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Iuliu Maniu ştie una, că pu
terea e la p o p o r  şi vo in ţa  
acestuia e suveranitatea tării 
peste care nu se poate trece. 
Chiar pentru aceasta el ştie, că 
un domnitor înţelept îşi zice, 
că e slujitorul ţării, dar nici o 
ţară nu poate spune că ea e 
slujitoarea domnitorului.
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ţional-ţăănesc din Ardeal si Banat 
luase hotărârea, ca Pe ziua de 2- Iu
nie a. c- să-l sărbătorească pe luliu 
Maniu pr'ntr-o mare manifestare po
pulară la Aiba-lulia pentiu cei 40 ani. 
decând a fost ales în Comitetul Na
tional al românilor de dincoace de 
Carpati în timpul regimului unguresc 
8i 30 ani de activitate parlamentară, 
luhu Maniu însă prin scrisorile a- 
dresate domnilor Mi hai Popovici si 
Dr* loan Pop, iniţiatori ai acestei 
sărbătoriri, a  declinat marele omagiu 
pe care au vrut, să i-1 închi-e Ar
dealul si Banatul.

Eram obicinuiţi cu atitudinile lui 
luliu Maniu, pururea de nota frum- 
sefii si nobilei modestii, cu toate a- 
cestea cred, că nu se găseşte în tara 
aceasta un singur cetăţean cu dem
nitate, care să nu se impresioneze 
Si să nu simtă un fior de inaltă e- 
moţie sufletească cetind, că cel, ce 
este mândria noastră, care de pe 
acum ar merita un monument »aere 
perenniua“, a renunţat la sărbători
rea sa. E un gest acesta, care cons- 
tltue o nouă si superbă dovadă a 
gândirei sale alese si a simtirei de 
profundă sinceritate asupra soartei 
neamului românesc. E un gest acesta 
de asa o splendită rezignare si sa
crificare a persoanei sale, de care 
nu se prea găseşte în istoiia ome
n iei, poate numai In încântătoarea 
fantezie, care a  creat toată vn  ja mi
tologiei greceşti cu eroii ei semizei 
oii poate in t mpurile clasicismului 
loman, când moravurile străbunilor 
noştri erau în plina lor virginătate 
sau în aschetismul creştinismului, 
când acesta era in cea mai avântată 
intlorire a lui ori că asa un gest nu 
poate emana decât dela un Ober- 
mensch asa cum îl crease în con
cepţia principală a  sa genialul filo
sof Nietzsche.

Gestul acesta este cea mai eloc
ventă identificare cu neamul său, cu 
al cărui suflet Iuliu Maniu îfi con 
fundă si seninul si amarul sufleiesc 
al său. luliu Maniu nu vrea, să cu
noască si să-şi aplice vorba: „Nil 
humanum a me alienum esseputo 
pentrucă el ştie. ca prin eroismul 
său moral să se desbrace de tot, 
ceace este omenesc. Gestul acesta e 
de un clasicism cu atât mai inalt, 
pentrucă suntem în tara, în care plaga 
sărbătoririlor, parăzilor, de Mărilor, 
banchetelor, festivităţilor si afişărilor 
de sus si până jos e dusă la paro
xism deşi ele sunt nespus de costi
sitoare iar depe corpul sărmanei ţări 
curg zdrenţele şi sângerează pe in

finite locuri. Şi plaga aceasta este 
inexterminabilă nu numai, dar e si 
perversă, căci noi sărbătorim pe ori
care aventurier şi cavaler de indus
trie, dacă el a ştiut, să parvină pe 
calea strâmbătătii ba suntem tara, în 
care se dechră morţi ai natunei fi
guri de acele1, a căror viată a fost 
o păcătoşenie împotriva neamului.

Nu lipseşte din acest gest nota 
dramatică ba chiar tregică. Nici nu 
se potea altfel, căci el, omul de con
cepţie cu principii statornicite în pu
terea lor de garantă în de a produce 
binele si propăşirea oricărui neam, 
vede, că concepţia lui n’are mediu 
de propagare la noi iar ceeace do
mină viata noastră publică, sunt: 
egoismul bestial până ia cel m*i în
grozitor grad, demagogia cu scobo- 
lârea ei ia infima treaptă a  deşăn
ţării apoi rafineria diabolică a spiri
tului anarchic greco- fanariotic cu in- 
trigele şi aleşuirile ei, lipsa simţului 
pentru binele colectivităţii, lipsa so
lidarităţii şi dreptăţi sociale, cari toate 
au produs desnădejdea, în care e 
aruncat azi poporul românesc. Aşa 
o stare sufletească poale numai să 
2 ăvorască inimile împingând spre 
gânduri sinissre.

Iuliu Maniu îşi vede năruită de 
flagelul bizantinismului a tot dis
trugător opera visată, voită şi conce
pută de el, pe care înţelegea, să o 
creeze după cele mai ideale, cele 
mai înalte şi cele mai moderne Im
perative ale gândirii omeneşti, pen- 
truca astfel noul stat român să fie 
un stat model, în care orice cetăţean, 
român sau neromân, rotindu-fi pri
virea în jur de sine, să poată zice, 
câ şi-a aflat patria în această tară 
ier civilizaţia să poată spune, că şi-a 
găsit o vatră caldă pe pământul ro
mânesc.

Gestul lui Iuliu Meniu e produs 
de o decepţie profundă dar justă şi 
cine e mai în drept, să se resimtă 
de ea decât acela, care o viată în
treagă şj-a pus toate energiile sale 
spirituale, morale şi sufleteşte ca să 
ajungem pe pământul făgăduinţa al 
României întregite. El, care întruch.- 
pează nădejdile noastre înspre mai 
bine, trebue, să simtă un profund 
amar, când în această tară întregită, 
în bună parte opera iui, s au găsit 
fiinţe, puse la locuri înalte chiar în 
slujba armatei, can stăpânite de cel 
mai spurcat politicianism pentru mo
tive diabolice i-au hotăiâl ş t i-au 
organizat asasinarea morală.

