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Ne-am trezit şi nu mai vrem
robie

Căci anii grei au fost destui. 
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Rege şi dinasticism.
de: Dr. IUSTIN POP. firaniioasa serbare i e  aniversare

a Fuziunei Partidelor National şi Ţărănesc.

Col. V. Bancescul

Dr. Izdor Gora

Acum 10 ani, aceste două par
tide, cu adânci rădăcini, — unul în 
Ardeal, altul în Regat şi celelalte 
provincii, — au hotărît contopirea 
lor într’un singur mare partid româ
nesc, numit Netional-Ţârănesc.

Sărbătorirea împlinirei a 10 ani 
dela fuziune, a a jut loc Duminecă 
în 18 Oct• 1936, la Arenele Romane 
din Bucureşti. Au luat parte mii de 
membri ai partidului din Bucureşti, 
cum şi toate comitetele din 72 ju
deţe ale tării cu steaguri în frunte•

A fost o zi de adevărată sărbă
toare naţională cu accente de impre
sionantă înălţare sufletească.

Serbarea s a  început cu depune
rea unei coroane de recunoştinţă na
ţională pe mormântul Eroului necu
noscut al neamului în parcul Carol. 
A urmat sfinţirea steagurilor organi
zaţiilor celor 72 de judeţe, oficiat de 
un sobor de preoţi. D-nli Maniu şi 
Mihalache au trecut apoi pe la re
prezentanţii organizaţiilor, — dând 
mâna cu cei de fată•

A urmat apoi serbarea propriu 
zisă, care s a  inaugurat prin procla
marea d-lui luliu Maniu ca preşe
dinte al adunării• Dl Maniu primind 
să conducă serbarea, a fost aclamat 
cu atâta însufleţire de marea mul
ţime, că sa u  cutremurat Bucureştii 
de atâta entusiasm• S a  cântat din 
partea tineretului national ţărănesc 
imnul gărziilor:

Azi Mihalache steagul m ridicat 
$i ciocoii au turbat I

Ne-am treztt şi nu mat vrem robie
Căci anii grei au fost destui.
Dl Maniu deschizând «donarea, 

mulţumeşte pentru cinstea şi dragos
tea ce i-se arat#, apoi dă cuvântul 
d-lui MADGEARU, cârâia li urmează 
reprezentanţii provinciilor: H-nii PAN 
HALIPA, T. SAUC1UC SĂVEANU.

Cuvântarea d-lui 
Mihai Popoviciu:

In numele Ardealului D-sul arată 
c i ţărănimea fiind tememl ţârii, toate 
străduinţele Partidului Naţional-ţări- 
răuesc trebue sâ fie pentru propăşi
rea aceatei ţirănimi.

In politica externi, declari, că na 
patern permite o politică germanofilă, 
căci până câud German-a nu vrea »ă 
recunoască hotarele noastre, de azi, 
până atunci trebue z | o socotim de 
duşmani. Niciodată n’a fost mai mare 
lipsă, de democraţie ca aii. Dictata, 
rile duc la rizboiu Intre naţiuni şl Ia 
râzboiu civil, de-aceea noi nu vrem 
Qici dictatură de dreapta şi nici de 
stânga, ci rămânem credincioşi de
mocraţiei, singura garanţie a drep
turilor şi a libertăţii or cetăţeneşti, 
precum şi a picii între naţiuni,

A urmt apoi la cuvânt d-na Ella 
NEGRUZZI, în numele (emeilor na
ţional ţărăniste, etc. Iar dl Dr. LUPU 
a răscolit sufletul adunării, pronun
ţând on inimos rechizitoriu la adresa 
guvernului.

Dr. Ieronim AtTescu.

losif Demea.

CJ'otiţi num ai „S olia 44

Intre R usia s
Discursul 13» Ini

„Cinstiţi preoţi, cu crucea’n frunte, 
conducăioii, luminători de drumuri I 
Vedeţi aduneti azi, aci, pe reprezen
tanţii celor 72 de organizaţii veniţi 
să săibăto/ească, cu noi împreună, 
împlinirea unui deceniu, de când 
foitele politice democrate, răsărite 
din adâncul poporului românesc, de 
pa tot cuprinsul tării, s au contopii 
într’o singură forţă: Partidul Natio- 
nal-Tărănesc".

După ce arată că acest partid 
este născut din pântecele trangeelor 
Si din revoluţia socială si naţională 
gi aminteşte că ramura ardeleană, 
vechiul partid naţional român, a  luat 
cunoştinţă de sine si de rolul său, 
pe Câmpul libertăţii dela Blaj, pri
mind botezul de sânge al revoluţiei 
lui Avram Iancu, — dl Mihalache 
face istoricul fuziunei, si vorbeşte

şi Germania.
. Ion Mihalache.

desp-e rolul mare al partidului na
tional* ţărănesc.

