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Organizaţia de Sfat fre- 
bue să se întemeieze pe 
fundamente morale, fiindcă 
prin înlăturarea jor înpitigem 
fara spre anarhie sigură

O jg Q A N  A L P A R T ID U L U I N A T IO N A L  T â S tâ W S K

l i e d .  sad A d m i n i s t r a ţ i a :
Wtr*. O h .  1 ăni’iţin  N o .
T elefon : IN ■>. 14 — Orăijde.

A p n r e  s ă p tă m â n a l  su b  în g r ij irea , 
u n u i c o m ite t  d e  r e d a c ţ ie ,

Director: Dr. A L E X .  H E R L E A

A B O N A M E N T E :
pe 3 luni 3o lei — pe 6 luni 60 lei —  pe 1 an 12o lei. 

pentru ţărani 5a lei pe an. pentru Inst. ş! Aut. 2oi peai 
E X E M P L A R U L  2  L E I .

Adularea partidului N a î ie u a l- I ă r i ie n  din Tari H a H i .
In sala fcslivă a hotelului •Mie

lul de aur“ din H'ţeg. org^nlzeţa 
part'duiui nostru naţional ţărănesc a 
t;nut o consfAtu're cu repezf ntanţii 
politici ai comunelor d n -1 sele Ha- 
t g gi Sarn is ghetuza, — Vineri în 
21 Maiu 1937 la orele 11 dm.

Ace stă adunare a fost cont nua- 
rea adunării comitetelor de plasă ţi
nute la Orăştie ş: Deva si cari au 
avut de scop să informeze cât mai 
amănunţit fruntaşii comunali ai par
tidului nostru asupra stărilor politice 
ecluale si să îi Întărească în cre
dinţa lor politică dându-le toate er- 
gumentele de cari au lit să pentru a 
putea ţinea piept cu edversaril noştrii.

La această adunare au participat 
din partea organizat ei j rdrţene cen
trale O-nii Dr. Iustin Pop, prim-vice 
preşedinte al organiz ţ ei judeţene, 
Dr. Nicolae Penescu, f. secretar ge
neral al ministerului de interne, care 
a venit dela Bucureşti numai pentru 
această consfătuire, Dr. Mihai Tirea si 
Dr. Gheorghe P>inilă vicepreşedinţi ai 
organizaţiei judeţene. Adu* Lazăr 
Dănşoreanu, secretarul general al 
org- jud., Dr. Alex. Herlea, Adu. Gh 
Voişanu, Colonel Vasi.e Bancescul 
Dr- Izidor Gore, Alexiu David, Dr. 
Ionel Albu■ iar din partea organiza- 
ţ ei locale au participat D-nii Dr. le 
ronlm Alirescu, preş- de piesă, A d u  
Victor Sauu, Dr Leo Par^sca. f. se 
naior, Dr. Petru Comes, Adu. Oda- 
v'an Cosma. Seb. Neg-u, luliu Ciuciu, 
Victor Almaghi, Almcghi Emcniil 
Nasta Spiridon, Vasiu loan ele-

Au fost prezer ţe delegaţiile alo 
peste 60 de comune din ambele pLsr 
compuse din preşedinţii de comune 
precum si 1~2 delegaţi din comite 
tui partidului.

Iată cere este l<sta fruntaşilor 
noştr i delegaţi în adunarea comite
tului de plasă:

Plasa Haţeg:
Chi'id: Vfşoi David, Petroescu 

George.
Boşqror!: Nanei Ion, Vfşa Ion, B a- 

duman Traian, Popo ?icl Ion.
Crvngf. Djmules: Iop, Steriac 

Slnuoi,
Rugi: Bltacă Cornel, Stocoi Ion.
Pâiălar: TopMţâ Ion, Boia Ion.
Plopi: Părintele Medrea Aurel, 

Bora Aron.
Bretea Stre'uhti'■ Bera Drmitru-
Bulea rom • Danri S m’on.
Strei Sângiorg’: Lis;oi Ion, Ine* 

eu
Sănpetru : Câida Petra, VulSu 

D.omsie, Cânda Samoill,

Păd'sa'- Pavelonlu Tom*, Vărnes- 
cu loan.

Silvzşul de jos. Vasiu Ion, Par* 
G-o-g<*, Para SamoHă. Prfp Ionuţ 
Mrntaan Ion, Ungur Lsif.

Berthdo!: Go’a Anti, V»su Ion, 
Vinţan AnV.

Toteşli". AndresonI S’mion, Ve§ 
Pltruţ.

Nă’oi Vod '• Muntean Nlrolie.
Fan* Victor,Sfmulesc Manollă, Bat'aar 
Iosif, Baldea R- salin.

Văcele bune' Barbu Ion.
Fărc*din'. Paveloniu Traian, 

Groaav Solomon. Roman I*n*ş, Lt- 
zlroniu Gh. Ttrea Beci, Rfz/sn Moi 
se

Be'eşti'. Pfnlescu Solomon, Dră- 
gan M huj

Subcet&te '• Muntean Ion Sa«u, B \ 
etc So’omon, Muntean Vlcto-, D,*- 
Dinu).

Rea : O'ariu Ion propietar, Vlfscia 
nu Ion Învăţător, Muntean Stbir 
Tămlştlon! Solomon, C'.ep Airei,

Măceu: Ionaşc Ion, Dumb i’eacc 
George, Sud Ion 1 Lizăr, PAsirel 
Anti. L'ţţ Gh’orgh?.

Cămeşii• Bii B*nlţ, Isacori M hd, 
Magheriu Vaslle, Wa,sermaru Fran 
cfsc.

Tuştea: Toaaoni Ion, Huzoiu 
Todoaie, Rldoui Pave’.

Plasa Sarmiseghetuza:
B jvt irul inf. lovanesc Iovan, Ma- 

e?ovan Dumitru Bald#** S'bastiar, 
Obrr jan Consttntln, Ob rj*n loan.

Ostrov'. Buldoni Barbu, M ho to ni 
Visit*r, Bojîn Ion, Ziironi Moise, Vâr- 
zont Ios'f.

Boita'- Vllitoni Victor, AHmp st 
Romul, Muntean Aron.

Peşteana' D'odsje IUeşiu propr., 
So:aciu Minase, Bojln Manase, Fo 
dor Partenle, So:aci Pălruţ ' o’ac.

