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Libertatea încălzeşte inimile 
şi minjile, ca soarele de pri
măvară care încălzeşte mu
gurii rodului cel mai îmbel
şugat.
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llnde ss s i i s i i  n a i u l  nalional- 
lăîănest,-la dreapta a  la stânga?

El este par tui de centru, situat mai la stânga 
între partidele de centru, pentru aceia este şi 
contra extremei drepte şi contra extremei stângi

Ia revista „Ţara de mâine* care 
apare )a Cft j  sub eminenta conduce
re a dini Profesor Dr, Victor ] iriga, 
şi care este o serioasă revistă de o* 
pinia po iticl a apărut sub titlu, 
„Dreapta şi stânga în partidul naţio 
nal-ţărinase* un articol iscălit chiar 
de dl prof. Jirg* in care se pred- 
zeaiă că In partidul nostru nu poate 
fi vorba de nici o deoieb re de cu
rente şi că noi suntem situaţi iu po
litica internă mai Ia stânga dintre 
toile partidele de centru. — Aceasta 
este unica poziţie a partidului naţio
nal-ţirinesc şi cine caută sl-i dea 
alte orientări se izbeşte in hotărârea 
solidară a interesului partid. Istă ce 
spune dl prof. Jicga:

Da, există şi una cealaltă. Le identi
ficăm uşor ta conversa) i| publicistică şi 
atitudini. Ia lame sunt mari frămân
tări, In ţară sunt de făcut mari pre- 
faceri; şi o*menii se rostesc despre 
toate cum pot şi cât pot. Până ,1a 
proba contrară" suntem obligaţi sî-i 
credem pe cuvânt, să-i considerăm 
sinceri. Oamenii cu adevărat sinceri, 
Chiar dacă in anumite probleme văd 
deosebit iiind la acelaş partid, nu 
sunt prea dăunători acţiunii de par
tid. Cei cari păgubesc acţiunea par
tidului sunt cei cari afirmi, public, 
alte sentimente şi credinţe decât a- 
celea pe care le au: cunoaştem falşi 
democraţi şi falşi oameni de stâcga 
oameni cari nu fi-au pus niciodată de 
acord doctrina afişată cu viaţa şi a- 
splraţiunile lor intime,

Stănga nu Însemnează vărsare de 
sânge pentru a face .domn* pe o- 
mul din stradă, nici distragere a tot 
ceeace s’a făcut bine până acum, nici 
nesocotire a sentimentului naţional 
sau profanare a bisericii sau a bu
nelor tradiţii. Aceasta este stânga 
celor săraci cu duhul, a bietelor minţi 
şi sufîetor răvăşite de Ignoranţă şi di
sperare. Stânga Insemneuă intâ etate 
a spiritului social asupra egoismelor 
individuale sau de oligarhii, Însem
nează progres material, moral şi in
telectual pe seama celor mulţi, În
semnează reaiisarea de reforme ori
cât de Indrăsneţe dacă necesităţile 
Colective le reclamă, tnsemneasă li

bertate de gândire şi de acţiune, în
semnează o echitabili distribuţie a 
averilor şi a veniturilor, însemnează 
răpunerea oricărui exploatator a ne
voilor celor mulţi, însemnează drum 
des h-s valorPor intelectuale şi mo
rale până in vârful p in  mldei sociale, 
tnsemneasă vorbă limpede şi faptă 
hotărâtă pentru propăşirea societăţii 
omeneşti.

Partidul naţlonal-ţărăaesc (şi jus
tifică ex'stenţa in arena vieţii publice 
a României tocmai prin democratis
mul său care Irtbae s l  fie îndrăsmţ, 
dinamic şi creator. Viitoarea guver
nare naţional-ţărănistă urmează să 
dovedească fapta radicală care tre
b le  să rezolve atâtea inechităţi şi 
absurdităţi sie societăţii româneşti. In 
această guvernare s l  se inhsme la 
treabă numai acela care ştie ce-i tre- 
bue ţării, care poate iadrăsni şi este 
In stare să ţină piept tuturor adver
sităţilor pe cari le vor ridica refor
mele mari pe cari ţara ie aşteaptă 
dela part dai nzţiosal-ţărănesc. S i se 
dea la o parte toţi acei a  ri au va
nităţi şi interese de satisfăcut, toţi 
cari prin incapacitatea lor încurci lu
mea, toţi acei cari au căzut ia exa
menele pe cari ic-au dat cârd au a- 
vut de Îndeplinit un mandat primit 
dela partid, toţi acei Cari nu simt şi 
nu văd necesitatea sosirei vremei noui 
în societatea româaeasci.

Da, partidul naţional-ţărfnosc nu 
poate fi decăt un partid de stftoga, 
cel mai de stânga dintre partidele 
serioase sie ţării. A râvni după co 
siţii comode de centra pentru a re
forma „pe ici pe colo* societatea ro
mânească însemnează a supralicita 
obezitatea burgheză, a da apă la 
moara liberală, a deschide drum larg 
unui partid nou de stângă îndrăz
neaţă de care România are ntvo’e, 
a da satisfacţie laşităţilor, cari se tem 
că partidul insuşindu-şi fapta refor
melor radicale ar ii împroşcat cu e- 
pitetul comunismului. Ştim că şi li
beralii, acum 60—70 de ani, fuseseră 
bstezaţl socialisto-comunişti, când în
cercau să realizeze oarecari reforme,

(Continuare în pag• 2*o) •
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d i c t a t u r a
— Toită firea omenească este clă- | 

dită p# libertate. Pentru libertate am 
suferit toată tragedia istoriei noastre 
strămoşeşti.

Cetăţeanul conştient simte vechea 
mândrie romană, adică: libertatea.

Zic aceasta pentrucă ta ultimul 
timp ţara noastră a început s l  fie 
tcrorfzitl de nişte tineri t ir ’de nici o 
răspundere şl lipsiţi de un ideal ps
ihic constructiv.

Iu Puntea lor au un bătrân des. 
cende? t dintr’o familie de fanarioţi, 
sr conduşi spiritualiceşte sunt de 
un s t r ă i n  nouă de s â n g e  şi de 
n e am .

