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Şedinţa comit, judeţean 
al Part. Naţ.-ţărănesc,

Ţara rumâuească este un mis
ter pentru lumea din afară.

Holdele ei sunt bogate. Pămân
tul ei ascunde bunuri preţioase, 
petrol, fer, minereuri, sare aramă, 
argint şl aur cbiar.

Munţii şt colinele el sunt aco
perite cu păduri măreţe.

Şi totuşi poporul este sărac
Liniştea şi ordinea domnesc 

pretutindeni fără ca administraţia 
şi politica să facă vre-o sforţare 
pentru aceasta.

Totuşi presa şi cuvântul sunt 
Încătuşate de cenzură şi stare de 
asediu.

Ba ceva mai mult.
Stăpânirea crede că şi aşa este 

prea multă libertate şi ordine.
De aceea ea încurajează şl plă

teşte aşa zisele .partide" de drea
pta: garda de fer şl Gogo-cuziştl, 
pentru ca aceştia să propovădu
iască în popor dispreţul pentru 
democraţie, să provoace turburări 
şi să deiănţue uri, pe cari neamul 
românesc nu le-a încercat vre-o- 
dată şl nu le inţdege rostul.

Această stăpânire a sărăcit pe 
ţârani şi pe muncitori, clasele pro
ducătoare, dar a îmbogăţit indus
tria, băncile şi pe toţi aceia cari 
ştiu să facă peste noapte averi 
imense din pătimirea obştească.

Ţara vrea să scape de acest 
guvern.

Partidul liberal, din care gu
vernul a eşlt, este cel dintâi care 
li descântă şi naşterea nelegiuită 
şi primejdia cu care el ameninţă 
existenţa însăşi a Statului.

Totuşi, apăsat de păcate, gu
vernul stă la cârma acestei ţări.

Prietenii ne plâng.
Duşmanii se bucură.

Ce se întâmplă oare in ţara asta?
Poporul este răbdător. Dar să 

nu amăgească pe nimeni liniştea 
aceasta.

Suntem pe ţărmurile mărei- ne
gre, care atunci se răscoleşte mai 
furtunos, câad — cine n’o cu 
noaşte — o crede mal calmă.

Poporul vrea dreptate.
Pe vremurile acestea turburi 

este mai bine să i-se dea, decât 
să şl-o ia el singur.

N i c o l a e  P e n e a c u .

Dumineci ta 3 Maiu 1936 la orele 
3 d. m., a avui loc In noul local al 
clubului Partidului naţional-ţlrăneac 
din Deva şedinţa comişelului organi
zaţiei judeţene din Hunedoara.

Şedinţa s’a deschis sub preşiden- 
ţia d-lui Dr. Iustin Pop, primul vice
preşedinte al organizaţiei judeţine, 
de faţl fiind aproipe unanimitatea 
membrilor comitetului executiv jude
ţean. Primul a luat cuvântul dl Dr. 
Iustin Pop, f. senator, care a salutat 
asistenţa şi a arătat in mod succind 
rostul şedinţei comitetului. Dup’aceea 
a luat cuvântul dl Dr. Nieolae Penescu 
f. secretar general al Ministerului de 
interne, care a făcut o largă şi do
cumentată expunere asupra situaţiu- 
nii generale politice. După dl Dr. N. 
Penescu a luat cuvântnl dl adv, Lazar 
Dânşoreanu, secretarul general al 
organizaţiei jude ţene, care a prezen
tat un raport detailat asupra proble
melor din ultimul timp al organ, noa
stre judeţene. Astfel s’au luat hotă- 
ilri relative la organizarea gărzilor 
ţărăneşti, s’au hotărî! participarea unui 
număr de 40 de tineri la şcoala na-

Conducerea Paitididului Na
ţional ţărănesc a hotăiîî să ţină în 
cursul lunci Maiu a. c. mai multe 
adunări regionale, pe provincii. 
Astfel Vj avea roc in 17 Maiu o 
mare adunare la Constanţa, la care 
vor participa judeţele «in Dobro- 
gea, apoi ia Bciuş, !a care vor 
participa mai multe judeţe din 
Ardeal şl în ziua de 31 Maiu o 
mare adunare ia Bucureşti, la care

Dl Vaida la laşi a recunoscu t

Zilele trecute s ’a tinut ia Iaşi o 
adunare a frontului românesc. — Cu 
această oceziune dl Vaida a  voit 
să răspundă la toate atacurile pe 
cari le-a primit din parlea adversa
rilor* — Astfel o gjzetă cu numele 
de .Sfarmă Piatră" despre care se 
susţine că ar fi gazeta dlor Cuza, 
şi Goga l-au înţâţişat pe dl Vaida 
fotografiat cu toate decorat ile şi in
signele francmasonierc* La aceasta 
dl Vaida a  spus că el e dator să 
fie sincer şi să se spovedească în 
fata poporului. Astfel el mărturiseşte 
că într’adevăr a fost francmason în 
anii 1918—19 ca să poată intra

ţional-ţărănismclui ce va avea loc la 
Timişoara; s’a hotîrît Înfiinţarea cer
curilor profesionale; s’a hotărlt ţine
rea congresului judeţean la 24 Maiu 
a. c„ ete. etc. La toate aceste dis
cursuri animat parte şi dnii Dr. Emil 
Şelariu, Dr. Mihaîu Tire», vice-preş. 
ai org. jud., Pr. Vaier Pavelonlu, Co
lonel Bancescul, Hr, I. Atirescu, I. 
Bâj», Dr. Alex. Heriea, Dr. Iacob 
Oncu, I. Muntean, D. Ilieşiu, adv. 
Gh. Voişanu, Prof. S*m. Ciumajiu, 
Iosif Dsniea, Dr. Oct. Cosma, I. Po- 
poviciu, etc. etc.

