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l l a i e a  a d i t a r e  H a l i o a a l - l i r ă i i i t i  d e l a  B o t i i m t i .
Peste o sutâ de mii de ţărani 
au manifestat în Capitală.
Senzaţionalele declaraţii ale domnului 
Ion >liijalac*lie. preşedintele partidului 
Naţional-Ţărănesc.

La 24 Noembrie, anul trecut, se hotărâse a 
se convoca la Bucureşti o mare adunare a ţărăni- 
mei din tot cuprinsul ţărei, pentru a cere pîexarea dela 
cârmă a liberalilor.

Regele a rugat atunci pe domnul 
Mihalache să amâne acea adunare, pentru 
că Măria Sa ştie ce vrea Ţara şi va face 
dreptatea.

DREPTATE NU S’A FĂCUT, 
deşi Ţara, în alegerile pentru Camei ă şi 
în cele judeţene sau comunale, a ales pe 
candidaţii Naţional-ţărănişti.

DREPTATE NU S’A FĂCUT, 
deşi Ţara merge din ce în ce mai rău, 
azi când duşmanii îşi ascut săbiile la ho
tarele ei.
L>i ii po trivă:

Glasul ţărei a fost cu desăvârşire înăbuşit, iar 
ameninţarea dictaturei a devenit din ce în mai apro
piată.

P artid u l  R aţiona  l-Ţ ă răn esc  
da alarmîi.

La Constanţa. Beiuş şi Timişoara zeci de mii 
de ţărani s’au adunit într’un mare sfat şi au hotărât 
luptă fără de cruţare.

In sfârşit:
Eri la Bucureşti în faţa imensei mulţimi de 

ţărani, conducătorii partidului Naţional-Ţărănesc, au 
spus ţărei adevărul pe care cenzura îl împiedecă să 
fie scris în ziare şi cărţi.

Acest A D E V Ă R  îi înţelege^, îl cunoaşteţi,

L’a spus domnul MANIU la Cut şi 
Uioara anul trecut.

L’a spus domnul MIHALACHE. 
R idicaţi-vă  R om âni, ou 

m ic şd mare, pentru D E M 
N IT A T E A  n a ţ i o n a l ă  şi 
M O R A L A  C R E Ş T IN A .

Fonie verde loboda,

Gura lumii iiu-i slobodă !

T r ă i a s c ă  R o g o io , pe care îl 
vrem al nostru şi nu înconjurat de oameni 
cari sunt duşmani ai poporului.

Acesta a fost consemnul dat eri la 
Bucureşti şi pe care Ţara îl aştepta.

latre ţmine şi dl ItJLIU MAISiU au este aici o 
d e o s e b i r e ,  —r a  d e c l a r a t  h o t & r i t  d l  Ion M i h a l a c h e ,
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Adunarea partidului naţional-ţărănesc la Orăştie
După cum se ştie partidul nostru 

naţional-ţărănesc a ţ'nut Duminecă 
In 31 Maiu a. c., la Bucureşti o adu
nare mare regională, la care au par- 
tlciptt toate judeţele din Muntenia. 
Dl Preşedinte Ion Mihalache fi Ml- 
baiu Popovicia au dat ordin ca să 
se ţină concomitent şi cu celelalte 
centre din jud?ţ câte-o adunare de 
protest Ia contra regimului liberal. 
Astfel în judeţul nostru din c?uza 
spiritului tradiţional al sărbătorilor de 
Rusalii ta ziua latâiu nu s’a putut ţi
nea adunirea, totuşi ca judeţul Hu
nedoara s l nu rămfinS f|ră  adunare 
s’a ţinnt Luni fa In 1 Iunie la ora 1 
a. m,, a doua si de Rusele, o adu
nare la Orăştie, in sala ,,Central"; 
care a fost supratizită.

Cuvântarea d-lui
Dr. Alex, Herlea:

„Primul a luat cuvântul domnul 
Dt. Alex- Herlea, care a deschis a- 
dunarea care a arătat rostul Întruni
rii. Deasemenea a arătat că prezenţa 
d-lui Dr. Nicolae Penescu» Ca repre
zentant al Centrului, la această adu
nare trebue să fie pentru noi o în
curajare Ia sensul că centrul parti
dului a îmbrăţişat cauxa judeţului nos
tru şi se interesează da aproape de 
noi. De asemenea salută adunarea 
Iu numele d-lul Protopop Paveloniu, 
care din cauza obligaţiunilor szle 
profesionale nu a putut pirdclpa, fiind 
reţinut la si Biserici, — care însă 
este şi de astădată alături de ţără
nimea noastră, scuză şi absenţa d-lui 
adv. Volşmu, care nu a putut par
ticipa, fiind reţinut ia altl parte de 
importante interese familiare. Ia 
schimb salută pe dl adv. Dâsşoreanu, 
secretarul general al judeţului, apoi 
pe d-nii Colonel Vasiie Banc eseul şi 
Prof. Ssmoilă Ciumaşiu, cari cu ve
nit ca si-şi spună cuvântul iu această 
adunare*.