Dar mai are gesiul lui Maniu şi 
o altă notă de frumseţă: dragostea 
pentru Aideal şi ired,ţia acestuia-

Iuliu Maniu nu-şi manifestă această 
dragoste ca un eflux al regionalis
mului, ci ca o dovadă a faptului, că 
sufletul lui de aur în Ardeal s’a plă
mădit, în suferinţele acestui?, cau
zate de opresiueea şi împilarea po
litică de durată milenară. El cu su
fletul lui mare, a ştiut, să îndrăgească 
Ardealul cu aşa o dragoste, care nu 
putea s’ăbi în România de azi, unde 
Iuliu Maniu putea, să abundeze în 
măriri, Ei iubeşte Ardealul cu înţe
lepciunea, că iubindu-1, îşi iubeşte si 
mai mult patria.

Dar Iuliu Maniu nu e un pesi
mist văierător. EI advertizează nu
mai, dar nu desnădăjdueşte- El nu 
şi a dorit, să se învălue în blană de 
lupoaică, pe care un altul o consideră 
de miraculosul talisman al puterii. 
Iul u Maniu ştie una, că puterea e 
la popor şi voinţa acestuia e suve
ranitatea tării, peste care nu se poate 
trece. Chiar pentru aceasta el ştie, 
că un domnitor înţelept îşi zice, că 
e slujitorul tării dar nici o tară nu 
poate spune, că ea e slujitoarea 
domnitorului. Pentru acest motiv el 
precon zează lupta pentru aşezarea 
tării pe făgaş de moral, de adevă
rat patriotism, de constitutionalism, 
singurele cari pot da garanta viab.- 
litătii acestei tării.

Azi Iuliu Maniu apare intr-o splen
doare şi mai mare- Azi suntem şi 
mai convinş5, că dacă pe el nu l’am 
avea, tara aceasta ar fi pur şi sim
plu o perdită, pe care ar desfiinta-o 
desfrânai- Iuliu Maniu es‘e un mare 
clenodiu al neamului românesc, care 
face dovada vie, că mai există ge
niu românesc nefalsificaS mai există 
tradiţie ardeleană şi că mai ex'stă şi 
o înaltă şi rigoro&să etică politică, 
care îşi ia isvorul din morala creş
tină, singura, ce poete salva şi înălţa 
un neam Numai civilizaţiunea a d ă 
pată la concepţia creştină poate pro
duce fericirea noaâtră, căci numai 
ea poate crea o unitate de strânsă 
legătură etică în marele larg al So- 
cietăt i omeneşti.

luliu Man u e azi şi mai adân
cit în sufletele noastre şi e cel mai 
mare stupid cel ce crede, că l’am 
putea abandona vreo-dată. Zădar 
n :că e ori-ce uneltire, de ori unde 
ar veni ea. Noi toti laolaltă purtăm 
numele lui luliu Maniu şi el singur 
poartă numele noastre ele tuturor. 
El a creat şi singur eî a putut crea 
frăţia noastră românească, care dacă 
va trebm, a chereria movebiU

Dr. Iustin F’op,

Abonaţi „Nolia44
pentru ţărani numai 
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Un mort
politic

Alegerile din Februarie s’au sfâr- 
fit cu înfrângerea partidului liberal 
şi cu moartea politică a candidatului 
lor, a dlui Mioc. Psntrucă, căderea 
unui prelect în funcţiune, la alegeri 
parţiale, nu vizează numai politica 
partidu’ui d  şi referinţele politice ale 
persoanei care candidează. Şi, |n po
litică sunt legi, cari se aplică CB o 
inexorabilă logică, oricât de inexpli
cabile ar fi funcţiunile lor.

Acest lucru Insă, se vede că nu 
l’a Înţeles şi tneă nu-1 Înţelege Dl 
Mioc, pentrucă dacă l’ar loţe'ege n’ar 
mai sta nici an moment în fruntea 
prefecture! Huniedoara, ca să dea as. 
pectul şi impresia unui mort fi des. 
poiat complet de autoritate politici 
|n funcţia pe care o mai ţine.

Dar dl Miocu, acum se dovedeşte 
că multe fl neînsemnate lucruri po
litice nu a înţeles şi nu Înţelege. Nu 
a l&ţdes ci, dacă vrei sâ-ţ1 ajungi 
scopurile politice, nu-i de-sjuns să 
fii cu ochii numai la adversarii din 
afară, ci, de multe ori este mai <5e 
lipsă să te înarmezi m ii puternic- fm. 
potriva prietenilor din sâo^i parti
dului; iar acum nu înţelege că prie
tenii cari i-au mai dat prefectura, 
după înfrângerea Suferită, au făcut-o 
ca prin acessia să-l îngroape de-a- 
binelea politiceşte. Prleteuii fi pa
tronii politici ai dlui Miocu au fost 
călăii politici ai lui ta alegerea par
ţială, iar acuma vreau să-i fie şi ne
croforii politic?. Se vede că un sen
timent creftinesc ds ultima oră i-a 
făcut generoşi cu d-sal, dâadu-i a- 
j atomi ca să se şi Înmormânteze po- 
iit ceffe: pentrucă prefectura In mâi
nile dlui Miocu, după alegerile par
ţiale, este Înmormântarea lui politică 
pentru totdeauna.