Portent i ’- Crtciunel Ion ţapu.
Ciula Mare'. Paveloniu Petru, 

Firea ş Ludovic.
Ciula Mică: VJUconi Simton.
Bucouo: Maciovan Iulian, VasUo 

nt Ajion, Domnicar Ion s e, Sîvalesc 
A> ret.

Demsuş”. Iorgo d Petru, D*nc! 
Filimon, C ist arcan Iod, Blhca S a- 
du.

Clopotiva: Bînţicern Im, Leca 
Ion, Fonice. Ions», Totncsc Ad<î», 
J r̂coni Şt fan, M hnto u Ion.

Lunca Cerni ~e joz'. V ticon! Ion, 
Stefcnl Mo'ze, cantorn.

Stei: Tolereac Mo'sc.
Rău-de-mori: Pit iniei** Ub ş Leon 

Ar'o- Z r̂ie, Mil*rşt an P tru, Iub*ş 
Corne).

Valea-Dâlji: Focă Simion
Răchita: Urau Danrtru, Biltntoni 

P *'>». S ndu Petru, Lelesan Molsc,
Gărtoaga: Barbu I >n, Vasiloni Ion.
Ocolişul mare: Topîiţă Ion, Ticâo 

Mo aii", Raiu Lizir.

Săcel: Pop Ion, Tsurrsc Vasilie.
Balomir: Murrşm Vasilie, Mrre- 

şao Georg*», Nanei V*s.ife, B;!ea Bj- 
lan, A’bulesc Ilie.

Cuvântarea d-lui 
Dr Ieronim Atirescu

Ce! d ntti ia cuvâ-itd Di. Dr, 
Ieronim Atirescu preşedintele ô g de 
pbsH care. ţn fri m âae cuvinte mul
ţumeşte fruntaşilor part’duiui nostru 
de * se fi oltenii sl vtnS dela cen
tru le m’jlorul romii' tulul de plasă şl 
mulţumeşte h  deorbiDIui Dr Nico
lae Penescu care a venit (h ar del* 
B !cure şti ca si participe la ac astă 
coaif tufre. —Pe lingă aceasta spu 
ne dl Dr. Atirescu, — w» simt obU 
gît s| «dresez îi primai >âid euvio. 
|oie mele de raids mulţ mire vred 
nlnllor noştri fruntaşi de pe comune 
Cari nu xn ez'tit nici un mo-sent |i 
au plecat din mari depărtări ca sl 
r'spundl invitaţiei partidului cottru 
şi să postă duce de aci In satele lor

Dr. Ieronim Atirescu

cuvântul ad>vărului. — Vă ss’gur 
domni ot că cele ce veţi arzi aici sunt 
ÎQvăţtmlnte baztte pe adsvăr, — pe 
dragoites de ţar* şl dorinţa terb’nte 
de mai b’ce a tuturor acelora care 
luptă pentru Inilţarea c’asei ţărăneşti 
Cari luptă pentru înălţarea materială 
şi morţii a tuturor bunurilor Roml- 
niei: — St trăiţi! —

Cuvântarea d-lui 
Dr. Iustin Pop

După dl Dr. Atiresm ia cuvântai 
dl D*-. Iustin Pop primvice p^eşfd ote 
sl orgsn’zaţiei noastre j d ţene rare 
spune: — Domn lor m'e mi a fost 
rândul» sl mă ocup de unul dintre 
nsrt’dele de dreapta de aş* numitul 
Frontul româresc al d-lui Va’da.

Frontul rominesc este un p-.rtid 
rare s’a născut d n do ioţa nemăsu
raţi a d lui Va da şi-a soţ'lor lor dc- 
a »j irg» U măreţii lumeşt*. — Pentru 
aceasta au lăsat şi partid şl tovarăşi 
de luptă şi rhlar pe Iulu Minlu. Ca 
si just’flce In faţa lumii faptele lor au 
Inventat formula „numerus valachi- 
cus" în care nici ei nu au crezut şi

pe rare încearcă s’o îndulcească ta 
fiecrrc z'. Ii contra partidului nostru 
au purtat o campanie ticăloasă de 
defăimare pentru ca scum câteva zile 
sl vini d! Valda latr’un discars al 
slu şi să dedare că tntie el şi psr-

Dr, Iustin Pop
tidul naţlonal-ţărănesc nu este nici o 
deosebire de pregrrm cel mult o 
deosebire ds tactică. S i vede cl dl 
Vaida după ce ne-a făcut vânduţi 
jidanilor şi comunişti, acum ar vrea 
să se întovărăşească cu noi? Dar 
oare de-aid nu se vede destul de 
clar că dl Vaida ntl a avut motive 
ci numai prd xie ca sl se despar
tă de noi, — ş'-stunci care este 
morala, care ne-ar putea îngădui sl 
reluăm tovărăşia cu aceia cari ne au 
hdit «1 bvjororlt, dar mai ales cu 
aceia, cari au distras solidaritate* 
minunată a sufletului ardelean?

Cuvântarea d-lui 
adv. Victor Savu

După dl Dr. Iustin Pop ia cuvâa- 
tsl dl sdv. Vidor Savu din H?trg care 
tximnraz! situaţia partidelor de

adv. Victor Savu
dreapta tn general ş! garda de fier In 
special. Dju» sp' n* : Noi faţă de calom
niile "dor de dreapta ct am fi vân
duţi jidanilor şi n’am fi destul de
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buni români ştim că dovedim un lu
cra, — ei pe toţi aceia care ne vedeţi 
conducitori ai partid lui n*ţ!on*l-ţă- 
rănesc suntem născrţl d!n pirinţi creş
tini «i români şi suntem ertsmţl sub 
ocrotirea sfintei cruci a domnului 
CWstog fi svb puterea cred nţei ?n is- 
bă«irea noastră naţ’onali. Generaţia 
războiului mondial a flcut România 
mare şi ac-aata trebue st fie supre
ma dovadă a celui mai mare nsţiona- j 
lism care nn poite fi înlocuit cu cre
dinţele deşarte ale copiilor rîtăciţi ai 
acestora cari sunt departe prin fap
tele lor de învifitura lui Criatos.