După terminarea şedinţei comite
tului delegaţia permanentă a parti
dului a ţinut o şedinţă restrânsă, — 
bând diferite hotărlri cu Caracter 
administrativ.

La terminarea şedinţelor, dl Dr. 
Nieolae Penescu, delegat al centru
lui în organizaţia noastră judeţeană, 
cu acceleratul de seara s'a reîntors 
la Bucureşti de unde va revesi In 
judeţ la mijlocul lunei Maiu pentru 
continuarea programului noslru po
litic.

participă numai jud. din Muntenia, 
La sceastă adunare din Bucu- 

cureşti să proie tează se participe 
v*e-o 100.000 de persoane. Ast
fel fiind, fcarte greu ca din ju
deţele mai îndepărtate să participe 
lumea, s’a hotârît ca în celelalte 
judeţe in acecaf zi să se srsnjeze 
în oraşe e de capitală câte o ma
nifestate impozantă a Partidului 
Naţional- ţărănesc.

în public că a fost francm ason

în legătură cu mai multe cercuri in
ternaţionale, dar că astăzi nu mai 
esie-

Noi am ştiut de mult că dl Vaida 
a fost francmason (ceeace deştepţii 
dela Orăgtie n’au voit să creadă), şi 
m ii ştim că datorită spiritului sectar 
şi secret din aceste organizaţiuni nu 
se poate ieşi din ele eşa de uşor. 
Iată ce moi trebue să ştie deştepţii 
dela Orăşîie şi cei cari admiră în 
mod necontestat pe dl Vaida, — şi 
toţi aceşiia n’au decât să-i cetească 
discursul dela Iaşi şi dup’aceia să-şi 
pună cenu?e pe cap.

Sărbătorirea 
d-lui IULIU MANIU, 

la Alba Julia.
Partidul Nat'onal-tărănesc a pro

iectat ca să sărbătorească pe dl luliu 
Maniu, cu ocaziunea împlintrit alor 
30 ani de activitate politică. Această 
sărbătorire trebuia să atbe loc în ziua 
de 6 Maiu la AIba-Iulia. în cadrul 
unei mari »i impozante adunări po
litice- Pentru ca această sărbătorire 
să se poată pregăti cât mai bine,— 
comitetul judeţean al organizaţiei de 
Alba. care organizează sărbătorirea, 
a hotărît ca această să se tină la 
2 IUMlE a- c. în Alba-Iulia-

In vederea acestei mart manifes
taţii politice, poporul din întreg cu
prinsul Ardealului se pregăteşte să 
meargă acolo spre a aduce prinos 
şi mărturie de admiraţie marelui său 
luptător, dl luliu Meniu-

Drumul d-lui 
Mihai Popovicl

prin Ardeal şi Bănat
Dl Mihai Popovici preşedinte’e 

organizat ei regonale din Ardeal şi 
Banat şi preş dintele organizatei 
noastre judeţene î î săptămâna tre
cută a făcut un drum prin Ardeal 
şi Banat în care a vizitat mai multe 
organ zaţ'i judeţene şi a ţ nut mai 
multe adunări în judeţul Garaş şi apoi 
în jud. ţul S;tu-Mare. De-asemenea 
!a Cluj a avut loc o importantă cons
fătuire politică la care-au participat 
un număr important de membrii ai 
organize ţi i noastre reg onale.

Pretutindeni dl M hai Popovici a 
fost întâmp'nai cu mare dragoste de 
către populbţiune şi de către mem
brii part dului cari i au aranjat o pri
mire călduroasă în semn de mare 
d agoste faţă de ac la care conduce 
organiz, ţnle noastre din Ardeal şi 
Banat.

E p isc o p i ale^i.

Congresul N-ţional bisericesc în
trunit la Bucureşti, a ales de Episcop 
al Clujuiui pe dl Prof- Dr- Nieolae 
Colan, de Eoiscop ia Oradea pe dl 
Dr- Nieolae Popoviciu, ambii din Si
biu, iar la Argeş a fost ales arhi
mandritul Grigore Leu.

Credem că o alegere mai fericită 
nici că se putea face, — de-aceea 
dorim noilor Preasfinţiţi viaţă lungă 
şi depline puteri pentru a continua 
cu aceleaşi sârguinţe opera înainta
şilor, spre binele neamului şi feri
cirea ţârii.

Partidul Naţional-ţărănesc
va ţine mai multe adunări regionale

Dl Vaida francmason ?

Aug, Ben,



Pag. 2.

... *

S O L I  A" Nr. 17.

Domnii secretari de plasă ai tineretului, arătaţi 
mai jos, — vor binevoi a înainta pe adresa subsemnatului ('Şoim uş 
(Deva). — până la 18 Maiu cel mal târziu, — bstele de organizaţiile 
tinereşti înfiinţate în comunele din plâşile dumnialor. împreună cu 
Procesul-verbal de înfiinţare (a căror modele le publicăm mai jos).

Deasemeni vor binevoi a aboaa, colabora cu articole şi ajuta 
răspândirea revistei Tineretului nostru: .FLAMURA VERDE" a or
ganizaţiei Centrale şi ..ŢARA DE MÂINE* a organizaţiei regionale.

Pentru numirea secretarilor comunali, dnil Preşedinţi al organiza- 
zaţlei cadrelor partidului din comune, vor lua contact cu dnli secretari 
arătaţi mal jos, cât mai urgent.

Pentru reuşita acestei însărcinări, chil secretari de plasă vor cere 
sprijinul şi concursul d-lor Şefi ai organizaţilor de plăşi din judeţul 
nostru, cu cari vor conveni şi pentru numirea tinerilor, cari vor fi 
aleşi ca bursieri să urmeze 6 zile cursurile de organizare politică a 
tineretului nostru, ce se vor ţine In curând la Timişoara.

