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Pentru ce nu părăsesc 
preoţii pe luliu Maniu

Dl Aurel Vlad, în o serie de ar
ticole, a încercat să dovedească, că 
luliu Maniu e comunist. Intr’un ar
ticol scris în n-rul de Paşti al gaze
tei D-sale provoacă preot mea, mai 
ales gr.-catolică, ca să se lepede de 
dl Maniu, pentrucă si Papa dela 
Roma a condamnat comunismul

Fată de acest interes fi fată de 
atenţiunea continuă» pe ctre o poartă 
preotimei, prin şiiele ce urmează, 
voi lămuri pe dl Vied, că de ce 
preot mea 8i mai ales cea gr.*cal nu 
se poate lăpăda de dl Maniu, nici 
chiar după articolele d-lui Vlad.

P.ect mea, pe cere o vizează di 
Vlad, a siai alături de dl Maniu în 
acţiunea si năzuinţele sale, pentru 
binele si propăşirea neamului nos
tru, aproape de treizeci ani. In a- 
ceastă vreme îndelungată a avut 
ocaziunea să se convingă şi să ve- 
ritice personalitatea dlui Maniu sub 
raportul caracterului său creştinesc 
Si poliţe. Şi-a putut forma o convin
gere solidă si reală despre sinceri
tatea concepţiilor dsale referitor la 
problemele fundamentale ale vieţii 
spirduale si sociale ale neamulu 
nostru.

Şi convingerea pe care o are pre- 
otimea despre luliu Maniu este, că 
e un cnş'ln întreg si practicant, ş 
un nationalist sără os şl zdevărat, 
care, nici din oportunităţi politice, nu 
s’a îndepărtat dela obligaţiunile mo
ralei creştine, cum a făcut, bunoară, 
dl Valda când s’a înscria în legile 
francmasonice.

Ca să poată schimba dl Viad a- 
ceastă convingere din sufletul preo
timei trebuie să aducă dovezi sdro- 
b toaie şi să folosească o argumen
taţie demonstrativă desâvâ fisăl

Ori, dovezile dlui Vlad, ca fond, 
sunt naive; iar ca argumentaţie lo
gică sunt nişte sofisme de cea mai 
demagogică factură*

Preotimea nu se lapădâ de dl 
Maniu ch ar si din consideraţie ia 
cele scrise de Papa dela Roma, refe
ritor la comunism, la care s'a pro
vocat s> dl Vlad. Şi iată de ce. Papa 
în ser soarea, prin care condamnă 
comun smul arată In partea înfâ a a 
ei, că în ce stă acest comunism; 
arată apoi cari sunt cauzele răspân 
direi lui, si între acestea am nteste 
şi 8'stemul economic liberal sl care 
a lăsat muncitorimea într’un total 
abandon religios şi moral; i-a făcut 
să lucreze fi Dumineca si In săibători, 
în turnuri şi echipe, nelăsându-i să-fci

îndeplinească nici cele mai reduse 
obligaţiuni religioase; nu Ie-a clădit 
biserici, n’a admis preoţi în apropie
rea lor, a promovat laidsmul; asa că 
nu e mirare că bolşevismul a găsit 
un teren relig'os foarte bine pregătit 
chiar din partea acelora, cari, ezi, 
mai mult [ca ori când accentuează 
afirmarea creştinismului.

Spune Papa, în continuare, că 
n’ar fi nici socialism nici comunism, 
dacă aceia cart au guvernat popoa
rele n’ar fi discretul învăţăturile de 
mama ale Bisericei; ei au voit să clă
dească ed ficiul sociel pe bazele fibe 
relismului şi laicismului, care acum 
se ru'nează si se prăbuşeşte, csne- 
fn'nd clădit pe p:atra de granit a în- 
vătăturel lui Isus Cristos.

Isr penfru îndreptarea acestui 
flagel social spune, că mijlocul de 
salvare a omrn'rei din trista ruină la 
care a adus-o liberalismul economic 
moral, nu este lupta de clasă, nici 
teroarea pa lidelor capitaliste, nici a- 
buzul autocratic de puterea statală, 
ct pătrunderea simţului de dreptate 
soda1 ă şi al d egostei aproapelui în 
ordinea economică şi socială. Un 
progres sănătos trebue să fie recons
truit pe principiile unei dreptăţi so
ciale sănătoase şi m falsificate, care 
să respecte cuvenita ierarhie socială, 
toate păturile sociale trebuie să se 
unească î itr’o armonică unitate, ins- 
pirăndu se d n principiul binelui ob 
şlesc al societăţii.

Aceste de iar&tiuni si învălătuci 
ale Papei ne sunt nouă asa de cu
noscute si dreg:, pentrucă de treizeci 
ani le-am auzit si le-am cunoscut 
din vorbirile si acţiunea politică a 
d-Iui luliu Maniu.

Iată prin urmare, Papa dela Roma, 
prin s risoarea pomenită, nu numai 
că nu-1 condemnă pe dl Man'u, dar 
îl verifică, în ft ta noastră, ca auten
tic creştin*

De încheiere îi amintesc d lui Vlad 
o întâmplare < hiar din activitatea 
D-sale politică, spre a ilustra greşala 
concluz ilor din artrolele d-Iui Viad.

Era în anul 1912, vara parenrse 
S’a tinut din partea Partidului Na
tional, de pe v emuri, o mare i du
năre politică la Haţeg. Au luat pari; 
fruntaşii politici ai Ardealul» la e 
cea stă adunare. A vo bit par. Lucaciu 
ţinând un discurs cu continui şi re
ferinţe sociale. După dlnsul a vor
bit regretatul fiu al Haţegului, fostul 
advocat Vlădoane şi dl Vlad. Ambii 
erau tineri. Vorbeau cu muH tempe
rament şi un accent social mai pro

nunţat ca la păr. Lucaciu. De fată, 
îetre ascultători, erau şi Unguri de 
marcă. Aceştia auzmdul pe Viad, 
au zis, că dacă va continua pe a- 
ceastă linie de gândire şi afirmare, 
va deveni un adevărat demagog so
cialist.