Cuvântarea d-lui 
Dr. Alex. Herlea

După dl adv. Vidor Savu ia cu
vântul dl Dr. Alex. Herlea directorul 
gazetei noastre, care ridică o aspră 
critică împotriva legimului liberal 
spunând: Guvernul liceral s’a năs
cut din linguşirea care ne aminteşte 
prietenia primului ministru Tătăresc

Dr. Alex. Herlea

cu Richard Franasovbi fi cercurile 
cari l-au înlocuit pe d-nui Anche- 
lescu după 2 z le de conducere a 
guvernului, a şi plătit preţul prin cen
zură, starea de asediu, şi f'scalismul 
extraordinar, prin care-eu guvernat 
4 ani de zile. — R-gimul lor a lost 
un regim al căpătuirilor individuale, 
al afacerilor veroase în sarcina co
lectivităţii al bunului plac, al comi
siilor interimare şl al celor mai mari 
abuzuri cari s’au comis în deuna 
ţării.

Regimul liberal rămâne în faţa 
istoriei răspunzător pentru introdu
cerea metodelor de corupţie în viaţa 
publică şi prin atentatul la funda
mentele morale ale vieţii noastre de 
stat-

Cuvântarea d-lui 
adv. L. Dânşorean

După dl Dr. Alex. Herlea urm**z! 
dl sdv. Lizar Dânşorean secr. gen. 
al o g. j id. care spune: — Din cu
vântările antecesorilor mei s-ţi putut 
înţelege râad pe rând care este po
liţia politici a partidului nostru taţi 
da toste Celelalte mişcări politice a-ţi 
văsuţ Insul denţ :le mişcărilor de dre
apta şi sţi viz ut abuzurile celor dels 
guvern.

Eu nu vin deât să vă fac o asi
gurare Că partidul nostru naţional- 
ţărinesr In momentul (n care va pre
lua conducerea ţării, îa interesul res
pectării ordinei de stat va fi aspra 
Cu toţi tulburători ordinei dar va fi 
respectuos de păstrarea l*»g»I pentru 
asigurarea libertăţi — constituţionale 
a fiecărui* In acela« timp lesă vi a- 
slgur că va şti lă pedepsei s:â in 
mod cxemp'ar pe toţi cel cari au a- 
buaat de funcţiunea fl încredinţarea 
lor In atît fi pentru aceatta vă cerem 
şi Dv. cel mai deplin concura cu sf-i 
putem identifica yi pedepsi la vremea

cuvenită pe toţi aceia cari azi hezu- 
ras : d n abuzurile săvârşlfe pe spa- 
t'le tăraaimei aer sleia cfstite.

Dipl expunerea Dlul Dr. Nicolae 
Penescu, ia din nou cuvântul Dl. Dr. 
Ieronim Atlrescu care mulţumeşte o- 
ratorilor şi pirticipanţllor şi declară 
şedinţa In'h’să.

Adv. Lazăr Dânşoreanu

După jni hiderea şedinţei ia ora 3 
p m, s*aictrunitdelegaţia permanent! 
judeţeană care a ţitr-t o ş d'nţl sub 
preş*inţta dluijdr.ţl ştiu P-p In care 
s’a ocupat de cont'nuarea program i- 
lai la viitor ei de th;s'iune’e curen
te de orgîn zire. *. b.

Expunerea d-lui 
Dr. Nicolae Penescu;

Domnii cari au cuvântat înaintea 
mea, v-au arătat gravele greşeli ale 
guvernării liberale.

întrebarea firească ps cere şi-o 
Dune toată lumea este de ce au stat 
liberalii totuşi aproape patru ani la 
guvern.

Dr. Nicolae Penescu

Explic- ţia frebue căutată în încer
carea de a se destrăma partidul na 
fonaî-ţSrănesc, printr’o lungă opozi
ţie şi prin defecţiunea clji V ide.

Domnul Vaida a luat parle la ela
borarea programului nostru şi chiar 
în unele private a fod mai radical 
de cât însăşi domnul M hala he.

Deodată d l Vaida a propus ca 
o cond J une sine qua non introdu
cerea lui Num’rus-Vaiachicus.

S’a arătat atunci d-lui Vaida că 
rceastă po li că se întoarce împotriva 
R orr âniior.

Ne-a părăsit.
Ardealul însă a rămas alături de 

part dul neţ onal-ţărănesc şi de dl 
Mt n u.

Doi ani au frccut de-atunci.
Dl Va da ne-a a'acat în lung şi 

în latul ţărei.
A făcut unire cu dl Goga şi cu 

toţi duşmanii nos!rii.
E-am bolşevici şi vânduţi jidanilor.
Duminecă, domnul Vaida ne-a 

trimis vorbă de împăcare.
Ce vreţi o recunoaştere mai bună 

a dreptăţii no sire.
Ardealul na urmat pe dl Vaida.

Ardealul şi domnul Maniu au să- | 
şi spună cuvântul dacă mai au ori 
nu încredere în refacerea preten’ei 
cu dl Vaida-

Noi nu putem uita trecutul d-lui 
Vaiia dar nici slăbiciunea sa de-aşi 
părăsi pretenii şi partidul în care a 
luptat şi a trăi zile de bucurie şi 
clipe de durere pentru a se face 
coadă de topor înrrâna duşmanilor.

Aşa dar D-nul Vaida fă vină şi 
aci în A'deal la D stră şi să hotă'ât’.

Noi nu-1 părăsim pe domnul Mi- 
halache şi Maniu pentru nerăbdarea

La noi sunt multe lucruri şoade, 
mai multe ca aiarea. Erti rxpllca- 
bil, doar la noi abia se poate vorbi 
de opiniunea publlă, care abia mi 
j şte iar opiniunea publici, e absentă, 
pentrucă lipseşte şi cultura aecvărat 
intelectuali ş- cea socială dar în de
osebi cea morali. B;ne s’a zi* deci, 
Că România e ţarattrtiror vânturilor: 
Cu rât eşti mai uşor, cu atât mai de
parte te duce.

Ca exemplu foarte lugubru: la 
noi s’a putut întâmpla, ca un n' bun, 
care Idsuş s’a verif est de atarea Cu 
certific* tele m-diciler sp'.ciclişti, — 
st fie ministru le diferita deptrta
rn”! te.