„P. N. Ţ. este chemat să tină 
cumpăna mintii neamului românesc. 
In afară se pregăteşte un nou răz- 
boiu. Dela Niirnbeig se proclamă o 
cruciadă împotriva bolşevismului. 
Moscova răspunde cu ameninţări. 
Lumea este somată să aleagă între 
Moscova si Berlin*

Noi nu ne putem amesteca în 
războiul dintre Moscova si Berlin. 
Nu puiem merge nici cu bolşevicii 
Si nici cu hitleristiî. Noi ne inspirăm 
dela locul sfânt, unde este înmor
mântat eroul nostru national. Nu pu
tem opri planurile Germaniei, dar ne 
opunem cu toată foita celor cari fac 
jocul Germaniei*.

Vrem o Românie a  Românilor

(Continuare pe pag- 3-a.)
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C i r c i i  I a r ă
c ă t r e  î ţ î e f î i  o r g a n i z a ţ i i l o r  c o r n i i -  

m i l e  a  3 P .  W .  r J \  c l i n  j .  H u n e d o a r a .

In baza circularei No. 5 6 —1936, a conducerii 
centrale a Partidului, rugăm stăruitop pe această cale 
să procedeze cât mai urgent la organizarea tinere
tului naţional-ţărăoesc Se vor înscrie tineretul dela 
16 până la 20 ani, în liste formând gfrupe de câte 
10 tineri în  frunte cu câte un Şef de grupă, numit 
dintre cei mai vrednici luptători. Această organizare 
se va face de către secretarul tineretului din comună, 
ales de către preşedintele organizaţiei. Secretarul 
tineretului trebue să fie unul dintre cei mai nflăcă- 
ra(i luptători ai partidului şi dintre cei mai drepţi.

Numele secretarului tineretului, vârsta şi ce studii 
are, se va comunica de către şefii organizaţiilor co
munale domnilor preşedinţi ai organiza
ţilor de plasă, cel mai târziu până l a  
20 Octomvrie a. c. *

Domnii şefi ai organizaţiilor de plasă, împreună 
cu domnii secretari de plasă ai tineretului, vor aduna 
aceste date formând un tablou pe care îi vor înainta 
d-lui Secretar general Dânşoreanu ia Deva, cel 
mai târzia pănă la X Nov. a. c.

Congresul tineretului se va ţinea în toamna 
aceasta şi la el vor participa obligator, toţi secre
tarii tineretului din toate comunele judeţului, aducând 
cu ei listele tineretului ce au organizat fiecare în 
comuna lor.

D e v a ,  la 5 Octomvrie 1936.

Vice-preşed. organizaţiei judeţene Secretarul judeţeao al tineretului

Dr. IU S TIN  POP. I. D E M EA .

T o t v a  v e n i o  zi, 
Când s e  v a  şti 
Ce-a fo st s c r is  a c i j

Dr. Emil Şeiariu. Dr. Iustin Pop. Dr. M. Tjrea.

Pr. V, Paveloniu. Dr. N, Penescu. Adv. L  Dânşoreanu,

Dr. Leon Parasca

Inconştienţă
dedicaţie pentru

Confratele „Solia Dreptăţii* oficio
sul „Frontului Românesc* din acest 
judeţ a intrat ta febră de un timp în
coace vărsându-şi veninul cu toată 
ardoarea pe P. N, Ţ.

Cu toate celelats grupări politice 
se Im vacă perfect, nu le aude, nu le 
vede, le laudă şi le ridică ta slavă 
dar pe naţ-ţăr. nu-i poate Înghiţi, 
nu-i poate vedea.

O totală schimbare de atitudine 
cum e aceia a „Soliei Dreptăţii* de- 
nu an şi mai bine, este egală cu o 
totală lipsă de caracter. A ataca pe 
cineva astăzi, şi mâine a-1 proslăvi 
este cea mai neserioasă şi presilâ 
atitudine. £  ceva şovăelinii, ceva prea 
in zig-zaguri.

N’o preocupă excrocheitle făcute 
de liberali cu devizele,

N’o preocupa problema cu peri
metrele petrolifere,

N’o preocupă afacerile a sandale»- 
se ale gbetiştllor din Ilfov.

N’o preocupă şi n’o interesează 
scumpirea vieţii cu 100—-150# faţă 
de anul 1930.

N’o interesează nici aceia că gu
vernul dlui Gh. Tătărescu studiază 
majorarea unora din tabelele de con
sumaţie şl înfiinţarea altora noul.

N’o interesează nid aceia că în 
ultimii 2 ani s’au legiferat impozite 
noui însumând circa de 11 miliarde.

Şl n’o intereaeaaă nici inchiziţia 
iscată la care sunt supuşi ţăranii din 
partea agenţilor fiscului, precum nid 
aceia ca la Ţara aceasta z’au vândut 
case pe 3X00 k i pentru neputinţă 
de-a plăti impozitele şi sau făcut 
scutiri şi amânări de sute dc mu şt 
milioane.