Cuvântarea d-lui
Colonel V. Bancescul:

Domnilor şi Fraţilor,
#După marile adurări dela Timi

şoara şi Bucureşti ne incumbă şi 
nouă din plasa O/gştie ş! jur, dato
ria de a ne manifesta ssntimentele 
noastre izvorâte din adâncul inimei 
şi călăuzite de cel mai curat patrio
tism.

Evenimentele grele din afară cari 
ameninţă iarăşi pacea lumei şi înte- 
grita'ea noastră teritorială ne sileşte 
a ieşi din pasivitate, a semnala aceri 
pericol şi a lupta cu toată hotărârea 
pentru a împ’edeca ecest cataclism, 
în calitetea de co’onel în îezervă 
din armata română îmi t n ca sfântă 
datorie a face un apel călduros că 
tre tojţi fraţii români cu sentimentele 
curate, a-se cons'dera mob’lizaţi su
fleteşte, a lăsa certurile la o parte 
iar celor rătăciţi « le spune: »goarna 
a sunat'I Revenit la matcă, căci aceea 
a ştiut prin conducătorii ei iluştrii a 
vă aduce la cea mai mare glorie şi 
victorie* — La România Mare şi li
beră — Să trăiască partidul Nat o- 
nal-Ţărănesc. Trăiască d! Ion Miha
lache şi marele nostru duhovnic 
sufete8C Iuliu Meniu*.

Cuvântarea d-lui
prof. Sam. Ciumaşiu:

Fraţilor 1
»In ziua de azi. tura sufere nu nu

mai din cauza greutăţilor economice 
ci mai mult din 1 psa unei culturi a 
ponorului.

Fără cultura copoi u ui i nei ţâri 
— care la noi este ţărănimea nu 
există certitudine spirituală a culturii 
naţionale. Partidul nostru naţional-

Pf, A j,.8 &  H S R Uj S A

ţărănesc prin însăşi fiinţa sa, are o- 
glindii în doctrina programului său 
cultura poporului — a tărănimei* — 
Pătura ţărănească care este sursa de 
desvoriare a originalităţii noastre, 
care cons rvă rasa şi spiritul româ
nesc cel mai p ir, este pătura so
cială ce are nevoie în ce! mai înalt 
grad de elementele culfurii, de lu
minarea intelectuală.

Partidul ce azi guvernează tara, 
face mai mult pe rada culturală, prin 
interesel:; lor cele mai vii a fost şi 
este, şi azi cu durere în contra ri
dicării tă ăn mei prin cultură-

Ce s’a  întâmplat? sub guvernarea 
liberală, ni n. net. îăr. Dn!i Mihaia- 
che şi Guşti întreprind o acţiune cul
turală pentru sate. Ş :oi,lă ţărănească, 
practică, socială In sat şi pentru sat, 
— pentru ţărănime. — Part dul libe
ral stă la umbră în întunerec. — Par
tidul neh ţărănesc vrea să vă aducă 
lumină.

Avefi posibilitatea să conlucre-ti 
să înlăturat! intunerecul şi să adu- 
ceti lumină în sate.

Cert! înlăturarea guvernului în- 
tunerecului ş> învechit şi aducerea 
în fruntea sfatului a unui guvern 
Nat onal-Ţărănesc care are concepţii 
noi; ridicarea satului prin şcoala po
porului.

Partidul nat--tăr. voieşte să valo
rifice toată energie, ţoală puterea de 
desvoltare f;zică economică şi inte
lectuală a  tă ânimei române, care 
zace în neştiinţă (îi tot feiiul de boli, 
care flămânzeşte în tară bogată şi 
care lâncezeşte în tara unde este 
atâta de făcui).

Partidul în fruntea căruia este dl 
Mihalache şi di Maniu, vrea să re
fecă suf etul şi trupul tărănimei.