Li roi |n gairta lui şi zbierând 
pda toate adunările {fontului r. mi- 
nesc, cere pedeapsa cu moarte pen
tru cei, ce se atng de avutul statu
lui, — acel*, care îosuf stâ pe bsnea 
acuzaţilor, dovedit deplin, că a dela 
pidat întreg fondul de 21/* mi’iosne 
lei, dat de m'n'it. de agrtcullurS pen
tru cumpărarea grâului de sămânţă 
pe seama agricultorilor d n jad. Hu
nedoara, — şi la traficat la bm.a, 
unde el e atotporuncitoru'. Ş face 
aceasta ta neobrăzarea, de a oibi lu
mea, al nu-i vădi marele păcat şi 
aă abat! luarea aminte a oam-nilor 
dela crima, pentru care v* trebui ne- 
(ondiţionat, să fje sarcţ onat de j •- 
tlţie dată aceasta tfi cunotşle che
marea şi dttorinţa şi nu va supra 
pune acestora mi'uîrea.

Sau: popa Basaraba din Romos, 
foat mare cereatonier de crumpene 
Ia Camera de agricultură din Deva. 
c*re aemnează „foat senator", dar 
care e autorul celebru al şi mai ce
lebrului atich propriu: ,Am  vorbit 
Incognito s' fără nici o trenă‘, acum 
scrie art'ro i la gazeta sîSploulul,care 
strâmba smsr dn nas, tând a foat 
vorba, ca clientul obedient de aM-I, — 
sl fie candidat pe Etta senatoriali. 
Ba el se avântă cu peana nepropie piei 
la a discuta p obleme a la .‘„Dela St .tul 
democrat la Statul autorilor" spunând 
basaconiaci Ia ban Şutului democrat 
stă regim I fresporzabilităţii drr ru 
ne spune, cl pentru ar tic o1 ul d «ale cine 
t sie adevăratul autor care să răspun
dă, coar popa Basaraba semnează nu
mai art’coli pentru ase afişa gasetar de 
mare st'l {acolo işl confundă aşa de 
uşor tslentul ş! inspiraţia cu ale altuia 
încât numai în vis crede că el i-a con
ceput gt e scris De altfel suntem ga
ta ffră nici o şovăire, că dacă pop i 
B strtba i-face plăcere, să-i atribuim 
lui paterutstea articolului In chestiune 
vlz’nd gândirea scrlntit», pe care o 
reoglird-’szi.

Vrem iasă să-l ierim de râu pe 
părintele cucuist pe Parnss, să mai 
slăbească deci cu srrlnciobeniile şi 
cu ci virtele, Ce le jonglează adurân- 
du-le de pe câmpuri incognite nu

| de a veni la guvern.
Noi pufem să fim Înlăturaţi dela 

guvern, fiindcă ţărănimea slă în ju
rul nostru.

Ea nu vrea di tatura, pe care o 
suportă de douăzeci de ani, cu ex
cept a celor câţi va eni de guvernare 
neţ onal-ţărănistă.

Guvernarea noastră va însemna 
o dine în finanţe, gospodărie şi dom
nia legei.

Ea va însemna pe deasupra lufu- 
ror dreptate pentru ţărănime şi rea
lizarea românismului integral.

cumva să o păţească Iar stă nind i! 
suri homerice mai ales din partea 
patronului s!u.

D«r vedem şi alte ciudăţenii cari 
nu nrmal că ating din greu bunul 
s’mţ şi corectitatea, ci ele ie hflţi- 
şesză unele particularităţi, cari numai 
In ţtra noastră Işi găsesc mediul din 
care să răsară. Bunăoară în bilanţul 
societăţii baln-o-climaterice „Dode- 
n*e.“ publcatîa nr. 7 de’a 11 Febr, 
1937, al Soliei Dreptăţii citim un lu
cru, de care nu t ’a mai pomenit de- 
Când e xisti societtţi de acţli de pe 
globul nostru tolerant: în constitui 
de administraţie prezident e dl. Dr. 
Aurel Vlad dar alăturea de dsa e 
membru în consiliul si solia dsale 
Avuta Dr. Vlad.

Mult mi-am bătut capul şi m’am 
frământat: ce taină va fi şi asta? Din 
o tamiiie doi membrii Ia consiliul de 
admin!strsţie. Şi bărbatul şi muierea 
primul chiar president.

Vrea si fie aceasta o trufanda în 
v aţa societăţilor pe acţ i? O inovaţie? 
Un secesionism? Un hipermodernlsm? 
S’au un totalitarism iemenin, sau cum 
l-ar plicea, să ştie, să aici popa Ba- 
sarab: un atrtoritirlsm muiertsc? — 
Şt am că m m >rii din con*, de adm. 
al soc, Dodonae beneficiază tastară 
de tantieme şi d vjdende şi de alte 
favoruri, ca de cx. redaceri la preţul 
biletelor de băi etî. doar ştiam că d. 
Viad in corect tatea sa neprihănită nu 
e omul, care să rlvneasci a trage 
pentru doi m mbrli ai fimiliei şale 
b;eficiilî dela Dodon&e, doar dsa e 
aşa ie  corect, că nici n’a auzit, nici 
c’a vizut n'ci n’a atins fondul „Intan
gibil* de 2l]t milioane dela Camera 
de agricultură, care avea unica şi 
itri 1̂  destinaţiune de a cumpăra 
grâu de InseoQâaţare pe seama agri
cultorilor din j id. H medeara. Că fon
dul iatrtg a fost traficat la banca 
dizle Ardeleana, al cărui dictator e, — 
e un fleac cum fleac este şl ruinătoa. 
rele daune, cu care a rămas în sufe
riţi sărmana cameră de agriculturi.

Dar atunci ce m'nune e aceasta 
monopo iaare famlli ară a locurilor 
de membri! (a cods, de adm, care 
poate ii extinsă până Ia introducerea 
ciţtljlui Puf. de Olimp, scumpul ju- 
vaer al dlui Viad, — |n şirul canduci- 
Sor lor soc. Dodonae

A trebalt să abor cu gândul îndt- 
rlt la vremurile vechi, chiar mito
logice ale o?menirei ş mi-am adus 
aminte de grecii antic', la care zeul 
Apo'lo a întemeiat locul de oracol 
dela Delhi, unde funcţiona preoteaaa 
Pythla dela care cercau sfat şl profe- 
ţiri nu numai singurateci ci chiar şi sta
te ş bărbaţi de stat. Apoi oracolul lui 
Zeus dela Dodona cu sanctuarul tiu 
unde oficia aiiţa Done, soţia Ini 
Z u î şl ta acelaş timp alter ego a a- 
crstala in formă de femeie.

