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Importantele declaraţii ale
dini fu lin Maniu.

In faţa fruntaşilor P. N. Ţ. din Sălaj, fostul preşedinte de consiliu a subliniat 
necesitatea democraţiei naţionale şi a moralei creştine în viaţa de stat, — Lupta 

împotriva dictaturii. — Răspuns insinuărilor dela Dej ale dlui Vaida.
Sâmbătă a aval loc la Zilau, *i;b 

preşedinţia dlui dr Victor Dsleu şe
dinţa comitetului judaţean al organi
zaţiei P. N. Ţ. din judeţul Sălaj. In 
drum spreBidlcln^ dl IULIU MANIU 
s'a oprit la Zâlau, unde bind înv iat 
de fruntaşii locali a part cipat la şe
dinţa dela clubul partidului, Ucâcd 
importante declaraţii asupra situaţiei 
politice interne şi txierne.

La de*ch:derea şedinţei dl preşe
dinte DELEU a salutat, îa numele 
judeţului, prezenţa fostului preşedinte 
de partid.

Primit cu nesfârşite ovaţii fi ura- 
le, dl Iuliu Maniu a făcut următoa
rele declaraţii:

Domnule Preşedintet 
Iubiţi Frop!

Sunt în drum spre casă. Am ve
nit acum dela Bucureşti. Şi sunt 
foarte fericit că drumul meu e În
trerupt de ocazia de a vă revedea 
aici acas*, pe soţii mei de lupii, con
ducătorii acestui judeţ.

fn mommtul de faţă, suntem nă
pădiţi de mari fngr joiări. Enorm de 
mari şi grele prebitme, se pun In 
faţa neamului românesc, privind În
săşi existenţa ţării noastre. Dc aceea 
litbuie să tim btgătort da seamă la 
drumurile ce urmăm.

Situaţia e grea. PentrvCă tn sâaul 
neamului românesc nu este unire. 
S’au învrăjbit oamenii. O parte din
tre români, persecută pe ceilalţi, In 
loc să dove de-, scă sentimente de dra
goste frăţească. In loc să ţină seama 
de adevărul că o naţiune numai a- 
tunci poate prospera, dacă domneşte 
solidaritate şi disciplină sufletească 
între membrii ei. (Aplauie.)

Sunt îngrijorătoare ia noi, rapor
turile dintre yartide. Viaţa constitu
ţională este legată de existenţa par
tidelor politice. Cu cât acesta sunt 
mei bine organizate, şi mai bine con
duse, cu atât merg mai bine Irt ba
rde statului Dar împărţirea in par 
tide nu însemnează ca neamul nostru 
să fie împărţit şi sufleteşte. Sunt a- 
numite chestiuni mari, tn cari toate 
partidele trebuie să aibă ace-aşi pă
rere.

Partidul naţional ţărănesc s’a ri
dicat deaanpra acestor micim . E i 
am fost de patru ori primnumstru. 
Aţi auzit Dv, vre- odată, despre vre

un act de persecuţie a celor ce nu 
se {in de partidul naţion; l-ţărjnesc, 
din partea mea? No! am guvernai 
pn bază de kgc. Am avut puterea 
In mă^ă şl am li putut să tăiem şi 
să spânzur m. N’am făcut decât sl 
se respecte legea şi dreptul fiecăruia.

După aceste, în mod firesc ss pu
ne întrebarea: cum t a  bule să se 
conducă ţarc? întrebare la c r c  Ro
m âni conştienţi nu pot da decât un 
singur răspuns: prin popor şi pentru 
popor 1 (Aplauze I delucg repetate).

E dureros că în ţara românească 
sunt de acei cari nrlitează pentru 
d ctaturi. Sau can v/eau s i aleagă 
între democraţie şi dictatură. Atunci 
când istoria ne arată că pentru de
mocraţie au fost traşi pe roată Horia 
şi Cloşca şi a fost trimis tn ex.l Ino- 
cenţi'j-M cir, iar A ram Iancu — păl
muit. Pentru întronarea democraţiei 
naţionale au pătimit martirii neamu
lui românesc. Pcntrucâ ei voiau ca 
poporul să ss guverneze prin sine şi 
pentru sine! (Aplauze).

Noi n’avcm să mulţumim decât 
DEMOCRAŢIEI că am ajuns unde 
am aj ms. înainte de venirea demo
craţi 1 stăpâneau grofii şi baronii, 
tiranii noştri opresori In Ardeal, şi 
ciocoii n vechiul regat. Dacă Roma
nia a rămas tn stare înapoiată, acea
sta se datoreşte dictaturii şi autocra
ţiei, sub egida cărora ni s’au luat 
drepturile, bisericilo, şcolile. Ş. totuşi 
sunt Români, cari vreau să izpede 
democraţia. (Jos cu eil)

Dacă se va instaura dictatura, ştiţi 
cine va stăpâni, cine ne va porunci? 
Câţiva domni de origină neclară, ră- 
măş ţe de fanarioţi, străini, ori cio- 
roi. Sub dictatură nu are voie popo
rul să-şi aleagă conducători. Vedeţi 
Dv. cem merg lucrurile a*tâzi, sub 
dictatura liberali: aşa cum alegeri 
nu se mai fac; comunele şi judeţele 
sunt conduse de comisii interimare, 
peste tot; deputaţii sunt aleşi prin 
lull de urne şi siluirea voinţei naţio
nale. (Joi dictatura ) Vântul dictaturii 
a Început să bată pela noi.

Vă puteţi Dv. închipui ce durere 
poate cuprinde inima ţăranului ro
mă 1 ,  c*re şi-a purtat copiiu la şcoa
lă cu mull greu când copilul îi vine 
acasă şi vrea să facă dictatură; vrea 
să puni despoţi, cari să poruncească 
peste capul părinţilor lui, oameni ne

cunoscuţi. Acest fel de tineri colindf 
ţara şi vresu s l ne Convingă că nu 
e bine ca Românii vrednici să con
ducă poporul, ci cutare grec, evreu, 
bulgar sau român necunoscut de voi. 
Nu-i asta trădare, din partea fiilor 
noştri? Când vine unul dintre copiii 
noştri s i ne spună că v.ea să închi
ne ţara unui dictstor pnpişit, să ti 
spune)! că e păcat c i respiră aer ro
mânesc şi că a cheltuit pela şcoli din 
câştigul adunat cu sudoarea feţei pă
rinţilor iui.