Suot contra unei eventuale dicta
turi, pentrucă aceasta răpeşte cele 
mal elementare drepturi cetăţeneşti 
dela masse, înăbuşe la sâage orice 
Împotrivire, organizează un nou răz
boia de care mulţimea nu e dornici, 
dă frâu corupţiei, suprimă orice li
beră cugetare, orice progres in cul
tură, propagă uaa do rasă, de reli- 
g e, de naţiune, aduce şomaj şi te
roare.

Argumentul lor nu e logica, c* 
ciomagul, revolverul, cuţitul şi toporul

Prin dichtură îoţeleg prigonirea

economică, politică şi culturală a di
feritelor naţionalităţi locuitoare In a- 
ceastl ţară.

Creiasă absurdul. Şi dacă absur
dul nu-i creiator de valori ideale şi 
nu-i niciodată un creator de valori 
reale, concrete, este întotdeauna «le- 
mentul care stimuleasl creiarea ce
lor din urmă.

Prin politică externă a dictaturii, 
ne apropiem de poporul german, cel 
mai mare duşman al nostru.

Cetăţeanul conştient «u vrea răz
boi, nu vrea dictatură, nu vrea robie.

Au fost destui sacrificaţi pe ru
guri, sdrobiţi cu roata, întemniţaţi, 
persecutai etc. pentrucă au vrut li
bertate.

Ţăranul nostru bun şl blajin, har
nic şi cinstit vrea pace şi pâinea cea 
de toate zilele.

El vrea să trăiască liber Intr’o ţară
liberă.

Prin urmare: Jos cu dictatura! 
Sl strigăm din adâncul Inimilor noas
tre, ca să audă şi acei ce astăzi sunt 
nerozi: «Trăiască libertatea! Tră
iască democraţia I “

S ’ beş Alba, Febr, 1937.
Nicolae l  Neactu•

O nouă aîacere liberală, 
Creditul Agricol

Interpelarea domnului Mihail Ghelmegeanu.

In şedinţe din săptămâna trecută | 
dl Mihail Ghelmegeanu a interpelat 
gavernul pe chestia Creditului agri
col.

I it l  ce spune dl Ghelmegeanu !a 
interpelarea sa :

înainte de toate, dsa constată Că 
dl ministru de finanţe Cancicov a de
clarat că această declaraţie, «?eşi ea 
n’a fost împotriva unui partid. Este 
mulţumit de această declaraţie, deşi 
ea nu a fast cerută de nimeni. Re
cunoaşte că partidele politice trebue 
să colaboreze ta jarul tuturor insti- 
tuţiunilor publice şi politice, pentru 
Întării ea regimului constituţional şi a 
regimului ee partid Împotriva altor 
tendinţe.

Precizează Insă că partidul naţio- 
nal-ţărănesc nu poate colabora la 
crearea unui institut de crsdit de 
acest fel pentrucă aş* zisa clasă con
ducătoare a României să închidă In- 
ti’un cerc pe câţiva afiguri favorizaţi. 
Cred î  guvernul şl partidul liberal, 
care încearcă de 60 de ani acest lu
cru şi tacă n’a reuşit, să rezolve as
tăzi problema creditului ţărănesc?

Noi suntem siguri, ci nu va reuşi.
In continuare, dnol Ghelmegeanu 

combate proectal arătând pe larg im
posibilitatea realizării lui şi mai ales 
demonstrează ci Banca Naţională nu 
va fl In stare să finanţese creditul 
agrico1.
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Rămăşiţele pământeşti ale lui lo- 
nel Mcta şi Vasile Marin eu sosit în 
Ţară Mait'i prin punctul de frontieră 
Grigore Ghica Vodă. Miercuri d m. 
a  ajuns trenul moitual la Cluj, unde 
s a  oficiat un serviciu relig’os, dur-ă 
care trenul a fost îndreptat spre 0- 
răştie*

Sosiţi în gara Orăştie, Ia orele 6 
seara, au fost aduse s'ciiele în d ie D -  

tul casei părinteşti şi d eax lo  până la 
biserica ortodoxă. Aici s’a oficiat un 
serviciu religios, la sfârşitul căruia 
au vorbit prof. Zaharie Stanciu şl 
A, Demian, dir. liceului .A, Vlaicu".

La acest ceremonial a asistat o

mu.ţ'me imensă, care a venit să je- 
luiască pe Ionel Moţa. întreg servi
ciul a fost deosebit de impres'onsnt 
fiindcă participanţii fără deosebire 
de vederi politice, au venit să de
pună o lacrimă pe sicriul unui dis- 
dins fiu al oraşului nostru, pe si
criul aceluia, care a  crescut cu noi 
împreună, — şi pe care l-am iub;t 
pentru excepţionalele lui calităţi per
sonale, ch;ar când îi negam gândi
rea şi vederile lor politice.

De-aici rămăş'teîe pământeşti au 
fo3t transportate la Bjcureşt’.

Vom reveni în nr- viitor-

Din programul partidului nationai-tărănesc.
O nltele.

In chestiunea reEg’oasă, psrtidul 
nationai-tărănesc pleacă dela urmă
toarele principii:

1) Realitatea vieţi (ărăneftl — a- 
Cum ca şi tn trecut — e stăpânită de 
credinţă Curată şl adânci.

2) Morala evanghelică, cn rân
duielile de binefacere şi de jertfi 
pentru binele obştesc, trebue să fie 
călăuza vi«fii individuale şi sociale; 
promovarea ileilor morale e o mare 
necesitate actuală.

3) Aceste idei morale trebueac 
trecute din domeniul ideologic In do
meniul realităţilor.

In consecinţă, Bisericile creştine, 
organizate pe confesiuni isterice, intră 
deopotrivă în preocuparea partidului 
nationai-tărănesc care le garantează 
drepturile prevăzute în Const iuţle, 
Biserica ortodox!, care cuprinde ma
rea majoritate a populaţiei române, 
îşi va păstra şi în viitor caracterul 
previzut în Constituţie, de Biserica 
nafională dominantă, iar Biserica gre- 
co-eatolici, îşi va păstra caracterul 
de Biserici naţională, cu îatăietate 
fată de celelalte cuite.