Noi însă nu ne-am speriat de a- 
cele vorbiri, nici nu ne-am înşelat 
în aşteptările noastre despre dl Vlad, 
pent gcă dl Vlad nu numai că n’a 
avut gândul să dev nă socialist şi 
nici că a d: venit soc al'V, ci a stat, 
tot timpul, în rândul înfâiu a luptă
torilor pentru revindecăr! curat na
ţionale şi curat democratice, până 
bine de curând-

In luna MAIU 1937, vor avea 
loc a egefi romunale in următoa 
rele comune:

In ziua de 15 Maiu t Chitid, Un
due, Crăcîuneşti,

In ziua de 17 Maiu'» Ruşi, Văl- 
celele-R-de, Trestia.

In ziua de 18 Matu: Gântage, 
Plopi, Orm ndea.

In ziua de 19 Maiu". Zdrapţi, Cră- 
guişi, Găuricea, Câinelui de-sus.

In ziu2  de 20 Mata: Mihăileni, 
Curpanir-Silvaşulu», Berthelot.

In ziua de 21 Maiu• Sânpetru, 
Blăjeni, Siivaşui-sup., Ruda-Bred.

In ziua de 22 Maiu: Slrăjerel, 
Sântămăna- O.iea, Luncoiul de-sus, 
Balomir.

In ziua de 24 Maiu; Luncoiul- 
de-jos, Ohaba Sireiului, Chimindia, 
BoŞorod, Ţărătel, Râu-Bărbat, Bâcia, 
Toltia.

In ziua de 25 Matu ■ Iscroni, Li- 
vez.ni, Podele, Bâtălar, Strei-Săcel, 
Brad, Secel, Valea-Lupului Bârsău 
Banpotoc, Tâmpa.

In ziua de 26 Mafu: Anlnoase, 
J u Coioasl, Mc gura-Toplifa, Săcă 
râmbu, Topita Mur; şului, Rovina. 
Demfuş, Steiu.

in ziua de 27 Maiu: Băibătenii 
de-sus, Jm Par&ieni, Criscior, Chiş- 
cădega" PâcliŞa, Cârneşti.

In ziua de'28 Maiu: Merisor,
După-Piatră, Barbura, Câinelui de- 
jos, Fizesti, Vâlioara, Poeni, Câmpu
lui Neeg, Buruene-

In ziua de 29 Maiu: Luncan», 
Uncani; Bucef.

In ziua de 30 Maiu: Ciula-Mică, 
Galaţi.

In ziua de 31 Maiu: Boita, Tu|- 
tea, Oh aba* Ponor,

1, Toţi domnii şefi de plase se

Ori, s'h'mbsrea survenită de doi 
ani încoace, în gândirea d-Iui Vlad, 
nu i-o luăm în socotinţă, că ea a- 
partine manifestărilor senile a vieţii 
D-sale.

De aceea, d-le Vlad, noi nu ne 
făpădăm de Maniu şi de aceea nu 
încetăm a te cinsti şi pe D-ta pen
tru frumosul trecut de lupte politice 
naţionale ş democrate, fără însă a 
te mai asculta şi uima pe noul drum, 
pentru care în zadar mai bat» apa 
în piuă, că nimica nu mai iasă pe 
seama D-tale şi a mişcării nt fireşti, 
pe care o susţii în societatea d lui 
Vaida.

vor înflr.j ca să se depună din vreme 
candidaturile la judecătoriile respec
tive.

2. Se atrage atentia, că nu 
pot candida Ia alegerile comunale, 
decât acei ce sunt trecuţi în listele 
electorale ale comunei respective, 
având 25 ani împlintii Şi să ştie citi 
şi scrie. Nu pot candida acei ce au 
contracte cu comuna (de exemplu 
cârciumari sau cei Ce au în arendă 
pământul comunei), fie că au el con
tract pe numele lor, fie că au tovă
răşie cu alţii, fie prin interpuşi şi 
nici acei ceri, fraţii sau p&rintii lor 
au asemenea contracte.

3. Candidaturile se depun în du
bla exemplar, cel mai târziu c u  
o p t  zii© libere înainte de data a- 
legerii, la Judecătoria de care se 
tine comuna. L:sta se înainteeză nu
mai de candidaţii (propunători nu 
mai trebuesc.

In cazul că nu se pot prezenta tofi 
candidei ii la Judecătorie, pentru a 
depune lista, ei trebue să iscălească 
listele în fata notatului sau unui ad- 
voceti, cari le vor legaliza. Cu aceste 
liste semnate de toii candidaţii şi 
legalizate, se poate prezenta judecă
torului numai unul din cei ce can
didează.

4. Se va avea grijă ca lista să 
aibă numărul de candidaţi cât tre
buesc aleşi (cinci).

Odată cu depunerea candldaturei 
se va declara şt semnul listei, care 
va fi r o a t a .

5. Cheltuelile cu t’părirea buleti
nelor, se fac de către comună, iar 
nu de către candidaţi-

Secretariatul General.

AJbonaţi „Solia"

V. Paveloniu.

Instrucţiuni în vederea
alegerilor comunale.
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Este foarte interesant faptul câ 
deşi Vaidigt'i gi gazetele cum ar fi 
•Solia Drepţi ti" a dlui Vied sau  dat 
într’una de partea gărzi de fer, si vo
iau sA arate poporului că sunt pe o 
mână cu garda. — ca in felul acesta 
să se folosească de voturile gărzi şi 
să inducă poporul în eroare, — tot uf 
şeful gărzi Dl. Cornel Codreanu a 
dat o circulară confidenţială pe care 
o publicăm aici alăturat si din care 
reiese că el respinge sprijinul vai- 

C o n f i d e n ţ i a l

Nr. 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 declaratei 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 suntem încă prieteni•
Veţi comunica ceest ordin tuturor şefilor de cuib, verbal şi 

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 şeUi fronttştl, dacă le cer concurs să-l promită, dar să nu-t ajute 
cu nimic-

In prezent le mulţumim în felul ecesta, mat târziu le vom plăti 
cu vârf şl îndesat-

Până la noi ordine nici un legionar nu va mai face vn pas 
pentru el-

Bucureşti 7- XII. 1936-
Şeful Leg unii 

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

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

digtilo*- Se vede că si Dl. Codreanu 
s’a convins că dl. Vaida s’a despăr
ţit de partidul naţ:ona!-tă»ănesc si de 
dl Man’u pe chestia lingugui fată de 
cei de sug.

