte or
dinea fârâ intervenţia autorităţilor. 
Căci acestea nu fac decât să provoce, 
aşa cum au făcut la Sighet. Dacă Insă 
vom fi provocaţi, vom şti să răspun
dem. Şi nu numai contra slugilor dar 
şi contra stăpânilor, care Ii asmuţă 
împotriva noastră.

Sensul luptei Partidu lui 
National-Tărănesc.

D. Ion M halache termină, spunând: 
Venim la Bucureşti şi vom ţine întru
nirea. Nu o vom amâna decât într’un 
singur caz: dacă guvernul va pleca.. 
Nu vrem să luăm puterea prin umi- 
linţi, sau prin rugăciăni ca alţii. Dacă 
am fi In această postură, ne-am retra
ge din luptă boi cerem puterea pen
tru ţară, pentru înfăptuirea unui prog
ram de refacere şi întărire a României 
Mari.

Povestiri între ţărănime
In ziua de vineri 1 Noembrie, 

când este târg de vite la Orăştie s’a 
întâlnit badea Ion din comuna Balşa 
cu badea Niculae din Dâncu'-mare 
şi ca nepotul Spiridon din Coseşti 
şi s’au pus la taifas cam aşa precum 
urmează:

Badea Ion: Dar ce se mai aude 
prin ţară că noi ăştia de peste Mu- 
răş aiungem greu de tot la veştile 
ale noi.

Badea Niculae: Cum nu-ai auzit 
tocă nimic?

Badea lo a n : Nu am auzit, dar 
dacă Iţi şti ceva spuneţi-mj şi mie.

Nepotul Spiridon: Da oare nici 
gazeta „Solia" dela Orăştie care 
scrie pe partea dlor Mania şi Miha
lache, n’ai primit-o?

Badea Ion: Nu, că la noi e cam 
departe şi ajungem s’o cetim tot dea- 
una după praznic.

Nepotul Spiridon: Mă mir că acu
ma s’a trimis gazeta cu două zile 
mai de vreme şi Eoi deja de alaltă- 
eri ^m cetit că vine în judeţul nostru 
dl Mihalache proŞf dintele partidului 
nostru a celor caii votăm cu roata

şi mai vin în judeţ şi alţi fruntaşi 
de aceia cari ţin cu politica dlor 
Maniu şi Mihalache.

Badea Niculae: Nu ştiu dacă-i a- 
devărat dar oamenii din comuna 
noastră Dâocul mare au auzit că dl 
Mihalache este ţăran îmbrăcat ca şi 
noi în haine albe şi mă tot mir ca 
cum o fi un ministru îmbrăcat ţără
neşte.

Nepotul Spiridon' Dapol, de bună 
seamă că-i adevărat numai om ca dl 
Mihalache nici nu găseşti până-i lu
mea. că el e ţăran adevărat şi când 
s’a făcut ministru nu şi-o lăpădat 
haina ca alţii ci o poartă cu fală şi 
azi este preşedintele celui mai mare 
partid din România.

Badea Ion: Apoi dacă-i aşa mă 
grăbesc repede să le spun la Bă’ş - 
ni mei şi la oamenii noştrii de peste 
Murâş, că ar li păcat să nu-i vedem 
măcar odoiă în viaţă pe domnii Ion 
Mihalache şi Mihai Popovlci şi alţi 
fruntaşi cari vm ia Orăştie Duminecă.

Badea Niculae: Aşa Bade Ioane 
că şt eu mă grăbesc să le spun la 
Dâicanii mei.

Cine atacă pe dl Mania
Desigur că a fost mare indignarea 

oamenilor cinstiţi din aceasiă ţară, 
faţă de cuvintele necuviincioase prin 
care DI Aurel Vlad, — atacă la orice 
întrunire valahis'ă, pe Dl Iuliu Maniu. 
— Şi nu mai mică a fost revolta 
acelora din acest judeţ cari au ce
tit aiticolul de fond, din 19 Oct. al 
ziarului local „ î n a i n t e " ,  — unde 
Dl, N Susan, prezintă pe dl Iuliu 
Maniu, — ca „o stea apusă”. — A 
avut autorul acestui articol atâta în-

drăsneală, încât să judece el. pe un 
Maniu. — Sau poate în sâmbria ce 
primeşte dela „Ardealeana* Dlui A- 
Vlad, este şi preţul serviciului zia
ristic ce face, de a ajuta pe Dl Vlad. 
— în atacurile sale?