Partidul nationai-tărănesc menţine 
principial colaborării armonice din
tre stat şi biserică. Statul procură 
mijloacele materiale fiecărei Biserici; 
Biserica educă religios şi moralizea
ză masele. Statul respectă deplina 
autonomie a Bisericilor creşt ne în 
privinfa normelor spirituale dogma
tice şl morale. Respectă autonomia 
organizării interioare a bisericii orto
doxe, priveghind ca corporaţiile bi
sericeşti, alese pe bazele principiilor 
şaguniane pentru biserica ortodoxă 
ţi prin dispezitiuni speciale aie le
gilor pentru celelalte Culte creştine, 
al nu fie vlţlale prin interese străine 
şi să nn fie duşmănoase Statului na
tional românesc.

Partidul naţional-ţărăncsc socoate 
Că Statul, care procură mijloacele 
materiale, are şi obligaţiunea să con
troleze întrebuinţarea veniturilor bi
sericeşti, atât a celor pe care Statui 
le pune la dispoziţie, cit şi a veni
turilor proprii ale Mitropoliilor, Epis
copiilor şi Bisericilor de mir, ale di
feritelor comitete religioase şi ale 
iundatinniior religioase, ca să şi îm
plinească strici destinaţi* promovării 
intereselor spirituale pentru care au 
fost afectate.

Statul va jnlesnl formarea fondu
lai rellglonar al Bisericilor naţionale,

care să servească la construcţia şi 
întreţinerea Bisericilor, la operile de 
edaceţe şi de binefacere publică. 
Privegherea şi controlul Statului se 
va exercita prin Ministerul Cultelor 
sau prinir’un Subsecretariat al Cul
telor.

Alegerea corporaţiilor bisericeşti, 
pentru ca ele să fie expresia adevă
rată a voinţii credincioşllrr, se va 
face tub controlul unor persoane 
creştine-oi to ioxe nepârteniloare, pre- 
văaându-se în lege aspre psdepae

I Contra tuturor celor care ar degrada 
aceste alegeri.

Celula vieţii religioase morale, ca
re este Parohia, va fi îndeosebi sub 
luarea aminte şi grija partidului na
ilonul-ţărănesc.

Drept urmare, înfiinţarea de noui 
parohii, numirea şi mutarea preoţilor, 
nu se va mai putea face decât după 
anumite lâadueti, precise, stabilite de 
lege.

Preotul va face pai te din visţs 
sociala ca un factor cu răspunderi 
limpezi, promovând viaţa religioasă, 
morală şi carilatîvă şi având, sub 
grija sa, educaţia religioasă şi mo
rală a copiilor şt tineretului. Alături 
de ceilalţi factori, el va fi obligat ;î 
ia promovarea vieţii culturale, sani
tare şl cooperatiste a păstoriţilor săi.

preotul va avea dreptul la o sa- 
larizăre, [n raport egal cu studiile 
sale, după norme obiecrive ca şi la 
ceilalţi funcţ onari publici ai Statului 
român.

Deascmena, partida! va lua parte 
efectivă şt hoîăiîioarea la conluccrea 
treburilor Bisericii, ta toate forurile 
ei spirituale şi material?. Adminis
traţia bisericească va trebui simpli
ficată, ea având rolul uaei concent
rări de directive, nu rolul actual al 
unei birocraţii care să transforme 
preotul |n perceptor.

Episcopatul creştin va rămânea 
pislritorul tezaurului dogmatic şi mo
ral al Bisericii şi organul de directive 
religioase şi morale.

O lege specială va organiza Pa
triarhatul.

Bisericile naţionale vor avea grijă 
de organizarea şl selecţionarea per
sonal aiul aţu&ător bisericesc — cân
tăreţii — a căror salarizare se va fa
ce după normele stabilite de Minis
terul Cultelor.

Pregătirea viitorilor preoţi se va 
face îu şcoli teologice (seminarii, a- 
cademii şi facultăţi) cu internate, ur
mând ca selecţia Ier să fie călăuzită

de principiul vocsţlunii personale. Se 
va da posibilitate tuturor candidaţi
lor, care nu se dedică misiunii de 
preot, de a urma alte faculilţi.

Educaţia şi învăţământul moral- 
religios va fi obligator In şcolile pri
mare şi secundare de stat şi parti
culare.

C«&a de credit a clerului va fi re
organizată, pe bsza complect auto
nome, pentruca pe deoparte să fie 
sprijin membrilor care fac parte din 
ea, iar pe de altă parte să ajute ia 
educaţia fiilor preoţim!! prin crearea 
d« internate şl Ia ajutorul membrilor 
prin sanatorii, sp'tale, etc.

Partidul naţional-ţărlnesC garan
tează libertatea de conşt'lntă, con
form prevederilor Constituţiei. Aso
ciaţiile religioase vor fi deci lăsate să 
funcţioneze in măsura ta care nu vor 
contraveni moralei publice şl sigu
ranţei S latului.

C*lelaTte relfgii intră de asemenea 
In C/idrul preocupărilor partidului, în
trucât d e  promovează interesele re
ligioase ale credincioşilor lor, Statul 
exercitând acelaş control asupra ave
rilor, statornicind norme de cultură 
şi sdecţlune a reprezentat lor lor şi 
subvenţionând >le după posibilităţile 
bugetare ale Statului.

Cearta pe averea publică
Nici până astăzi nu s’a ajuns la o înţelegere în 
guvern pe chestiunea modificării legii minelor.

Autorităţile liberale cuprinse de lâncezeală,
Ştiri politice dintre cele mat in

teresante, pe care le deţinem dia cer
curile unor fruntaşi liberali, arată că 
neajungându-ss încă la o înţelegere 
cn privire la cazul legii minelor, atât 
conducerea guvernului cât şi condu
cerea partidului liberal au căzut de 
acord să couvoace o consfătuire a ma
jorităţilor parlamentare, la circ vor 
lua cuvântul cu privire la Ir gea mi
nelor atât dl Tâtlrescu cât şi dl Dinu 
Brătiann,

Deşi de câteva luni cazul legii mi
nelor ne discută cu aprindere In di
ferite întrevederi, consilii şi consfă
tuiri ministeriale, tetugi fiind în joc 
num*roase interese care se ciocnesc,

nici până astTzi nu s’a putut ajunge 
la un punct de vedere unitar, cel pu
ţin îa sânul guvernului.