Die Miocu 1 ai o profesiune ta ale 
cărei obicinainţe zilnice este şi me
ditaţia. Meditează puţintel şi asupra 
momentelor şi problemelor politice, 
ca să ajungi să cunoşti două lucruri: 
că ai făcut o imensă greşală clnd ai 
luM parte la ruşinoasa debarcare a 
dlui Vulca, crezând că-i vei lua lo
cul ; iar acum faci o şi mai mare ne- 
ghiobie politică, când Iţi cheltUeşti 
ultimile resturi de prestigiu politic fi 
ts laşi înmormântat definitiv, prin 
cramponarea la prefectură cu atâta 
lipsă de demnitate, cum nu dorim 
să vedem nici la un adversar politic: 
fiindcă e$U localnic de ai noştri'

Meditează şi vei vedea că mi- 
ro3 3 * a moarte politică In jurul dtale,

Verax'
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V iz ite le  d-lu i deputat i t ă  Popp
prin munţii apuseni

Minerii dela Brad
vor declara greva foamei

1600 de mineri cer pânea pe care Societatea 
„Mica" nu vrea să le-o dea

Noi ştim că Soc- „M ca* deşi are 
ob'igafiunea ca să lucreze pe tere
nurile ce*i sunt conces'onate totuş 
are zeci de galerii inch se pe cari nu 
vrea să le lucreze pnând astfel cea. 
1600 de şomeri fără lucru. — Aceş
tia s’au grupat îatr’o asociaţie case 
care a cerut Soc. »M;ca“ că dacă 
nu-i angajsză şi nu le dă de lucru, 
să-i laşe pe ei să deschidă galeriile 
aflătoare ezi în nelucrare, în regie şi 
pe răspunderea lor numai ca să aiba 
de lucru. — Societate „Mica" însă 
nu le-a dat, susţinând unii că aceş
tia n’ar fi tocmai şomeri fiindcă au 
o căsuţă şi grădinuiă în jurul casei 
şi ca atare sunt proprietari- — Unul 
dintre moţii disperaţi le-a răspuns că

doară decă au o căsuţă prăpădiiă 
n’o să mănânce pereţ'i casei.

„Mica* însă nu vrea să şt'e de 
mizeria moţilor şi astfel aceştia au 
hotă ât că d^că până Marti în 26 
Mai 1936 nu li-sa solut’o^eară do
r ir ile , la ora 8 diminecţa vor d"- 
clara 1600 de inşi din toate comu
nele mmiere, greva foamei, căci spun 
ei şi aşa murim de foame măcar să 
murim luptând pentru d r e p t u r i l e  
noastre.

Ia‘ă unde duce politica şi dra
gostea de tară a ce’or cari repre- 
z ntă azi dreapta, — ca domnii dela 
„M-ca“ ca i nu au în vedere decât 
apărarea patrimon’ilor lor materiale 
nemăsurat de mari-

Dl deputat Gh'tă Pop, fost mînis- 
| tru se află de o săptămână în ju

deţe! nostru. Domnia Sa a vizi'at 
mai multe centre, întretinându-se cu 
fruntaşii noşirii de acolo şi cu popo
rul, interesându-se de aproape de 
nevoile locale. Asffel Duminecă a 
vizitat oraşul Hunedoara. Luni a 
vizitat Haţegul, iar Miercuri a vizi- 
tet împreună cu di Dr. Alex. Harlea, 
Bradul şi Baie d ■ Criş, interesându-se 
mai cu seamă de situaţia muncito- 
rimei dela soc. „Mica", despre care 
au aflat lucruri jalnice, chiar dela 
d-leg ţii m unctoribr şi a locuitori» 
rilor cu cari au vorb t. Despre situa- 
t a  lor peste 1600 de moţi şomeri eu 
înaintat d-lui Gh'tă Popp un memo
riu, rugându-1 să nu-i lase pradă ma

relui capitalism exploatator.
Pentru complectarea cercetărilor 

şi pentru o cât mai fidelă înregis
trare a lor, i-a însoţit şi dl I. Th. 
Ilee, redactorul ziarului „Dimineaţa".

La Brad dl Ghită Pop a  făcut 
mai multe vizite la domciliul frun
taşilor noştri'', a d-îor Dr. Gora, I. 
Draia, Dr. împărat, Dr. C'oflica şi 
Al- Vraciu-

La Baia-de-Criş a fost primit în 
cas-le d lui Dr. Iacob Oncu, f. pre
feri, unde a avut loc o consfătuire 
cu fruntaşii din Baia-de-Criş şi din 
comunele învecinate.

Dup’aceea dl Gh ţă Popp a ple
cat spre Deva, urmând ca zilele vii
toare să cerceteze şi celelalte cen
tre ale judeţului.

Am visul la Ocăţtie defilarea 
membrilor grupare! politice: totul pen
tru tari, fosta gardă de fier. Sub con
ducerea câtorva tineri lavssmâstaţi 
Io cămăşi verzi au dtf k t  ţărani şi 
câţiva tineri intelectual, ca «fi an te  
lumei efi exist! şi ca s i  impresioneze 
prin metod; militariste şi războinice. 
Probsb'l şl în alte părţi se proce
dează la fel. Şi nu tigăduim, că ss 
accentuiasă cu oarecare succes, Ia 
râadurile ţfirăaimd, m ş:s  r ;a  de 
dreapta.

In general vrdem că se petrece 
un fenomen foarte curios. Frământă
rile politice înfăţişate la atâtea par
tide politice încep a cristaliza şi In 
{ara noastră, îs două mari şi puter
nice direcţii: curente yi foimaţiuni 
politice de dreapta şi curente şi for
maţiuni politice de stânga. Curentul 
de dreapta voieşte să menţină actua
lul regim politic aşa sis capitalist prin 
dictatură; iar curentul de siâaga vrea 
sfi apere drepturile şi libertăţile po
litice prin cxdtarea m u n c e i  şi a 
drepturilor ei. la centrul sist mului 
politic de dreapta stă cap talul cu re
prezentantul tău banul; tn centrul 
sistemului politic de stânga stfi m anca 
cu reprezentantul său muncitorul.