N’o interesează cenzura şi starea 
de asediu, mijloacele cinstite de gu
vernare ale liberalilor, (halal de aşa 
cinste.)

N’o interesează nici aceia că con
ducerea comunelor, tn mare parte, 
eate dată pe mâna comisiilor interi
mare, formate in mare parte, dintre 
agenţi de dub liberal.

Nimic nu interesează din foste a- 
cestea, dacăt atacurile îndreptate îm
potriva naţ -|ăr. pe cit de dese pe 
atât de nedrepte şl ticdenţicase şl 
tendinţă de-a-se da drept promotorii 
ideii naţionaliste alături de cămeşile 
albastre şi verzi căror» M-se poate 
adăugă atributul de naufragiaţi poli
tici, cari au deschis o licitaţie scan
daloasă pe tema acestei sflat# idei, 
dedic du-se la o largă şi deşănţată 
propagandă pentru Germania, de par’, 
ci însăşi agenţii lui H tier ar cutreera

Dr. Gh. Dânilă

sau trădare,
„Solia Dreptăţii41

de Andronic Peica.

ţa 'a  in cămăşi aibsstre şi verzi şi cu 
steag german cu svastkă.

Braţele lor stau desrhisa inspre 
aceia care pregătesc cu ură şi febri
litate revizuirea graniţelor noastre, 
fiindcă numai astfel ze poale explica, 
insinuarea abjectă adusă P„ N. Ţ. 
pentru adunarea antirevizionistă dela 
S sta-Mare, de către .Solia Dreptăţii * 
prim minusculul său reporter anonim 
Horia Opincă, unde cu s’a făcut de
cât adevăraţi politici naţională.

Nu le-a convenit Dior dela „Solia 
Drepţi|ii* că Doctorul nostru Dl Ni- 
colae Lupu s ’a întrebat In cuvlstarea 
roitită că „unde-i Dl Vaida şi Dl 
Goga dela această măreaţă şi naţio
nală adunare, unde neamul românesc 
trebue ţl-se  afirme unitar şi fndivi. 
zbl l?“

Se putea aă ia parte Dl Vafda şi 
Gcga la o adunare antireviziooittl, 
Dlnşii, care cochetează cu Hitler şi 
care-1 proslăvesc şi-l consideri ca un 
adevărat Mesia? Des gur că nul la 
tre altele mai aduce anonimul Horia 
Opincă dela „Solia Dreptăţii*, o altă 
sfruntată afirmaţie: „tu fond nu a 
fost iccăi cea mai ordinari întrunire 
politici". N e r u ş i n a r e !  Admit şi 
nu întrunire politică şi hai s ă i zic şi 
„ o r d i n a r ă *  dar când pe lingă bu
nii români mai ia parte şi-o delega
ţie de 300 aliaţi cu deputaţi şi pre
şedinţi de partid in frunte, cari sunt 
mai conştienţi de ziua de azi şi de inli
ne ; decât Dl Horia Opincă, mă op
resc de-a merge cu g&udul mai de
parte fiindcă greşesc. Admit şi la |n- 
trănire politică şi-l mai adaug dc o 
sută de ori şi adjectivul de ordinară 
ca cea dels Ilia din 29 Septembrie 
c r i  a trecutului Românesc, unde fa
natici: dictaturi' au dat de băut din 
zori şi pănă’n seară. Asta d a ! E per
fect ordinară, ba chiar extraordinară, 
dar la Satu-Mare, credem că n’a fost 
aşa fraţilor dela „Solia Dreptăţii* şi 
subscriem, dacă vrei împreună, Că 
adunarea a fost pur antirevizioniatfi 
şi nici decum „ î n t r u n i r e  p o l i 
t ică*.

Şi la urmă, daci viei să-îs eoa- 
vlngi de adevăr, citeşte cuvântările 
rostire ţi moţiunea votată $1 vei fi lă
murit, flindu-ţi 44 bun îndreptar pen
tru viitor ca să na mai comiţi acte 
de Inconştienţa ca cel corral» de d ta 
asta, in care, dacă mai pers sfi, mă 
faci să te aşes In rândurile ungureşti 
şi nemţeşti revizioniste, mercenar şi 
trădător al geamului romîn:sc.

20 Octombrie 1935
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Grandioasa serbare de aniversare 
a Fuziunei Partidelor Naţional şi Ţărănesc.

cinsliţl, o Românie creşfînă în ade
văratul sens al creşiinişmDlu1, o Ro
mânie a ţăranilor".