Cceace a caracterizat ultima etapă 
a guvernării dini Tătăreacu, este in tr
ude v?r o semnificativă lipsă de uni
ţi te chiar In guvern.

Asistăm astăzi la un aspect dinţi e 
cele mai deprimante, în care ceata 
flămândă şi lacomi a afaceriştilor re
gimului ae ceartă pe averea pablică.

Este cearta pe averea publică fi
indcă ei acele drepturi ale Statului 
nu ştie cari să le lase particularilor 
Cu cari sunt cardoşiti, sau să le ieie 
dels ei pe seama Statului.

Cetiţi numai „Solia“

Naţionalism de paradă şi naţionalism constructiv.

Poporul românesc după războiu 
a trecu! prin meri frământări politice, 
inerente oricărei cristalizări de dogme 
călăuz,tosre în viata unui stat- 

In opoziţie cu liberalismul, peri
mat în cele mai multe state din con
tinentul European, în România se 
cristalizează cu toată vigoarea, dogma 
national-ţărănistă, adecvată în modul 
cel mai strălucit intereselor vitale ale 
neamului românesc. Ridicarea cultu
rală şi economică a păturei noastre 
ţărăneşti, care reprezintă 80% din 
populaţia ţării, este dogma politică 
a Partidului Netionai-ţărănesc şi a- 
ceestă dogmă trebue să fie asîrul 
conducător pentru cei-ce doresc în- 
năitarea Statului român.

Din frământările politice postbe
lice, obseivăm însă că se desprind 
o sene întreagă de mici grupări po
litice, conduse de osmem, caii, fără 
să flnă seamă de comandamentele 
naţionale şi economice şi de reali
tăţile noastre sociale, importă doc
trine streinei pe cari le-au pr.ns cu 
ocaziunea vHegiatur.lor confortabile 
din străinătate sau în timpul când, 
departe de interesele neamului româ
nesc, îşi făceau cura la cutare băi 
din ţările streine.

Intre aceste persoane îl g£sim 
şi ps di Goga, — eminentul poet al 
durerilor noastre naţionale şi regre

tăm din adâncul inimii, — mai ales 
noi Ardelenii, — că nu-1 Putem ad
mira pe dl Gjga, îa credinţele sale 
politice, cum l-am admirat în zilele 
nnastre de durere şi bucurie, pentru 
creaflunile sale poetice- îmi amintesc 
cum în anul 1934, la congresul »As- 
trei" d.n Tg. Murăş, cu câiâ frenezie 
îl solicitau tofi participanţii la ban
chet să vorbească G jga poetul, fiind 
că poetul trăeşte şi acum viu în su
fletele noastre, fără a  putea pătrunde 
în aceste suflete şi politicianistul şi 
iată dece:

Dl Goga, in politică, e de o crasă 
incosecventă. Trecut prin diferite par- 
iide a  avut ocaziunea să fi Ministru 
de interne, in care calitate putea face 
mult bine neamulu', punând ’a  te
melia administraţiei tării principiile 
moralei şi corectitudine! administra
tive în locul patimelor politice, in- 
corectiudine şi jafului, cari dominau 
admin.stratia şi cari sunt plastic evi
denţiate în piesa Domniei-Sale «Dom
nul notar". In loc de acestea, D-sa, 
ca Ministru, a  b nevoit a  neferici tara 
cu pactul dela Ciucea. Căzut dela 
putere şi statuându-se paitidul Mu
reşului pe o poz t e depărtată de 
mirajul puterii, dl Goga o lupe cu 
cu câiiva partizani ai D-sale pentru 
a  forma partidul national-agrar, care 
rămas fără nici un ecou în rându
rile poporului, se agată de prăjina
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învechită a stesgului d-lui Cuza, afi- j 
aându-se ca aprig propagator al cu
rentului de dreaota. Dar aci l-am ■ 
prins într’o poz:tie dftestab:lă şi a- I 
nume: cu mâna dreaptă agăţat de 
prăjina drapelului dreptei, iar cu 
rrâna stângă In buzunarul plin d& 
monede de aur al Soc. «Mica* si 
alte cinci societăţi si întreprinderi 
economic-comercîale, alături de ev
reii Kaufmann, Schaoira, Blank. Sza- 
lay, Etingen, Szabo Jeno, Frank Ro- 
sitzk ', Manolovici, Kuhn, Frenkl, etc. 
admiţând politica de stânga a aces
tora. numai bani să iasă- Iată 1 pe 
di Gogi la Tribuna Camerei si pe la 
întâlniri politice, profesând naţiona
lismul de paradă, strigând fn gură 
mare „jos cu jidanii' si iată-1 pe dl 
Goga în realităţ le sociale ale nea
mului, braţ la b-aţ* cu „j danii" si 
mai ales cu „j denii" Frank, Rositzky 
Si Manolovici dela societ- auriferă 
„Mica*. împărţind între ei aurul Mo
ţilor, aurul pentru exploatarea căruia 
moţii Crişeni, flămânz' si zdremtogi, 
îsi dau plămânii si astăzi ca pe vre
mea lui R b ’tzey dela 1784 si Tol- 
dalagy dela 1848.

E oare această nationalism, când 
o mână de oameni incassează mi
lioane din aurul Moţilor, iar urmaşii 
lui Horea, Cloşca, Cri şan şi Avram 
Iancu sunt txpuşi pierzaniei ? Să răs
pundă drapelului d lui Cuza!