T J n  n o u  o r a c o l * ; ?



Nr 17. SOLIA Pag. 3.

Succesul partidului naţional-ţă ănesc în alegeri,Iatl deci că cele din urmi am 
prins ideia. Am rxlamat heureki: 
f ontul româieac reprezint»! prin ar. 
choaul Vaida însoţit de sateliţii s*i 
dî alege !np**triţat In modal cel m»i 
in*nal;z»bi’, Costişă, De’ică, Mlito e 
fetii qoanti de vţă român *ască »ch'- 
monoliţi, — s’a gând t sl şi inslaU ze 
fin Io? de oracol la băile Dodonae. 
Erau date condiţiunile toate. Trebu’a 
numai o fiinţă de femeie, care ş.'zâad 
pe tripot — scaun cu trei picioare — 
să se inspire de, şopotul tainic al 
apei flcl’oare de minuni şl de frea* 
mit ii pădurii, cm esifel să fndeplinea- 
că funcţiunile Dionel cu profetirile 
dodonice de două înţelesuri. Cine al
ta era ch»mată la acest oficiu de tr
ăită onoare dcclt doamna Viad cu 
pre»t?glul m îlt’piu. Mai trebuia şi un 
profeţea care fatocmai ca la grecii 
actlci, sâ puni Dionei îotftbîrile şl 
st cuprindă In h xtmetri răspunsuri
le îndoelnice ale ei pentru a le da o 
formă mal impresionant! pentru so
licitatori. One altfel era mai pred*s-

Dl Alimăoişteanu subsecretar de 
s*at la Mhist-rul Finanţelor s’a la
tura dela inspecţiile pe care le-a fă
cut la administraţiile f'mnciare d n 
A'd-al unde s’a interesat ta specia! 
de modul cum se f<c loop n-rll-. Din 
constatările făcute s’a stabilit ci im
punerile se fac in mod obiectiv ba 
chiar prea sever şi după serioase lu-

Ia reuniunea conferinţei imperiale 
care a avut ioc cu pdlej il încorOB*ri 
rrg lui englez între reprrzeatanţii tu
turor «ţaţelor din imperiul britanic 
d. B*!dvin. a roatlt o eu i â tare in
augurali. El a început prin a decla
ra Ci guvernele i om uaUSţilor care 
iac paite din Comunitatea britani ă 
reprrs:ntl o asociaţie de popoare *- 
vlod iiecsre libertate propie suvera
nă. Suni obişnuite să coopereze unele 
Cu altele In chestiunile de interes ca
nion «i sunt ataşate toate de co
roana britanică. D ’Ci se vrea să păstre
ze liberul cx-rclUn al principiul! ceo- 
peraţiel, naţiun'le trebae să conzol - 
deaze bazele pe care slă acest prin
cipiu, pucăadfi-1 fa practică. Srct m 
asociaţi înt’o mare întreprindere şi

Zilele trecute ministerul de rlzbo- | 
al Ungariei Generalul Roier a făcut 
o expunere asupra situaţiei militare 
a Ungariei sparând:

Este incontestabil ca întrecerea 
înarmărilor este (n cur» in toată Eu
ropa. Aceast! întrecere ridică, din 
punct de vedere ungar Imperioasa 
neces’tate de a se desfinţa actualele 
diapio ôrţi*. Nim’c nu este mai străin 
Ungariei detâ* ideea de a participa 
la întrecerea taarmlr lor. Totuşi eşe
cul conferinţei de dezarmare a adus 
neîncredere şi frigurile înarmării a- 
pasl greu, mai ales >supra contră 
a statelor m’ci. Djpă însh-rierea pi
cii, am locercit pe propia noastră 
piele, ce InseaMol să fi ameninţat de

tlnat pentru această slujbă prestigî- 
oasl, ca d. Vlsd, care de mult crede 
şi se *f'Ş*rză de cel mai mare pro 
roc al neamului românesc deşi blne- 
ştiut că el Işi f#c« prof*|irlle totlea 
una dopă re s’au Intimistlueruri'e ti 
ş; atunci greşeşte. Ca verificator tos’* 
fece. Na se precepe la hcxun*»rli, 
ia sch mb vertîf că doiee electorale 
adevăr>t ca de cea md proastă spe
cie, dar el e încântat de ele.

A-eaîU va ii deci locul de ora
col unde vor emigra naţionalişti In
tegrali şi totalitari şi autoraritari Iu 
frunte cu arcbonul Vaida ducând |n 
spate tabla cu numerus valebicus, — 
pentru a cere Dionei sfaturi şl pro- 
feţirl îa grelele lor probleme dar 
mai ales Ia problema prob'emelor: 
veni vo - el la putere sau nu vor ve
ni? Şi D one va rispunde: Ibitis re-
dibWs non ad postestatem venletis I 
Itr profeţea va tâicui tâlcul Iasă na 
se va împlini şi at mei frort'şlii pier- 
sând caşvalul, care 11-a foit 'd alul 
ca făina orb jiul se vor risipi.

I> elfin.

cr.’ri preliminare. Cu prlkjal acestei 
viz’te dsa a dat dispcz’ţiuni ca im
pune* ile să se mlrg nească numai la 
drepturile cuvenite Stitului. In o*fc' 
caz organele de impunere au daioda 
de a obsrrva sl nu s * producă sus
trageri la impuneri.

De-aici se vede că tot Ardealul 
plăteşte mai biue.

| suntem Inpreună rcsponzabfli de no
ua fxperbnţâa cărui succes sau ne
reuşită va fi Influent» profund asupra 
vi torului omenirii. Credem în posi
bilitatea armoniei d ntre state şi în 
fnstitutia democratică, ca metodă de 
guvernământ. In ele ne-im p'.s noi 
toati încrederea d-oarece Credem ră 
sunt cele mai bune mij osce pe care 
omenirea !e-a găsit ţestru aşi păstra 
aceste lucruri cărora le acordăm va
loare supremă şi anume: libe’tetea 
individuală, de gâîdre, de cuvf. tşi 
de conştiinţă. Dar din această cauză 
noi nu sabeatimăm va’o r a ideii ră- 
reia celelalte fo'm? d« guverBămârl 
Ii acord! o importanţi supremi: Ideea 
serviciului ce tr* b ;e prrstat statului.

ior(e armate. Este sigur ci toate «te
tele din jurul nostru se ret înarmează 
Ucgiria are nevoie, mai ales de ega
litate de drepturi la domeniul relntr- 
măr|i. Guvernul face tot pentru a ob
ţine aceasta egalitate U t'mpul, pe 
care îl va socoti potriv t.

