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Oi 1 ULIU M ANIU va, veni şi v» 
vorbi (SMgtur Ia această  adunare.

De multă vreme poporul nostru ardelean a dorit să-! vadă şi să-l audă 
pe dl 1ULIU MANIU. Cu toţii simţeam că el reprezintă puterea majică, izvo* 
rîtă din instinctul moral al poporului nostru, că el reprezintă izbăvirea robiei 
politice şi naţionale în Ardeal, că numai cu ei putem merge pe linia progre
sistă în ordinea socială şi economică.

Toate acestea nu constitue numai o convingere, dar constitue un sim
ţământ pentru noi toţi ardelenii.

Astfel se explică de ce poporul aleargă din toate părţile să a scu l t e  
g l a s u l  profetic al d-lui 1UL1U MANIU.

Iubiţi fraţi hunedoreni, noi Vă chemăm la această adunare, ca să fim 
acolo o mărturie vie, că urmăm pe dl IULIU MANIU In acţiunea sa pentru 
realizarea unei vieţi morale a acestei Ţări şi pentru consolidarea unui Stat de 
drept, aşa cum dorim România noastră monarhică şi constituţională.

înaintaşii noştri din acest judeţ au dat lupte epocale pentru emancipare 
şi progres, iar noi suntem datori să cinstim tot ce azi s’a realizat din Idealu
rile sociale şi naţionale ale lui HORIA, CLOŞCA, CR»Ş*N şi AVRAM IANCU, 
iar dacă puterile ne-ajută să mergem înainte pentru adâncirea brazdei dreptu
rilor şi a libertăţilor cetăţeneşti,

Vâ chemăm mai cu seamă pe voi intelectualii orgairzaţîe noastre jude
ţene, — cărora nu Vă este îngăduit să lipsiţi de!a această manifestaţiei a soli- 
lidarităţii noastre cu dl IULIU MANIU.

De aceea veniţi, iubiţi Hunedoreni, să hm pivotul voinţei naţionale, pe 
care să se sprijineaseă în lupta sa necruţătoare cel mai mare bărbat al Ardea
lului, dl IULIU MANIU.
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Instrucţiuni pentru, satele 
din pi. Oră ştie şi Geoagiu.

Oficial participă organizaţia din plasele vecine 
şi întreagă intelectualitatea Naţ-Ţăr. din judeţ.
In mod oficial la aduuarea dela 

V i nţ. s’a hotârît s l nu fie chemate 
decât latele din imediata apropiere 
a Vinţului. Astfel plisele vecine, 
Orăştie şi Geoagiu, încă var trimite 
un numlr mai important de paiticl- 
panţi. De aceea comunele Cugir, 
Vinerea, Şibot, Bsîomir, vor parti
cipa sub conducerea d-lui Lcpuţiu, 
şeful sectorului Cugir ş\ comunele 
Aurel Vlaicu, Băeăinţi, Curpeni, Sâ- 
răcsâu, Bulbuc şi Valea-msre, vor 
participa tub conducerea d-lui Iosif 
Cranclovs, membru In comit, jude
ţean. In fiecare din aceste comun**, 
sub conducerea preşedintelui şi a se
cretarului nostru din acea comun?, 
ae vor forma comitete pefctru orga- 
nizsrea plecării. Comitetele apoi vor 
umbla pe la membrii noştri şi le vor 
aduce la cunoştinţă plecarea la Vinţ. 
Astfel se vor forma grupe de parti

cipanţi cât mai mari şi după instruc- 
ţiile ce le vor primi dela conducă
tori, vor pleca, fie pe jos, în coloane 
complect*, fie cu căruţele, fie cei cari 
doresc cu trenul conform mersului 
publicat la altă parte a gtzelei. Cu 
toţii se vor îmbrăca în haine de săr
bătoare şi vor aduce cu ei cât mai 
multe steaguri şi inscripţii.

Grupele de tineri pot veni fmbră- 
câţi ciluşeri.

Plecarea ae va întocmi a*tfel ca 
la ora 9 dim, să fie toţi la VINŢ,  
fiindcă la ora 10 începe* defilarea cu 
muzicile fa frunte şl ca steagurile,

Cei cari doresc Informatiuni să 
se adreseze la cei doi conducători ai 
satelor ssu subsemnaţilor.

Prot. Vaiariu Paveloniu Dr, Alex. Herlea, 
preş. pl. Orăştie, preţ, pl. Beaoşiu.

La adunarea
d e l a  V  i o ţ

var \m parte posîe 
100,000 ţărani ardeleni

Aşa precum am şi prevăzut, fa- 
datS ce s’a arz't c5 dl luau Maniu 
fasuşi va veni la Vfnţul-de-jcs şi că 
va ţine o mare vorbire îa contra tu
turor duşmanilor acestei Ţări, toată 
ţSrdn'mem din Ardeal s’a sculat In 
picioare şi s’a hotărât fă plece la 
această măreaţi adunare.