Din această mică realitate se 
poate vedea râtă deosebire este în
tre concepţia naţionalistă a d-lui Goga 
si concepţia nefonalistă a d lui Iul u 
Meniu, care a refuzat să primească

vre-un o«or la societăţle com«*rcalei 
8? economice, spre a nu se înfrupta 
d'n veniturile, de multaori dubioase 
ale ecestora, care s’a despărţit d * 
profesiunea de advocat pentru a nu 
exercita influenta asupra magistreţi- 
lor. L-am auz t pe dl Iuliu Meniu, 
— proprietar de imense terenuri au
rifere, — cerând trecerea bogăţiilor 
subsolului în favorul naţiunii, pe 
când dl G oga prezidează o societatf, 
care şi-a însus’i terenurile aurifere 
din inima munţiloT apuseni, cari de 
drept trebuiau să devină ele Statu
lui. Cât nationalism cuprinde in ma 
curată a d-lui Iuliu Maniu, cere o 
viată întreagă s’a consacrat în slujba 
neamutuS stăpânit de eceeă condu
cătoare poruncă a unchiului s ă u : 
«ţineţi cu poporul ca să nu rătăciţi*. 
In această poruncă se cuprinde cel 
mai înverşunat si mai constructiv 
n&t ooalltm şi aceasta o ştie destul 
de bine poetul pătimirii noastre. Dar 
ni-se oare că dl Goga ar Vrea să 
se pocăiască, promiţând că va de
misiona din societăţile economice, 
unde siă până acum a ’ături de «zi
darii*. E frumos, foarte frumos să 
demisioneze, dar pentru a întră în 
împăiătia netionaiismului românesc 
adevărat, îl sfătuim prin cuvintele 
b blice: să meargă acolo în Munt'i 
Tebiei şi să-şi împartă averea câş
tigată dm banii soc, «Mica*, săraci
lor Moţi, fiindcă altfel, îi este mai 
greu poetului să între în împărăt a 
nst onal smului, decât cămilei în ure
chile acului. D. m.

Brad, Ia 10 Februarie 1937.

Guvernul liberal
pleacă îi» ierineii do 
^ luni do zile

După ultimele ştiri, pe care le-am 
primit dela Bicureşti, guvernul libe- 
beral este hotărît să plece imediat 
după votarea bugetului. In acest 
sens a făcut declareţi gazetelor şi 
dl Inculet, vicepreşedintele Consilu- 
liului de miniştri. Liberuşii cei mici 
dela prov ncie însă susţin, că ei 
vor mai rămânea la putere până 
la toamnă.

Noi ştim că în politica românească

multe minuni să petrec, nu putem 
crede însă, că voinţa poporului să 
fie descons’deretă în asemenea mă
sură, încât libsralsi să fie ţinuţi până 
la toamnă.

De-aceea se vede, că dl Tătă- 
răscu simtindu-gi sfârşitul, l-a pus pe 
dl Inculet să facă asemenea decla- 
ratiuni, ca atunci când va pleca să 
nu plece cu rus ne, ci să spună că 
el a voit să plece.

pentru an u larea  drepturilor lo r

Pentru moţi au pledat d-nii Dr. Alex, Herlea 
şi Dr. 1. i eon t, deputat al part. naMărănesc

Joi, în 4 *. c. s’a dezbătut în com
pletul d lor Buc'cov ş' Voitanovici, 
la S. I- a Tr b malului din Deva pro
cesul por r.it contra societăţii «n. rom. 
„Mica* pentru, anularea drepturilor 
minere.

Din partea reclamantului Romul 
Budai-DelOanu, au pledat d-nii ad
vocaţi Dr. Alex. Herlea, şi I. Leon, 
deoutat, iar din partea râ râ H  soc 
„Mjca" a oledat dl Dr. Eugen Tătar 
Decanul Baroului advocaţilor.

înainte de intrare în fond, deşi 
aceasta a fost a 4-a dezbatere, s’a 
continuat cu discuţunea incidentelor

| invocate de c â ’âta soc- „Mica", care 
I a susţinut 4 incidente si anum e: lip

sei de paupertate, a tardivităţii ac- 
ţunii mod fscetoare, a inadmisibilită- 
|ii modificării şi a incompetentei.

După pledoariile advocaţilor, pro* 
nunţarm s’a amânat, pnntru Joi, 11 
Feb-. 1937.

In ziua de 11 !• c. apoi s’a pro
nunţat Triibunaul şi a respins 
toate 4 incidentele invocate de soc. 
r£ â;ă «Mica*, şi a dat termen pen
tru continuarea dezbaterii în fond pe 
ziua de 22 Aprilie 1937.

Nici o tranzacţie.
Partidul naţional-ţărănese nu face 

nici o cârdăşie cu alte partide
In ziarul „Patria" din Cluj se pu

blică su acest titlu un articol lătnu- 
r tor, cu privire la atitudinea Partidu
lui Naţional-ţărănese în chestia co
laborări cu alte partide. Iotă ce spune 
intre alîeie acest articol:

„Vracii cazanului Satanei, cu toate 
svonurile ticăloase râsplndite asupra 
unor fruntaşi ai partidului n?ţioacl- 
ţlrănese, nu au reuşit pentru îndepăr
tarea acestui partid dela rostul fireec 
ce-i revine In succesiunea guvernării, 
să provoace nici măcar aspectele u- 
nei presupuse lneercflri de defecţiune.

Dar chiar dacă s’ar încerca o ac
ţiune de învrăjbire In sânul partidu
lui naţional-ţărănese, chiar dacă să 
presupunem prin absurd că şoaptele 
şi momelile ar putea găsi urechi ca
re să li se plece şi sensibilităţi sau 
vaniiăji care să fie gâdilate de ele, — 
experienţa Vatd-Voevod şi a defec
ţiunilor ce i-au urmai, — dovedeşte 
că ea nu ar putea avea nici o în
semnătate politică serioasă. Cadrele 
psttidului nsţ:onal-|<rănesc constitue 
un rezervoriu imens de valori inte

lectuale şi morale, care puse la mun
ci, ar face imediat nesimţiţi orice 
defecţiune s’ar încerca.

Insă odată Insă: partidul naţ’onal- 
ţgrâuesc nu are marfă de vtnsare şi 
svonurile de traczacţiuni şi de înţele
geri laterale, nu sunt decăt zadarnice 
şi neserioase lansări de intrigi.