Fiecare din aceste curente are lipsă 
de o putere numerici sfi-! susţină şi 
apere regimul. Ş ‘ aceasta este ţără
nimea. română. De la înţelepciunea 
şi simţul ei de conservare atârnă 
viitorul neamulfli nostru. E i va da 
răspunsul hotărât, că vom avea In 
ţara noastră dictatură sau regim de 
libertate.

Curentul de drespta e a celor 
puţini şi privilegiaţi, cari cu puterea 
bannlui şi a supremaţiei lor de cul
tură caotă să covârşească şi să a tagă  
ţărănimea In rândurile lor şi la dis- 
poz'ţia lor cu formule şi lozinci cari 
exi'tesză cele mai dragi şi mzi pro
prii sentimente ale poporului: iubi
rea de neam- Sentimentul iubire! de 
de neam este un sent ment mhtie, 
care se egalează cu inst etu! Conj- r- 
vărei, la poporul nostru. Şi acesU-1 
exploatează ş;-l cxaltează, cu atâia 
dibăcie, cei de dreapta, ca cu aceste 
forţe iraţionale ale m s  ied ţărăneşti, 
să şi i facă iustrumente ale veleită
ţilor dictatoriale.

îmi vine la minte, că după des
coperirea Americei, europenii mai 
culţi şi mai vicleni decât sălbatecii şi 
barbarii autohtoni ai America3, ca să 
p?ată avea tot folosul noului conti
nent, multă vreme s’au menţinut pe 
l i  periferie. In ac'-si timp au obser
vat şl studiat calităţile sufleteşti ale 
lor cu toate însuşirile şi slăbiciunile. 
Au descoperit la e! o extraordinară 
dregosts ptntru muzică. Au construit 
deci luntri ;i ta ele s’au instalat cu 
instrumente muzicale, au parcurs râu
rile Americei ta suneiele melod ilor 
armonioase. Localnicii avzindu-i n’au 
putut rezista, s’au coborât de prin 
ascunz şuri, au intrat In apă, s’au îm
prietenit cu e?, li-s’au supus lor şi 
s’a înfăptuit minunea cucerirei de pe 
urma căreia au realizat bogăţiile le
gendare şi au construit oraşele mari, 
fără pereche. Iar bieţi localnici sunt 
pe calc de a pieri, numai cu pensie 
dela stat şi dispoziţii de îngrijire 
specială le mai ţine specia.

Aşa se amSgeşte buna credinţă a 
poporului nostru cu frumoasele for
mule ale naţionalismului, *şi s ;  în- 
Cidreasă Ia disciplina diciaturd for
ţele ţţrinimei, 8prcu)âad>:-se cri mai 
propriu şi mai real simţămâat ai ţă
ranului: simţământul dragostei de 
neam.

Cei cari urmează acestei chiemări 
nu-şi pun întrebarea, că aceaslă nouă 
orientare cui foloseşte şi pe cine ser
veşte?!

Această întrebare dacă şi-o va 
pune ţăranul, nostru, atunci va vedea 
şi va cur.ojşte, că locul ei nu-i în 
gzrda de fier ş partidrle dr dreapta, 
ci în partidul naţioaa’-ţărănesc, care 
î i  programul său şi acţiunea politică 
pe care o dcsffşoară voieşte s i  In- 
nalţe clzsi muncitoare şiaţtrănim ei 
prin ioă ţ*rea simţului nsţhnal şi prin 
aşezarea muncei lui la locul de preţ, 
care f-se cade. § * ce reta vrea să o 
facă foti ’o atmosferă de perfectă li
bertate pris.naîă şi Cdlţenesscă.

S I răspundă deci ţăranii, cî  vo- 
icsc dictatură şi atunci să se laşirue 
In rândurile celor de dreapti sru 
voîesc libertate şi aranci sâ lagreaşe 
râadurile partid alai naţ.ond- ţârăaese 1

V. P.

Dl. l*rof. Dim. Guşti
despre rolul învăţătorului.

Di Prof. DIM. GUŞTI, f. ministru 
al înşir. publice, a prezeutat un do
cumentat raport, asupra şcoalei pri
mare şi culture! poporului,

D-sa ocupâidu-se de tendinţele 
viitorului Stat, a arătat în ce conrtS 
rolul covârşitor, care îi este rezer
vat şcoala', în special,

Dsa a spus:
.Statul nou fără o cultură noul, 

fără o ş reală nouă şi fără un învă
ţător nou, na se poate concepe. Ele 
aicătuess b s lşi temelia, fără de care 
totul n’ar fi decât o Întocmire stearpă.

Activitatea şcolii trebue să se re- 
zeme pe o doctrină, bine definită, 
care reese din îmbinarea & două no
ţiuni curente, dar de multe ori rău 
înţelese: şcoala primară şi cultura 
poporului.

Sunt două noţiuni, cari pentru 
mulţi nu stau împreună şi c*ri în 
realitate na numai că nu se exclud, 
dar se completează.

Legătura dintre ele este mai mult 
decât strânsă, — este organică. Ea 
porneşte din conceptul unitar al cul
turii naţionale".

Iu continuare, dl D. Gasti a insis
tat asupra problemelor ce se pun 
ş :olil primare, frecvenţa şi analfabe
tismul, arătând soluţiile cele mai 
bune, care să re zori ve, în acelaşi 
timp şi ceiaUliă categorie de anal
fabetism, creat prin ruperea contac
tului cu ş oala, odată cursul primar 
terminat.