Rămânem în aşteptarea Proceselor-verbale şi tablourilor cerute 
mai sus,

cu sentimente de prietenie şi: Sănătate 

Secretar judeţean: r .  Demea.

Secretari de plăşi ai tineretului nostru:
Plasa DEVA: dl Iosif Roman. adv. Deva.

„ BRAD: dl Gr. Firţulescu, înv. Brad.
„ BAIA-DE-CRIŞ: dl Sabin Tomuş, inv.-dir. Lunca 
„ HUNEDOARA: dl Ion Albu, adv. Hunedoara, 
„ HAŢEG: dl Coriolan Popescu, adv. Haţeg.
„ Petroşani şi Pui: dl Const.Drăguţ, înv. Petroşani 
„ Orăştie şi Geoagiu: dl S. Viorel, adv. Geoagiu 
„ ILIA: dl Peica Andronic, înv. Săcămaş.„ DOBRA: dl Preot M. Furdui, Lăsău.

[c st suit în gazeta fl-lni Stelestn
despre garda de fer

sau cu ce îl acuza pe Codreanu fostul sau tovarăş Beza
Este foarte interesant să se vadă 

de popor care este adevărul cu garda 
de fer, căci doi dintre foştii condu
cătorii cei mai valoroşi ai gărzii de 
fer anume dnii Stelescu si Beza il 
atacă foarte tare pe Codreanu si îl 
acuză de lucruri foarte urâte.

Astfel săptămânile trecute a apă
rut în gazeta dlui Stelescu anume în 
•Cruciada Românismului" o scrisoare 
iscălită cu mâna proprie de dl Beza 
în care îl acuză pe Codreanu cu do
cumente, — de anumite lucruri urîte 

Noi nu ştim în ce măsură sunt 
adevărate cele arătate de dl Beza 
dar dacă este asa am ajuns la lu
cruri foarte triste.

Aici mai jos dăm o parte din 
scrisoarea deschisă a dlui Beza îm
potriva lui Codreanu, ca si poporul 
cinstit să ieie cunoştinţă de sta ea 
lucrurilor politice acolo mai sus: 

„Nu domnule Codreanu! Vor
beşte în dia origina poloneză oe ca e 
o ai după strămoşul d-tale Zelinski 
şi vorbeşte în dta origina germană, 
pe care o ai după mamă•

Câtă vreme nu am cunoscut a- 
devărata d-taie orig nă etnică, m’au 
înşelat si pe mine rătoelile dtale.

Impugti, devastezi, rosteşti, ana
teme, comiţi asasinate morale şi pro- 
otindu-te în protecţia d-nei Cernă- 
ianu, răcneşti: .Şt't' voi cine sunt eu“7 

Şi lumea tremuiăl 
Ei bine, cu mine nu-ti merge 1 
Câtă vreme nu am cunoscut ade

vărata dtale origină etnică nu mi am 
putut nici odată expl-ca pentruce

dispretueşti poporul român si pe con
du ătorii lui români; pentru ce eşti 
împotriva puterii poporului. Acum 
recent» la Carmen Silva, când ti-am 
spus că eu nu te înţeleg pentru ce 
permiti s i  fie atacat de gazetele dtale 
cu o necuviinţă de nepermis ţăranul 
român ajuns căpetenie de norod, 
viteazul din timpul războiu}ui Ion 
Mihalache■

De unde, atunci, obrăznicia d ea  
discuta romanitatea noastră acelor 
cărora nici Ia a treizecea generaţie 
în urmă nu ni-se poate găsi un stră
moş venetic, dta a cărui mamă este 
germană? Dumneata în care vor
beşte sângele nemţesc, atunci când 
vrei să ne dai pe mâna germanilor 
hitleriştl cari abia cu 20 de ani în 
urmă au măcelărit aproape un mi
lion de Români?

Codreanu trădător
Dumneata ai neruşinarea să pre

tinzi aceasta? Dumneata ? Dumneata 
die Codreanu, care în vremea în care 
20.000 tineri erau schinguiţi în în- 
ireaga tari*, în vremea in care ală
turi de toti camarazii mei eu putre
zeam în temnijă la Jilava, în vreme 
ce Sterie Ciumetti cădea ciuruit de 
gloanţe, dta domnule Codreanu, te 
adăposteai în casa unei evreice, în 
casa evreicei Cernăianu?

Nu t*-a fost deasemersi, ruşine, 
să scrii că eşti mai d ept credincios 
decât noi toti Românii si decât mine 
la capul ccp^lu’u' căruia arde o can
delă s> străjueşte o cruce, dumneata 
care» într'un moment de legitate, te

rnă du-ti libertatea, ai jurat strâmb 
pe sfânta cruce că nu îi cunoşti pe 
Dumitr seu Zăpedă, pe Zăpadă cu 
care num si cu un an înainte făcu
se-şi excursie pe muntele Ra-ău, 
mâncând din aceeeş strachină cu e ! 
şi dormind sub ac; 1 ş acoperiş cu el?

( “odreanu sperjur

Ai juret strâmb pe sfânta cruce 
şi ai trimis la ocnă pe bietul cop 1.

Ţi-fai trădat ostaşul şl a sers  el 
atunci pe zidul celulei sale: „Cu li
tere negre vei scrie pe zidul casei 
tale cuvântul: TRĂDARE.*

B ne Ji-a 8pus fra ele dtale Horia : 
— „Apăi bine, măi Com-liu, nu 

eşti iu un mare ticălos? Când Beza 
ti a scăaat viata nu i au găsit nici o 
pricină- Şi acum, când nu vrea să 
intre slugă la ciocoi şi luptă împo

triva generalului Cantacuzino, un om 
care nu crede în Dumnezeu şi în
jură de lucruri sfinte, H găseşti lui 
Beza nod în papură. în loc să-i fii 
recunoscător. Vorbo Românului: „Pe 
c ne nu legi să mrară, nu te lasă 
să trăeşti.