Acum să vedem că pe unde isi mai 
scoate cămaşa dl Vlad Aurel si ga- 
zeta sa .Solia DrepUSţii“idupă ce vor 
înghiţi gălusca care le-o dă Cornel 
Codreanu:

Iată cum sună circulara:

Modul cum s’au făcut impunerile au provocat 
mari nemulţumiri în rândurile meseriaşilor.
Intr’un articol al ziarului nostru 

apărut de Paşte, arătam pe scurt, mo
dul scandalos cum s’au făcut impu
nerile. Revenim şi de a it| dată tot pe 
scurt. Aceasta ca să nu se creadă că 
atacăm gtvernul.

Iată ce s’a întâmplat.
Meseriaşii din capitală a’au întru

nit aseară la camera de muncă pro
testând cu toată tăria împotriva pri- 
gonirel pornită de organele fiscului 
cu impunerea micilor patroni.

Multi meseriaşi s’au văzul nevoiţi 
să închidă atelierele piatra că au fos\ 
impuşi peits puterile lor de plată.

S'a hotărât să se ţină mai multe 
congrese, prin care să se ceară ca 
orginele ministerului de finanţe si 
intre In legalitate.

Apoi, o delegafie, se va prezen
ta primului ministru şi ministerulai 
de finanţe.

I- C.

Când pleacă guvernul.
Neputând menţine ordinea interna 
se  va retrage cât de cărând

De câteva zile» în [tabăra guver
namentală, se vede o vie agite ţie si 
frămâtare* Această nelinişte se dato- 
reste ultimelor evenimente si mişcări 
din ţară, care au pus guvernul într’o 
pozifie foarte grea.

Cele arătate de noi mai sus nu 
suntlsupte din deget. Persoanele din 
apropirea d. prim ministru &i cu d. 
Incu’eţ care se ştie că e cel mai 
mare sforar — arată că într’adevăr 
svonuiile care circulă de două — trei 
zfle sunt asa cum le arătăm noi.

Cauzele plecări.

Cauzele plecării actualului guvern 
Sunt multe. Dar cea mai principală 
este aceia că, liberalii nu se mai 
simt In stere să întroneze ordinea 
in Iară. Cu două luni tn urmă dl 
Tătărescul când a preluat conduce

rea ministerului de interne, se lăuda 
că va face ordine, dar după cum am 
prevăzut de atunci n’a fost în stare. 
Nici nu ss putea altfel. Dacă n’a lu
at măsuri în 1933 când I. G. Duca, 
a căzut răpus de gloanţele unor ne
cugetaţi. acum e prea târziu. Şi de: 
•cine seamănă vânf. culege furtună", 
zice ţăranul român în inteligenţa sa.

Acum deabia, dl Tâ'ărescu a des- 
ch s ochii, că nu poate să mai facă 
nimic. Şi să orbească ţara — cum 
ne-a orbit patru ani — declară: sun
tem Ia sfârşitul guvernării.

Tristă scuză, slabă scuză — a 
spus un mare politician român di
nainte de război.

Cel care va urma la conduce- 
rea ţării va fi, fără îndoială parti
dul naţional-ţărănesc.

P.-C.

Răspuns celor care ne atacă
Cetitorii şi prietenii noştrii su lu

st desigur li cunoştinţă răspunsul dat 
de d. Nirolae Penescu, fost deputat, 
celor care şi au permis să atace per- 
soaalftttea celor doi cooducitori a' 
part’dalui Nzţ’ousl-ţărănesc: dnii l(n 
M halache şi Ialiu Mania.

Fostul secretar general al Minis
terulai de Interne, prin cuvârtarea 
documentată loit'tă la cele două în
truniri din sSptimâia trecută a astu
pat gura celor care latră Ia pustia.

Cât eite de ticăloasă campania ce 
se duce contra dlor Mjhalathe şi 
Maniu, poate să înţeleagă o l cine, 
da^ă se gândeşte la trecatul glorios 
al acestor doi blrbiţl politici; tormai 
aceia d!n acest ţinut, care face para
dă de naţionalism, vin astăzi şi pre
zintă pe aceşti mari români ca pe 
nişte imorali gata să-şi vâidă ţara şi 
sufletul pentru care au luptat şi au 
suferit aspre implilări dela duşmanii 
noştrii seculari.

Credem că o astfel de propagan
dă contra unui partid cu mare simpa
tii In masa poporului este o acţiune 
sângeroasă contra ţării şi a banului 
ei renume în afară de listare. Şi mai 
credeam că ideia de a duce o ase
menea campanie, nici nu a putut în

colţi decât Ia capul unor oameni, 
Care se ştiu ei tasuş gits să facă ce- 
iace impută dlor. Mihalsche şi Mania.

Dea ceia ia înverşunarea lor el se 
demască. Ce vres, de pildă d. Aurel 
Vlad este să scape de o concurenţă 
şi crede că oste o forţă fricţiunea dsale 
ruptă din marea masă s pai Udului 
naţ’onsl- ţărnlst.

Uită Insă d. Vlad că partidul nos
tru nici nu vrea să ia în considerare 
Cele spuse de dsa ; de aceia nici nu-i 
răspundem cum s’ar cuveni la ata
curile d n „Solia nedrept!ţii.“

Suntem un paitid democratic ală
turi de aspiraţiile poporului român. 
Deci suntem civilisaţi. Nu întrebuin
ţăm nici bât*, dar nici vorba. Minciu
na nerumegtiă şi demigogia sunt 
(x:luse din programul nostru.

Dar va veni o zl, când ura şi in
vidia ce seamănă ereticii democraţiei 
va da rodul ei blestemat.
Atunci va fi şi siua când turbulenţi şi 
ereticii noştrii de astăzi vor întoarce 
faţa spre noi şi vor căuta asii contra 
acelora care azi se mai află lângă ei.