Conştient* de aceasta, vă che
măm la muncă şi luptă strigând, 
trăiască Mihalaehs şi Maniu*.

Cuvântarea d-lui
Adv. L. Dânşoreanu:

Fraţilor $i Domnilor,
Lupţ i mare care o duce partidul 

nat onal-ţărănesc este lupta împotriva 
regimului liberal, — fiindcă acest re
gim este împotriva celor multi şi să
raci. Regimul liberal stăpâneşte fără 
legi şi împotriva spiritului de d*ep- 
tate socială. — Ei trebue să plece 
fiindcă tara vrea să-i alunge nemai 
pu'â îd suporta nici fiscal,smui exa
gerat. Mai nou au introdus regimul 
preslatiuni or în natură de care este 
scandalizată ioată lumea. — Azi ţă
rănimea noastră plăteşte şi impoz te 
de drumuri şi este ţi scoasă de jan 
darmi la muncă, obligându-o să facă 
prestaţie în natură la drumuri.

Da-aceia să cerem şi din această 
adunare foarte hotărât să plece gu
vernul liberal.

După aceea ia cuvântul dl Dr. 
Nicolae Penescu f secretar general 
al Ministerulu d» interne, delegatul 
centrului ia organizata noastră ju
deţeană*.

Cuvântarea d-îui
Dr. Nicolae Penescu:

„Pentru 14 Noembrie, anul trecut 
Part. Nat on al Ţărănesc hotă â  se o 
mare adunare la Bucureşti: Dl Ion 
Mihalache, p eşed. perfidului, che
mat în audientă de M. Sa Regele a 
fost rugat să amâne această mani

festare pentrucă Măria Sa ştie ce 
vrea tara fi va face dreptate:

Dl M hala-he sfătuindu-se cu dl 
Marriu şi cu ceialalti conducători ai 
partidului au hotăsât să dea crezare 
dorinţei regale mai ales că se fdgă- 
d i se d eptale. — De atunc au tre
cut 6 luni. Intre timp au avut loc 
aleg r le  parlamentare dela Hune
doara şi M^hed nti şi multe alegeri 
comunale. Pretutindeni au fost aleşi 
candidei i Part. Netional-Ţărănesc.

Ţara ceiea guvernare Netional- 
Ţârănistă. Instinctul nat onal simt .a 
că destrămarea morală şi criza ma
terială slăbeau puterea de rezistentă 
a neamului într'o vreme când la ho
tare duşmanii nostrii pregătesc răz
boiul. Armata noastră nu are tot ce-i 
trebuie fiindcă înarmarea pregătită 
de guvernul Iuliu Maniu dela 1930 
a  fost împiedecată.

In acelaş timp în care ţara che
ma guvernare national-tărănis'ă, li
beralii au început să pregătească o 
dictatură mal aspră decât «ceea de 
până acum. Aşa zisele part de de 
dreapta sunt sprijinite de adminis 
tratie şi de banii tării, cari ar trebui 
să m a r g ă  la alte scopuri, pentrucă 
amăgind poporul cu ideea naţională, 
pe care numai un partid netional-

După o existenţă şi rodnică acti
vitate de doi ani, Campamentul Vo
luntarilor din Carmen Syiva, se des
chide pentru sezonul anului 1936 cu 
începere dela 1 Iunie şi durează până 
la 15 Septemvrie s. C.

Având Ia vedere îmbunătăţirile 
făcute şi scumpirea articolelor de 
p r i m a  necesitate, direcţia Cam
pamentului a stabilit următoarele 
două categorii şi condiţiuni de plată:

Categoria I. In vile confsrUbile 
şl curate, camere cu două paturi, cu 
aomiere şi saltele de lână, cu lumină 
electrică, dela biserică spre mare, 
casa şi masa va cost® Lei 150 (una- 
sută şi cincizeci) pe zi de persoană.

Categoria II. In vile confortabile 
şi curate, camere cu două paturi, cu 
somiere şi saltele de lână, lumină 
electrică, dela biserică spre lacul 
Techirghiol, casa şi masa va cîsta 
Lei 135 (unasutătreizecificinci) pe zi 
de persoană.

Cernerile se lachiriasă pe lunile 
Iulie şl August în mod obligator lu
nar, wr Pe lunile lume ţi Septem
vrie cel puţin pe 15 zile, cu o redu
cere pe 10 (rece) la sută dm preţu
rile de mai sus.