A sosit timpul să pun punct răs
punsului cu care nu am voit să ră
mân dalor «ordinului de zi" prin 
căre sub pretext că iei atitudine con
tra mea, domnule Codreanu, ai fă
cut apolog a fanarioţilor, făcându-te 
în procesul istoric al marilor crime 
naţionale apărătorul memoriei celor 
cari au ucis pe Brâncoveanu, pe 
Tudor, pe Cuza.

Pentru atitudinea d tale slugar
nică, ciocoii te vor face vătaful mo
şiilor lor: ca să loveşti cu biciul în 
români".

G r i j a  Ş c o a l e i

Politica învăţătorului
In u ’timuî timp s’a voi bit insis

tent de scoaterea învăţătorilor din 
viat'J polifeă, — ba mai mult se svo- 
neşte că la congresul înv^iătoresc 
ce se va t ne Ia 15 Maiu Ia Deva, 
cineva care va vorbi la confer rta  
oficială va accentua mult acest lucru.

Şi dacă ar cere numai interzice
rea unei activităţi pol'ticâ demago
gice, nu am avea ntmic de zis... 
D.»r când se pune problema eşa de 
simplu ca învăţătorii să fie absolut 
excluşi din viata politică, — am so
coti că părerile gi argumentele ce
lor ce cer acest lucru, să fie prece
date de vederile coleg lor noştrii de 
mare autoritate morală, culturală şi 
politică (Dl Ion M halache, prof. Univ. 
1. C. Petrescu, Prof. 3ten;iu Sto an, 
toti fogti învăţători). — exprimate în 
articolului de mai jos al colabora
torului Dlui I- C. Pdrescu, colegul 
nostru din capitală, Dl Const. 1> An- 
gelescu*

Ne rezervăm dreptul să revenim 
asupra cestei discuţii nu numai la 
adunarea dela 15 Maiu, dar si ulte
rior în coloanele acestui ziar, — în
trucât cel ce va cere aCest lucru în- 
vătătorimii huiitdorene ne va putea 
proba că este strein de orice activi
tate politică în ce priveşte vederile 
sale, ascensiunea sa si a dictate a 
sa dm trecut.

Voim să-l auzim în primul rând 
gi apoi... Noi aşteptăm. Ce??

/• Demea.

wAm în fata mea dezideratele con
greselor învălătoreşti, începând cu 
primul, tinut la Ploegti în 28, 29 gi 
30 Decembrie 1908. Văd că ab.a ia 
congresul din 1912. tinut a Roman, 
în zilele de 1, 2, 3 gi 4 luiie, s’a 
cerut, în dezideratul III. ca învăţă
torii să aibă dreptul de a fi eligibili 
în loate corpurile electorale ale tării, 
fără să fie incompatibilitate între func
ţia de în jătător şl mandatul dat de 
cetăţeni".

Abia atunci, împrejurările politico- 
sociaie au permis învătătorimii să-şi 
exprime acest deziderat•

După război. când s’a văzut de 
toată lumea rolul covârşitor al în- 
vătătorălul pe teren social — sub 
aspectul culturul, economic şi politic 
— în viata satelor, s’a recunoscut şi 
lui dreptul de a fi eligiail- El a fost 
vânat îndată de diverse partide cio
coieşti, în dauna ţărănimii din mij

locul căreia s’a ridicat şl în mijlo
cul căreia trăieşte-

Ln. lum’na cărţi' are dreptul or*ce 
om.

Naţionali îmul învătătoiului tre- 
cue să fie un nationalism constructiv.

Luminând ma,ea masă a iărănmii, 
el luminează naţiunea gi iotă pen
tru ce a face tărănfsm este a face 
nationalism, ceeace înseamnă că in
vers ar fi un n tionalism de zile mari 
gi poate nici atât.

încă din 1910, dl Ion Mihalache, 
prezid.ntul paitdolui national-tără- 
nesc de azi, a arătat cu curaj drep
tul învăţătorului de a face politică. 
Revista «Vremea Nouă’ din acele 
timpuri s»â mărturie.

«N’o fi prudent.. dar e, cred, cins
tit* spunea Domnia-Sa atunci. Era 
în acele vremuri, o prigoană sălba
tecă contra celor ce ar fi îndrăznit 
să ceară soartă mai bună milioane
lor de ţărani care au făurit, mai târ
ziu, România-Mare!

Ideile Domnului Ion Mihalache 
aduc < zi ca şi atunci lumină, în 
c*eace priveşte politica învăţătorului 
şi vom încerca să le expunem în 
câteva cuvinte.

Invâfătorii au un dublu rol: de 
învăţători şi cetă!eni.

Din această cauză, ei au gi două 
feluri de interese speciale gi interese 
generale. Interesele lor speciale sunt 
cele profesionale, de breaslă* Pe a- 
cestea, ei le pot satisface n u m a i  
prin Asociaţia lor.

Mai presus însă de interesele spe
ciale, de breaslă, învăţătorii au şi 
interese generale, ca fii de ţărani, 
ca gospodari ţărani, (In congresul 
dela laşi din 3, 4 şi 5 Iulie 1909, în
văţătorii au cerut să se facă o lege 
interpretativă, ca să fie socotiţi ţă
rani, cârora legea din 1864 le da 
dreptul de a  cumpăra pământ), ca 
cetăţeni cărora le s*ă in putinţă să 
muncească pentru schimbarea îm
prejurărilor actuale, spre a le face 
mai favorabile lor gi celor din mij
locul cărora s‘au ridicat.

Interesele generale, ale orică ui 
invătător tânăr se indent fică, trebue 
să se indentif.ee, cu interesele spe
ciale ale ţărănimii.

Interesele speciale fi generale ale 
ţărănimii alcătuesc punctele lumi
noase ale programului nostru".