S‘ârşrndu~şi în anlauz-le prelun-

Vorbeşte Dl
După luminoasele cuvântări, pe 

cari le-am ausit fi mai ales după dis- 
cartul programatic *1 d-Iui Mihala- 
che, e»ît din safletul nostra. Cred că 
ai fi o greşală să încerc a analiza 
starea disperată, in care se găseşte 
ţara şi sdăndle nemulţumiri ce a cu
prins pe cetăţenii ei. Cred că a a- 
dâuga un cuvânt la luminoasa expu
nere, făcută de şeful partidului nos
tra. ar fi o pierdere zadarnică de 
timp. De aceea mă mărginesc a mul
ţumi acelora, cari au dus o luptă 
bărbătească, o luptă eroici, timp de 
10 ani, pentru ideile Partidului Na- 
ţional-ţărănesc. Mulţumesc tuturor a- 
celora cari au făcut posibil ca in de
curs de 10 ani să realizăm ce*ace 
am realizat. Ş! dacă n’a fost posibil 
să facem tot ce prevlsusera In pro
gramul nostru, să ne mulţumim că 
n’xm făcut nimic in contra sfintelor 
principii ale acestut program, ci am 
Înlăturat orice gând de interes per
sonal, avănd înainte binele suprem 
al ţării, al neamului şi al dinastiei.

NEDREPTATEA CEA MARE.
Partidul nostru a ae ferit prigoane. 

A fost e pus pizmei şi nedreptăţilor, 
pentrucă a ţinut să spună că luptă 
pentru binele ţării, al neamului şi al 
dinastiei.

Poporul a suferit sute de ani, ne
dreptăţi sociale, nedreptăţi naţionale, 
nedreptăţi religioase, iar acum su
feri nedreptate poilică.

Astăzi, când la propunerea iubi
tului nostru preşedinte Ion M hala- 
cbe s’a adoptat vechea lozincă arde
lenească: „dreptate*, — jurăm cu 
taţii, ci precum am luptat să Inlătu 
răm, pe vremuri nedreptăţile «odaie, 
religioase şi naţionale, -om înlătura 
şi nedreptatea politici, ce omoară aii 
ori-ce avânt nobil, din această ţară. 
(Aplauze prelungite).

DREPTURILE REGELUI Şl
DREPTURILE POPORULUI.

Să audă cei mari fi mici, că acest 
popor nu voefte altceva, decât drep. 
tale (aplauze) şi recunoaşterea drep
turilor fiecăruia. Recunoaştem din tot 
sufletul, că primul punct din progra
mul fuziunii noastre a fost: monar
hia constituţională. Noi respectăm, 
din tot sufletul şi cu adine devota
ment, dinastia... (Voci: Trăiască Iuiiu 
Mania!), ...şi drepturile Regelui, asi
gurate prin Constituţie. (Aplauze). 
Dar cerem, — pretindem ho tăi It, — 
să se respecte şi drepturile Naţiunii^ 
(Aplauze furtunoase. O /aţii puter
nice, cari durează câteva minate).

Nu mă îndoesc că cu
vintele cuminţi şi luptele aprigi ale 
preşedintelui nostru Ion Mih&iache 
şi devotamentul nostru, ai tuturor, 
vor aduce, neîntârziat, ziua biruinţei, 
când alături de drepturile regale se 
vor respecta şi drepturile naţiunii. 
(Aclamaţii entuziaste).

CREZUL PARTIDULUI
n a ţ io n a l -t â Ră n e s c

Fraţii o ri Noi cerem, precum v’â

gite ale es sîenţeî, cuvântarea. d. Ml - 
h.elache enunţă că partidul a do;- 
lat salutul roman, însoţit de formula 
simbolică: „Dreptate*.

Iuiiu Maniu.
arătat, atât de framo* dl Mihalache, 
ca în această ţară si se introduci un 
naţionalism constructiv o democraţie 
curată, un constituţionalism adevărat 
(aplauze), o morală creştină (aplauze) 
şi *ă se respecte demnitatea naţio
nală, izvorul tuturor vânturilor naţio
nale. (Aplauze prelungite),

Noi toţi îi mulţumim dlui Miha- 
lache, pentru munca depusă la con
ducerea acestui partid şi ii promitem 
s i II urmăm cu tot devotamentul, pen
tru izbind» principiilor acestui par
tid, (Aplauze). Să ne propunem o so
lidaritate desăvârşită de partid, şi o 
disciplină categorică, In ceeace ce pri
veşte ascultarea ordinelor de luptă, 
date de şeful partidului.

PENTRU ADEVĂRATA
PREOŢIME.

Fraţilor! Eu sunt adânc mulţumit 
de faptul săvârşit acum zece ani, de 
fuziune şi Încălzit de mari nădejdi, In 
ceeace priveşte Înfăptuirile ce vor 
urm», din această fuziune. (Ovaţii).