Noi nu căutăm de Ci- Doar facem 
o tristă constatare: de unde până 
acum Dl Susan, un tânăr talentat, 
era bine apreciat, acum se pune în- 
tr’o postură care nu-i va aduce de
cât disgraţia celor ce l-au cunoscut

şî  apreciat. — Şi e logic să fie aşa | 
când e l . . .  bietul. . .  judecă pe un 
Iuliu Maniu.

De un Iuliu Maniu nu s’a legat 
nici un om politic de mare valoare. 
Nici chiar dl Vaida, nu a  spus şi 
scris nimic contra dlui Maniu. Nici 
nu aveau ce. Iuliu Maniu este o pa
gină de aur a istoriei noastre politice 
şi naţionale.

Zi de zi se înmulţesc adoratorii 
lui. cari încep să recunoască, drep
tatea lui Iuliu Maniu.

Doar dl Aurel Vlad, care mei până 
eri era prietenul devotat şi adorato
rul dlui Maniu, doar dânsul caută

să i atace- Noroc însă că atacurile 
d-sale, nu prind. Cine să ia în seamă 
vorbele d sale care a primit certifi
cat medical că nu-i în toate minţile ?

Dl Susan, trebuia să califice deci 
pe şeful său Dr. Aurel Vlad, ~  „o 
stea apusă", nu pe Iuliu Maniu.

Un Iuliu Maniu judecat pentru 
faptele şi trecutul său de un om cu 
certificate de dement şi de u n ....  
N. Susan. Ce ruş ne.

Nu ştiu ei, că despre un Iuliu Ma
niu nu se poate ocupa decât: 

„Istoria neţională şi politică a Ro
mâniei.

„ Solia".

Cum aranjează
liberalii partizanii

La Casa Muncii CFR. a fost loc va
cant un post de medic primar de 
serviciu. Dl Dr. Co tinescu, ministrul 
muncii, a numit în acest post pe d. 
dr. Dan Berceanu, care este frate cu 
primarul culorii de albastru din Bucu
reşti.

In acest pcst de cu ând ocupat, dl 
Berceanu primeşte un salar de 80,000 
lei pe an.

Dar acest domn Berceanu mai ocu
pă şi următoarele posturi de unde esie 
plătit şi anume:

1 Medic-şef al Societăţii de Te'e-

foane, cu salar de circa 80.000 lei 
lunar.

2. Medic al Băncii Naţionale, de 
unde încasează lunar 20 000,

Medic la Uzinele Comunale Bucu
reşti, cu 25 000 lei lunar.

V săzică d-sa are peste 100.000 Lei 
(unasutimii lei) pe lună Oare nu-i 
prea peste măsură de mult să încasezi 
atâţia bani ?

Acest din urmă post putea fi ocu
pat şi de altul care n’are câştig, căci 
iarăşi nu-i cu dreptate ca unul să albă 
prea mult şi altul nimic.

Dar aşa-i sub regimul liberali

S’a arătat în numerile trecute ale a- 
cestui ziar, care este programul cultu
ral al partidului nostru referitor la or
ganizarea învăţământului primar. Din 
punctele programatice înf ţişate în acel 
articol, a rămas nelnserat, punctul de 
vedere al partidului faţă de „problema 
cărţilor de şcoală* şi a „controlului 
învăţământului primar*, probleme de 
o mare valoare didactică."

In programul nou al partidului s’a 
prevăzut că se va înfiinţa monopolul 
cărţilor didactice.

Este o măsură pe care o cere cor
pul didactic de ani de zile, ca singu
ră măsură a face posibilă ieftinirea 
cărţii şi pătrunderea ei, până în cele 
mai umile colibe sărace, căci într’un 
stat cu regim democratic, nu este în
găduit să fie cartea un obiect de lux, 
aşa de scum? încât nici dascălii, în
drumătorii culturii, să nu şi-o poată 
procura, — decum marea mulţime de 
copii, ai ţăranilor, cei mai mulţi aşa 
de săraci.