(Din articolul d-lui Constantin /. 
Angelescu • « Politica învăţătorilor").
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so dosoiinto în fapto
Un mic scandal în parcul dela Orăştie.

Intre gardiştii cu gura mare a fost 
Dumineci la Căstău şi un copilandru 
dela Simeria cu numele de Todor. 
Acesta a spus între altele nisbitii şi 
acea că „ţărănimea noastră In 95^  
nu mâncă pline românească ci streină. 
La prostia asta toatft lumea a înce
put să râdă, căci şi-au dat seams 
cit este de nepregătit acest copilan
dru şi cum nu pricepe el treburile şi 
necasurile ţărănime!. — Noi ştim bine 
c i toţi ţăranii de aceia se plăng că 
din părea care-o câft'gă e! trebue 
să deie prea mare parte la fabricanţii 
şi la bancherii streini, şi ci aceştia 
mâncă o bană parte din pânea Care-o 
câştigă românii noştri şi nici decnm 
nu românii mâncă pâne streină.

S i vede Insă că ascultătorii au

ţinut-o In minte aceasta şi domni
şorul Todor a uitat-o Îndată ce-o 
plecat din C istiu căci venind la O- 
răştie s’a dus drept la o domn şoară 
minoritară şi toată scara o umblat 
cu ea pe promenadă. La două ro- 
mâncuţe de-ale noastre s i vede că 
le-a fost dudă Că copilandru ăsta 
face pe naţionalistu şl pe urmă să 
preumblă cu minoritarele şi astfel 
când au trecut pe ling i el l-au înţă- 
pat cu câteva vorbe In care i-au spus 
Ci ce lucru-i ăsta s i  vorbească una 
şi să facă alta şi că astfel să vede 
că mâncă pâne streini. — La cura
jul acesta al fetelor o Început lumea 
dinprejur să râdă de el şi s i vadă 
câi este de nebasati convingerea lor.

Nic- Moi•

a declarat că este şi m contra comuniştilor 
şi în contra celor din extrema dreaptă.

SĂ ştie  că partidele  de dreapta  
su n t g o a le  în in terioru l lor.

Partide’e de dreapta extrem?, deşi 
în ultima vreme au început, -  cu 
voia liberalilor, să comoară pe ici 
şi pe colea, totuşi ele nu sunt luate 
In ser os de popor şi de lumea cu 
puţină judecafă în cap. Astfel oam e
nii serioşi văd cu toţii că partidele 
de dreapta şi mai ales „Garda de 
fer", este numai la suprafaţă, dar 
în interior este goală-goluţă. Iată de 
ce, fiindcă ei altceva nu ştiu şi nu 
au în programul lor, decât „afară 
cu jidanii şi cu minoritarii* şi că 
numai acela-i bun român, care este 
gardist etc- Ei însă nu au un pro

gram cu care să conducă Ţara, ei 
de ex. nu ştiu ce cugetă ş; ce vciesc 
în problemele bisericeşti, în cele 
şcolare, în cele comerciale, în cele 
financiare, în cele sanitare etc. etc. 
Azi cu n ţ^onalismul strigat în gura 
ma»e încă nu po t conduce o ţară, 
rând tu hsbar n a i de organizata 
unei ţări şi care crezi că cu vorbe 
şi cu cântece pot să guvernezi- 

Iată de ce oamenii serioşi nu pun 
preţ pe partidele de dreepta, f indcă 
ele n’au nici un program, fiind goale 
în interiorul lor.

in atenţiunea deponenţilor!
Nu v* fi lipsii de interes a se 

cunoaşte faptul că s’au luat dispo
ziţii pentru anulsrea unor prevederi 
nenorocite din legea numită „a con
versiunii" Cu care s’a dat buznă In 
averea particnlară a cetăţenilor, lip
sind pe mulţi de toi avutul, astfel 
făcându-i cerşîtori pela uşile oame
nilor, pe alţii reducându-i la o viaţă 
de sărăcie prin amputarea masivă a 
drepturilor lor de creanţă.

Dreptul intangibil de proprietate, 
ganmtat atât de categoric de consti
tuţia ţării, a fost călcat In picioare. 
Avutul câştigat cu sudoarea feţii, cu 
muncă grea, cu jertfe şi privaţiuni 
de o viaţă întreagă, s’a confiscat pur 
şi simplu,..

încălcarea acestui drept elemen
tar distrugând cea mai bună partea 
cetăţenilor ţării a distrus şl Încrede
rea publică, ce a condus la dezastrul 
financiar din care — uti experienţa 
docet — na mai este refacere.

Pe ziua de 25 Iunie a. c. s’a fixat 
la Cartea de Casaţie, secţiunile raite

desbaterea pentru declararea de ne- 
constitutionale a disposiţiunilor din 
Art. 52 a legii, referitoare la „aran
jamentul" băncilor, In baza cărora 
acestea au redus dreptul de creanţe 
a deponenţilor.

Iată ocasiunea ce nu trebue să 
scape nici unui deponent, de a contri
bui cu toată puterea sa morală şi 
materială la atingerea, acestui scop 
care este restituirea dreptului incălcat.

Uniţi pe judeţe, toţi deponenţii, 
să angajeze cei mai vestiţi advocaţi, 
oratori de bun renume, cari să în
groaşe rândurile strsjnidlor luptători 
dela 25 Iunie la Cartea de Casaţie 
din Bucureşti, acest al 2-lea „Proces 
al Memorandului"... / ta care, fără 
îidoială, avem cea mai sfântă drep
tate.

Răsplata succesului material li-se 
va xchita proporţional din dreptu
rile câştigate.

Săriţi deci cu tofii, pentru drep
tul vostru 1

Aiud, 4 Mai 1936.
JL>r. E n e a  I N ic o la .

D e ce s ’a retras <11 ION  
VULCU din part. liberal.