De aceia Ii spunem d. Vlad: I-a 
aminte 1 „Ţiganul la mal s’a laecat"

Jean Baboef

Ziarul „Patria“
despre gazeta noastră

Ziarul nPatria* din Cluj organul 
oficial al Partidului naţional-ţârânesc 
din Ardeal de sub direcţia dlui Dr, 
Aurel Buteanu f. deputat g; pregndin- 
tele sindicatului piesei române din 
Ardeal fi Banat, din prilejul împlini
rii alor 2 ani de existenţă a gezetei 
noastre scrie următoarele:

Excelentul săptămânal •SOLIA" 
din O/ăgtie dirijat de talentatul şi e- 
nergicul nostru confrate gi prieten dr

AL. HERLEA. a împlinit doi ani de 
apariţie. Apărută în vremuri de tur- 
burare ale sciziunei valahiste gazeta 
•Solia" s’a impus prin curejul opinii- 
or, prin pasiunea curată pusă în 
lupta politică gi prin conştiinţa ciară 
a directivelor politice sănătoasa, ca 
una din cele mai apreciate tribune 
ziaristice ardelene. Tr mitem confra
telui nostru felicitările no s ie gi urări 
de prosperitate 11

Dece suntem atacaţi
Dela o vreme paitidul naţional- 

ţărănesc e mereu etacat de presa 
de extrema dreaptă*

Totugi, până la un punct oare
care partidul nostru a lăsat câinii 
să latre. Atn crezut, că termirând 
odată minciunile — că toate acu
zaţiile ce ni s’au «dus sunt calomnii 
ordinare — vor înceta găsind să 
scrie despre altceva.

In timpul din urmă, s’au întrecut 
cu gluma gi au aruncat atâta otravă 
asupra noastră, că nu mai putem 
răbda.

E gi acesta un efect a! slăbiciuni 
guvernului* Dar gi acesta nu face 
altceva decât să isbească tot în par
tidele de ordine. Unii sunt a'ât de 
naivi să creadă, că extremigtii ăgtia 
vor îndrepta lumea. Acegtia sunt 
prea puf ni seriogl. Cel mult i- ar pu
tea lua drept pescuitori în apă tur
bure lipsiţi de d băcie.

Dece se agaţă extrema dreaptă 
numai de partidul naţional-ţărănesc? 
Dece nu se reped ei gi în alţii, cum 
e de pildă guvernul, care a provo
cat gi provoacă — cât vor mai fi la 
putere — atâtea nemulţumiri în ţară ?

Răspunsul l-aţi ghicit desigur. 
Fiindcă partidu neţional-ţăiănesc e 
un part d de ordine. Odată venit la 
putere el gtie ce are de făcut pen
tru menţinerea negtirbită a autorităţii 
de stat. Numai atunci se va vedea 
cat rău a adus tării toleranţa — mai

picas'- nepriceperea — actualuaii 
guvern. In cinând vor pleca. Şi suc
cesorii sunt neţ onal-ţărăniştii.

Dar să ne întoarcem la fob’a 
presei de extrema dreaptă gi chiar a 

| valahigtilor ŞI goghigtilor. Această 
fobie (boală) e mai accen uată acum 
de cât a fost cu gase luni în urmă, 
fiindcă svonul de ducă al liberalilor 
dela putere persistă mai mult gi cum 
arătăm îi  eltă parte a zarului, el 
va pleca la finele lunei acesteia. Şl 
atunci 1 - ss vor închide gura. Nu prin 
cenzură gi stare de asediu, ci prin 
respectarea legilor ex stente gi alte 
care ss vor vota.

Dacă ne-am apuca să dăm în 
vileag tot ce gt m Şi ctnoagîem des
pre aceşti extrenrgti atunci lumea 
multe lucruri ar e fia. Dar nu le pu
tem public», nici comenta, fiindcă 
cenzura ne interzice nouă, ceiace le 
permite lor. De câteori nu au fost 
înhebati acegti oameni ds dreapta de 
unde au fondurile cu care susţin a- 
lâtea ziare gi în loc de un răspuns 
civilizat, au răspuns cu înjurături gi 
ameninţări la adresa celor care-gi 
permiteau să descopere adevărata 
lor faţă* Şi mjiţi cetitori care au ur
mărit ziarele văzând cu cine au de- 
aface s’au debarasat de ei alipin- 
du-se alături de aceia care vor drep
tate gi urmăresc ridicarea păturei 
ţărăneşti.

/. P.-C,
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T r i s t e  c o n s t a t ă r i

Ce a mai rămas după cei patru ani 
de guvernare liberală.

Guvernarea liberali e pe sfârşite. 
După ce va părăsi puterea va fi un 
partid mort. Lăudătorii vor amuţi.

Partidul nsţional-ţărănesc, care va 
lna conducerea ţării are o misiune 
foarte g ea. Numai atunci va şti o- 
pioia publici ce a fost pentru noi. 
cei patru ani de guvernare liberală.

Dupl cele ce au eşlt la iveală 
prin presă, strangulat! de ceuzuri. 
vom căuta sl facem un mic bilanţ al 
acestei nefaste guvernări.

Aşa vreau, aşa fac.

Ia judeţul nostru s’s lucrat ca pe 
timpurile despttismulul. Conducătorii 
politici, fără teamă, fără milă şi-au 
făcut de cap. Şi ca sl ia ochii mul* 
timei au reparat ici o şcoală, dincolo 
a aruncai câteva lepeţi de pietriş! pe 
o şosea desfundată şi a construit 
vre-o patru primirii, care servesc 
mai muu't de locuinţe pentru notari 
şl pretori.

Pi o verbul „Aşa vreau, aşa fac* 
se psste fosile bine splica celor de

aci, care n’au vroit să ţt’e de nimeni 
şl de nim!'-. Cei cari cu pilru ani Ia 
urmi le-au dat votul regreţi amar
nic încrederea ce ş-Ru pus-o In li- 
beralf, La viitoarele a'egeri sl fie 
atenţi. Ctad var veni al le promită 
marea cu sirea să nu-i mai creadă.

Hiruri grele.
P*l»tcic ridicate uuds a trebuit şi 

unde nu a supărat populaţia hune- 
doreauă. S’au cheltuit zeci de mili
oane lei. Da? In aceleş timp omul 
sirac era executat pentru 100 lei, 
lcâadu-i pătura şi perna din casă. 
Ia unele loca i perceptorii — sub a- 
menfnţarea ci vor fi daţi afară — au 
luat pâaă şi j"gul, carul şi chiar por
cul din bltitrra omului. Btterea to
bei a ajuns un râatec jalnic ce pro
voacă urletul fâlni’or.