Foitul Ministru de instr. ocupân- 
du-se de programul ce-şi propune 
partidul să-l realizese la guvern, pe 
tărâmul şcolar şi al c i tării, Intre al
tele a subliniat:

a) Crearea unoi legături, cât mai 
strânse, IrireS  reală şi Stat; b) Intro
ducerea serviciului social obligatoriu, 
pentru toţi funcţionarii — înainte de 
a Intra in funcţiuni, trimeşi să ridice 
setu l; c) reforma şcoalei normale, 
In sensul unei mai bune pregătiri a 
în ăţătorului; d) organizare» şcolilor 
profesionale şi technice; e) înlătura
rea fionnjilui şi evitarea emigrării, 
la oraş, a fiilor de ţăran!.

Din expunerea acestui program, 
treb le  subliniat: 1) *idjc»rea cămi

nelor; 2) acordarea burselor, menite 
să Improspifteze energia naţionali, 
Care trebue să se hrănească din toate 
păturile socfa’e şi 3) crearea unul 
con tip de şcoală, şcoria superioară 
ţărănească impusă de structura eco
nomică a ţării".

Dl Guşti şi-a încheiat astfel cu
vântarea :

„Ne gisim ia o răscruce a evo
luţiei vieţii culturale. Atâi şcoala p>i- 
maiă, căt şi toată munca pentru ri
dicarea Culturală a păturilor largi ale 
poporului, sunt pe punctul să-şi a- 
leagă alte drumuri,

Ceea-ce domină mereu preface
rea care se frământă este, după pă
rerea noastră, că ea stă sub semnul 
unei aoui concepţii, frrbTând rostu
rile şcolii primare cu acea ale cul
turii poporului Intr’o unitate care le 
cuprinde pe rmftndouă şl Care nu 
este alta, decât şcoala poporului, 
cea nouă.

Din cele expuse de dl prof. Guşti, 
reese însemnătatea hollrîtoare pe 
care o are pentru viaţa naţională şi 
viaţa de sat, şcoala poporului.

Declaraţie
Diferendul ajuns în fata Tribu:* 

naiului Deva, între Domnii Dr. t\urel 
Dobrescu ca reclamant şi Dr. Aurel 
Vlad ca acuzat s a  soldat prin ală
turatele două declaraţii pe ceri le 
publicăm.

In Ugttură cu articolul publicat 
în gazeta girată de subsemnatul 
„So la Dreptăţii1* Nr. 21—22 din 
9 Mai 1935 sub titlul .,Cele şapte 
minuni ale democraţiei", deşi nu 
subsemnatul ara făcut să fie re
produs acest articol, reprob şl re
gret apariţia Iu- şi stilul fn care a 
fost scris declarând că nu am a- 
vut nici odată intenţia de a atinge 
cinstea personală a dlui Dr. Aurel 
Dobrescu şi deci nu mă Identific 
cu cele reproduse în acest articol.

Deva, la 18 Mai 1936.
ss. Dr, Aure! Vlştd,

i
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Scrisoarea 
clini Xniin Maniei

prin care dsa refuză să fie sărbătorit în 
asemenea momente grele pentru ţară

Textul scrisorii trimisă d!ui loan 
G  Pop, preşedintele organizaţiei ju
deţului Alba.

Scumpe die preşedinte,
Iubite Ioanei

Cu adâncă gratitudine am luat 
act de hotârâ-ea voastiă de-a orga
niza o s iib jie  jubilară în amintirea 
activităţi meie politice.

Vă rog însă să renunţat* la rea
lizarea acestei hotăiân* Am fost în
totdeauna potrivnic sărbătoririlor par- 
sonate gi azi am mai puutine motive 
ca oricând să mă abat de>a aiitudi- 
nea mea din trecut*

Nu sunt în dispoziţie sufletească 
de a jubila. Regimul n.mi.os ca e 
tae adânc în ceie mai vitale interese 
ale României Mari, înfăptuită cu mari 
jertfe şt caie ofensează, lipsit de ori
ce prevedere politică, demnitatea na
ţională, drepturile poporului româ
nesc câştigate prin erosmui îna nta- 
şilor noştri, tmuti pnn închisoare, 
traşi în teapă, zdioo ti pe roată şi 
duşi la spânzurătoare, imi impun mie 
ca şi tuturor cetăţi-mior conş îenţi ai 
Tării no-s’re, dar mai e lts  Români
lor ardeleni şi bănăţeni o stare su
fletească de luptă şi suprema încor
dare, care excludă o atmosferă de 
seninătate şi de elcgicâ reculegere 
necesară la o săibâtorire jubiliare, 
mai ales acum când multe din re
zultatele muncii noastre comune de 
40.ani, sunt puse în discuţie din cauza 
exi*emei lipse de dibăcie care a ca

racterizat conducerea Statului nostru 
în ultimul timp.

Mizeria aceasta şi des nădejdea 
în care e aruncat Poporul Român, 
încătuşează a vămui sufletesc al unei 
tâ<i bogate.

Un regim inconştient şi incapabil 
împiedică un popor edmirab 1 să per
ceapă fructele sacnficilor din trecut 
şi ale muncii sale mistuite de azi.

Peniru aceste motive, vă rog să 
nu chemaţi la sărbătorirea unui to
varăş de luptă pe cei cari l-au ridi
cat prin devotamentul tor, pentru o 
cauză sfântă, în fiuntea lor — ci în- 
demnati-i la datona dea con’inue, 
cu vechea lo: dârzenie şi spiiit de 
sacr ficiu, lupta pentru întronarea 
moralei creştine, a unei vieţi consti
tuţionale, pentiu afirmarea energică 
a năzuinţelor noastre naţionale, pen
tru apă,area intereselor şi drepturi
lor Românilor din Ardeal şi Benat, 
în realizarea celui mai mare bun al 
nostru: .ROMÂNIA MARE §1 ÎN
TREAGA.

in această luptă voiu fi mereu 
alâiuii de voi.