Aceşti agenţi ai dictatur i spun 
celor cari Ii ascultă că cine vrea de
mocraţie vrea bolşevism; că demo
craţia şt comunismul sunt ace aş lu
cru. Noi vrem democraţie, dar nu ne 
trebuie comunism. Bolşevismul e po. 
(itkă de î i  veni nare sufletească şi du
ce la prăpăd. Democraţia nu însem
nează comunism. Ţările mari şi pu
ternice sunt democratice: Statele U- 
nite ale Americel, Anglia, Franţa, sunt 
democratice, dar nu bo’şevlste. De
mocraţie, — dar nu comunism este 
In Belga, In Olanda, tn Suedia, in 
Norveg a, în Elveţ a. Democraţia în
ţeleaptă, chiar exclude comunismul, 
căci face să meargă bine i.:t burile 
statului, pe câid dictatura provoacă 
nemulţumiri cari duc la comunism.

No! trebue să fim naţionalişti şi să 
promovăm Înaintarea poporului ro- 
românesc pe calea binelui. S i ne a- 
jutim neamul nostru, fără aduce vre-o 
at ng ".re altor neamuri. Starea acea
sta tiebue să fie, In toate fibrele sale, 
stat naţional-românesc (ovaţiun .) Tre
bue să fie pătruns de gândirea ro
manească.

Şuţi dv. de ce s’a prăbuşit ţara 
ungurească? Din vrednicia poporu
lui român, care a ştiut să ss refacă 
şi din prostia Ungurilor. Ei nu şi-au 
ajut it poporul lor. Au dat ţara pe 
mana boierilor, iar pe ţăran l-au ţi
nut iobag. Au menţinut dictatura 
grofilor şt a baronilor. Apoi au per
secutat celelalte neamur1, minorită
ţile: pe Români, Sârbi şi Slovaci. 
Ur când a ajuna ţara la impas, noi 
am făcut revoluţie. Pe mine m-a ru 
gat atunci contele Tisza prinţi’un de
legat — era Ia răsboiu, —- să sem
nez o declaraţie de prietenie cu Un
gurii. Eu i-am răspuns trimisului: 
„Spunc-i domnului conte că latre 
stăpânilor şi latre rob nu cx stă prie
tenie. “

Este, prin urmare, evident, căţă
ra noastră t ebuie orârmuită prin 
democraţie şi prin respectarea legi
lor constituţionale, după principiile 
moralei creştine, ca să devină o bi
serică umicoasă a demnităţii, a mân
driei şi a puterii naţionale.

Dela Palat şl până la ultimi co
libă, toţi trebue să se închine acestui 
fel de a gândi, de-a simţi şi de-a 
lucra. Ori care neam se abate dela 
aceste norme se prăpădeşte. Iar n0i 
nu vrem să ne prăpădim. (Aplauze 
prelungite.) Noi, conducătorii parti
dului naţ onai-ţSrănesc, av«m datoria 
de a propovădui, peste tot, demo
craţia desăvârşită, naţionalismul in
tegral, legile creştineşti şi demnitatea 
naţională- (Ovaţiuni.)

I i  afară de aceste chestiuni se 
pune şi problema ca ta raporturile 
txitrne, cu cine să mergem noi? 
Pentru rezolvirea acesteia, nu se ce
re prea multă chibzuială. Ce vrem 
noi? Ne trebuie ţara, aşa cum o a- 
vem, cu hotarele de azi, şi pace. 
(Trauscă pacea 1) Noi nu vrem să 
luăm pământ ddU nimeni şi nici nu 
vrem j ăzboiu. Avem nevoe de timp, 
să nc muncim ogoarele şi să ne creş
tem copil; să nc întărim ţara şi po
porul româaesc. Războiul este pră
păd, iar noi vrem prosperare. (Apla
uze.) C i cine trebuie deci să ţinem? 
Cu acei rari vreau pace şi nu vreau 
să se stingi de hotarele noastre 1 
Este un lucru mai cuminte, decât a- 
cda să te însoţeşti cu cei cari Uf 
vreau binele? Cari sunt aceste ţări, 
binevoitoare noul? Cele cu cari am 
contractat alianţe. Cari se declară 
pentru pace şi pentru respectarea 
tratatelor şi a graniţelor noastre. Sunt 
Fianţs. Anglia ş. Mica înţelegere. 
(Trăiască!) Şi cart sunt cele cari vreau 
rev suirea? Germania, Ungaria şi Bul
garia. (Jos ca elel) Apoi Dv. vedeţi, 
câ sunt de aceia cari vreau să mer
gem cu Germania, să mergem cu a- 
baţii Uţigărilor, cu acei cari ştim c i 
vreau războiu şi revizuire. (Voci; 
Niciodată I)

Mă d oare când văd că sânt tn Ro
mânia oameni, chiar fruntaşi şi con
ducători de partide, cari spun să ne 
aliem cu Germania, (Strigăte: Jos 
Goga, jos Vaida, jos Cuza, jos tră
dători; !) Eu afirm că acel român, ca
re axi vrea despărţirea de Mica An-
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de Franţa, de Anglia şi cere 
alianţă cu Germania revizionistă, este 
lipsit de simţul realităţii, ori trudi
tori (Jos trădătorii 1) Ar trebui ca toţi 
Romănii buni, «adevăraţii Rotnl'xi, să 
excludă din sânul lor pe cel cari prin 
lucrarea lor pericliteszi hotarele noa
stre | i  pacea. (Aplausc.)

Noi trebuie să fim credincioşi a- 
liaţilor noştrii, ca să aibă încredere 
lumea In no*. Dar noi facem ca lo
godnica, care cu toate că e făgăduită 
ia unul. stă de vorbi ;i cu alţi pe
ţitori, t2rguindu-;i zestrea fi senti
mentele. De sine înţeles că ea va ră
mânea nemidtati, de risul lumii, şi 
părăsită de toţi. Exact aşa facem fi 
noi. Noi avem contracte. Am promis 
să le respectăm. Ce vor face Franţa 
şi Anglia când vor vedea tărguiellle 
noastre? Ne vor întoarce spat.le. 
Aici e păcatul mare al multor oame
ni politici dela noi. Prin viziltle pe 
care le fac, pe la popoarele duşma
ne, se pierde încrederea în ţara 
noastră.