Results'ul acestor patru ani d« 
guvernare a fost slricirea plugarilor, 
care din lipsa unei politici înţelepte 
nu şi-iu putut valor flea produsele, 
plătind scump p oduiele industriale, 
unde liberalii sunt acţionar?.

Succesul partidului National-Tărănesc 
în alegerile comunale dela Chişinău.

In ziua de 29, Aprilie a avut loc 
alegerile municipale din oraşul Chi
şinău — Basarabia.

Au lost in luptă cinci partide: 
lberalii, naţienal-ţflrăniştli, naţ.-creş- 
tinii, gogiştii şi fi ortul-românesc.

Votanţi au fost: 7647; anulate 223.
Liberalii au avut: 2645 votări, 

National-tărăniştii • 3737 de voturi, 
naţioaml-creftlnii 652, gogiştii 156, şi 
frontul românesc: 249.

Naţlonal-ţirinfştii au luat 11 lo
curi de consilieri, iar liberalii 7 locuri, 

Alegerile au avut o singură sem
nificaţie: unirea tuturor farţelor pen
tru democraţie şi libertate in jurul 
listei naţional-ţărăniste în frunte cu 
di Dlmitrie Bogcj fost mlniitru.

Naţional-jărinlştii su obj'nui un 
succes formldabi1.

S’a dovedit incăodată că ponorul 
iubeşte ordinea şi democraţia.

Ce se petrece în străinătate
LA LONDRA. E fierbere mare. 

Nu nnmai oraşul, care are o popu
laţie de «apte milioane locuitori, dar 
toţ imperiul britanic de pstru sute 
milioane locuitori, se pregăteşte pen
tru încoronarea saver inilor sil. Se 
ridică tribune, statui, st-rguri, se fa: 
exerciţii cu soldaţii şi cu fot cert jul 
cum va fi ia iuoronare.

In ministere se lucrează la profe
tul noului pact orients!, se studii zi 
proectul unei conferinţe universale 
pentru dezarmare. (Ecg’czii deşi se 
lusimessă pe capete, n’au pierd, t 
încă sperm;» într’o pace et:rnă şi 
divini) şl se construeşte postai de 
oiganlzare al viitoarelor state, Arab 
şl Iudeu din Palestina.

LA MADRID. E jale. Capitala 
Spaniei e in plin riiboiu. Oraşul este 
o ruină gata si faci explozie. Spania 
republici, cât şi cea nationalist! duc 
lupta frate contra frate. Această ţară 
minunată a ajuns asi să facă jocul 
roşilor, germanilor «i italieniler, si 
o transforme încetul cu Încetul ia- 
tr’un morman de pietre şi oase ome
neşti.

LA PARIS. Se lucrează de tor 
la terminarea expoziţiei internsţio. 
nale. Din cele 190 pavilioane sunt 
gata numai irei: Germania, Rusia şi 
Italia. Ce ironie I

Ministrul afacerilor streine e In 
continuă legătură cu Londra. Se dis
cută: Problema spaniolă, se caută 
păstrarea prieteniei cuJirlle’din estul 
Europei, şl se meditează asupra unui 
răspuns la Lţelegerea Roma-Berlin. 
Cam acestea sunt problemele ce in
teresează pe diplomaţii francezi.

LA BERLIN. Multă paradă, cu 
Rtesgari, cu muzici şi ca marşul ca
denţat al trupelor,

Diplomaţii lucrează ia cimentarea 
acordului Roma-Berlin şi se studiază 
pos bililatea unei noui politice faţ! 
de Rusia. Un mln'ster special urmă
reşte evenimentele din Balcani şi 
Mica înţelegere, iar altul studiază ţă
rile din nord: Suedia, Norvegia, e t\

LA ROMA, Papa slăbit de boală 
şi nerăj t de persecuţiile Catolicilor 
din Gs.manip, lucreazţ cu un car
dinal la „Cartea Albă*, in care pro
testează contra rasismului şi comu
nismului.

Li 9 Mai se va sărbători un an 
dela creiarea imperiului italian, prin 
Cucerirea Abistntei.

LA MOSCOVA. Anul acesta s’a 
serbat psştele dupl toate regalele 
creştineşti, cu ou! roşii şi slujbe |n 
bîseric'. (Cel puţin aşa spun ziarele).

La Cremlin, fostul palat al ţări
le , in care Sialin, îşi are locuinţa.

Pe o r-ză de 500 metri dtla zi
durile cetăţii nimeni n’are vo; si se 
spropie.

Aci se pun la csle marile planuri 
ale Uaiuneî Sovietice. De aci pleacă 
firele care proiuc războaie, revoluţii 
fn Extremul Orient, in Spania şi chiar 
în St iţele Unite ale Americei.

C*m acestea se petrec în capita
lele mari ale ţărilor din continentul 
Eiropei.

DAR IN BUCUREŞTI? Am avut 
sărbători. Aproape toţi bărbaţii poli
tici au părăsit capitala plecând la 
ţară sau în străinătate.

La 9 Mai s’a desch s luna, Bucu
reştilor. Dacă vom face rost de bani 
vom merge şi noi să vedem ce e pe 
acolo.

Ion al Popi.

Uzufructul faimoaselor
tabere legionare

Aşa numitul partlâ „Totul pentru 
Ţară- fost „Garda de fier", a inven
tat aşa zisele „tabere de muncă*, în 
care au foit concentraţi tineri, a Că
ror lipsă de experienţă a fost exploa
tată de conducătorii grupării In scop 
de reclami politică, făcândn-se Ia a- 
celaşi t'mp apologia violenţei şi pre- 
gitlndv-se ia mod «fstemitlc crimele 
împotriva adversarilor politici.

Ia această privinţă, există perfectă 
ssemăntre litre purii noştri! naţio
nalişti. generoşii şl altruişti pentru 
Ură şi latre bolşevicii din Rusia So
vietici, pcntrucS şi unii şi alţii uzează 
de teroare în s :op de iatimidare po
litică a adversarilor.