Dl Ion Vulcu, care a fost preşe
dintele organizaţiei liberale din jude
ţul Hunedoara, In ultimul timp s’a 
retras apr os pe de tot din acţiunea 
partidului liberal. Toată lumea s’a 
întrebat că oare de ce dl Vulcu s’a 
retras dela liberali. Adevărul este Că 
dl Valeu s’a scârbit de metodele şi 
şi de lucrăturile liberale. El a văsuţ 
că liberalii !-au ţinut numai până le-a 
dat parale fi până a cheltuit cu po
litica atâta cât le trebuia lor. Dl Vulcu 
era la liberali o vacă bună de muls, 
care atunci când 8’o înţărcat, pentru 
ei nu o mai fost de nici o treabă, 
$i-atunci apoi s’au pus pe el Mitică 
fi Costică şi-au Început să-l lucre şi 
din preşedinte activ, l-au făcut pre

şedinte de onoare. Dacă Insă ar fi 
ales un alt preşedinte de organiza- 
ţie nu pe dl Miiiţă Constantine seu, 
dl Vulcu poate ar fi crezut că nu-i 
lucrătura unui grup de ocupanţi po
litici ai judeţului nostru, Insă astfel 
s’a convins şi el de adevăr.

Atunci dl Vulcu şi.a zis că mai 
bine să se retragă dela liberali, de
cât să site sub comanda unor oameni 
fjră tradiţie In acest judeţ şi fără le
gături reale cu populaliunea acestui 
judeţ, cari o viaţă întreagă nu au fost 
decât robii oportunismului, — iar el 
Cxre-a fost rob al finei manei nepre
cupeţite o viaţă întreagă nu poate 
să-fi plece Capul In faţa veneticilor.

Un primar în funcţiune,
înjură pe toţi su p eriorii s ă i : 
rege, prefect, prim pretor, etC.

U ltim a orĂ

Căderea liberalilor
In momentul închiderii gazetei ne vine ştirea 

telefonică, că guvernul este în preajma căderii şi că 
la delegaţia permanentă care s’a ţinut Joi seara în casa 
dlui Dinu Brâtianu a fost o mare ceartă între frun
taşii liberali, aşteptându-se astfel din moment în mo
ment demisia d-lui Tătărescu

Ce-i cu mortul dela Bozeş
Se vorbeşte că un om din co- | 

muna Bozeş a murt  zilele trecute 
în spitalul judeţean din Deva. Pre
fectul Mioc se zice câ ar fi chemat 
acolo un fruntaş liberal la care i-ar 
fi dat 1000 de lei pentru transpor
tarea mortului acasâ. — Individul 
Insâ s’o su t într’un automobil cu 
nevasta alături Şi s’au dus acasă la 
Bozeş numai amândoi, plătind au 
tomobilul cu mia aceia de lei care 
le-a dat-o Mioc iar pe mort 1-a lăsat 
tot Ia Deva în spital. îndată ce o 
aflat prefectul de istoria aceasta l-a 
chemat pe numitul (să nu creadă

| cinema că este vorba de vătaful li
beral Munt âu din Bozeş deşi s’a 
vorbit şi d spre această eventualitate), 
— pi îndată 5 o tras o beşUleală de 
nu o mai ştiut pe unde să şi scoată 
cămaşa de ruşine şi de înfruntarea 
prefectului Mioc- — Se vorbeşte însă 
că oamenii din sat decând or aflat 
de isprava asta a lui nu*l mai nu
tre sc  pe numele lui adevărat **i îi 
z c „acela care-o mâncat mia mor
tului ", — iar pe uliţă când se întâl
nesc cu el nu-i mai zic «bună ziua* 
ei îi zic »bună*i mia?"

Deşi s’ar părea de necrezut lu
crul este sfa şi beţivul primar din 
Şoinmş, un element anarhic, care a 
făcut ac „st lucru, — este încl In func
ţiune. Nu-i amintim m m  sie, căci ar 
fi o sfidare să sapoarte hârtia aces
tei gazete numele unui cslomn’ator 
atât de ordinar.

Felicităm doar pe superiorii şi a- 
cestui primar : prefect fi primpretor, 
pentru bunătatea cu care Înghit În
jurăturile ce li-s’au adus. Ii priveşte, 
— dacă nu se sesizează. Noi aştep
tăm dela dl prefect Mioc, — ca fo*t 
preot, — mai mult, cu atât mai mult 
cu cât rezultatul anchetei făcută de 
primpretorul plasei Deva, acestui 
primar, este defavorabilă. Şt nici o 
măsură. Mai rău ca tn pustiul Saha- 
riei. Administraţie liberală şi pace.

Ne doare Insă, că nici Parchetul 
din Deva nu a deschis acţiune pub
lică contra acestui calomniator pen

tru insulta M. S. Regelui şi celelalte 
calomnii.

Credem că nu a iăcut’o din alte 
considerente, ci bazat pe rezulte tul 
anchetei făcută de comandamentul 
Legiune! de jandarmi din Deva. Nu 
este In căderea noastră să apreciem 
Cum s’a făcut ancheta aceasta. Pen
tru noi însă rămâne un mister: cum 
singurul mnrtor, care a suzit aceste 
injurii, şeful postulai de jandarmi din 
Şoimuş (prietenul personal şi fami- 
liar al calomniatorului, a recunoscut 
mai Înainte aceste înjiurii In faţa mar
torilor, iar la ancheta d-lui maior 
Ionescu, a declarat, că nu mai ştie, 
nu-şi mai aduce aminte...

Ce să faci? Asa este azi ordinea 
apărată. Noi aşteptăm. Ce?

Deocamdată atât.

Un apărător al ordinal 
şi duşman al anarhismului

Faceţi reclame în „Solia“& u.
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C ulturale:
Cercul cultural „I. Creangă“ a ţinut 

o a patra şedinţă în comuna B.'ăjeni- 
Crif In ziua de 26 Aprilie.