Rog interpretează întregei organi
zat i 3i tuturor to /araşi or de luptă, 
eeîe mai adânci mulţumiri pentru 
sprjinul desinteresat ce mi-l’au dat 
în atâtea decenii si primeşte es gu- 
tâ rle  mele de cea mai mare stană 
şi consideraţie.

Al tău devotat frate

88. lu liu  M aniu.

U  I Ion Mihalache
a convocat cLn nou manie adunări ale partidului 

nostru Naţional-'Jărănesc

Partidul nostru netional-ţărănesc j 
a reînceput marile adunări pentru 
doborârea guvernului liberal. Astfel 
Joi In 21 Maiu 1936 a avut loc o 
mare adunare la Beiuş la care a 
luat parte di preşedinte Mthalache şi 
Mihai Popovici şi la care au parti
cipat peste 10.000 de persoane.

De-asemenea Duminecă In 24 
Mai va avea loc o mare adunare la 
Timişoara iar Duminecă în 31 Mai 
va avea loc o mare adunare la Bu
cureşti ptntru judeţele din vechiui 
regat, şi în alie capitale de judeţ 
pentru ţinuturile alipite.

Intr’un articol al gazeîei noastre, 
care a apărui înainte cu 2 săptă
mâni, am scris despre dl Bursan, că 
a fost sărbătorit la Hunedoara. In 
legătură cu această serbare am fă
cut câteva ccnstatări şi am afirmat 
şi anumite adevăruri, pe cari le-am

Declaraţie
Subsemnatul In calitate de re

dactor responsabil al gazetei „So
lia Dreptăţii" din Orâş ie declar, 
că regret apariţia articolului inti
tulat „Taci banditule" în Ne. 35 
din 1 August 1935 ai acestei ga
zete şl declar, că nu am înţeles 
nici odată să mă ating de cinstea 
personală a dlui Dr, Aurel Do 
brescu şi îmi ccr scuze pentru cele 
publicate In acest articol.

Deva, la 18 Mai 1936,
ss. Di, loan V. Todea

ştiut şi cunoscut, în legătură cu ale
gerile paitiale despre persoana dlui 
Bursan.

Lucru curios şi de mirare, că dl 
Bursan tace ca peştele. In schimb 
ce vedem? S’au supărat foc slugile 
dsale dela Hunedoara, cari, în Nr. 
11 al „Dreptăţii" liberale, ne ocărăsc 
şi ne înjură cu un vocbular, care-1 
folosesc b rişii în grajduri. Probabil, 
că d-şit petrecâadu-ş* vlefa în grej- 
dur le politicei hberaîe, nu ştiu vorbi 
altcum, decât cum au scris în po
menita gazetă.

Dar rogu vă, ce vă mestecaţi în- 
ti’o treabă care nu vă priveşte 1 Ni
meni n ’a  scris despre voi vre-un 
cuvânt, nici nu s’a gândit nime la 
sîuj'le şi otrepele locale ale partidu
lui l.beral- Lăsaţi-1 pe patronul vos
tru să-şi vâre cămeşa pe unde o 
şti Si pe unde o putea 1 Pentrucă, 
noi repetăm şi la acest lof, că dl 
Bursan l a lucrat şi a evut atitudine 
potrivnică Dlui Mloc în alegerile par
ţiale, ca să nu aveţi, liberalii din ju

d i ,  nici o persoană poljllcă de su- 
prtfaţă, care evjntual ar fi compe
titoare la un post de jumătate de 
ministru. Până la alegerile parţiale, 
se vorbea în lungul şi latul judeţu
lui despre înăTt rea dlui dlui M:ocu 
la postul de subsecretar de stat. Ştim 
şi noi şi ştie toată lumea cum s’a 
dus dl Mloc insolit de dl Oprea la 
Bucureşti, ca să ia în primire sub
secretariatul de la finanţe, în urma 
denum rel d ui M. Constantinescu de 
guvernator.

Şi mai ştim cu tcţii, că nime nu 
vorbea despre dl Bursan până la a 
legerile parţiale ca despre un viitor 
subsecretar de stat, că i-ar fi râ3 şi 
(â  nii din Găuricee.

După alegerile parţ aîe însă, când 
s’a puî problema unei remanieri, s’a 
putut ceti prin gazete că şi dl Bur-

s in este candidat la un viitor sub
secretariat.

Acel Domn Bursan, pe care cu 
câţiva an? înainte îl adusese în a- 
cest judeţ fie iertatul Constantinescu 
Porcu, împreună cu alte specimene 
ale menajeriei sale politice, azi poate 
voibi de subsecretariat politic, până 
când dintre localnicii liberali nu mai 
este nici unul, care să aibă o supra
faţă şi căruia să nu i fi legat de pi
cioare cancanurile politicei de culise 
giuleîele compromiterii.

Inconştienţilor năimiţii în intere
sul vostru şi a demnităţii ardeleneşti 
s’au s ,ris acele rânduri. De ce nu 
ati avut înţelepciunea să tăce|i şi să-l 
lăsaţi pe stăpânul vostru să vorbească, 
că el era în cauză 1

V. P

Parcul Sfântului Giugurtu
Domnul Giugurtu sfântul cu mo- | 

noclu d n Biseri a dela Bred, atot
puternicul stăpân al Soc. „Mica” a 
hotărât ca din pădurea pe care o 
reclamă de-alâta t mo «aţele să ace 
sie moţilor, să nu fie dată lor ci să 
fie transformată într’un parc (loc de 
p'imbare pentru domni).

Deaceia au şi început să îngră
dească această pădure* In afară de

| aceasta noi mai ştim că această pă
dure ar fi trebuit expropiată pe sea
ma comunelor respective cari sufăr 
din lipsă de pădure- Să vede Insă 
că nimeni nu-şi apleacă urechea la 
durerea moţilor caii aşteaptă cu ne
răbdare să vină la putere partidul 
ne tiona l-ţărănesc ca să pună capăt 
la toate nelegiuirile şi să aducă o 
alinare ps seama moţilor*

Imnul Partidului National-Tărănesc.
I.