Dovezi şi exemple sunt nenumă
rate, clâtcntt insă e, suprimarea or
dinală şi fără precedent la analele 
justiţiei româieşti, a lui Mihail Ste- 
iescu, de către zece tineri gardişti, 
care fn ajunul sfintelor sărbători a 
Paştflor au fost condamnaţi de con
siliul de răibolu din Bucureşti la 
„muncă silnici pe viaţi*.

O pedeapsă c’am aspri! Pentru 
o pe toană au fost răpite socletiţii 
zece, dar făcând abstracţie de orice 
considerent, trebue sl ne asociem in 
mod logic, cu concluzitmilc Comisa
rului regal, care a sp- s că „es/e ca
zul să li-se aplice mexfmu de pe
deapsă pentru a-se dovedi că în tara 
Românească, nimeni nu-şi poate face 
singur dreptate, suprimând vieţi o- 
meneşti".

Dacă stai de vorbă cu cel mai 
minuscul gardist, nu găseşti unul care 
s | dezaprob; fapta bestială a celor 
zece, ba dimpotrivă, toţi se rostesc 
că „bine au fleet*. Câtă nepotrivire

Intre ceiice apun şi ceface fac. 
Ce b’ne z’ar fi potrivit prezicerile 
unui proaspăt gardist Traian Her- 
seni, cnprinse Intr’un caiet verde, 
dac’ar fi sunat tş t :

„Ne ridicăm pe cele mai Înalte 
culmi ale demnităţii legionare, nu 
după cultură, nu după titluri şi nici 
dupl averea noastră*, ci după nu
mărul crimelor ce le avem la activul 
nostru îndreptate împotriva adversa
rilor politici şi nici decurn „după 
frums; ţea sufletului" care n’are nici 
o legătură cu Cei mai degradant |n 
societate, cu Crima.

Afirm acest lucru, basat pe con- 
sideraţiunea ci asasinii plecaţi din 
acest partid, fie cei cari l-au răpus 
pe fostul prim ministru Daca, fie pe 
SteRseu, sunt Cei mai veneraţi. Şl 
— acum — tineret de pe plaiurile 
Hunedoarei, ia aminte că Neamul 
Românesc, care s’a scuturat din ro
bie, după veacuri lungi de suferinţă, 
nu poate fi sortit unui sfârşit nedemn, 
nesecatul lui Izvor de vitalitate nu 
poate fi batjocorit de cătrt nişte ne
chemaţi, care au Inciput să se în
tindă ca pecinginea, care iatunecă 
patere» de rezistenţi, setea de crea
ţie |i ntvo'le Intime de demnitate.

Respingeţi cu demnitate şl curaj, 
bureţi le Înmuiat In oţet pe care ni-1 
întind emisarii aşa zisului căpitan de 
nu ştiu ce oşti, Codreanu, pentruca 
cosştiinţa noastră sl nu devină la un 
moment dat.adorm'tă şl să cădeţi ia 
situaţia c«lor zece a căror situaţie 
sociali a fost definitiv pecetluită de 
Consiliul de Rlsboiu.

Stcămaş, la 11 Mai 1937.
Andronic Peica•

D. ir. Auriii Viii are raiduri.
Ia „So'ia Dreptăţii*, apărută de 

sfintele sărbători, d. dr. Aurel Vlad, 
sis Valahul, fctr’un articol fntltalat d. 
„Maniu şi comunismul" se di la dra 
ca o candoare aproape copilărească, 
spunând, că d. Vlad ar fi obiervatla 
d. Mania, iară din timpul consiliului 
dlr’gent, idei comunişte.

Apoi bine neniţorule, dacă ai ştiut 
asta din 1920, dece te-ai unit cu dl 
Maniu? Cam de ai s'at alături de el 
aţâţi amar de ani, aducându-i laude 
şi preamărindu-1 ? Iată, vezi, d-nole 
dr. Vlad, ce nu vrea să priceapă po- 
fo ul şi dece nu vrea să-ţi creadă 
cuvintele pline de răutate? Pentrucă 
singur te dai de gol.

Mal «pane d Aurel Vlad — par
don dl doctor Viad — în articolul cu 
pricina, trântit ea o plăcintă ţigăneas
că pe două coloane, multe nisbltii, 
înrât, credeţi-mă iubiţi cetitori m’am 
prăpădit de râs. Mi-a prins bine. 
Erau săibltorile şi cum sunt singur 
m’a distrat, viitorul ca Conducător — 
eâad ? — al Valahiei Trafano-Dscebil.

Din pa* tea unui om inteligent, 
cum se pret'nde că e — noi nu i-o 
contestăm — normal ar fi fost ca 
asemenea articol plin de injurii şi în

vinuiri la adresa unui om de talia 
dlui Iuliu Maniu al cărui curaj, cinste 
şi dragoste de ţară e cunoscută de 
toţi să nu apari. Dar săntatea nu l-a 
cruţat nici de data aceasta. Drept 
este, că atunci n’avea cu ce umplea 
coloanele ziarului. Articolul d. Vlad 
e umplutură, de dczlnă. Alte docu
mente inteligente contra partidului 
naţlonal-ţărănist nu are şi atunci şi-a 
ales clevetirea şi minciuna, cea mai 
înjositoare armă pe care o Întrebuin
ţează numai cei lips'ţi de scrupule. 
De altfel, d. Maniu nu are nevoe de 
apărarea roastră. Popularitatea par
tidului dlui Maniu s’a vizat in ale
gerile comunale, că a reuşit peste tot.

In ziarul „Solia nedreptăţii" apare 
tot felul de atacuri contra naţional- 
ţăriniştilor, dar Întrunirile ficţiune! 
de partid al dlui Aurel Vlad nu se 
văd, că nu se pot ţine din lipsă de 
particani.

— Unde eţti. die dr. Viad ? Unde 
ţl-i oastea? un intim mi-a şoptit:

— St,! . . .  d. dr. Vlad are ferbln- 
ţeli, de necai oă a rămas singur. 
D’aia scrie cum scrie.
Deva 11 Maiu 1937. P. C.