Dur noi nu trebuie numai să ne 
asigurăm ţara ci trebuie să facem ca 
s i  fie ordine şi râuduială in ea. Ce 
ae înţelege tub ordine bonă?

O administraţie bană, descentra
lizată. Aiegen libere şi legale, pen
tru parlament, judeţ, oraşe şi comu
ne. Ocrotirea intereselor economice 
şi sociale, potrivit vremurilor schim
bate şi curentelor modeme. log iji- 
rea sănătăţii şl sufletului poporului, 
prin b.serici respectate si ajutate, prin 
şcoli bine organizate, prin spitale, 
medici şi leacuri suficiente, ca să nu 
ne piară poporal, văzând cu ochii. 
In (ară proprie. Acestea nu se pot fa
ce decâi prin programul partidului 
naţional-ţărănesc.

In schimb liberalii ne anarchizet ză.
De aceea cea dintâiu datorie a 

noastră este să înlăturăm partidul li
beral dela putere.
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La două lucruri, spun drept, nu 
m’am gândit, Nu m’am gândit ca au
torităţi şi funcţionari de stat să în
drăznească a falsifica acte publice, 
pentru a încerca să mă compromită 
şi ca cel mai bun prieten al meu, 
fratele Alexandru Vaida să se Infi
me tetre acei cari dau cu piatra In 
mine, — cu atâta nedreptate. (Ru. 
şinei) A trebuit să le suport şi pe 
aceste. Ş le suport, dacă nu cu a- 
ceeaş seninătate, dar cu aceeas, îm
păcare, cu soartea acelora, caşi cu
tează să spună in faţa celor puternici 
adevărul. (Aplauze.)

Nu voiu răspunde nici unei in
vective, cât de nedreaptă va fi, în
dreptată in contra mea, de vre-un 
fost tovarăş de luptă al meu. Eu le- 
am fost prezident şi nu vreau să mă 
p ezint ca unul, care am primit cu
vintele iar de laudă, pe vremuri, dar 
nu vreau să admit cuvintele de cri
tică, cari se îndreaptă în contra mea.

Vorbele, bune sau rele, vor fi pus* 
ia punct, atunci când se va face in
ventarul lucrurilor isprăvite de fie. 
care De aceea, n’aş fi răspfins nici 
de data aceasta fratelui Alexandre, 
oricât de grele şi nedrepte ar fi fost 
cuvintele sale, dacă n’ar fi atins ta 
Dej, o chestiune, In care ts t î  anga
jată răspunderea mea de fost pnm- 
ministru.

Ori cât de penibil ar fi pentru 
mine, discutarea chestiunii şi ori cât 
cred că a făcut o mare greşală fra
tele Alexandru Vaida, când a pus ta 
discuţie publică o chestiune atât de 
delicată, totuşi îmi pare bine că mi-a 
dat ocazie ca să luminez, fiind pro
vocat la aceasta, o ch-stiun**, e r e  
de mult circulă In public cu un oare
care aer de reproş faţă de mine.

Cenzura nu lesă să se publice, 
î i  formă autentică, diferitele dis;ur- 
suri. Nu cunosc texlul autentic al 
discursului din Dej, ci diferite texte, 
cari nu consună intru toate. Totuşi 
pot constata că fratele Alexandru mă 
învmueşte cu un document pe cari 
însu mi 1-tş fi făcut*

§i dacă acest act ar conţ'ne lu
cruri de natura af irmaţ unilor frate
lui Alexandru, s ar putea construi o 
oarecare parte de respontabihtate în 
sarcina mea* O/i, afirme ţiumle şi în
vinuirile mai sus arătate sunt abso
lut lips, te de orice bază.

Pentru a dovedi în modul cel 
mai autentic cum s’au petrecut lu
crurile. am adresat dlui prim-mi nistru 
Tâtărescu, o rug are telegrafică, ce- 
rându-i să publice documentul din 
chestiune, care se află la Preşedin
ţia Consiliului sau să-mi dea o co
pie ca să-l public eu.

Dl Tâtărescu, însă, neglijând în- 
datorile sale in loc să dea curs de 
trei săptămâni telegramei mele, a 
suprimat, prin cenzură, apariţia tele
gramei mele, în ziare.

Mai mult decât atât: Aflu că un 
prieten al dlui Vaida arată foto-copii 
de pe unele părţi ale acestui docu
ment.

In forma aceasta eu sunt lipsit 
de posibilitatea de a arăta opiniei 
publice un document public, care s ’a 
făcut sub răspunderea mea minis
terială. «i în schimb, sunt la largul

calomnilor adversarilor mei politici, 
cari nu se sf esc să prezinte faptele 
mele, în lumină falsă înaintea ţării 
şi cad abuzează de discreţiunea mea, 
pe care mi-o impune oficiul avuţi în
datorire pe care ei nu o respectă*^ 

Oricine îşi poate închipuit că da
că documentele din chestiune, nu ar 
conţine dovada complectă a corecti
tudinii procedurii mele, documentul 
ar fi deja, demult, publicat de către 
dl Tâtărescu. Acela insă, este o lu
minoasă dovadă a consecvenţei mele- 

ln ce priveşte pe fratele Alexan
dru, când îl văd, nemişcat şi impa- 
s.bil, în faţa tentativelor de a ft dus 
eu de duşmanii mei cu pretexte ca- 
lomn.oase şi nedrepte, pe eşafodul 
exterminării morale şi chiar sporind 
tabăra ce or ce mă ocărăsc, îi spun 
şi eu, cuvintele aruncate de Robe
spierre, de pe eşafod, lui Danton:

— «Mă Vei urma Danton..!
Dacă eu voiu fi decapitat prin 

calomnii, atunci
« . . .  mă vei urma Alexandre! 
Până trăesc eu însă nu, căci te 

voiu apăra! (Aplauze prelungite şi 
îndelung repetate. Emoţie mare. Sala 
ovaţionează)

Nu sunt un sectar politic, cred, 
însă în adevărurile partidului meu 
şi vă rog pe Dvoastră să ţineţi ne
clintit la partidul nsţional-ţărănesc şi 
la programul lui. Şi fără a duşmăni 
pe fraţii noştri de acelaş sânge, să 
nu uitaţi că ori care partid, oricare

Biserica este locul unde fiecare 
bun creştin găseşte hrana sufletului. 
Aici fiecare creştin vine ca să-şi cu
reţe sufletul, vine să se aoropie cât 
m ii mult de cuvântul predicatorului 
adevărului, despăiţindu-se un ceas 
de cele pămâ rteşii. Aici vine fiecare 
creştin să audă apostolii vorbindu- 
le şi pl mbându-se printre ei.