Ţin să mulţumesc preoţimii ro 
mâne (Trăiască) care a binecuvântai 
străduinţele noastre şi a sfinţit stea
gurile noastre şi să-ml arăt, cu acest 
prilej, adânca mea mulţumire că da
tina noastră din Ardeal s’a transpus 
aici, în vechiul Regat, unde ne-am 
adunat, cu preoţii Ia frunte, pentru 
a ne asigura biruinţa. (Aclamaţii)

DEMOCRAŢIA NE-A 
SCOS DţN ROBIE,

Vă mulţumesc tuturor reprezen
tanţilor celor 71 de organizaţii, cari 
aţi venit aici, la marea sărbătoar», 
spre a dovedi astfel, Împreună cu 
noi, că nu Inzadar a suferit moarte 
de martir Tudor Vladimirescu, că nu 
Inzadar au fost zdrobiţi pe roată 
Horia şi Cloşca şi a fost pălmuit Av
ram Iancu, sub cetatea Bilgradnlui; 
că santtm gata şi noi, să murim pen
tru ideile toaslre. (Ovaţii Îndelung 
repetate. Aprobări).

Au fost patru provincii: una ro
bită nemţilor, una ungurilor, alta ru
şilor şi alta fanarioţilor. Am scăpat 
de această robie, graţie ajutorului 
dumnezeesc şi graţe democraţiei, în 
sânul neamului românesc. Dacă n’ar 
fi trecut peste ţara noastră avântul 
puternic fi sufletul blând al democ- 
mocraţiei, azi am Ii fost Încă împăr
ţiţi In patru provincii şi robiţi. De 
aceea, daţi-mi voie să m: arăt adânca 
mea revoltă pentru faptul că se gă
sesc fii al acestui popor -de plugari 
fi iobagi, cari vorbtsc la contra de
mocraţiei. şi cari cer d;ct&turâ asupra 
capului acestei ţări; cer dictaturi, 
care dacă s a r  realiza ar duce la rui
nă ţara şi ne&mul românesc, (Aplau
ze prelungite şi Îndelung rcsttte).

DRUMUL CEL D RErT! 

Din acest prilej sărbătoresc, noi 
trebue să facem o solemnă promi
siune: că vom respinge, din mijlocul 
nostru, prole ţii falşi, şi că vom mer
ge pe calea arătsti de preşedintele 
nostru. (Aplauze puternice).

Ideile pe cari le-a exprimat azi

dl Mihalache, trebuiesc răspândite. 
Partidul trebuie să fie un apostol al 
idealurilor măn-ţ* ; s* propsge con
vingerile folositoare neamului şi ţării. 
Ideile partidului nosiru le socotim 
fo!os;toire pentru efam şi ţară fi le 
vom propag».

PARTIDUL NAŢ.-ŢĂR. IŞI ASUMA 
RĂSPUNDEREA GUVERNĂRII

Dar, fraţilor, part’dal mai are da
toria «ă lupte, pentru a face posibilă 
îndeplinirea menirii sale, să guver
neze ţara, pentru a pune In aplicare 
principiile sale nobile, merituoase, 
ideile adoptate, programul său. A- 
ceasta nu este o atitudine egoistă a 
partidului. Partidul nostru a dat În
totdeauna dovezi fă nu vrea satis
facţii personale, dar ci vrea să pună 
mâna pe patere pentrucă să guver
neze această ţară conform concepţiu- 
niior şi ideilor sale. De aceea fraţi
lor, noi cerem, cu toată hotărârea — 
că guvernul liberal să fie imediat 
concediat, şi că M, Sa, fără zăbavă, 
să dea puterea ^acestui partid adu
când la conducerea gavernului pe d. 
Mihalache iubitul nostru şef.

Duminecă în 18 Octomvne s’a 
săvârşi sfinţirea pietrii fundamentale 
a  bisericei ortodoxe, ce se ed.fică In 
piaţa Orăştie. Actul sfinţ rei a  fost 
îndeplinit de Prea Sf. Sa Arhiereul 
Stan deia Metropolia Sibiului încon
jurat de un frumos sobor de preoţi 
din jur.

Această serbătoare a fost prile- 
giu pentru o impunătoare manifes-

In Nr. 40 al „Soliei Dreptăţii*, or- . 
gauizaţia judeţeană a .frontului ro- ' 
mânesc* de sub conducerea d-lui 
Aurel Vlad, mulţumeşte comunei 
Silvuşul-de-jos (plasa Haţeg), pentru 
„frumoasa* organizaţie ce a făcut 
„bontul românesc" Ia această co
mună. Adevărul însă este, că în co
muna noastră nu s’a organizat „(ron
ţăi iomânesc", ci „frontul ţigănesc" 
şi iată pentru ce:

Din cei înscrişi în această listă, 
nu suni decât 4, adecă patru Români 
şi anume: Muntean Gsorge. care a 
trecut deja prin toate partidele fi de 
prezent e înscris şl ia liberali; Va- 
siu Ion leu, Dragota Ion Măsăiucă şi 
Totorcea Gheorghe, toţi liberali şi

ŞTIRI.
R E D A C Ţ I O N A L E :  D-nuI Dr. 

Alexandru Herlea directorul gazetei 
noastre a  fost timp de o lună de 
zile plecat la manevrele de toamnă, 
în care timp gazeta a  fost redactată 
de dl Piotopop Vaier Paveloniu pen
tru care conducerea gazetei îi ex
primă deosebite mulţumiri.