Advocatul Vasiliu a fost achitat 
cu unanimitate de voturi

— Falsurile deci au existat în afacerea Skoda —
Tribunalul de Ilfov a pronunţat j 

ieri sentinţa în procesul iutentit de i 
colonelul Pomponfu dial advocat Vi- ' 
siliu-Ciuj In legături ca afirmaţiile ff- 
cute de dsa privitoare la falsurile Co
mise tn instruirea aiaceril Skoda.

Tr.bunalul de Ilfov a aihltat cu 
unanimitate de votări pe d, Vasiliu

Cluj motivând acestea cu inexistenţa 
delictului imputat dstle.

Sentinţa a produs o deosebită Im
presie în toate cercurile, întrucât prin 
achitare se dovedeşte că falsurile din 
scriptele cari eu servit la acuzaţiile 
aduse unor fruntaşi în chestia Sko- 
dat au existat aevea•
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Tot ca la noi.
Parlamentul jugoslav «’a inst»I*t 

de curând In noul său palat a cărui 
temelie a fost puşi In anul 1927 şi a 
fost terminată o aripă,

Continuarea lucrărilor a ne «si ta t 
noui discuţii fi abia îs 1932 s’a relu
at ca să fie terminat In 1937.

Care va si zică tot ca la noi.
Pe cheiul Dâmbo viţei in Ba cur eşti 

romlnii au început In 1914 constru
irea Clădirii senatului. Venind războ
iul lucrările au fost întrerupte şl ni
ci ptnă azi n’au fost reluate.

Doar mai avem şapte ani, până 
la 30 cât le-au trebuit sârbilor să-şi 
termine parlamentai.

Deci, nici o grabă.

G r l a m e l e  n o a s t r e

Un domn din Deva se rătăceşte 
Înainte de paşte, intr’nn sat din pre- 
j arul Orăftiei şi vede lntr’o ogradt 
o ţărancă mulgând vaca.

— Cât lapte îţi di vaca? întrebă 
domnul.

— Opt litri,
— ŞI ce faceţi cu opt litri de lapte?
— Apoi domnfşorule 2 le mim ăm 

noi şi 12 le vindem la Orfiştie . . . .
•

Un ţăran întrebă pe an altul: De- 
ce s'o fi numind partidele alea de 
dreapta şi stsnga?

— Pentruci neştiind nici ei pe ce 
drum s’apuce strigă în gurz mare ci 
merg spre dreapta sau spre stânga.

ŞTIRI.
DIN VIAŢA PARTIDULUI. Se 

face cunoscut dlor preoţi din partidul 
naţional-ţărănesc, că pe lingă Clubul 
Central din Bucureşti s’a înfiinţat an 
contencios bisericesc sub conducerea 
Pr. Dim Ridulescu, parohul Bis. Al
bi, cal. Victoriei. Acestui contencios 
i se pot adresa preoţii noştrii din 
partid pentru diferitele lor nevoi pro» 
sionale ce ar avea la Capitală. Cores
pondenţa şi cererile vor fi trimise pt 
adresa Clubului Central, pentru sec
ţia bisericească Adresa: Bac. Sir, 
Clemenceau Nr. 9.

*

D. lULţU MANIU IN STRĂINĂ* 
TATE. Dl. Iuliu Maniu fost preşedin
te al Consiliului de miniştri, a pleat 
In străinătate şi va lipsi din ţară timp 
de o lună.

NENOROCIRE. Simbătă d. m. în- 
tre orele 1 — 2 muncitorul Roman 
Vârtop a căzut de pe schelele dela 
biserica ort. români care se află Îs 
construcţie.

In urma sa a rămas soţia şi 2 
copii. înmormântarea a avut loc Luni 
p. m.

Dumnezeu să-l odihnească!
•

AL XI CONGRES DE LÂPTĂ- 
R1E. federaţia internaţională de lip- 
tărie cu sediul Îs Bruxelles la care 
este afiliată d!n 1930 şi ţsrs noastră 
organizează din 3 In 3 ani câte un 
Congres mondial de liptărie. Acest 
congres va avea loc între 22—29 Au
gust la Berlin. Cu ocazia Congresu
lui se va organiza şi o expoziţie inter
naţională de liptărie.

Doritorii de a participa la acest 
Congres se vor adresa pentru informa
ţii detailate la: Cos.it,tul Naţional 
Romfn al Laptelui, Bucureşti 6 Sir. 
Dr. Slsicovki Nr. 63 

*

ŢARA TELEFONEALOR. Ia ni
ci o ţară din lume nu sunt atâtea te
lefoane (n raport cu populaţia, ca în 
cetatea Vaticanului.

Iu adevăr ze găsesc aici 600 tele- 
ioaae pentru 700 locuitori, dintre ca
re 101 po tari, 70 jandarmi şi nume
roşi servitori. Sunt in rmdie csm 85 
telefoane pentru suta de locuitori.

Ia America proporţia este 13,4 
telefoane la suta de locuitori, in An 
glia 5,1 la sută, in Franţa 3 3 iar In 
Italia 2 telefoane la o sută de locui
tori.

In statul papal telefonul este au
tomat.

*
CĂSĂTORII: Văduv comerciant şi 

proprietar in etate de 40 ani cu 2 co
pii, doresc cîsitorie cu o văduvă, dom
nişoară până la 35 ani cu dotă dela 
50—100.000 lei.