Dec , biseuca t ste corul de unde 
se aude glas de dreptate, de adevăr 
şi de iubire pentru aproapele. Intre 
cei pitru pereţi ai ei nu-i permis să 
intre minciuna, desfrâul, răutatea şi 
mai a lts  cel mai mare rău al zile
lor noastre: «politica*. Politica nare  
ce căuta în ft ţa altarului 1 In poli- 
lică •iăeşt'- lăcemia, minciuna, răn- 
tatea şi duşmănia, în b serică: ade
vărul, dreptatea, iubirea, de aproo- 
pele şi adevăr.

Dar, vai! păstorii noştrii sufleteşti 
(nu toţi) au ame.teeat biserica cu 
poliica, adevărul cu minciuna şi iu
birea cu ura.

Apostolul şi păstorul sufletesc din 
comuna Luncoiul de Jos mai deună 
zi spune oamenilor: «să nu votaţi 
cu roata, să votaţi cu Vaida 1“ După 
sfinţia sa politica se poate mesteca 
cu biserica şi viceversa. Deaceia, 
ondecâte ori vorbeşte in biserică la 
zile mari, fie sărbătoare religioasă, 
f e naţională, niciodată nu se lip
seşte de un asemenea amestec*

lată că în Ziua înălţării şi Ziua 
Eroilor (săracii EioilJ îmbrăcat în 
sfintele haine, din faţa altarului, vor- 
beş e poporului despre însemnătatea 
zilei şi totodată caută să-şi aducă 
aminte şi de Eroii neamului.

Din tot ce a  vorbit, dau numai 
esenţialul: «Cunosc, dragii mei, un 
inginer român din vechiul regat, care

organizaţie politică, ce este în afară 
din part dul nostru, ne este adversă 
şi trebue să luptăm, cu toată hotă
rârea şi cu toată energia, în contra ei.

Partidul libera), partidul dlui Vaida 
al dlui Goga, al dlui Averescu caşi 
Garda de fier, ne sunt partide străi
ne şi adeveresc, faţă de cari trebuie 
să ne menţ'nem, cu toată eneigia, 
lupta noastră de partid* De toţi ne 
deosebim. De garda de fier ne deo
sebim prin program, prin ţinte inter
ne şi externe, şi prin metode. Noi 
nu putem admite ca probleme poli
tice dintre fraţi să se rezolve prin 
mijloacele violenţei. (Ap!.)

Nu împiedecaţi pe nimeni să-şi 
facă propaganda sa politică prin căi 
şi mijloace legale, dar nu vă lăsaţi 
cu nici un preţ împiedecaţi sau te
rorizaţi să vă faceţi propaganda 
voastră.

Sunt dureros atins, şi trebuie să 
fie fiecine dintre dv. de împrejurarea 
că conducătorii partidului nostru, 
sunt ameninţaţi cu moartea, pentru 
credinţa lor politică. Este îngrozitor 
când te gândeşti că prezidentul iubit 
al partidului nostru, care are pe piept 
ordinul Mihai Viteazul şi care a 
scăpat in tranşee de gloanţele ger
mane, să fie acum ameninţat de 
glonţe româneşti- (Proteste*) Trebuie 
să protestăm, cu toată hotărârea, ca 
prezidentul, viceprezidentul şi secre
tarul general al partidului nostiu să 
fie ameninţaţi cu moartea.

este la «Mica* şi care s ’a căsătorit 
cu o unguroaică!* Apoi continuă 
părntele: «Aceşti români, care se 
căsătoresc cu unguroaice, nu mai 
sunt români, sunt spioni. Ei ne vând 
ţara ş! neamul* Să vă feriţi de aceşti 
spioni ai neamului."

Atât am putut să reţin din pre
dica părintelui, cu toate că mă fă
cusem numai urechi. Doream şi nu
mele. Apoi, ca intr’un moment de 
desorientare, mă uit la feţele ascul
tătorilor. Frunţile erau încreţite şi nu 
şt au ce vrea să spună părintele.

Ştiau doar că e vorba de un in
giner îon.ân din serviciul societăţii 
„Mica* căsătorit cu o unguroaică şi 
că e voi ba de spionaj. Prin această 
afirmaţie a preotului, societatea «Mi
ca* e vizată. Dl. Director General 
Gigurtu nu ştie nimic? Nici dl Am- 
biuş? Părintele n a spus numele, dar 
a  precizat «că la Mica e un inginer 
româ \ căsătorit cu o unguroaică şi 
că w.ţ românii căsătoriţi cu ungu
roaice sunt spioni. “

De unde ştie părinţi le că-s spioni? 
Şi dacă e convins, de ce nu preci
zează numele ing nerului sau al altei 
persoane? Ar face un serviciu nea
mului şi cei vinovaţi ar primi cele 
cuvenite, Nu înţelege să servească 
interesele neamului?

Societatea „Mica» are o datorie: 
să ceară preotului lămuriri şi preci
zări- Cazul nu poate să rămână în 
umbră, deoarece e vorba de un in
giner român. Am dori să-l ştim şi 
noi.

Opinia publică doreşte lămuriri. In
terese de ordin naţional cer ca să 
se facă lumină fn această chestiune. 
Intr’o biserică, în zilele sfinte ale 
neamului, credem că se spun numai 
adevăruri.