La ora 9 înv. au luat parte la 
serviciul divin, dând răspunsurile li
turgice domnul Sebastan Pădurean.

La şedinţa publică vorbeşte dom- 
înv. Vasile Petrescu, despre „Ş-oBla 
ţi biserica In adâncirea sentimentului 
religios1.

Înv. dir. Avram Rusu desfăşoară 
un frumos program Instructiv demn 
de toată lauda.

Secţia practică de aritmetică — 
geometrie — aflarea supr. pătratu
lui e ţinută de domnul înv. S mion 
Pavelescu din Blljeni-Criş.

La critică iau parte domnul Ion 
Petrescu, V. Petrescu şi Sebastian 
Pădurean.

Se remarcă în critică domnul înv. 
Sebastian Pădurean B'Sjeni sat prm- 
tr’o critică sănătoasă şi bine întemeiată.

Conferinţa intimă „Ciclul 11“ nu 
s’a cetit, timpul fiind scurt, rămânând 
a se ceti Ia şedinţa viitoare.

Pentru domnul preşedinte, E ru
gat să fie mat energic şi să caute să 
întrebuinţeze timpul în aşa măsură 
pentru a se putea parcurge tot pro 
gramul cercului.

Blijenl la 2-V-1936.
S. Vulcan■

•
CONFERINŢĂ ADMINISTRA

TIVĂ. In ziua ae 30 Apriiie a. c. 
preoţimea română din plasa Pui a 
lost Invitată la o conferinţă adminis
trativă.

La ora 10 dl primpctor Iş* des - 
voltă conferinţa „Lupta contra con
cubinajului şi sectarismului*1 arătând 
pericolul mare ce rezultă din această 
flagel pentru poporul nostru. De în
cheiere D-sa face apel la preoţime 
ca să indice mijloacele prin caii s’ar 
putea stăvili acest rău. DesbStăndu-se 
pe larg acest subiect din partea ce
lor prezenţi se constată, că acest fla
gel este o urmare a indiferentismului 
religios de care s’a molipsit şi po
porul din satele noastre.

Ca urmare, poporului trebuie să 
i-se redea credinţa perdută, această 
luptă Insă singur numai preotul n’o 
poate duce la bun sfârşit fără ajuto
rul şi al autorităţilor comunale.

In consecinţă să cere ca aceste au- 
torităţi să fie o pildă vie pentru po
porul In mijlocul căruia trăieşte, mer
gând în Dumineci şi sărbători la Bi
serici şi nicidecum atunci să ţină 
şedinţe.

Se suleveasă apoi idees reînfiin
ţării „Astrei" In cadrul căreia să va 
putea munci mai muit In direcţia a- 
mintiîă. De aceea preoţimea însărci
nează pe di primpretor să roage pe 
Dr. M. Tirea vechiul preşedinte al 
Astrei-Pui să reînceapă cu elemente 
noi — dornice de muncă — activi
tatea întreruptă. La ora 1 Conferinţa 
a luat sfârşit.

ŞTI RI
P R O M O Ţ I E .  Deşi cu puţină 

întârziere ne facem toiuş plăcuta 
datorie să anunţăm că D-goam Leon- 
tina Oprea din Petrogeni una dintre 
distinsele tinere ale judeţului nostru 
a  fost promovaîă doctor ai facultăţii 
de drept dela Universitatea din Cluj. 
D-goara Oprea este fiica regretatului 
primnotar orăgenesc din Petroşani şi 
nepoata păr-protopop Aron Mihâ- 
escu din Fărcădin unul dintre lup
tătorii cei mai neînfricaţi ai Vechiu
lui partid national de înainte de unire 
gi a  actualului partid nations ţără
nesc.

Felicităm pe această cale gi pe 
noua doctoră in drept gi familiei ei 
urâ’ da-i din toată inima multă iz
bândă în vţată.

Girant 1 Dr. A L E X .  H E R  L E  A

„LUNA BUCUREŞTILOR* Expo, 
ziţla urbanistică ce se va ţin* !n ca
drul „Lunei Bucuri* şti lor" dda 9 Mai 
la 9 Iunie a. c., are prin participa
rea Statelor Micei înţelegeri — Ce
hoslovacia şl Jugoslavia — şl un ca
racter internaţional.

Cu acest prilej se va inaugura 
Parcul NaŢonal dela Şoseaua K ae- 
k-ff, pe ai cărui teren are Ioc „Luna 
Bucureştilor*.

Regia autonomă C. F. R. a acor
dat o reducere de 75# şi 50#  pen 
tru vizitatorii „Luna Bucureştilor

Această înlesnire e valabili Intre 
8 Mai şi 9 limfe a. c.

Reducerea de 75# la sută se a- 
cordă în fiecare Vineri sau ajun de 
sărbătoare şi ţine până Luni sau prima 
zi după sărbătoare.

R ducerea de 50 ia sută funcţio
nează tot timpul.

Călători» se va face pe baza unui 
bilet întreg (redueerea de 50 la sută) 
şi o jumătate de bilet (reducerea de 
75 la sută) care vor fi vizate pentru
înapoiere In interiorul expoziţiei.

•
ARABII CER OPRIREA IMI

GRĂRII evreilor în Palestina. Comi
tetul naţional al arabilor, a precizai 
care sunt revendicsrile arabilor, ară
tând totdeodată că aceştia nu admit 
nici un fel de concesiune asupra lor.

Aceste revendicări sunt: oprirea 
imediată şi complectă a imigrărei 
evreilor în Palestina, prohibirea unui 
guvern naţional arab.