As‘fel organizaţiile d;n B hor d'n 
Maramureş, d'n Banst, dîn Secuime 
şi din toate judeţele mul apropiate 
*u hstlrâl sl mesrgă cu steaguri cu 
fanfare şi Ia haine de sărbătoare 
fiindcă este mare sărbătoare atunci 
când ae vorbeşte di Iulfu Mani».

Cetiţi wSolia“

D nul preşedinte 
Ion Mihalache
în ţările vecine

Gazetele din Bucureşti aduc şti
rea că preşedintele nostru, dl Ion 
Mihalache, a fost poftii de către pre
şedintei* din Cehoslovacia, dl Dr. 
Eduerd Baneş şl de cătră guvernul 
cehoslovac, ca să viziteze această 
tară prietenă şi aliată cu noi- *

D1 Ion Mihalache va pleca apoi 
şi Ia Sofia, unde a fost invitat a se 
menea de către guvernul bulgar, 
pentru a v z ;ta şi a  cunoaşte tara de 
peste Dunăre, vec’nă cu noi.

Ne bucurăm îndeosebi de vizita 
pe ca?e o va face preşod ntele r.os- 
tru în Cehoslovacia, pentru ca în fe
lul acesta, legăturile dintre statui ve- 
cin dela nord, să poată fi şt mai 
prieten'şti, prin înţlegerile ce se vor 
face şi dela un partid tâ ănesc la 
altul, în cele două ţări aliate.

Sărbătorirea d-lui 
lu liu  M aniu

Duminecă 28 Iunie a. c. va avea 
loc Ia comuna Vinţul de jos, moli 
aşteptata sărbătorire a dlul Iulfu Ma
niu. Nu vom fate apologia acestei 
sărbXtoriri şi nici a marelui bărbat 
dc st?t şi veşnic luptător ardelean, 
ci ta limita spaţiului, dăm un fndemn

I>-1 luliu. M a n i u

de participare bunilor români, ca fn 
greaua cumpănă la care ne aflăm 
astîzi, când grumszul ne este cîlcat 
de cei Înstrăinaţi sufletejte de tot ce-i 
românesc, să psrticipe Ia această 
manifestaţie rara va fi un moment 
de înălţare sufletească şi de pur ro
mânism.

încrederea cu care şi fn număr 
cât mal mare tl vom lotâmpina şi 
asculta pe Dl. Icliu Maniu, va fi o 
piatră cimentată de înţelegere şi stră- 
juirea In jirul steagului ce trebuie 
să fâlfâie pentru binele şi propişirea 
neamului şl ţîrii noastre româneşti.

P. N. Zaharia.



P a g i  2. „ S O L I A * Nr .  £ & .

Cum pleacă trenurile din judeţul Hunedoara
l a

Adunarea dela Vinţ.
Fiecare merge pe cheltuiala lui prcprie.

Pentru adunarea dela ViNŢUL- 
DE JOS. care va avea loc Duminecă 
fa 28 Iunie 1936 a< c, la orele 10 
dimineaţa, — partidul nosfru din ju
di tul Hunedoara încă ar dori ca să 
participe într’un număr cât mai mare. 
Cum însă participarea la această 
adunare, trebue să fie si semnul de 
sacrificiu al fiecăruia in lupta care-o 
ducem, fiecare va merge pe cheltu
iala lui proprie, ca să asculte glasul 
d-lui 1UUU MAN1U.

Pentru ca oamenii să fe  orien
tali cum merg trenurile &i cât costă 
biletul, dăm aicia mai jos un tablou 
cu mersul trenurilor si apoi cu pre
ţul biletelor socotite tour-retour dela 
diferitele localităţi din jude|< 

Plecarea trenurilor:
Din Lupeni • • • . • 3,15 dim.

• Petroseni . . . .  3,37 „
„ Subcetate . . . .  5,34 „
„ Z^in . . . . . .  5,00 „
» liia • • . . . .  5,48 „
n Dobra» Boutar si Sarmiseghetuza 

legătură la liia Subcetate numai 
înspre seară

» Hunedoara . . . 6,08 „
. Deva . . . . . .  6,33 „
» Cugir . . . . . .  6,35 .
• V in e re a .................... 655 „

„ S im e ria ..............7,10 „
n Turda» . . . . .  7.17 „
„ O r ă ş t ie ..............7,32 „
„ Aure! Vlaicu . . .  7,51 „
„ 3 b o t .................. 8,02 .

Toate trenurile sosesc la Viriţul- 
de-jos Ia ora 8,23 d*m.