întreg partidul este unit în jurul 
dini Ion Mihalache şi na doreşte şi 
nici nu acceptă altă anvernare decât 
condusă de dsa. Nici un fel d« aran. 
j ament, nici un fel de compromis, 
nici nn fel de Irani acţiune împotriva 
binelui ţării. Cine ar căuta alte aran
jamente, ta afara singurei formule 
pe care partidul naţional-ţărănese o 
poate accepta, vrea jugul şt răpirea 
libertăţii — aşa cum a preciist vor
bind ta numele Ardealului, dl Ghiţi 
Pop.

Nici o abatere dela program, nici 
o abatere dela ţinuta de demnitate 
— iatl lozinca şi atitudinea partidu
lui naţ onal-ţărănesc tn pr. gul suc
cesiunii,

Unde se situiază part. nat. tăr. la dreapta-stânga?
(Continuare dm pag> I-a)>

mai îndrăzneţe; avem, deci In această 
privinţă, oarecare tradiţie.

Se vorbeşte acum de anumite 
„reîntregiri" ale Partidului Naţional, 
ţărănesc, adecă de revenirea !n par
tid a vaidiştilor pocăiţi, cari acum 
câtva timp au voit să torpile se m -  
ţionat-ţlrinlsmul, crezând că mulţi- 
ţimea românească ii va urma pe el. 
D api ce au purtat prin ţară un pro. 
gram hilariant. după-ce au fost de
masc» [i Ia toată imorala nepotrivire 
dintre vorbele şi felul lor de viaţi, 
după-ce ll-s’a întors spatele în ma
joritatea judeţelor ţării, unde şi-au 
recrutat ca „fruntaşi" pe toţi exof- 
lişti Partidului National-ţărănist, crede 
oare cineva că aceşti oameni s’ar mai 
putea înapoia in partidul, Împotriva 
căruia au împroşcat toate Insultele 
şi toate trivialitiţile ? Dacă cineva to
tuşi crede, atunci se afle, din timp 
Cl se inşală amarnic.

Îndată ce aceşti reacţionari, pes
cuitori In conştiinţe lc firave ale tine
retului şi ale paraponisiţilor bătrâni, 
s’ar putea apropia numai de Partidul 
Naţional-ţărănese, din acest partid 
s’ar ridica un formidabil protest şi 
Strigăt: pe aici nu se mai trece 1 Cu
nosc sentimentul şi hotărlrea tinere

tului naţional-ţărănist ta această pri
vinţa proccm şi gândul oamenilor 
vrâstnîd de bine, identificaţi deplin 
cu do:trjna acestui partid. Partidul 
să nu mai primească nici-an naufra
giat al politicei româneşti, pe nimeni 
din cei cari gândesc şi fjiptuesc alt
fel decât sincer democratic. Unitatea 
de gâidire, identificarea geifectă Cu 
programul partidului însemnează uni
tate, v; go are şi eficacitate In acţiune. 
Oricine nu simte şi gândeşte în uni
son, dăunează luptei partidului; evi
dent, voxbim aci de liniile mari ale 
doctrinei nu de detaliile aplicaţiunl- 
lor asupra cărora oamenii se pot pune 
uşor de acord.

Partidul Naţional-ţărănesc nu tre- 
bue s i primească In rândurile lui pe 
nimeni dintre acei cari au fost sau 
sunt situaţi la dreapta iui. Partidul 
să fie deschis numai oamenilor cu 
simfire şi gândire sincer democratică. 
Iar dacă tn acest pa rtd  mii sunt — 
şi noi ştim că sunt, — reziduri re
acţionare s i  fie poftite să plece.

Acesj* e răspunsul ce trebue dat 
cu hotăf! e tuturor zvonurilor In le
gătură cu infiltraţiunile piobibiie In 
Partidul Naţional-ţărănesc.

V. J.

Partidul liberal
şi învăţătorii

A îPzl sa »fiă în frunte» insnist. 
Ed, naţionale aşa zisul „părintele 
şco ii rom âaestr, continuatorul ma
relui Harrt, Dl Dr. Constantin Ani- 
gdeacu. Titlul de părinte al şcolei 
româneşti şi-l însuşeşte cu plăcere. 
Faptele d-saie sunt multe şi mari.

Şcoala noastră — spun aux liarii 
d sale, — s ajuns pe adevăratul fă
gaş. kvăţlidm l a fost plătit la timp 
şi deci a a st fer t nici el şi nici şcoala 
(aoi ştim cei cari primim acest sala*). 
Aceste binefaceri şt opere naţionale 
nu scutesc ps dl Ministru de repro
şuri.

Este vorba de situaţia personală 
a Inviţitorilot şi tu special de ches
tiunea examenelor de definitivat şi 
înaintare. G,-ed că niciodată corpul 
didactic primar n’a fost compromis 
mal mult decit sub faimoasa guver
nare a dlui Angelezcu.

Polemica dusă prin ziare la ulti
mul timp pe socoteala învăţătorilor 
şi a neprtgilirii lor a produs un gol 
ta sufletul lor. Procedeul examenu
lui de definitivat e cam nu se mai 
poate lipsit de raţiune. Se anulează 
diplome şi se creizza o nouă serie 
şi speţă de şomeuri. Pentru această 
d plomă au muncit învăţătorii 78 ani 
şi-au distrug viitorul multe mii de pă
rinţi, cheltuindu-şi şi ultima bucăţică 
de p&i&e cu copilul In şcoală ptnă 
ce i-a făcut învăţător. Şi după 3—4 
ani tot acel ministru şt acei prole-

vin şl spun învăţătorului că nu mai e 
bun, ta caz că nu ia examenul, nici 
a trda oară. In cazul acesta atât mi- 
nistşul cyt şi cei care-1 acompaniază 
îşi pun calificativul.