Trimiteţi fotografii la ziar pt. M. T.
*

ÎNVIEREA LA BUCUREŞTI. A 
fost şi In anul acesta sărbătorită cu 
fastul obişnuit. Sâmbătă noaptea spre 
Duminecă la ora 12 M. S. Regele 
Carol însoţit de voevodul M hai a 
mers ia biserica dela Siâata Patriar
hie, unde a fost întâmpinat de întreg 
guvernaşi lialţi demaitari ai Statului. 
Patriarhul Miron a oficiat serviciul 
divin. Trupe din garda regală au dat 
onorurile. învierea a fort anunţată 
gi prin sunetul clopotul ce1 mare din
dealul Patriarhiei,

♦
FABRICĂ DE NUTREŢ PEN- 

TRU PORCI Şl GĂiNl. La Sibiu s’a 
înfiinţat de cuiârd o fsbrică in care 
si se fzee nutreţ sau mal bine zis un 
fel de făină pentru hrana porcilor şi 
a găinilor. Făina aceasta se face din 
oase şi din carnea ce ss aruncă pels 
abatoare precum şi din răsăiurile de 
pe piei dela argisitod. Toate acestea 
se spală se usucă apoi se macină şi 
gata „nutreţul concentrat* cum se nu
meşte noua hrană pentru animalele 
de casă. Nutreţul concentrat se dă a- 
m;stec*t In uruială şl anume la 4 kg 
de uruiall ze pun la 160 de grame 
din acest nutreţ, Porcii se tograşă 
foarte bine şl iute, iar găinile ouă mai 
mult hr|nindu-se cu nutreţ concentrat 
in amestecai de mai sus. Noul nutreţ 
am putea să-i spunem că este „cafe- 
isl râmătorilor." La târgul de mostre 
ce se ve ţinea în vara asta la Sibiu 
va putea fi văsuţ şi cumptrst.

*

IN CHINA, Peste provincia Ho
nan, s’a pornit o furtună vijelioasă 
de nisip cum nu s’a mai pomenit. 
Circulaţia trenurilor şi comunicaţia 
telefonică şi telegrafică sunt complect 
Întrerupte.

IN ITALIA. S’a făcut o lege care 
ajută pe cei cu copii mulţi. Copii a- 
ceştia vor fi scutiţi de tax sie şcolare 
funcţionarii primesc spor la salariu şi 
drept la Înaintarea in servici fără con- 
dlţlunile legale, La licitaţie se dă În
tâietate celor cu familii numeroase şi 
alte multe talesniri care pot face pe 
italienii si dorească cinstea de a avea 
familie numeroasă. Cât de bune ar fi
toate acestea şi ia noi.

*

ÎNCORONAREA REGELUI AN
GLIEI, Va avea loc Marţi 12 M*i c. 
Pentru a vedea această rară serbare 
sute de mii de persoane au pornit 
in aceste iile spre Londra. Multe ze
ci de mii de persoane vor privi cor
tegiul de pc acoperişul caselor,

*
ORAR1UL DE VARĂ la autori

tăţi. Guvernul a hotărât ca laccpând 
dela 15 Nai, să pană în aplicare o- 
rariul de vară la autorităţile publice, 
Dimineaţa serviciile vor începe dela 
orele 7,30 până la orele 13 30. Ser
viciul de după amiază a foit suspen- 
dat. După sărbători autorităţile vor

lucra d-la orele 15,30 până la orele 
19,30. Acest orsriu va dura până la
1 Octombrie.

*
ŞI-A SCHIMBAT TESTAMEN

TUL. Un propietzi de plirâat din 
Baia-Mire, fiind de mult timp bolnav 
îa z'lele trecute umblând să ia leacu
ri au simţit că au un alt gust de cum 
au avut mai incinte. S’a temut si nu 
fi invenininat nevasta leacnrile. Bănu
iala a laaintat.o şi ia tribunal, iar pâ
nă va ieşi judecata şl st va limpezi 
treaba cu leacurile, beteagul a chemat 
pe notar şi a schimba testamentul 
pe care-1 făcuse in favoerea soţiei. 
Din noul testament a ras-o Cu totul.

*

STUDENŢI ELIMINAŢI. Dnpl da
tele adunate la Ministerul Educaţiei 
Naţionale, numărul acelor tineri cari 
t,mp doi ani n’au trecut examenele 
unui an de studiu, şa ridică la aproa
pe 600 de studenţi la toate universi- 
iile şi ş: oalele de Icvăţământ superi
or. Aceşti tineri vor fi ştergi dintre 
studenţi cu drept a studia la univer
sitate.

*
ANUL ŞCOLAR SE VA ÎNCHE

IA CU 2 SĂPAMÂNI MAI TÂRZIT. 
Ia urma faptului că anul acesta şcoli
le au foit închise mai multă vreme 
din cauzt epidemilor, inch d ;rea cur
surilor se va face cu o întârziere de
2 săptămâni.

*

S’AU SCRMPIT ŞI OILE. In săp
tămâna trecută s’a ţ nut la Sibiu la- 
datinatcl târg de oi. Perechea de oi 
cu miel cu tot s’a plătit cu 1600—1700 
lei perechea fără miel 1200—14001el. 
Faţi de trecut aceste preţuri araţi o 
urcare Însemnată. Şi preţuile vor 
mai creşte fiindcă se cere carne mul
tă, pentru conserve ta străinătate.

*

De vânzare!

U i dormitor din lemn do tran
dafir america ,̂ un serviciu 
d* porţelan pentru 12 per
soane 3 ărrp decorat ve fru- 
mo se ş! mal multe tablouri. 

InformaţUioi se pot da îa S'r. 
M h ■ • Vdeizu [Sp. 34

Bl tur
de 17  lu n i, ra s ă  z i-  

m en fa l, se află de  

vâs zare. — D o r ito r ii  

a se adresa la :

CRANCIOVA IOSIF
rom. Aurel Vlaicu,

iTatlof
G m >5r TRACTOR marca 
FORDSON netesar p-rtru 
batozl de treerat. Po?te ii 
falovt de 2—3 »ni d»r ia per
fectă ştire de fuacţ oaare.

A se sdf z* ofe.’te d-lui.

T o m a  Io rd a n
Com. MÂNERĂU. pl. H medo»r*,

nu mu mul
.aess- ^ â' . ms mamamm

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

Vizitaţi cu încredere noua bo
degă bine asortată, din Casele 

Reuniunii Meseriaşilor Români,

C o ti ţ i  m im a i  .,S o S ia“

|  M o t o r
d e  v â n z â n d

di 10 H. P. s’stem Fero gricola, renovat 
în 1936, palton nou, dî’ndru strurg t, cap 
nou, rezervor de ap3, pompă. — Bun 
pentru a conduce o batoză de treerat de 
800—1000 mm.

Uşor de iranspor at cu 2 boi.
Preţ f. redus. Informaţiunl îa:
VOI NA VIDA,  corn. Sarmiseghetuza jacî. Huned sra.
— Se poate vecea în funcţie în r rice 2 1.
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