Începând cu Nrul viitor dl Dr- Her
lea îşi va relua ocup&ţiumle la gazetă. 

*

PRIMMINISTRUL UNGARIEI A 
FOST FUNCŢIONAR LA FÂGĂ- 
RAŞ. După moartea generalaiui Gom- 
băş, primwimstru Ut Ungaria a ajuns

Să se ronstitue guverne, cari 
sunt in sufletul ţâri!.

Noi făgăduim că vom propaga 
ideile partidului nostru

•
D sd fraţilor, când vedeţi că se 

prezintă in mijlocul vostru oameni 
cad vâr să vă întoarcă de pe calea 
cea adevărată, să vă aduceţi aminte 
de proverbul ardelean: .Apa trece 
pietrele rămân". Toată spams urâtă, 
care se aşează deasupra vieţii noas
tre de stat va trece, iar noi, cari 
suntem pietrele, temelia acestei ţări, 
vom rămâne. (Ovaţii frenetice).

Să strigăm cu toţii, din tot sufletal j
Să trăiască partidul naţional-ţărl- 

nescl
Să trăiască şi să biruiască Ion 

Mihalache iubitul nostru preşedinte! 
(Aclamaţii Îndelungate. Asistenţa o-
vaţioneasg viforos pe d. Iullu Manie). 

♦
După cuvântarea dlui Iuliu Maniu 

corul a executat din nou imnul par
tidului, iar mulţimea s’a împrăştiat 
în linişte, ia frunte cu steaguri şi
fanfare.

autorităţile şi întreagă populaţia ro
mânească a  oraşului precum şi ţă
ranii satelor din jur, conduşi în pro
cesiuni religioase de preoţii :or- 

Dzeu să le ajute să vadă reali
zat şi terminat edificiul ftumoasei 
biserici, care nu Va fi numai o clă
dire bisericească ci şi un impunător 
monument ai afirmărei româneşti In 
oraşul Orăştie.

membri In comisia interimari a co
munei. Toţi ceialalti înscrişi sunt Ţi
gani. întrebăm pe dl Vlad cum se 
va împăca cu dl Miocu. doară acesta 
e preşedintele ţiganilor şi noi aşa-1 
şi numim: „nănaşu ţiganilor*. Acum 
dl Vl*d vrea să concurese el nlnă- 
fia aceasta? Să-i fie de bine. Dar 
In acest caz, oare nu se va supăra 
Mioc? Noi ţăranii ştim, ci Intre dl 
Vlad şi dl Mioc şi In general între 
vladişti şi liberali e mare prietinie, 
deci să grijcască dl Vlad să nu se 
supere cumva liberalii, că Imediat se 
şterg din listă şi cei patru Români 
şi râm Ine lista curat ţigănească.

di Coloman Darânyi. Acest» a fost 
pe vremea stăpânirii maghiare, notar 
îatr’o comună din jad. Făgăraş, A 
trecut spoi ca primuotar şi în urmă 
ca secretar al Prefecturii Făgăraş, 
până în 1918 ciad a pleest la Buda
pesta.

«

CÂND SE DESCHIDE PARLA
MENTUL ? Deschiderea parlamen
tului care trebuia conform constitu
ţiei să aibă loc la 15 Octomvrie, s’a 
zmâa*t cu o lună. Astfel parlamen
tul îşi va iacepe lucrările numai la 
15 Noemvrie,

C e t i ţ i  „ S o l ia ^

Sfinţirea piefrii fundamentale 
a Bisericei ortodoxe din Orăştie.

talie religioasă, ia care au luat paite

La, Nilvaşul-(le-jo^ s ’a constituit

n u  Frontul Românesc, 
, o i  Frontul Ţigănesc.

Un ţăran din Silvaşul-de-jos.
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DELA c o m is a r ia t u l  d e  p o

LIŢIE ORĂSTIE Conform adresai 
Cercului de Rfcn.tare Hmedoara 
Deva Nr. I l l  M- din 14 O l .  1936 
•i (n coaformilale cu Ari. 78 din Re
gula «iestul Legii asupra Rech’ziţlior 
publicăm următoarele: „ li z!uv de 1 
Noetnvrie 1936 dela orele 8 dimi
neaţa va funcţiona in orrşul GUş'îe 
Comisionea de Inspectare şi clasare fss 
faţa căruia toţi ioajilobi sunt dator 
a-şt presents cai, căruţele, hamuri, 
aamari, şei, şi bicicletele ce le posed, 
căci in cax contrar vor fi daţi in 
Judecaţi. Aceste operaţiuni sunt cele 
ce se fac aproape anual, nefiind vor
ba de o rechiziţionare, ci numai ne
voia de a ss cunoaşte disponibilită
ţile  in vederea unei eventuale mo
bilizări.-

Şeful Comisariatului: SECĂREA.
Şeful Bir. mob.: ROŞCA.