Examenul de definitivat ţinut In 
timpul Naţional-Ţăriniştilor a dat 90#  
promovaţi. Nu s’a cerut atâlua for
malităţi. S’a ţinut seama de situaţia 
mateilalăa Inviţttorilor şi părinţilor 

Principiul cultivării maselor şi 
principiul democratismului au fost 
înţelese ta adevăratul sens al lor. 
Acum clorolmea îşi arată colţii.

Fiindcă suntem In aj anal unui 
nou dezastru, mă adresei colegilor 
interesaţi la examenul de definitivat: 

Pentru ca la 15 Martie a. c. s i  
nu mai fim supuşi unui nou dezastru 
şl unei no ui batjocuri, să ne grupăm 
in jarul preşedintelui Asociaţiei, dlui 
D. V. Ţoal, şi cu toţii Intr’uo gias să 
cerem amânarea examenului pentru 
o dată ulterioară, pentru ca propu
nerile Asociaţiei, publicate In ziarul 
„Curentul", să tie votate de parla
ment, pentruca să ne bucurăm şi no! 
de această modificare.

Prin aceasta vom scăpa de o bat
jocură, ne vom salva drepturile, vom 
apăra situaţia pfirioţ lor noştri şi a 
păturei ţărăneşti, de care factorul 
politic de axi nu se intereseizi.

Vom mal reveni. R,

Luncolu, la 10 Februarie 1937,
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Se schimbă legea
impozitelor directe

Liberalii în ultimul moment urcă dările oamenilor

De mai multe slptîmânl se vor
beşte de schimbarea legii im poliţe
lor directe (dirile după venitul dela 
pământ, case, comerţ» industrie), Pe 
de altă parte s’a spus, c i impozitele 
nu se vor urca. Ce se va alf ge până 
la urmi, nu se ştie precis p in i acum. 
Fapt este, c i la Ministerul de Fi
nanţe se ţin diferite conferinţe şi 
consfătuiri.

După unele informaţii se pare că 
se plănueşte mărirea veniturilor sta
tala! din impositele directe şi dela

t’mbre. Banii a'eştia vor servi U 
sporurile ministerelor de comunica
ţie, sinitate şi armată

Urcările la contribuţiile directe şi 
indirecte (impozite indirecte suet: 
diferitele taxe, timbre şi supracotc) 
vor fi de aproape două miliarde lei. 
A ,a se apune la unele cercuri din 
Bucureşti. E o sumă enormă, care 
treble să ne pună pe gânduri, în 
criza actuală. Trebue să înceteze o- 
dată urcarea impoiitelor.

ŞTIRI.
BAL MASCAT la Hunedoara a- 

arangează Crucea Roşie în seara zi
lei de 20 Febr- 1937.

*

POCĂINŢA HOŢULUI. Sufletlee 
bune trebue s i se bucure de pocăinţă, 
ca deosebire atunci d u d  se întoarce 
un făcător de rele. Intr’un oraş din 
Franţa s’a furat din buzunarul unei 
doamne 3000 de franci (20 mii Lei). 
Păgubaşa, care era o vestită scrdtoire 
se pomeneşte peste câteva iile cu o 
scrisoare Iu pilcul căreia se af au 
Cele 3 hârtii albastre, cari fuseseră 
furate. Hoţul i-a trimis banii înapoi, 
părlndu-i râd de fapta sa. In cele 
câteva rânduri a mai spus: „Am fi
rst fiindcă sunt muritor de foame, 
dar afllnd din gaiete că am furat 
dels vestita scriitoare, ale cărei cărţi 
cu mulţumire le-am cetit in vremuri 
mal bune, iată trimit banii Înapoi, s i  
ştiu c’ei muri de foame*. Dumnezeu 
nu voieşte moartea păcătosului...

CUM SE PEDEPSESC furturile 
din biserici. înainte cu 4 ani bise
rica dintr’un sat sicuiesc a fost jefuită 
de mai multe vase şi odoare sfinte. 
Făptuitorul nu a putut fi descoperit 
atunci. Bănuelile cădeau Insă asupra 
unui locuitor din comună care a doua 
si după furt şi-a pierdut şi ei urma. 
In toamna anului trecut pierdutul s’a 
ivit In sat, cu g.ndol că hoţia dels 
biserici s’a uitat. Dar jandarmii au 
(inut minte şi 1 au încolţit când se a- 
ştepta mai puţin, Hoţia s’a dovedit 
asupra lui şi tribunalul din Sf. Gheor- 
ghe l-a judecat la şase ani de tem
niţă grea.

SĂTENI CARI CER ŞCOALĂ. 
Mai aflăm şi câte-o ştire îmbucură
toare* intre atâtea rele câte se aud. 
Locuitorii unui sat mic şi ferit de 
lume din judeţul Botoşani, pe nume 
Talpa, ţlnâtor de comuna Biândeştj, 
cari, datorită cine ştie cărei împre
jurări n’au avut şcoală până accm, 
a’au sculat cu tlnăr şi bătrân şi s’au 
dus în delegaţie mare la prefectul 
judeţului, pe care l-au rugat să le 
Înlesnească «1 lor o casă de Învăţă
tori, ca să nu le mai crească copiii 
ca dobitoacele, ori aă fie siliţi a a- 
lerga pe la şcoalt le din satele vecine. 
Sătenii din Talpa au declarat c i sunt 
gata la orice jertfe, numai să-şi poată 
avea şi ei şcoala lor, ca toată lumea. 
Au văzut că astăzi f ir i şcoală nu se 
poate trăi.

p r e l u n g ir e a  t e r m e n u l u i

pentru depunerea declaraţiilor de im- 
panere. Ministerul de Finanţe a ho
tărât prelungirea, piuă la 28 Februa
rie 1937, a termene Ini de depunerea 
declaraţiilor de impunere pe annl

curent, pentru comercianţi, mici in
dustriaşi, liberi profesionişti, proprie
tari de case şi subinchirietori, pre
cum şi pentru cei cari fac pentru 
prima dată declaraţiuni de impunere 
în acest an.

Contribuabilii cari sunt intraţi In 
patenta fix! vor face declaraţii in
caşul dacă impunerea lor expiri la 
31 Martie 1937.