Această gândire poMtici ne duce Ia 
război sigur, far din această miit-ri- 
slre dechisi a U gariei ar putea să 
creadă foarte bine ori cine că gân
durile ei au ei nu sunt curate.

Deaceea Hitlerişti neştrii ar putea 
st-şi dea seama că incu a jind pe plin 
international politica lui H tier încu- 
raj *s«â Ungari* care se pregăteşte de 
războiul de revanşe.

Vineri în 14 Mda a, c. au avut 
loc alegerile comunale In orsşul Do- 
rohoi. La oara 12 noaptea s’a publi
cat rezultatul voiului care este urmă
torul :

Naţional-ţărăniştM 706 voturi 
Liberalii 637 votări
Oz'ştii (dreapta unbâ) 526 voturi 
Mrnditde se Impart In următo-

In do inţa de a da o cât mai mare 
Importanţă Inarmărei şi mijloacelor 
de apărare hti’un viitor risboiu, spun 
liberalii, — apelează la orice trucuri 
zp*e a-şf atinge acest scop.

Au ijnne la ultimul procedeu. 
Toţi funcjionsrii şi salariaţii statului 
să-şi procure câte o mască de apă
rare contra gazelor zsf x'aate, con- 
fecţ'oaate pria Miaistrul de resort 

Cortul s î  reţine din salariul mi
zerabil al bietului funcţionar.

Nu am ce zice. Măsura este foarte 
bună fi salutară In acelaş timp.

Totuşi nu ar fi rău daci s’ar lă gi 
rât mai mut aceast! hotărâre a ga.

A produs enormă senzaţie. Ia şe- | 
dinţa de după misă a Camerei de- | 
putaţllor din Budapesta interpelarea | 
pe care contele Sz6;henyi a anunţat-o | 
cu privire la tratamentul la care sunt | 
«up.şl catolicii din Germania. Inter
pelarea este adresată întregului gu
vern. In ea se arată Că întreaga opi
nie publică catolică din lume a bat 
cunoştinţă cu profundă mâhnire de 
persecuţiile împotriva catolicilor din 
Germania inaugurate de actualul gu
vern al Rekhuln*. Interpelatoml arată 
că guvernul german, dupăce lungă 
vreme a şicanat preoţimea, căluglrli 
şl tinerimea Catolică cu fel de fel de 
pio:ese cu caratter economic, a tre
cut acum la procesele de imoralitate

lavlt* mântui complimentar, care | 
este al doilea Ciclu al şcoalei prima- j 
re — îşi are rostul şi însemnătatea j 
numai ia ş:oals ţirăneiscă. fiincă el | 
trtbue înţeles na ca o repttire a , 
primul ii ciclu primar, ei r* un f 1 
de tranziţie deia activitatea din f or
ii la activitatea din fiecare zi a ţăra
nului. El trebu» sl aibă un caracter 
practi*. Şl des'gor activitatea ţăranu
lui nî este pretutindeni acrii ş ; de 
aceia spunem că îuviţămâatal com
plimentar îşi are roitul numti In şcoala 
ţărăneşte*', că trebae sl fie o şcoală 
după regiuni geografice. Care irebue 
sl fie car*statistica şco H  ţărăneşti? 
Ia primul rând, învăţământul trebae 
să f e cu desăvârşire gratuit, — a- 
vând în vedere starea economică a 
ţirănimei, — iar nu ca până acum 
scormonitor de pedeps • şl de amenzi.

C(ne a îacercat să aplice cu seve
ritate obl gătivitatea şcolară, Czând 
de cocstrlcgeille pe cari i-le pune 
la Ind-mâai lrgea, a asistat U scene 
destul de triste In cari ţăranii nea-

I rul fel: naţioaal-ţlrlniştii 5, liberalii 
I 5, cuslştii 4.

Deabi Inşi se vede cl partidul 
nrţ'oaal-ţîrăneac până îa cele mai In 
depărtate Colţuri ale ţării se bucură 
de îicrederea poporului. S î mai cons
tată şl aceia că este cel mai serios 
partid şl singurul partid capab l să 
preia guvernarea ţării.

vernului, procurând fiecărui contri
buabil câte o marcă din acest sol.

Astfel contribuabilul având mtsca 
la o h' nu poit? vedea fraudele nu- 
m ros*e ce ae săvârşesc Ia flecare zi, 
Cât şi dezastrul slvlrşit de organele 
fiscale, spre a lua ţăranului nu nu
mai pielea care nu o mai are de mult, 
dar chiar şi sufletul ce Ii mai rimi
se ie neatins.

Bun! ar fi şi invenţia unei misei 
cu care sl distrugi contribuabilfilui 
român, sens bllul organ al simţirei.

Poate că acest »f t sl prindă.
Mal ştii?

cari coboară preat'giul clerului chiar 
înainte dn pronunţarea sentinţei. Mal 
mult, spune interpe Utorul, s?fprrgl- 
tesc procese de Intlti trădare cari 
încă nu sunt altceva decât o nouă 
etapă a rafinamentului persecutori'or 
cari pregltfsc în Germania pentru 
credincioşii catolici, soarta pe care 
aceştia au avut-o la timpul împăraţi
lor roman). Contele Szâcsenyi îşi ri
dică cuvântul şi împotriva persecu
tării luterani.’o : cari duc o lupta eroici 
pent u apărarea valorilor imanente 
ale Evangheliei şi a adevărurilor fun
damentale ale religiei cr««tin<*.