•

ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ 
de Constatare a Jad. Hunedoara*. Nr 
2143—936. In conformitate cu ordi
nal circular ai On. Minister de Fi
nanţe. Direcţiunea Tsxeîor d* Con. 
somaţie, Serviciul Fainei Nr. 210693- 
1936, penfru a se veni in ajutorul 
măcinişului micilor plugari locuitori 
dela oraşe şi sate cari se ocupi* cu 
agricultura şi cari au cârtirăţi dc g â 
ssu secară recoltă depe terenurile 
proprii, vă Lee cuncs ut că, prin o'- 
dinul circular Nr. 192 885—936. al 
Of ciulul Central pentru valorificarea 
griului către Prefecturile de J.deţ, 
s ’au dispus următoarele:

1. Locuitorii micii plugari cu o 
cuinţele (n rsza oraşului, precum şi 
sătenii locuitori in apropierea oraşu
lui pot măcina la morile ţărăneşti din 
aprop:ere respective la morile din 
comunele urbane supuse trxei de 
consumaţie de 0.25 lei de kgr. con. 
diţonat insă, dară cantitatea ce s- 
va măcfoa va fi Ia lim tu strictă * 
nevoilor lor de hrană şt ale fam; .ci 
lor şi sunt dm producţia pioprie.

2. Micinişul se va face numai pe 
bsss unei autorităţii eliberată de Pri
măria respectivă care să Certifice ca
litatea lor de mici plugari şl cant ta
les de grâu sau secară adusă ia mă
cinat şi că este producţia proprie.

Vă rugăm deci a aduce acestea 
dispexiţiuni la cunoştinţă ţăranilor 
producători pe cale de publicitate, 
prin batere de toi i ,  aau prin ori ce 
alte mijloace ce veţi crede de cu- 
vln|i.

Controlor de Circumscripţie:
M. RUSSU.

A murit primministrul Ungariei
Ia xlua de 6 Oct. dimineaţa a in- 

cetat din viaţi genera LI Gocmbeos, 
primministrul Ungariei. Ei se afla la 
un sanstor din Muenchen (la partea 
de miszl-zi a Germanici) deoarece 
suferea de rrc la rinichi, inel de mai 
multă vreme,

•
ACCIDENT GRAV INTR’O MI

NĂ. Intt’o mină din Petroşani s'a In- 
tâmpla» un accident g a  v ta urmi- 
toarele împrejurări: Alexandru Fiore» 
se găsea cu alţi 3 mineri tetr’o ga
lerie, când a căzut dela înălţime o 
grindă de stejar în espui iui Floria, 
rinindu 1 grav. A lost dus imediat 
la spital, dar suct puţine speranţe
că va scăpa cu vi*ţă.

*
O IN1IMPLARE NEOBIŞNUITĂ 

Săteanul Gheorghs ZorMi, gospodar 
de frunte, din comana Dumbrăveni.

Girant; Dr, AJLfX, H3ER&IA

jadfţuî Bolojfani, av a de multeori 
neplăceri din causa apucaturilor rele 
ale copiilor sii ş* la special s f r.lci 
*ău Vasili, in ettte de 20 ani.

Ia una din z Ie, serat* — că s# 
distreze p ' fraţii răi m«i mki — a’«* 
apucat fi a as vădit cu patîag'le roşii 
In casa vîdnnlui său, m 'irdirird«-i 
psrejii. Vecinul nlângându-se kr Z )- 
rilă de isprava fiului sîu, — Zordă 
supăr»t. s’a da* in_c*să şi i a d*t o 
palmă iui Vasi'e — care din neno
rocire a ciaut cu ceafa de un colţ al 
sobei de metal, lovindu-s; atât de 
r |u , încă» a în x t 't  dies vi»t$.

Ia timp ce băiatul îşi da s Je tu l, 
mama-sa |n alt pai ia. aceiaşi odaie, 
da nsşbre Ia doi gemeni, far jandar
mii tntrau pe uşe ca să aresteze pe 
bietul părinte — ucigaş d« fiu — 
ffiri voie.

Această Intlmplare a zguduit a- 
d fn j pe toţi sătenii din Dumbrăveni 
fi jur.

«

O iSPE ÎNALT. La începutul săp
tămânii acesteia a sosit în Capitală 
lordul (boier englez) Londondeny. 
Acest lord a avat In ţara sa sl jbe 
foarte înalte. A dost vice-reg« al In
dii or, şi ministru ai aerului. A sosii 
in ţaţă ca jnvitst al prinţului Bibes.u, 
la Roşia căruia a şi k s i g zduit.

*

PODUL PESTE DUNĂRE. După 
c.v m am mai sens şx aină d a ţ i ,a x va 
construi un pod p sic Dunăre latre 
ţara noastră şi Serbia. Podul s ; va 
construi latre Turna S „vecin şi Cea- 
dovjî şi va cost* 300 de mnoane’îei, 
dm care ţara noaslsâ va plăti jumă
tate. Lucrările vor începe la primă
vară yt vor ţine patru am.