*
O GLUMA SCUMPĂ. Un căru

ţaş din Timişoara şi-a lisat căruţa cu 
2 cai ia strada, fntiâud el lutr’o pră
vălie. Un ait căruţaş, vine şi în glu
mă îi atinge caii cu biciul. Speriaţi 
Caii au luat-o la goană, s’au împie
decat şi căzând şi-au rupt picioarele. 
Gluma a costat 20 mii Lei. Suntem 
siguri că i-a cam trecut pofta păgu
başului.

•

O MINUNE ADEVĂRATĂ. Ia 
Odoiheiu, Strada M h*ia Viteazu Nr. 
20, locucţte împreună cu părinţii, fata 
Rado Iudit, in etate de 15 ani. Acea
stă fetiţă, in urma unui vis avut în- 
tr’o M&rciari noaptea, scum două săp
tămâni, a rămas m itf. Ea a scris pe 
o hirtie că a visat pe Sfânta Fecioa
ra Maria, care i-a spus că-i ia vocea 
pe cinci ani, şi să na umble zadar
nic la medfci că nu-şi va recăpăta 
graiul decât priu puterea lui Dumne
zeu, când ea va fi de 20 de ani. — 
hoarte mulţi curioşi se duc silnic să 
*c convingă de această minune.

Semne şi iar semne, să ne adu
cem aminte de veşnicia şi puterea 
lui Dumnezeu.

*

ANUNŢ- In biblioteca Partidului 
National-Ţăiănesc au apărut până 
în prezent următoarele broşuri-

1. ION MIHALACHE: Adâncind 
brazda, 80 pagini, 10 lei-

2. Prof. G RĂDULESCU-MOTRU: 
Ideologia Statului Român, 46 pagini, 
5 lei.

3 I ON MIHALACHE: Ţărănism 
şi nationalism, 46 pagini, 5 lei.

4 P. P. SUUU • Ţărănism şi doc
trinele de import, 34 pag- 5 lei-

5- Prof. VIRGIL M a DGEARU. 
Doctrina Ţărănistă, 62 pag- 8 lei

6. Programul P- N- Ţ. redactat în 
grai popular, 102 pag■ 10 lei

7. Prof. G ZÂNE'. Ţărănismul şi 
organizarea Statului Român, 44 pag. 
5 lei-

8. ILARIE DOBRIDOR: Problema 
Tinerelului, 64 pag

Afară de acestea au mat apărut, 
în Biblioteca tineretului national-ţă
rănesc din Jad. Ilfov, următoarele 
lucrări, care se află de vânzare în 
acelaş loc:

1. Prof. VlRGlL MAD GEARU: In

demnuri pentru Tineret, 31 pagini, 
5 lei•

2- STANC1U ST01AN: Ţăranul 
în lileratara română, 31 pag• 5 lei

Atragem atenţiunea tuturor pre
şedinţilor de organizaţii judeţene, a 
şefilor de sectoare şi a tuturor mem 
brllor P. N Ţ. asuora acestor lucrări 
folositoare şl-i sfătuim să le cum
pere In felul acesta, citinda-le, rşi 
vor putea î^ b  găti cunoştinţele şl 
îşi vor putea oteli inimele şi credinţa.

Ace de broşuri se găsesc de vân
zare la Casa Partidului, în Bucureşti

Str, Clemenceau No. 9 la dl N. Băl- 
şanu.

Cererile se vor adresa în Str. Cle
menceau 9, pe numele Casei Parti
dului IVafional-Ţârănesc Broşurile 
acestea se vând numai ps bani gala 
sau se expediază contra rambars-

Fac m un călduros apel către 
Domnii preşedinţi de organizaţii ju
deţene să ne dea pretJosul Dior con
curs, cumpă ănd şi rcspăndmd in 
judeţul Dior a este broşuri din bib
lioteca P. N- Ţ.

I
EJB

Motor

de 10 H. P. sistem Feroagricola, renovat 
In 1936, pliton nou, cilindru strungit, cap 
nou, rezervor de apă, pompă. — Bun 
pentru a conduce o batoză de treerat de
800—1000 mm.

Uşor de transportat cu 2 boi.
Preţ f. redus. Informaţlunl ia:

MAXIM COZ AC,  Orăştîe, 
Strada Cogălnkeanu Nr. 24. i

să fie sănătos şi 
bine desvoltat, pose
dând şi 3-4 clase 
de liceu, se primeşte 
la tip. ,,Lumina“
Pentru conditlualle de primire a se 
adresa la dl Dr. Alex. Hrrlea, adv. 
în Orfştie.

C M I l t

Un morsriu bun şi cinstit la 
o moară de apă, moara se 
află în Orăştîe.
Informaţlunl la MOISA IOAN 
Arândaşul morii, corn. Căstău

C aut pentru a cumpăra,

un foiu şi alte unelte 
pentru meser a de fierar.

Viorel Gavrilă
"" fierar. -----------

Com, Poiana-Valea Ieplî 
jud. Hunedoara

Una casă de fer mică
de vânzare.

„Cetiţi Soli»“

Dau !a arendă cu lacepere* 
de 1 Ianuarie 1937 moara 
ţărănească ca 2 pietri, situată 
în comuna Orăştloara de jos. 
Ioformaţluni la subsemnatul: 

Dr. A U R E L  BACIU 
Corn. Orăştloara de jos.

A bonnţi „ S o lia M

Local de închiriat
aflător în casa „Reunlunei 
Meseriaşilor R o m â n i  din 
Orâştie“, (Str. I. G. Duca) 
care constă dini Un local 
de prăvălie şi o odae «Se
pare*, asemenea

Informaţiuni mai de aproape 
la Dnul DUMITRU MARTIN 
preşedintele Reuniunii.

Mobilă eftină,
de vânzare.
Ua dormitor din lemn de ro- 
zar american, un prâazitor din 
lemn de Palesandru, o gar
nitură club In stil românesc, 
un dormitor foarte Ieftin, o 
căldare de aramă, cu cotlon, 
Mii mu te tab ouri şl diferite 
obiecte culinare.

Informaţiuni in O r l l t i e  
Str. Mihai Viteazul 34.
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