Prr tul biletelor de trer, socotite 
tour-retour cl. III. sunt următoarele: 

Lupeni 290 lei 
Petroşani 254 lei.
Pui 182 lei 
Haţeg 158 lei.
Z im  206 lei 
Ilia 158 Iei*
Dobra 182 lei 
Hunedoara 122 lei.
Deva 110 lei.
S meria 98 lei.
Turda? 74 lei.
Orăstie 62 lei.
Aure! Viaicu 52 lei 
Şibnt 38 lei.
Cugir 78 lei.
Vinerea 50 lei.

Deci fiecare, mai a lts  cei din apro
piere* Vintului, să facă ecest sacri
ficiu din punga lor proprie şi să 
meergă cu mic cu mere să asculte 
glasul d-ÎU i 1UL;U MANtU.

IVouI guvern
Francez la lucru

In urma alegerilor din Franj*, 
care a’au Ucu» acum nu de muU, ţi 
din care a ieşit biruitor frontul po
pular, alcătuit din: 1. Partidul radi
cal socialist; 2. Partidul socialist şi 
3. Partidul comunist, In urmi aces
tor alegeri s’a formst noul guvern, 
sub preşidenţls dlui Leon B um. pre
şedintele partidului socialist. ;i nici 
decum al celui comunist, cum le place 
la unii domni si sică. Partidul socia
list are cel mai mare numir de de
putaţi tn parlament, din cele trei par
tide care formează frontul popular 
(176 depulaţ).

In căteva zile, parlamentul a vo

tat o mulţime de înlesniri pentru 
muncitori şl tiran i: 1, Stptâmâaa de 
40 ceasuri; 2. Concedii de odihnă 
pentru muncitori, cu salarul plătit;
3, Spor de sslarii ia aproape toate 
fabricile şi Întreprinderile din Fran|a;
4. Ieftinirea vieţii; 5, întărirea şi a- 
jutorarea agriculturii şi a ţăranilor.

Guvernul francez lucrează după 
programul frontului popular. Citi 
vreme va fi Înţelegere şi pace tn sâ
nul acestui froil, Franja va putea a- 
vea un guvern puternic şi lucrurile 
vor merge bine, iar poporul va fi 
mulţumit.

Ne chiarnă satele...
Ţăranul nosiru binevoitor se bu

cură când ii cercetezi ţi tare îi mer
ge la inimă un sfat de folos, o glumă 
prietenească, o pildă bună- — Aşa 
li ştim de ani de zile*

Deaceia să nu u te cei ce se 
poartă astfel că posturile pe cari Ie 
ocupă sunt vremelnice şi că mai cu
rând sau mai târziu se vor reîntoarce 
să le cerşească din nou ş: nu se ştie 
în ce mod li se va lăspunde, căci 
mulţimea ştie să rabde, şiie să aş
tepte. dar câteodată ştie să ss şi 
răzbune. Mult mea ştie să creieze ş 
să ridice idoli, dar ştie să şi dărâme 
idolii când aceş'ia au înşelat-o.

Ea nu admite să fie vizita'ă şi 
cercetată numai înainte de alegeri, 
ci pretinde ca aleşii săi să stea în 
permanent în contact cu ea, să-i 
arate în ce fel şi-au tăcut datoria, 
şă-i explice atât cgeace au putut 
realiza cât şi ce n’au putut şi pen- 
truce n’au putut.

a n  urii i i  m ur—
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Adesea auzi pe unii din depu
taţi spunând: „Dacă n’am realizat 
ceeace am Promis cum să ne pre
zentam In fata alegătorilor" ? Nimic 
mai greşit. Massele şi Hrănii noş
tri! mai ales, ori cât de nepricepuţi 
i-ar considera cineva, sunt mai mul* 
t .imiţi bă mergi şi să le mărturiseşti 
in fţ»tă adevărul decât să i ocoleşti 
8 u să-i amăgeşti cu vorbe deşarte. 
— On cine recunoaşte că în ultimul 
timp, multe din programele şi solu
ţiile elaborate estăzi sunt inaplica
bile mâine şi că fiecare zi se iveşte 
cu greutăt le ei. In pol ficâ însă lip
seşte In cea msi mare parte since
ritate şi bana credinţă.

Democrat a e cântată d ; mult', 
dar e pract cat de puţini.

Conducătorii partidului nostru au 
înţeles din timp că lupta pentru tri 
u n  Iul democratei se poate câştiga 
printr'o organizare serioasă a  tinere
tului în cadrele Partidului Neţ onal-

Ţă ănesc. Prin conlucrare* acestor 
două partide pol tice, entuziasmul 
tineresc ajutat fiind de ch’bzuinta şi 
experienţa celor rrai bătrâ ti, prin- 
tr,o şcoa'ă politico educativă a ţăra
nului român, (dar a meseriaşului?; 
Nota culegătorulu ) vom putea pre
întâmpina mai uşor propaganda cu- 
rente’o? txtremifte de dreapta, cari 
foimate sau numai d n bătrâni sau 
numai din linen, sub masca unei 
spoieh naţionaliste, rep:ezenta*S prin 
cruci întoitoch ale sau garduri ş; uni
forme revolu tion^, au început să şi 
sape teren spre sate.