Loc gloatei, fără nume, fără drepturi,
Căci vin aceî ce n’au cuvâ:t,
Dar au arat şl sămănat pământ;
Că vin, potop, cu crezul nou în piepturi.

Noi am purtat, prin veacuri, tun şi plug,
Cu soare 'n ţaţa şi cu rouă ’n frurte;
Noi am rodit, grăunte cu grăunte,
Noi am mânat şi noi am tras la plug.

Aşa ne vrem în „Româsia Nouă*:
Tot ee muncim să ni se cadă nouă 1

II.
Iu lături, că-1 mulţime în neştire,
Cu moş-strămoşi în suflete şl sânge;
Câ poartă ’n cântec doina care plânge 
Şl strigătul cel greu de deroblre,

Nc ch!amă Horea, C!o?ca şl Crişan 
Şi ale lor credinţe şl porunci;
Venim şi coi acum, ca şl el atunci,
Cu aceeaşi hotărâre de ţăra*?.

Aşa na vrem în „România Nouă";
Tot ce muncim să ni se cadă nouă!

III.
Stăpâni pe glie, turme şl pe giâne,
A a ce vrem în , R mânie Nouă’*:
Tot ce muncim să ni-ee cadă nouă,
S’avem ri drept la suflet şi la pâine,

Ne chlamă Horla, Cicşca şl Crişan 
Şi ale lor credinţe şl porunci;
Venim şl noi acum, ca şi ei atunci 
Cu aceeaşi hotărâre de ţăran.

Aşi ne vrem fn „România Nouă"*.
Tot ce muncim să ni-se cadă nouă!

d e m o s t e n e  BOTEZ.

Cărţi bune pentru copii
In (d'tura „L brâr’ei Academice" 

— Brcureşt', — Calea Victoriei, — 
a apărut:

„ LICA- FURN1GA-IMPÂRAT “
dupl a i4-a ediţie italian* a vestitei 
(fi ţi „CIONDQLINO" |n traducerea

d-lor: Teodor I*cobe*Cu şi Alexiu 
David.

Educatorii şl părinţii vor bfecu- 
vâcta clipa cind au pus acest dsr 
minunat tu mâna copiilor lor.

Volumul, împodobit cu desene, 
crochiuri şi elegant tipărit se va pone 
In vânzare, dup* d-«»a de 15 Maiu 
a. c. la toate librăriile din tară.
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Starea semănăturilor
După informaţiile primite la Mi

nisterul Agriculturii, până la 10 Mai, 
situaţia câmpului este tn general bună.

Semănăturile de toamnă s’au dcs- 
voltst normal, numai creşterea celor 
de primăvară este cam cu o săptă
mână In (ntârziere, din cauza timpu
lui rece Care a fost tn unde regiuni 
ale ţiri.

Pioi au fast destule pa aproape 
întreg cuprinsul ţării, afară de unele 
părţi din judeţele Bihor, Storojineţ şi 
Baia.

Un fapt îmbucurător este, că anul 
acesta plantele de câmp n’au fost a- 
tinse până acum de diferite insecte^ 
ce se ivesc de obiceiu in aceste săp
tămâni. Faptul ace#ta se explică in 
modul următor.

In luna lui Februarie fiind mai 
cald ca de obiceiu, insectele cari 
s’a prăsit au fost distruse de răceala 
care a urmat. In schimb au sefsrit 
mult pomii roditori, îndeosebi cireşii 
şl caişii a căror recoltă va fi foarte 
slabă. In părţile de peste Murfiş 
(Balşa, Mada etc.) va fi o recoltă 
foarte bogată in cireşe.

ŞTI RI
OMORÂT DE ELICEA AERO

PLANULUI. In ziua de 8 Maiu, un 
aeroplan sta gata de sbor tn apro
pierea Constanţei. Când a prim t or
din si^plece, motorul a intrat în func- 
ţiiune iar elicea a început să se în
vârtă Un soldat numit Oltean Soar-*, 
se afla tocmai atunci In apropierea 
aeroplanului cu toate că acest lucru 
e oprit. Elicea care se Învârtea cum
plit de tot la lovit drept in m jlocul 
capului pe Care i-l-a spinteca ia două 
pătrunzând până in coşul pieptului. 
Soldatul era dintr’o comună apro
piată. I-s’a făcut o înmormântare fru
moasă, de faţă fiind camarazi de-ai 
săi. Mai multe aeroplane au sborat 
fn ziua înmormântării deasupra co
munei şi a cimitirului.

*
- CĂLDURI MARI IN AMERICA. 

Vine ştirea ştirea din ţara de peste 
mare că bântue în partea de răsărit 
a ţării o căldură cumplită Măsură
toarele arată 35 de grade celsius, 
cum pe la noi nu se pomeneşte de
cât foarte rar, ia vremuri de secetă 
De altfel şi pe la noi se simte lipsă 
de ploaie. Zilele sunt mereu senine şi 
Călduroase Încât se pare că suntem 
ia început de secetă.

«
S’AU CIOCNIT TREI AERO

PLANE Dumineca trecută au fott 
mari întreceri de sbor cu aeroplane 
In Polonia. In timpul sborului s’au 
ciocnit puternic trei aeroplane. Dojă 
din ele s’au prăbuşit imediat la pă
mânt, toţi conducătorii murind pe 
loc. Unul dintre conducători a sărit 
cu paraşuta, dar din cauza prea mi
cei apropieri de pământ nu s’a des
chis. Trupul lui s’a făcut una ca pă
mântul Al treilea aeroplan a reuşit 
să coboare cu bine la pământ cu 
toate că a suferit mari stricăciuni. 
O astfel de nenorocire, ca să se 
ciocnească deodată trei aeroplane, nu 
a’a mai pomenit.