Iată U ce ne duce Hitleriimul şi 
aceia csri îl aprobă.

nâad locct o, îşi aduceau In puterea 
iernei copii îa braţe, desculţi şl fără 
harne pe ei, pentru ca st degere de 
frig într’o clată fără foc, iâ gă un tn- 
vlţ^tcr tot atât de î ’gheţit şi el. 
Şcoala să ţină seama de nevoile po
por lai. Ea va fi des hisă numai In 
lunile de lamă, când copii cei mai (n 
v âstă ai ţăranului, nu sânt prinşi la 
munca Câmpului, iar nti ca ţ â »â arum, 
câtd ei sort smulgi de ( e lângă pă
rinţii lor, tocmai în lunile când pot 
să dea o mână de ajutor la munca 
•’âmpului. Cred că e destul t mp pen
tru învăţătură 5 luni pe an — din 
Notmvrie pâoă ia Martie — cu atit 
mai mîi’t cu < ât ei au şi cursul com
plimentar. Intr’un cuvânt şcoala tre
ble adlptată situaţiei economice a 
ţărănimei Daci preocuparea guver- 
nanţi'or^noştri este pentru realizarea 
stitului ţărănesc, se impune ca ropii 
ţărsni’or si iaveţe căite fără sacrificiile 
de neînvins la cari sunt astăzi supuşi.

Ion Sămărtlneanu

{Continuare în numărul viitor.

Ardealul plăteşte bine...

Primministrul Angliei
crede că numai democrata duce la progres sigur.

Ungaria cere drepturi
egale de înarmare

Partidul Liberal şi măştile

J. Petrescu-

Sau înmulţit persecuţiile
in  c u r e  ^ u iit  s u p u ş i  <3i*eştiiiii 
d e  c ă t r e  r e g im u l  H it le e i^ t .

Stat ţărănesc, 
şcoală ţărănească



Pag. 4. SO LIA Nr. 17.

Este foarte interesant faptul c3 
deşi Vaidiţt'i si gazetele cum ar fi 
„Solia Drepte ţi“ a dlui Vbd s’au dat 
într'una de partea gărzi de fer, şi vo
iau să arate poporului că sunt pe o 
mână Cu garda, — ca în felul acesta 
să se folosească de votur le gărzi ş 
să inducă poporul î-j eroare, — totuf 
»eful gărzi Dl. Cornel Codreanu a 
dat o circulară confidenţială pe care 
o publicăm aici alăţurat ei din care 
reiese că el respinge sprijinul vai-

distilcr- Se vede că si DI. Codreanu 
s a convins că dl. Vaida s a despăr
ţit de partidul n*t ona’-ţă ănesc şi dp 
dl Man’u pe chestia lingi ş ri fată de 
cei de su?-

Acum să vedem că pe unde îşi mai 
scoate cămaşa dl Vlad Aure! »i ga
zeta sa «Solia Dreptei» după ce vor 
îngh ti gălu8ca care le-o dă Cornel 
Codreanu:

lată cum sună circulara:

C o n f id e n ţ ia l  

Nn 95 1. XII. 1936.
Către Comandantul Legionar al judeţului Alba.

Camarade,
Dela primirea acestui ordin, orice colaborare cu „Frontul Ro

mânesc" va fi ruptă.
După recentele declaraţ i şi injurii aduse „Legiunii* de către 

Vaida, îi vom trata pe viitor ca pe orice alt partid
Nu-i vom ataca însă pe fată, ei să creadă că sunfem încă prieteni.
Veţi comunica eeest ordin tuturor şefilor de cuib, verbal şt 

personal.
Şefilor de cuib le veţi da Instrucţiuni ca la rândul lor în şedin

ţele cuiburilor să instruiască legionarii ca ’n speranţă să fie binevoitori 
cu şefii frontUH, dacă le cer concurs să i promită, dar să nu-t ajute 
cu nimic.

In prezent le mulţumim în felul ecesla, mal târziu le vom plăti 
ca vârf şl îndesat•

Până la noi ordine ntct un legionar nu va m*t face vn pas 
pentru el-

Bucureşti 7. XII. 1936.
Şeful Leg'unii 

ss. Corneliu Z. Codreanu.
Această circulară o reproducem thiar după gazeta oficioasă a 

dlui Vaida după „Ofens’va Română" care apare în Cluj.

Ş T I R I .
CĂSĂTORIE, D). Bogdan Chirilă 

şl N stor Maria ambii din comuna 
G'oaglu şi-au serbii cuiunis rel’g’os- 
>1 In zlna de 6 Mai 1937 la orele 16 
p. m. In Biserica orfolexl rom. din
Groagiu. Felicitările noastre.

•
LOGODNĂ. Anunţăm cu plăcere 

logodna d-soarei Irina Martin dip 
corn. Şbigel jud. A!ba, cu dl Vied 
Viorel mecanic, d'n Orăşlie-

Felicitările noastre.*
DECES. Vineri noaptea la 14 Mai 

1937 a încetat din viaţi vid. Mari» 
Doroga n. Mlniuţ din com. Pricaz 
înmormântarea a avut loc în ziua df 
16 Mal 1937 la orele 4 p. m. fa ci- 
mitirul ortodox român din Pric».

Condoleanţele noastre.
*

INVITARE. Ia Olimpiada Străje 
rilor, Străjerelor si Premilitarilor din 
oraşul si plasa Orăstie.

Străjerii, străjerele si premilitarii 
din ores tl si plasa Orăstie. — invită 
onor. Public la marea serbare cu 
caracter national-spoitiv, pe care c 
organizează în z‘ua de Duminecă, 
23 Maia 1937, orele 15 (3 p. m.) ir 
p a r c u l  din Orăstie.

Pr o g r a m:
1. Ceremonialul ridicării Pavilio

nului Neponal.
2. Exerct» de ansamb’u-
3. Coruri si dansuri naţionale, 

executate de Străjer».
4- Sărituri în lurg'mf1 si înălţime, 

executate de premii tari.
5. Alergări de viteză (30 m-), ex 

de străjer?.
6. Jocuri d's'ractive.
7. Ştafeta, exec. de premilitari.
8. O na, executată de străjer!.
9. Mingea peste plasă, exec- de 

premilitari.
10. Piramide.
Un număr de 1500 de tineri sui t 

angajat! pentru executarea acesiui 
program.

Intrarea benevolăI

CONCURSURILE TINERIME» 
ROMÂNE. S’su ţinut la Bucureşti 
SâmbîtM 8 Mai cri. Elevi sluden|i din 
tonii ţara, în număr de pesi« două 
m!l t’su Îîtrecui în cunoştinţe câştigi, 
teta i  t* urel comiiii de exsm'nare, 
DupîCe se va face stegerea se vor 
da premii celor mai buni. Dunrnecă 
9 Mai după ifinta L’turgie au defilat 
pe cslea Victoriei !n frumoasele cos
tume naţionale de pret-itindenea, cari 
drssrmenea a’ffi întrecut unele pe
altele In frumuseţi şi mlestrie.