Astăzi se impune mai mult ca ori
când şi avem datoria sfântă, ca noi 
cei pleceti din mij ocul satelor spre 
oreşe, să începem o mişcsre retro
gradă, dela oraşe către sate şi nu
mai spre lumea satelor.

Tineretul Nat onal-Ţărănesc tre
buie să meargă cu drag la sate, să 
intre în firea şi sufletul ţăranului nos

tru şi să 1 ajute atât cât îi s*â în pu
tinţă.

Dar nu vă sfiiţi de răutatea câ
torva dintre p’ugari, cari sunt slugi 
umilite la cei ceri stă-ânesc tara şi 
risipesc bani strânşi cu atâta s ’doare. 
— Să nu vă temett nici de plugarii 
aceia cari străbat căi rătăcite pen
tru o u m b ă  de făgăduială şi pentru 
o credinţă ce naşte şi moare, ca şi 
pruncul fără viată.

Partidul Naţional-Ţă ănesc este 
şi va fi pârghia puternică, pe care 
se reazimă şi trăieşte tot cine cu 
noaşte cinstit, este curat creşt’n şi 
bun român.

Să pornim deci pâlc cu totii căci 
cu dor ne eşteaplă satele.

Asta ne este chemarea, să n’o 
lăsăm fără de răspuns.

Numai aşa răsare şi rodeşte să
mânţa bună în ogor, când o îmbră
ţişează munca şi ploaia la vreme.

Adv. Sabin Viorel.

IV oi privim
Spre Franţa şi Anglia

Privirile noastre, ale naţional-ţl- 
răniştilor, sunt îndreptate ta ziua de 
astizi, cu multă băgare de teamă, 
spre Franţa care a susţinut Româ
nia întotdeauna fn contra revisuirii 
tratatelor.

Toate aşteptările hitler! ştilor din 
ţara noastră se vor prăbuşi, In scurtă 
vreme, ctt şi acelor cari ar voi să 
ne abată Iu politică dela Statele cari 
ne apără interesele noastre cum ar 
fi Franţa, Iar Germania va înţelege 
că la noi la ţară nu sunt toţi oamenii 
proşti sau mişei

Dl Dr. Nieolae Lupa, vicepreşe
dinte al P. N. Ţ. şi dl Virgil M*d- 
gearu, secretar general al P. N. Ţ., 
au plecat In Franţa şl la Anglia pen
tru a vedea ce se petrece acolo şi

pentru a ţine legătura cu partidele 
şi cu guvernele democrate din acele 
două state mari şi puternice.

A y i z
Direcţiunea şcoalei primare, de 

Stat pentru, băieţi, cu onoare invită 
Onor. public, din loc la serbarea de 
încheiere a anului şcolar, ce se va 
.ine In sala dela hotel „Central*, In 
lina de 28 Iunie a. c. după termi
narea serviduloi religios.

Totodată se exprimi şi pe această 
Cale tuturor marintmoşilor donatori, 
pentru premierea elevilor, cele mai 
efectuoase mulţumiri.

Direcţiunea Scoalei-

Imnul Partidului National-Tărănesc.
i.

Loc gloatei, fără nume, fără drepturi,
Căci vin ace' ce n’au cuvânt,
Dar au arat şi sămănat pământ;
Că vin, potop, cu crezul nou în piepturi.

Noi am purtat, prin veauri, tun şi plug,
Cu soare ’n ţaţă şi cu rouă ’n frunte;
Noi am rodit, grăunte cu grăunte,
Noi am mânat şi noi am tras la plug.

Aşa ne vrem în „România Nouă*:
Tot «e muncim să ni se cadă nouă!

II.
In lături, că-i mulţime In neştire,
Cu moş!-strămoşi în suflete şi sânge;
Că poartă ’n cântec doina care plânge 
Şi strigătul cel greu de deiroblre,

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

Aşa ne vrem în „România Nouă*:
Tot ce muncim să ni se cadă nouă i

III.
Stăpâni pe glie, turme şi pe gtâne,
Aşa ne vrem în „Românie Nouă‘‘ :
Tot ce muncim să ni-ae cadă nouă,
S’avem şi drept la suflet şi la pâine,

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

Aşr ne vrem în „România Nouă":
Tot ce muncim să ni-se cadă nouă 1

DEMOSTENE BOTEZ.
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