Cu onpare aduc la cunoştin ă 
onoratului public, ca cu dala 
de 14 OHOmvne a. c. se va 
deschide un atelier de a  oi- 
toîie de domni şi oi Jed.

Adresa: în casele d lut Pctraştu
C U  S T i M Ă :

E. C Z E T E N I

Delegatul Judecător iei m.xb H u n e d o a ra . 
Nr. G. 3305—1936.

Pubîicaţiune de licitaţie,
Subsemnatul delegat judscftor* sc 

aduc la cunoştinţă, c« iu bust deu- 
salus Nr. 3305 în cauza ujmâr.torulai 
Opreau Mu on rtpr. prm adv. Dr. 
loan Popovic.u dm Hunedoara, con 
ua  urmântuiui dla Bzi;z peatru 5000 
Lei e*p. şi acc. bx z t rmen d* lici
taţie pu* itcă pe aia» dr 7N ovtm bre 
1936 orele 14 ta locuinţ* urmârjtniui 
tu comuna B*tu, când a ; vor vinde 
iu favoiul urmiritoiulm şî Iu baza 
ie gl , a urmăruoaior a ăturaţî, mo
bilele ; 1 jun.ncâ, 800 kg. grâu, 1 taur 
„Stem«nthal“, evaluate toate in 80 0 
Lei, pe lângă plata în numerar făcută 
imediat celui care oferă un preţ mat 
urc* t.

Ia caz necesar mobilele se vor 
vinde şi snub preţui de str gare.

Hunedoara, la 20 Octombrie 1926.
Delegat j.d ed to rcsc :

NICOLAE TODEA.

D d fg * tu l Judecătoriei m 'x te  Hunedoara. 

Nr. G. 3579-931.

Publicaţ’une de licitaţie.
Subsemnatul fa- cunoscut, că !n 

cauza urmăritorului* Dr. lom  P o o -  
vicra advocat in Hueedoirr, contra 
nrmăritului dm LU* se, pcntns 3295 
LH capital ş? r~c. f'x-?: termen d- 
Hdtaţ'^ pubUcfl p 27 O tomvrîn 1h36

orele 10 la locuinţa urmix itului în co
mun» Lelea*-, râ"d se vo virsdemo- 
b i'eV : 2 boi cu j sg, 1 car, 1 vscS, 
evacuate toate In 15 000 L*.i, pe lângă
plata In numerar flentă imediat ce
lui care oferii un preţ mai urcat.

în c«z necesir mob!’e!e S3 vor 
vfcde şi sub prrţul de strigzre. 

Hunedoara, 12 0;tomvrîe 1936. 
D legat jud'*c*tor««r: 

sa. I'disdfrabiî.

Una casă de fier mică
c i« 3  v a n .5 8 :£ & ,] r* e .

Adresa ia administraţia ziarului.

Abonaţi „Nolia4< 

pentru ţărani numai 

cu 50  lei pe anul în treg

pentru cei 
harnici
de abonamente

Tot» aceia cmri vor strânge, 
pe seama gazetei noastre 
«SOLIA’ 5 abonaţi plătiţi, 
va primi gazeta noastră în 
mod absolut gratuit- 
In curând gazeta noastră va 
face yi alte premii pentru cei 
mai harnici strângâtori de 
abonamente.

Yăî
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Ceasornicărie bună garantată şi eftină.
L‘5 subset -s ul găsiţi şi p:.tevi cumpăs â tot felul 
de ceasuri, inele, ochelari, spi- 

ţari de ţig-arete, tabachere, lan
ţuri <le ceas, mărgele, precum si aiie 
juvarlcale — dela ceie mai simple, pâră la cele 
mii f r : — verighete de logodnă, 

c ror persoane ce cutnp’ră, ta "orinţâ li se gra
vii ză gi-a'-s nume'e pe ve.ighete. Repaiez cea
suri şi ţ*ite obiecte, toate cu cela mai moderate preţuri.

. I N .
ceasornicar, bi jutier* şi gravor, O, ?ş»iff.
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Se aduce la cunoşlînja O nor public din Orăştie 

şi jur că s’a deschis în  Orăştie Fiafa Ardeleana  

Nr. 10 o Librărie unde se afiâ lot felul de articole 

de librărie, precum şi M anuale de curs primar, 
caete» etc. -  Serviciu prompt. Rag sprijinul Onor. Pubfic.

Cu toată stima: Librăria şî Legătorîa de cărţi

„Aurel Vlaicu" propr, PARDOS Orăştie.
Tot aici se primeşte un ucenic care să aibă cel puţin 2-4 ci. de Liceu,

.nu «ltm i i i j i - i«j. i:n i r i  inp | .. j

.Ĵ UxWNA1' Ortiil*.