•
A ÎNCERCAT SĂ MÂNÂCE FOC 

Tftnlrul brutar Liser, din Făgăraş, 
voind să imite pe mâncătorii de flă
cări de pe la circuri, a luat o sticlă

'•a benzină şi a plecat Io pădurea 
din apropiere ca să iscă „experienţe* 
(ncercăn). Dar a p ă ţ'to l Berzina 
luâad foc, i-a pârjo'it faţa şi părul 
de pe cap,

CE FACE FUMATUL. Funcţio
narul comercial, Boloz Ludovic, din 
Sfântul Gheorge, venind tesra acasă 
a băgat din greşală o ţigare aprinsă 
!n buzunarul hainei. Culcâadu-se, 
haina s’a aprins, tum ul ieşiet din 
hama !-a înăbuşit. Cad «vrui a fort 
găs't în apropierea uşei, dovadă '’ă 
(năbuşit de fum a încercat să iasă din
cameră dar n'a mai avut putere.

•
PROFESOR STRIVIT. Profe;o- 

rul pe&sioutr Niculescu, din Pio; şti, 
ducftndu se lă un chioşc de ziare, 
şi-a cumpărat un ziar ş!-a pornit răs
foind ziarul. In apropiere se afla u i  | 
camio.1 , care fiind lăsat în g ija unui 
ajutor de şofer, care nepricepân-du-se 
a pus motorul ia viteză. Maşina a 
pornit tu  viteză înapoi şi ercându-is 
pe trotoar, a izbit în bietul profesor 
pe care l-a strivit de gard omorâu- 
du-l. Nenorocitul ajutor de şomer a 
fost arestat.

•
ELEVII ŞCOALELOR n’au defi

lat la IO M*i, Ia sch mb vor d d i’a 
la 8 Iunie, conform ultimei îadru- 
mări a ministerului instrucţiiunii.

NOI BANI, In zilele acestea se
pan tn circulaţie noul monezi de 50
lei. In acest scop se va retrage o
mare parte din monezile actuale de
100 lei, de oarece s’a dovedit (ă t-
eeste* se falfiiică foarte uşor,

*
S ’A OPRIT TAIEREA NUCILOR 

şi transportul oricărui lemn de nuc. 
Deasemenea e oprit exportul lemnu
lui de nuc sub o ice formă. Autori
zaţia de tăiere şi transport pentru 
acest material se va da pe viitor de 
către Ministerul Domeniilor. — Lem
nul de nac se foloseşte la fabricaţia 
puştilor şi a altor arme, de cari se
fabrică pe Întrecute In îoats ţările.,.

•
BENZINA se scumpeşte după 

cum spun unele ştiri sosite din Bu
cureşti. Aceasta e armarea urcării 
diferitelor tex», E probabilă o urcare 
a preţului la toate produsele petro
lifere.

Aş cumpăra un arajament de 
moară cu 2—3 pietre sau aş 
arenda o asemenea moară cu 
existenţa garantată.

Adresa la administraţia ziarului

Subsemnatul am onoare a adu
ce la cunoştinţa Onor. public 
din loc şi .jur, că începând cu 
ziua de Z iO  Aprilie — primesc 
orice lucrare in această branşe, 
deplasându-mă şi pe comune. 
Garantez de lucrările execu
tate de mine.

Execut modele simple, variate, 
până la cele mai complicate 
— rugându-vă de tot sprijinul.

sem n ez cu  to a tă  s t i m a :

loan Stroia, maestru zugrav
Orăştie, strada Tudor Vtadimirescu, 59 li.

Cotiţi numai „Solia44

pentru cei mai 
harnici strângăto i 
de abonamente

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

Una casă de fier mică
die vânzare,

Adresa la administraţia ziarului.

t  C 5 U . S U .  de v io lare cu 3 
(trei). camere de locuit, o bucă
tărie de vară şi grădină. In Str,
Miron Cristea' No. 
din mână liberă.

3, se- vinde

Iniemaţiuni la administraţia starului 
„Solia" din Orăştie.

aa

Cotiţi şi 
faceţi 
reclam ă

numai în gazeta „Soîia“

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

Câtră iubiţii noştrii cetitori
Imp'inindu-se în curâ d ut an 
d*? zile dela apariţia g a z e t e i  
noastre, — pe c*re-o scoatem 
cu eno me sacrificii, vă rugăm 
iubiţi cetiiori cărora un an de 
zile v’a p ’ăcut să vă desfă aţi 
mintea ş: sufletul cetind gezeta 
noastră să vă gândii şi la exis
tenta ei, şi să ne trimiteţi c d a ă  
sau pe rând cel puţin acei 50 
de lei cât face abonamentul 
cel mai mic, — pentru ca să pu
tem şi în viilor să asigurăm a- 
paripa ei.

D e vânzare:

Un tsur de 1 sn şl 1 lună, 
rasă zlmental, in perfectă 
stare de sănătate, vizitat de 
medicul veterinar si apro
bat, se află la:

Ijup Petru
din BORCEA-MARE-

n a

Atenţiune 1 Atenţiune 1
Subsemnatul aduc la cunoştinţa Onor. public din Orăştie şl 

jur, căci cu 1 Martie a c., mi-am mutat atelierul de 
legătorie de cărţi din Calea I. G. Duca 20, în

Piaţa „Ardeleana" Nr. 10
Tot aici se primeşte un băiat ca ucenic, care 

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

DUMITRU PARDOS, m. legăfor de cărţi-

OimpU Di# A L E X- H E R L E 4 Ţlrmmî Tipografiei „LUMINA*, Orăştie 193».