Sperăm că, conducătorii societăţi 
•Mica" vor face cât mai curând lu
mina,

B. la 20 Aug. 1936. I. P,

Societatea «Mica* |ine în servici 
ingineri români spioni?

Afirmaţiile pr. Alexandru Fugătă din Luncoiul de ]os.
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Dl Virgil Madgearu ameninţat cu moartea.
— Guvernul liberal neputincios. —

O mare tulburare s’a produs în 
lumea politică, atunci când s a vă
zut că gaida de-fier încearcă să în
tărească pornirile violente ale mem
brilor ei. Astfel Duminecă un grup 
d" 5 legionari s a u  dus Iacaua d lui 
Madgearu din Sinaia si acolo af ând 
acasa numai pe d-na Madgearu >-au 
citit sentinţa de moarte a d-lui Mad
gearu, în care senlfnţă se mai cu 
prindeau si d-nii Doctor Lupu ş 
Mezinesci, ş. au predat d-nei Mad
gearu această sen'intă-

De îndată ce-a afla dl Madgearu 
de cele petrecute, a trim s o lungă

telegramă către M. S. Regele şi s’a 
adresat politiei, care a si arestat pe 
cei 5 legionari, dintre cari, numai 
unul era de 26 ani, ce lălăiţi toti 
erau copii tineri.

Această întâmplare, a  pus mult 
pe gânduri chiar si pe dl M halache, 
care s’a hoWrît să ieie o luptă ho- 
iăâtă în contra anarhiei, care caută 
să se cuibărească în Ţară.

Dealtfel dl Zriea Codreanu si 
Generalul Cantacuzino G ă icerul au 
desmintit, că ar avea reva comun 
cu aceia 5 legionari, cari 1‘au ame
ninţat pe Madgearu,

Vom organiza cât mai urgent Gărziie-Jărăneşti.
Fiindcă Guvernul nu este în  stare să ne apere viaţa.

Conducerea centrală a  partidului 
nostiu si dl Preşedinte Ion Miha- 
lache, a  dat disporiţiun! urgente ca 
în toată Ţara să se organizeze cât 
mai urgent gărzile-ţârăneşti. La a- 
ceastă hotărâre s’a  ajuns, când s’a 
văzut că ordinea publică este pri
mejduită de certe violente si în a ' 
fără de lege, pe cari le practică u- 
nele grupări politice. Văzând toto
dată însă că organele oficiale ale

guvernului-liberal sunt inposibiîe să 
asigure ordinea si să garanteze in
tegritatea vieţii cetăţenilor, s’au luat 
aseste urgente măs ,ri-

De aiiLl în vederea organizării 
pe Ardealul întreg, al gărzilor, Mier
curi în 2 Septemvrie 1936, va avea 
loc la Cluj o consfătuire importantă 
a fruntaş lor politici din Ardeal si 
unde se vor »ua hoiărâri definitive 
relativ la organizarea acestor gărzi-

— Un caz elocvent (lela B anca „Ardeleana” —

Banca , Ardeleana" din 0 ,2 ştie 
(oşall şi furi banii deja agricultorii 
români, sub diferite forme închipuite 
şi neînchipuite! Avi vk arlt iubiţi ţă
ran i o hoţie a unui funcţionar în
cercat In uneltiri şi (alşuri, devotat 
dlui Aurel Vlad, preşedinte al insti
tutului de hoţii, înşelătorii ş falşuri 
In acte et*. Ardeleana, din Orâştie. 
Iată-o: „ARDELEANA,.

„Avi* Nr. 4092 încassat lei 350, 
pentru rată, plus dobânzi din 15 V. 
1935 dop* creanţa în conversiune 
sgneo ă R«slul de lei 466, este sca
dent pâaă la 1 Aprilie 1936 G. la 
14 XI. 1935“.

Act st avis este al lui Sava Luca 
1, Avram din Valea mare. Ei a plă
tit In aiua de 7M*i 1936 pentru achi
tare complectă soma de lei 490. ade- 
Ci cu 34 lei mai mu t l'a belit func
ţionarul dela Ardelean*, decât eră 
scris înavis, deci evident că în raport 
cu acest aviz înscris, dat de înscris 
Banca „Ardeleana" şi care este sin
gurul document de orientare a debi
torului se creiază o situaţie indate 
care ori cum ar urma mai jos.

la înthipuiţi-vă că numai la un 
număruş de înregistrare înşaig cum 
vă irita i: 34 lei şi când ce gândim 
ci ei au în registrele lor peste sece

mii de astfel de poziţii şi dacă belesc 
dela fiecare numii câte atâta, — dela 
alţii şl mat mult, — atunci la fiecare 
rată de conversiune storc hoţeşte pes
te 340.000 lei de pe pielea ţăranului 
nostru nici j it.

Ţăranul ctre l’a făcut pe dl Vlad: 
deputat, ministru, cu avere, b*ni etc., 
acum îşi primeşte răsplata dela acest 
mărinimos om!

Binca Naţională nu are oare un 
drept de control asupra acestor pun
gaşi, să le dea o lerţie binemeritată?!

Vedaţi cum fură Banca Ardeleana 
banii dela voi, ţârsn*, — iar nu peste 
mult vine fratele vostru A. Vlad şi 
vă cerşeşte voturile, cari vi-le plă
teşte din banii, cari i-au înşelat dela 
voi funcţionarii lui, aşa cum Vă do
vedesc mai sus. O dovedesc asta şi 
la Tribunal şl Vă promit că în viitor 
v.S mai comunic rând pe rând în fie
care număr de gazetă, şi alte multe 
găinării, fa 1 şuri şi excrocheiii ale 
brneii Ardeleana d a Orâştie şi a u- 
Eor funcţionari sus puşi dela acest 
Institut de hoţii l

Fraţi agricultori feriţi-vă de banca 
Ardeleana din Orăştie şi de unii 
eonducători ai ei: ca  d e  c i u mă !

De altfel vom urmi.
IOSIF STOICA.

D e l a  B u c u r  c e t i r e .