’«
LUNA BUCUREŞTILOR. Dumi

neci 9 Mai a’a deschis aşa zisa: „lu
na Bucureştilor" Suprise de tot feiul 
a pregătit municipiul, pentru ceice 
var avea putinţa de a vfz'ta acer stă 
• xpoz ţie deschisă ca şi anul trecut tn 
Parcul Carol.

C. F. R. au făcut reduceri pentru 
vizitatori cari vor avea prilejul să ad
mire şi t xpoziţia munci naţicnale, des. 
chisă tot acum sub prezidenţia Doam
nei Aretia TitirMscu, sfcţia primului 
ministru. Un prilej nimerit pentru cM 
care vorsc sl vadă eu ochii frumu
seţea Capitalei nottre şi mai ales 
tranformarea ei din an ta an. Ceice 
au văz-:t-o acum 10 ani, aproape n’o 
mal cunosc. Reducerile pe C. F. R. 
vor fi ca şi anul trecut, adecă 50 le 
sută pentru toată vremea expoziţiei

Ifl 75 la sută pentru edee stau numai 
n vremea săi Miorilor,

*
A MURIT UN SCRIITOR RO 

MÂN. Iu ziua de 7 Mai a Inth:s ochii 
pe vecie, la Iaşi, Gheorghe Topârcea- 
nu on de pe ană şi de căite poet 
mult gustat mai alea pntftţ versurile 
sale de-o veselie senină, primăvăra
tecă. Cărţile de poeaii „Bilade vese
le şi triste" „Migdale amare" şi alte
le, au pătruns de mult şi printre ti
neretul nostru şcolar, care alegea cu 
plăcere bucăţi de recitat la serbări şi 
producţii Gh'orghe Topâ ceanu a Iu 
crat mult la revistele şi publicaţiile 
moldoveneşti, ajungând In 1935 să fir 
şi premiat Cu marele premiu nafonsl

pentru poezie. A fost şi director al 
Teatrului Nsţiom l d!n Iaşi, inspector 
cultural pentru Moldova, Bucovina ş’ 
Basarabia, membru de seamă ta Ŝ - 
cicts tea Scriitorilor Români. S’a stins 
prea cărând, căci avea abia 37 de ani. 
I s’a făcut Imormâstare mare şi lodu- 
ioşetoare în ziua de Duminecă, 9 M*l. 
Fie-i pomenirea veşnică!

*

SERBAREA BLAJULUI SE VA 
ŢINEA LA 30 MAI. Am scris di 
mal multe ori în gazeta norstrS eS Ir 
luna Mai în acest an se împlinesc 200 
de ani dels întemeierea Blajului ro
mânesc, Acest prilej va fi prăinuit 
prJBtr’o serbare a Bisjnlui. Ssrbarea 
se va fnea în z’ua de 30 Mul. pe 
când sunt chemaţi să vie la Blaj, b 
lntâ’nlre colegială, toţi foşt i şcolari 
ai acestui orăşel, cari mai sunt în vi 
aţi.
Chemarea s’a dat In numele tctftror 
Institutelor de învăţământ din B!sj.

RETRAGEREA MONEDELOR 
DE ARGINT DE 100 LEI. Minister*’ 
de finanţe a dst dispoziţluni adminis
traţiilor financiare pentru grăbirea re
tragerii monetelor de argint de 100 
lei.

*
FUNDAŢIUNEA „GOjDU" A 

F OST RECÂŞTIGATĂ, Ortodoxii au 
câştigat un mare proces pe care l-au 
purtat Cu guvernai maghiar pentru re. 
cfişt'garea fundaţiei „Gojdu". Această 
fundaţie de st’pendii reprezintă o a- 
vere de vreo 300 miPoane Lei. In 
sţhlmb guvernul român a predat un- 
gurilor ardeleni fostul spital al Cru-

Cei Roţii din C ij (azi Institutul de 
combatere a cancerului), orfelinatul 
Terezianum din S bţu şi Focdul de 
Stcd'i al j;deţdul Tret-Scaune. — 
Ne bucurăm din inimă pentru recâş- 
tigsre» asettei mari av?rl a fraţilor 
’oştri orlo Ir xl din Ard*al, şi ne la- 
teblra oue averile cap'tdului nostru 
Bob'sn din B aj cari sunt şi acuma 
U B sdap’st, când vor veni celor c« 
«unt lu drr-pt a le administra?

UN INGINER ROMÂN DESCO
PERĂ RAZELE CARE UCID DELA 
DISTANŢĂ. Din capitală se anun
ţi cl un inginer român, anume Ar- 
gani ar f descoperit rasele care ucid 
dela distanţă şi ci acestea fac expe
rienţe recşlte Intr’un laborator la mar
ginea Capitalei, omorlnd cu raaele 
descoperite pisici şi alte animale mici. 
Invenţia aceasta, dacă ştirea se ade
vereşte, este de un interes epo:al pen
tru apărarea naţionali In special.

*

UN VAPORAŞ LA „LUNA BU
CUREŞTILOR*. Pe laCul din parcul 
„Carol" s’a lansat un vaporaş care 
are mislun-a de a plimba pe viaîta- 
torll „lunei B rcureştilor." Acest vapo
raş are lungimea de 16 m. şl lăţimea 
3 10 cu capacitatea de 60 perrome. 
Este acţionat de un motor Diesel.
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Una casă de fer mica
d e  v â n z a r e .

Inforrr.fiuni la adminisbeţis g zetei

Asortata cu tot felul de beuturf 
bune şi eftine.
Mezeluri, pescărie, bomboane şi 
orice fei de gusturi doriţi.

Vizitaţi cu încredere noua bo
degă bine asortată, din Casele 
Reuniunii Meseriaşilor Români.
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I  M o t o r  
i  d o  v â n z a r e

m

d 10 H. P. s:stera Feîosgricola, renovat 
în 1936, piston nou, cilindru strungit, cap 
nou, rezervor de apă, pompă. — Bun 
pentru a conduce o batoză de treerat de 
800—1000 ram.
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