«
SĂRBĂTOAREA MUNCII a tre

cut In linişte. Ziua de 1 Mai a tre
cut In toată ţn a  In linişte, atât In 
Capitală, cât şi în provincie cu foarte 
mici excepţii.

la  capitală nu s’a produs nici-un
incident

La Cernăuţi două grupuri de so
cial: ş<i înfciinindu-se tu stradă, au 
provocat un mic incident, reprimat 
imediat de poliţie.

La Braşov, Siguranţa a arestat 10 
muncitori cari au voit să manifesteze 
pe străzi. La ora 22 seara ei au fost 
puşi în libertate împreună cu cei 15 
muncitori arestaţi anterior.

*
GROZAVĂ F O A M E T E  într’o 

provincie chineză. Populaţia provin
ciei A hm w ji, care este de aproape 
şase milioane suflete, este ameninţată 
de foamete In urma secetei. Locui
torii îşi vând copil spre a-şi putea 
cumpăra hrană. In unele regiuni, po
pulaţia nu se mai hrăneşte decât cu 
frunze.

*
RAVAGIILE CICLONULUI. Un 

ciclon a devastat ieii o parte din 0- 
raşul Jowa, statul Minesolta.

Pe o lungime de 60 km. şi 400 
metri, toate consţrucţiile au foit dis
truse. Numeroase poduri au fost pră
buşite.

Suni 50 de răniţi iar pagubele 
ating cifra de 2 milioane dolari.

N-o 654—1935 corp. pori.

Publicaţiune de licitaţie
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţă publică cum că lucrurile ur
mătoare; una biboarcă neagră, 3 clăi 
de fân, un v ţel roşu cu alb şi un 
stâ^jen de lemne, care In urma deci- 
ziund No. 1088-1928 al Judecăto
riei Pat au fost sechestrat la 10 Iu
lie 1935 în favorul Iui Dr. M hai Ti. 
rea Inpotriva urmâriţilor d !n Liva- 
dea de câmp, pentru încasarea capi
talului de lei 10C0—1300 capital şi 
accesorii şi care sau preţuit în 5400 
lei.

In bf za decisului No. G. 930 1935 
a judecătoriei Pui se fixează termen 
de licitafie pe ziua de 26 Mai 1936 
orele 2V* p. m. în comuna Lfvadea 
de câmp la faţa locului, averea se
chestrată se va vinde cu bani gata, 
iar în caz necesar şi sub preţul de 
estimare.

P*troşeni, la 29 Aprilie 1936.
Portărel: Indescifrabil.

harnici strângăto i 
de abonamente

Toţi aceia cari vor strânge- 
pe seama gazetei noastre 
„SOLIA" 5 abonaţi plătiţi, 
va primi gazeta noastră în 
mod absolut gratuit.
In curând gazeta noastră va 
fece gi alte premii pentru cei 
mai harnici sîrârgStori de 
abonamente.

De vânzare
Casă onestă cu grădină 
mare şi o holdă în luncă, 
de vânzare din mâna liberă, 
în Orăştie, Strada Grişan 5.

D e  vânzare.
Una mag nă de treerat (îm- 
blăt t), cu motor orizontal,
12 cai putere. Cursa 220—*
230 ture pe rrvnut, In bună 
stare de funcţionare gi cu 
toate accesoriile necesare. 

Controlată de M. & înd. si Comp, 
Reg, Timigoara-  Nr. 201—1935.

B  E  R  I A  N, Cugir.

Cătrâ iubiţii noştri! cetitori
Implinindu-se în curând un an 
de zile dela apariţia g a ze t e i  
noastre, — pe cere-o scoatem 
cu ero  me sacrficii, vă rugăm 
Iubiţi cetitori cărora un an de 
zile v’a p'ăcut să vă desfă'aţi 
mintea g sufletul cetind gazeta 
noasPă să vă gândiţi şi la exis
tenţa ei, şi să ne trimiteţi cda ă 
sau pe rând cel puţin acei 50 
d a; lei cât face abonamentul 
cel mai mic, — pentru ca să pu
tem gi în viitor să asigurăm a- 
pariţ a  ei.

Una casă de fier mică
de vânzare.

A d resa  ia administraţia ziarului.

D e  v â n za re :

Un tsiur de 1 an şl 1 lună, 
rasă zlraental, în perfectă 
stare de sâuăta^e, vizitat de 
medicul veterinar şl apro
bat, ie află la:

Lup Petru
din BORCEA-MARE*

,je v| Mare cu 3

(trei) czmere de locuit, o bucă
tărie de vară şi grădină. In Str, 
Miron Oişte» No. 3, «e vinde 
dtn mină liberi,

Intormaţiuni la administraţia ziarului 
„Solia" din Orăştie.

Casă de vânzare.
Casa. Reun. Meser. Rom. Orăştie 
aflătoare In colţul Str. Şaguna şi Gh. 
Coşbuc, vis-a-vi* de edificiul Poztei, 
se vinde In condiţiimi favorabile. 
Casa şi terenul e destul de spa
ţios pentru două csze, anume cu 
o poartă In Str. S*8U*na, l*r * 
doua unde se află d« prezent. 
Astfel se vinde şi In două părţi. 

Doritorii a se adresa D-lui: 
DUMITRU MARTIN, 

preş. Reun.

Cotiţi şi 
faceţi 
reclam ă

numai în gazeta „Solia"
Atenfiune 1 Atenţiune!

Subsemnatul aduc la cunoştinţa Onor. public din Orăştie şi 
jur, căci cu 1 Martie a c., mi-am mutat atelierul de 

îegătorie de cărţi din Calea I. G. Duca 20, în

P i a j a  „ A rd e le a n a * *  N r .  10
Tot aici se primeşte un băiat ca ucenic, care 

să aibe 2 - 4  cl. sec.
Rog şi pe mai departe sprijinul onor. public 

DUMITRU PARDOS, m. legător de cărţi.

Tiparul Tipografiei .LUMINA"» Orăgtie 1936»