Cu bucurie bucuroasă şl cu Irju- 
rături de ale Iul Bucur cojocaru, nu 
sunt mulţumiţi lccuitorii din Geoagiu, 
mai ales aceia mulţi, cari au făcut 
prea multe iile de dată la edificarea 
primăriei. Nu sânt mulţumiţi nici a- 
ceia, cărora nu le-a trecut la arunc 
banii, cari trebuia sări primească 
pentru lucrul angajat, abstrfigând de
la silele de prestaţie In natură, pe 
cari, dacă pe unele le-a şi decontat, 
le-a socotit locuitorilor cu un preţ 
mai icI sqI, decât cel prescris de lege,

De un an de zile datorează ia 3 
ţărani 1650 lei pentru piatră de fun
dament băgată In edificiul primăriei 
şi îi tot amână că nu are bani, Dar 
oare tot fără bani şl fără diurne s’a 
ridicat acel edificiu?

Unii apun că notarul s’a apucat 
de negoţ de strâns prune pentru ra
chiu, ca să facă poah» câştig şi la 
primărie, ori în vederea alegerilor 
viitoare 1 Oficiul |1 negllgează. De 
câte on merge un cetăţean paşnic In 
biroul notarial, nu este servit, decât

după co'sndSturi de săptămâni peia 
uşa cancelariei. O i cate notarul che
mat persocal de D! Prefect, — c.m 
afirmă el, — ori se odihneşte câ nu

mai acum a spins acasă din căiito 
rie, ori nu are vreme, dar ţăranii 
noştri, cari nu primesc leafă lunară 
t r e b u e  să albă vreme cu săptămâ
nile în toiul lucrului la câmp. ]n birou 
îi primeşte cu vorbe măgulitoare, şi

anume: „ce vrei mă! n’am vreme! 
vină de altădată! n’auzi! eşi afară! 
utuţî. . . !  mergi în . . .  m u. . . ! “

Acum voeşte să ne împrejumiasd 
ediîiciul primăriei cu zid, — dar fără 
bani şl cu zile de clacă, far aruncai 
comunal Iote şi l’a urcat cu peste 
100%

Până când şi p in i unde?

IOSIF STOICA.

In atenţia liberalului cu cioc 
din Luncoiul de jos.

Intr’un număr al acestui ziar au 
fost publicate câteva rânduri despre 
pr. Alexandru Fugătă, mare liberal 
(f re ei) din L'incoiul de jos, arătând 
aiirmaţule politice ce le-a făcut în 
biserica din Luncoiul de jos.

Din ao ste alirmuţii reiese că Sf. 
Sa ar fi un mare român. Crezul şi 
simţiul Iui naţional nu pot să fie mai 
bine justificate decăt de actele ce le 
săvârşeşte.

Analizând faptele cu vorbele, ob
servăm ci realitatea este cu totul alta.

Idela de naţional sm şi manifes
taţiile de mare român — să mă erte 
Sf. Sa — ci oricât a-şi fi de larg tu 
aprecieri şi oricâtă bunăvoinţă a şi 
puse, nu a-şi putea ajunge nici la 
minimum cal.f cativului ce şi-l dă.

Naponriismul de spoială nu con. 
tnbua cu nimic la construirea torţelor 
sufleteşti ale unui neam, pe câtă vre
me naţionalismul creator şi bazat pe 
faptele educatorilor, consolidează î- 
dcia de „neam" şi „patrie*.^

In loc de vorbe de paradi ar fi 
mai bine dacă părintele ar căuta, ca 
în împrejurările mari ale neamului, 
Ia zilele sfinte pentru fiecari român, 
zile In care se sărbătoresc faptele 
mari ce au contribuit la ridicarea

statului nostru şt la menţinerea noa
stră ca popor iiber; fapte care s’au 
îndeplinit cu jertfa de sânge a miilor 
de români, în csre împrejurări este 
necesar a ne aminti de ei, să t eacă 
ps la biserică şi Ia cuvântul predică 
în loc să sică: „jos cu roata preamă
rească jertfele eroilor neamului nostru.

Acum, îmi permit a pune câteva 
întrebări părintelui, spre a-i arătă 
naţio lalismul.

Despre ce a vorbit Sf. Sa la bi
serică Ia ziua de 24 Ianuarie 1935, 
în ziua comemorăm iui Horia, Cloşca 
şi Crişan, şi la aiua de 8 Iunie a 
accluiaş an? Dar ta anul acesta? A 
trecut pe la biserică, şi cine i-a văsuţ?

DUi-â câte observăm, trecerea sfin
ţiei sale pe la biserici — In allele 
naţionale — este di tată nu de misi
unea înaltă ce o are, ci de intere
sele materiale.

Deci, afirmaţiile nu sunt în raport 
direct cu fapt le. Ele se contraste şi 
scot In relief vechea zicătoare popu
lară, eşită dtntr’o profundă şi justă 
observaţie: „Fă ce zice popa, nu face 
ce face popa”.

lată părinte naţionalismul care te 
stăpâneşte. Faptele, nu vorbele ho
tărăsc.

Vom mai reveni. (RICRAC.

Ş T I R I .
PROMOŢIE. Anunţăm cu plăcere 

că dl Dr. Iosif Daf:u a fost promo
vat doctor al facultăţii de medicină 
veterinară din Bucureşti*

*

LOGODNĂ. Anunţăm cu plăcere 
logodna care s’a sărbătorit în 16 Aug. 
a. c< ia Băile Geougm în cerc sine 
familiar, a  Dlui Dr. Dorin Pop, dis- 
dinsut f.u al Dlui Dr. loan Pop fost 
subsecretar de stat cu drăgălaşa 
D şoară Doina Debo fica Diui Dr
Romulus Dobo din Orăştie.

*
I n v i t a r e .  Reuniunea Meseriaşi

lor Români dm Orăştie, cu onoare 
Vă invită la actul sfin ţirii noului său 
local din strada I. G. Duca Nr. 2 act 
care va avea loc Duminecă 30 Au
gust a. c. la orele U a. m.