Simplificarea şi adaptarea programei 
analitice la necesităţile practice locale 
şi regionale şi in conformitate cu noile 
curente pedagog ce, întocmirea manua
lelor şcolare într’un spirit şi limbaj po
trivit fiecărei regiuni şi selectarea ma
nualului cel mai bun, prin concurs, — 
va trebu1 să premeargă aplicării mo
nopolul cărţii şcolare.

In ce priveşte problema „controlului 
învăţământului, partidul naţional ţără
nesc, îmbrăţişează în totul deziteratele 
„Asociaţiei Generale a învăţătorilor*,— 
In sensul ca recrutarea organelor de 
control să se facă fie prin concurs, fie 
prin cursuri speciale, sau merite didac
tice excepţionale, omiţându-se recru
tarea lor, prin merite pur politice.

Şi, cine a cetit dezideratele congre
sului fnvăţătoresc ţinut în 9 Sept. a. c. 
ia Timişoara, şi a consultat şi proec- 
tul de lege al învăţământului primar 
întocmit sub ministeriatul Dlui Profe
sor D. Guşti, va fi văzut că aceste 
deziderate referitor la „controlul în în
văţământ* sunt trecute şi în susnumi- 
tul proect de lege, între art. 245—265. 
Recrutarea şi ierarhizarea organelor de 
control, a fost proectată în senzul ve
derilor Invâţătorimii, căci acest ante- 
proect de lege a fost discutat în v ra 
şi toamna anului 1933, de către toate 
asociaţiile judeţene a învăţătorilor. 
Schimbarea denumirii de azi In aceia

de inspector şcolar judeţean şi sub- 
inspectori şcolari de circumscripţie şi 
subinspector şcolar de administraţii 
dându-se atribuţiuni mai largi Inspec
toratelor şcolare judeţene (actualele re- 
vizorate), ierarhizarea organelor de 
con rol în modul următor: subinspec- 
tori şcolari de circumscripţie (2—4 în 
fiecare judeţ) inspector şcolar judeţean, 
inspector şcolar regional şi inspector 
general, (desfinfându-se inspectorii de 
circumscripţie de azi. cari vor deveni 
inutili), — sunt unele din inovaţiile 
fericite ale susnumitului proect de lege. 
Modul în care urmează să se ţină con
cursul de recrutare sau cursurile spe
ciale ce urmează a lua fiinţă pentru 
pregătirea organelor de control şcolar, 
vor fi puse la punct, atunci când a- 
ctst anteproect va deveni lege. Evident, 
că organelor de control inamovibile 
cari au fost ridicate în această funcţie 
pe baze de merite didactice şi cari fac 
cinste controlului, li se respectă toate 
d epturile, în acest antrepoed de lege.

Cei ridicaţi însă fără nici un merit 
didactic. îără si fi servit cel puţin 10, 
12 ani în învăţământ şi în special în 
cei rural vor trebui să se prezinte la 
concurs.

Şi cei ce vor reuşi, vor fi reintegraţi 
în control unde urmează să fie adevă
raţi îndrumători ai învăţământului, şt 
unde comportarea şi ţinuta lor demnă, 
sâ inspire respectul subalternilor, nu 
aerile cu care vreau să se impună a 
fi respectaţi prin, controlul pur poliţe- 
nesc ce-1 face.

Asemenea organe de control cere 
învăţătorimea. Şi învăţătorimea stă de
sigur lângă aceia cari vor înfăptui de
zideratele formulate de ea, spre binele 
şi propăşirea învăţământului primar.

Ar mai fi probleme ca act ia a şcoa- 
leior superioare ţărăneşti şi a modifi
cării dispoziţiunilor actualei legi a în
văţământului, cari sunt puse în calea 
înaintării învăţătorilor, — prob'emc 
cari vor fi discutate In cadrele progra
mului cultural al partidu ui naţional- 
ţărănesc.

Acesta şi este, în bună parte, rolul 
Secţiei profesionale a învăţătorilor din 
cadrele partidului naţional ţărănesc.

Şi secţia judeţului nostru va căuta 
să-şi facă datoria pe această cale.

I. Demea
Secretarul Secţiei Profes. a înv.

Jirant: Dr. Alex. Herlea. Tiparu l tipografiei H irsch, Deva a935 .