Casa şi masa va costa, pentru 
oamenii cari vor vizita Campamen
tul în luna Iulie şi August numai pe 
15 zile sau dela 15 Iulie până la 15 
August, Lei 175 (un^sutişaptezecişi- 
cincî) pe al de persoană, In catego
ria 1. şt Lei 160 (unasutaşasezeci) In 
categoria II.

Pentru copii până la vârsta de 6 
ani se va plăti numai m isa în sumă 
de Lei 35 (treizecişicinci) pe zi, iar 
pentru copii dela 6 ani la sus se va 
plăti Let 60 (jj&seaeci) pe zi de fie
care copil.

Copii caii vor sta In cameră cu 
părinţii sau rudele lor, fără a folosi 
pat suplimentar, camera va fi com
plect gratuită. Pentru ori ce pat su
plimentar se va plăti însă Lei 50 
(cincizeci) pe *i>

ţărănesc o reprezintă cu adevărat să
pregătească supr marea libertăţilor ce 
au mai rămaşi.

In această vreme omul, care timp 
de 30 ani a condus lupta naţională 
în A-dealul subjugat, >ar apoi şi lupta 
pentru democraţie ia tara înhegită 
— Iuliu Maniu, s’a sihăntrit la Bă- 
dăcin;. Cine a In p ’edecat pe Iuliu 
M miu să aducă mai departe In ser
viciul tării mintea lui luminată şi 
inima lui caldă?

Tare şt*e adevărul pe care cen
zura îi împiedecă să fie scris La 31 
Maiu a. c. la Bucureşti s’a hotărât 
însă ca să se spună tării acest ade
văr Sfetnicii regelui tării trebuiesc să 
fie oamenii po.ro/ului, nu oameni 
cari ştim ia umbră şi n’au nici o le
gătură cu nevoile şi aspir ., l unile tării.

Partid. National- Ţărănesc începe 
lupta pentru înlăturarea acestora. 
Coboară Măria Ta urecheala voinţa 
natiunei Ea este singurul şi Marele 
Măriei Tale prieten".

Adunarea este încheiată de dl 
Dr. Alex. Herlea care mulţumeşte 
oratorilor şi mai ales tărănimei care 
s a  prezentat int/’un număr aşa de 
frumos la această adunare care a 
luat sfârşit la ora 4 p m.

Cssa şi masat la Campament este 
obligatorie pentru toţi vizitatorii în
scrişii, fără nici un drept de renun- 
ţâre sau restituire de bani.

Masa se va servi dela o singură 
bucătărie, ia vila Margot (Frunzescu).

Mitza va fi compusă din micul 
dejun, cafea cu lapte sau ceai cu 
unt şi franzelă, dejunul şi cina de 
seară din câte trei feluri.

înscrierile la Campament se fac 
prinţi'o declaraţie ta scris, cu accep
tarea coadiţiunilor de mai sus, la 
Bifoul Central al Comandamentului 
din Cluj, Str. Avram Iancu Nr. 2.

Odată cu înscrierea, fiecare vizi
tator — persoană aduită, — va de
pune ta contul Campamentului câte 
una miie Lei drept garanţie, la Banca 
„Albin*, sucursala Cluj.

Garanţia depusă pentru ang*ja- 
rea camerllor, nu se va mai restitui 
sub nici an motiv.

Plata integ-alâ pentru casă şi masă 
se va tace imediat la sosire la Bi
roul Campamentului din Carmen 
Syiva.

După sosirea ia Campament plăţi 
In rate nu se admit.

CONVOCARE.
Comitelui şcolar al Şcoalei primare de 

Fete şl de Copii mici, a Sfatului din Ioc, 
învită pe părinţii elevilor şi binevoitorii şcoa
lei -  la ADUNAREA GENERALA, care se 
va ţinea Duminecă, în 7 Iunie c., ora 11 
jum. a. m., în localul Şcoalei prim, de fele, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Deschiderea şedinţei.
2. Verificarea contului de gestiune pe 

exerciţiul 1935-36.
3. Aprobarea proedului de buget pe 

exerciţiul 1936 -  7.
4. Propuneri.

Comitetul

C o t i ţ i  )?S o I i a “
<... I ■ , Iwm s m â n u t m

Tijtsîfi Ţvpojjsrsiţşri *1* U M I N  1$3®

„La Coasta de Argint"
Campamentul voluntarilor

Carmen-Sylva
j o s  cul s p e c u l » .