COMITETUL
*

MULŢUMITĂ PUBLICĂ. Căminul 
Cultural ai Fund* Cult, Regale din 
comuna Şoimuş, aduce pe această 
cale cele mar călduroase mulţumiri 
pentru concursul moral şi material 
acordat căminului la aranjarea ser
bării câmpeneşti ce a  avut loc la 15 
August a. c-: Doamnei Maria Pârvu- 
lesca directoare revistei „Femeia 5a- 
teiot*, domnului Dr. Romulus Miocu, 
prefectul judeţului, domnului Colonel 
Cernătescu comandantul Rtg- 4Giâ 
mceri şi domnului Lt. Colonel Pdr- 
vulescu din Reg. 4 Gr. Direcţiunii re
vistei „Femeia Satelor" îi mulţumim

şi pentru faptul că a  cedat acestui 
Cămin întreg venitul nett al serbării 
ce am aranjat în colaborare, ca în 
acest fel să putem veni în ajutorul 
copiilor săraci şi suferinţt din comu
na noastră prin înfiinţarea unei far
macii populare şi a  unei cantine 
şcolare. Prefecturii judeţene îi mul
ţumim şi pentru subvenţia de le 
1000, ce ne-a donat în acest scop 
Preşedintele Căminului: L DE MEA

*

IN RUSIA TiNERII VOR FI IN
CORPORAŢI PENTRU SERVICIUL 
MILITAR LA 19 ANI. In Rusia So
vietică s'a decretat ca în serviciul ac
tiv al armatei roşii s i fie chemaţi ti
nerii cari au împlinit 19 am la 1 Ia
nuarie al anului In csre sunt chemaţi 
în ioc de 21 am cum era până acum. 
Această măsuri s’a luat din două 
motive: s’a constatat o considerabila 
îmbunătăţire în starea fizică a tine
retului fi pentru ca tinerii aă posta 
lucra tara Întrerupere în domeniile 
ales de ei,

*

A ARS DIN GREŞALĂ 50 DE 
MII LEI. Copilul Aurei filia dm com. 
Romaneşri (aproape de Craiova) fiind 
singur acasa a aprins hârtiile din 
sobă. Când s’a întors mamă-sn acasă 
a constatai cu groază că au ars şl 50 
de bâ tei dc câte o mie Lei pe cari 
i-a ascuns (n sobă ca s i nu fie furaţi. 
Cu banii aceştia, pe cari 11 avea din 
vânzarea unui loc, voia să-şi m inte 
fata. Copiiul a ars adecă zestrea 
soi i-ir,
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CÂTE GUVERNE ARE SPANIA. 
In Spania se găsesc sC'>m cinci gu
verne. In regiunea Madridului există 
guvernul frontului popular sub şefia 
d-lui Qibal şi a d-’.ui Asana, preşe
dintele repub'icei. La Barcelona se 
găseşte un guvern sub prezidenţia 
d-lui Company», iar la San Sebastian 
stăpâneşte un comitet muncitoresc. 
To*te trei aceste guverne sunt co
muniste. Mai sunt In ţ i  şi două gu
verne naţionaliste: anul la Burgos 
snb generalul Cabanelius ;i unul tn 
Spania de miază-zi, sub şetia gene
ralului Franco. Iată unde poate duce 
regimul republican.

•
INVITARE ia concursul de ten

nis pe anul 1966 care avea loc in 
zilele de 28—30 Aug. 1936, pe tere
nurile C. A Hsţeg. Programul se 
vor disputa următoarele competiţiuni: 
Categoria 1: Simpla Domni — Sim
plu Doamne — Di blu Damni — Du
blu Doamne — Dublu Mixt. Catego
ria II: Simplu Domni — Simplu 
Doamne — Dublu Domni — Dublu 
Doamne — Dublu M xt. Taxele de 
înscriere sunt: Categoria I: Lei 30 
de jucător pentru una probă la sim
plu. Lei 60 de jucător pentru una 
probi la dublu. Categoria II: Lei 60 
de j«câtor pentru una piobâ la sim
plu. Lei 40 de jucător pentru una 
probă la dublu înscrierile se pri
mesc: Cel mai târsiu plnă în ziua de 
27 Aug. a. c. ora 20 şi se vor ex 
pedia ia adresa D-lui avocat Victor 
Savu Ha|<g. Se joacă conform re
gulamentelor adoptate ds FSRT. Di. 
rectorul General al concursului este 
Dl Victor Savu, preşedintele C. A H. 
Tot timpul concursului jucătorii în
scrişi vor sta ia d spoziţiunea orga
nizatorilor. Jucătorii cari reflectează 
la locuinţă, sunt rugaţi »ă-|i anunţe 
această dorinţă cu două zile Înainte 
de începerea concursului, la adresa 
sus indicată, pentru a putea fitacar- 
tiraţi. Premile vor fi, cupe şi pla
chete. Se va juca cu miegi „Dunlop". 
După terminarea concursului Iu s^ara 
silei 30 Aug. va avea loc o serată 
împreunată cu dans. Comitetul C. A. H. 

*

A N U N Ţ .  A apărui programul 
Partidului Naţional Ţărănesc redactat 
In grai popular. S ’a trimis câte un 
număr de 5 cx mplare de piobă fie
cărui preş dmls de organizaţie jude
ţeană, cu inv.taţiunca şi rugămintea 
ca să arate Secretariatului general 
central numărul de tx  mplare de ca
re are nevoe fiecare preşedinte pen
tru judeţul său respectiv. Aducem a- 
cest fapt la cunoştinţa tuturor mem
brilor P. N. T. şl-t rugăm să ceară 
această lucrare, adrtsâadu-se prin 
şefii de organizaţii locale şi prin şefii 
de cectoare, preşedinţilor de organi
zaţii judeţene, iar aceştia cedrului, 
pentru ca In felul acesta să putem 
grăbi răspândirea ideilor pe care le 
cuprinde programul. Programul este 
alcttuit Intr’o i m bl pe care o va pu
tea înţeltge ţăranul român din orice 
parte a ţârii. Acum id  grupările 
de dreapta aţâţă ţara şi asmuţă ţără
nimea, fruntaşii pait.dului sunt datori 
s i  pună In mina ţăranilor această 
lucrare de 162 pagini, care cuprinde 
planurile pentm ziua şi viaţa de 
mâine, aşa cum le înţelege şi le do
reşte P. N. T. Broşura formează nu
mărul .6* dm biblioteca Partidului 
N*|ionai-Tă cnetc şi costă 10.— lei.

Secretariatul General

R O M Â N I A .
Deleg'tul J idecitorfei Mixte Orăşt'e. 

Nr. G. II 3460—1936.

Publicaţie de licitaţie.
Sub»emn*l*jl delegat judecătoresc, 

aduc la cunoştinţă publică ci tn ur
ma deciziunei No. 3442—1936 * Ju
decătoriei Orăştie efţctnându-S' exe
cuţia silită în favoare* urosâritei Ilina 
B irduş repr. prin advocatul dr. Alex. 
Herlea din Orăştie contra urmăriţii- 
lor din Grid s’a fix»! licitaţia publică 
judecătoreaacă p niru incastrea cre
anţei de 3750 lei şi *cc. csre se va 
ţinea la z<ui de 3 Ssptembrie 1936 
ora 15 la locuinţa unnăritului mai sus 
arătat cu care ocasiune se vor vinde 
mişcătoarele sechestrate anume: 2 
scroife, 2 viţele şi 2 vaci, celui ce 
va oferi mai mult, chiar şi snb pre
ţul de evaluare care a fost stabilit tn 
10.000 lei.

Orăştie la 18 Augtut 1936.
Deifg*t judecătoresc:

FLAV1U POPP.

JUDECĂTORIA MIXTĂ HAŢEG. 
Nr. G. 2168-1936.

Publicaţiune de licitaţie.

Subsemnatul delegat judecătoresc 
prin aceasta f duc Ia cunoştinţă pu
blică că în urma deciz unei judecă
toriei mixtă Haţeg Nr. G. 2168—936 
în favorul lui Dr. Petiu Comes dm 
Huţeg advocat în H Jeg contra lui 
T mişan Gheorghe dm comuna Haţeg 
pentru suma de 8600 Lei capital şi 
accesor i se fixează termen pentru 
t feptuirea licit- ţ ei pe ziua de 4 Se o- 
iemvne 1936 om 4. la f o ţa locului în 
comuna Haţeg la locuinţa urmăntului 
când şi unde se vor vinde prin 1 ci* 
ţeţiune publică ob ectele secvestrate 
Si anume: 1 căruţă pentru caii 2 
purcei negri, 2 purceie negre, 1 vacă 
roşie, 2 junmci roşii, 2 iepe una sură 
şi una roibă» 20 oii, 20 miei, 2 mânzi 
unu ro b şi unu sur preţu te în 17 
mii 500 Lei.

Aceste obiecte se vor vinde celui 
mai mult promiţător pe lângă bani 
gata iar în caz de lipsă ş: sub preţul 
de estimare.

Haţ- g, la 18 August 1936.

M. DOBROM1RESCU 
deleg, judecătoresc.

La Geoagiu-băi se vând
503 tu. ptr. ioc de casa in 
apropierea vilii Cpt. W.d- 
mann tu 80 m. p. — Nicolae 
B ârsan , Şighi$oara, strada 
Fundriior Nr. 1.

Câtrâ iubiţii noştrii cetitori
Implinindu-se deja un an 

de zile dela apariţia g a ze t e i  
noastre, — pe care-o scoatem 
cu enorme sacrificii, vă rugăm 
iubiţi cetitori cărora un an de 
zile v’a  plăcut să vă desfătaţi 
mintea şt sufletul cetind gazeta 
noastră să vă gândiţi şi ia exis
tenţa ei, şi să ne trimiteţi odată 
sau pe rând cel puţin acei 50 
de lei cât face abonamentul 
cel mai mic, — pentru ca să pu
tem şi in viitor să asigurăm a- 
pariţia ei.

C o t i ţ i  „ S o l i a 66

Una casă de fier mică
de vânzare.

Adresa la administraţia ziarului.

A b o n a ţi „ S o lia 4* 

pentru ţărani numai 

cu 50 lei pe anul întreg

pentru cei mai 
harnici strângătorl 
de abonamente

Toţi aceia cari vor strânge, 
pe seama gazetei noastre 
„SOLIA" 5 abonaţi plătiţi, 
va primi gazeta noastră în 
mod absolut gratuit.
In curând gazeta noastră va 
face ş: alte premii pentru cej 
mai harnici strângâtori de 
abonamente-

to fe  pentru U niform e  

l a  L iceu  şi la ^ co u la  

de fete, pentru U nifor

m e de Oercetntşd, elii- 

pie, berete, c iorap i şi 

lingerie, cu preţul cel mai 

red u s la  f i r m a

V A S I L E  I .  V U L C U
Piaţa Aurel Vlaicu Nr. 5.
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Ceasornicărie bună garantată şi eftină.
u n

L 'i subsern jă’ul găsiţi si puteţi cumpătă tot felul 
de ceasuri, inele, ochelari, spi< 

ţuri ele ţigarete, tabachere, lan
ţuri die ceas, mărgele, precum si alte 
juvericale — dela cete mai simple, până Ia cele 
mal fine — verighete de logodnă., 

câror persoane ce cumpără, la dorinţa li se gra
vează grabs numele pe veiighete. Reparez cea
suri şi alte obiecte, toate cu cele mai moderate preţuri.

Uf. M A R G E L

D e  v â n z a r e

2 mori ţărăneşti în o singură curte.
Morile sunt în stare bună, având 2 petrii, mâ
nate cu apă. 2 p'vniţi, g ajd, şură, magazin, lo
cuinţe, In timp de secetă, apă miltâ la nori, 
iar în timp de ger apa nu înghiaţă, alimente 
multe, pufâtdu se tnăcina Ia 24 ore pâaâ la 4000 
kilograme alimen e, grădină cu pomi roditori In 
extindere până la 2 jughere. Loc ctimaieric cu 
B i renumite şi bine căubte, având un viitor 
strălucit. Relevanţii ser.oşl să se adreseze la 
scris, trimiţând o marca-postată pentru răspuns 
Redacţiunei grzetei „SOLIA“ In O r ă ş t i e  
(Strada Gheorghe Lazar Nr. 2) de unde vor 
primi toaie dalele cesesare asupra morilor.
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