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In alegerile cari se apro
pie poporul este chemat de 
l o z i n c i l e  noastre sfinte; 
dreptate, libertate şi cinste,
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Soluţionarea cea mai dreaptă a crizei este
chemarea partidului NAŢIONAL-TÂBÂNES3 la guvern

Declaraţiile d-lui Ion Mihalache
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Despre pretinsele realizări liberale
Realizările pentru partizanii liberali au în
trecut cu mult realizările pentru (ară,

In cursul zilei de Marţi 10 Noemvrie 1937 dl 
Gh. Tătărescu s’a prezentat în audienţă la M. S. Re
gele. In această audienţă a prezentat un memoriu 
asupra activităţii partidului liberal. — Această audi
entă în realitate a fost ultima audientă în calitate 
de prim*ministru a dlui Gh. Tătărescu.

Toate acestea s’au văzut precis din făptui că 
atât în cursul zilei de Miercuri cât şi în cursul zilei 
de Joi M. S. Regele a primit pe rând, pe toţi şefii 
de pai tide aflători în capitală.

Aceasta însemnează că guvernul este virtual- 
mente căzut şi că M, S. Regele a început consultă
rile şefilor de partid * spre a putea da soluţie crizei 
de regim.

Toate cercurile politice serioase, sunt convinse 
că, partidul Naţional-ţărănesc va avea rolul princi
pal în soluţionarea crizei.

De altfel chiar prezidentul partidului liberal dl 
Dinu Brătianu apoi prezidentul partidului conserva
tor dl Grigore Filipescu, au recunoscut dreptatea 
partidului nostru şi au recomandat M. S. Regelui un 
guvern naţionai-tărănesc.

in cursul zilei de Vineri se vor continua au
dienţele cari vor sfârşi prin audienţa celor doi pre- 
zîdenţi ai Camerei şi Senatului, după care Vineri 
său cel târziu Sâmbătă M. S. Regele îşi va da avi
zul său privitor ia succesiune.

C onsfătu irea ardelen ilor

D. Ion Mihalache, preşedintele 
partidului naţional-ţărănesc, a făcut 
ziarelor declaraţ i In legătură cu 
diseursul-manifest pronunţat la clu
bul liberal, de către d. Gh. Tătă- 
râscu, preşedintele de consiliu şl 
retransmis de posturile noastre de 
radiodifuziune;

„Am ascultat la radio — timp 
de oră şi jumătate — placa cu 
discursul dlui. Gh. Tătărăscu. Am 
recunoscut piesa şi autorul — n’arn 
Înţeles spectacolul.

O guvernare de 4 ani de fra
ze şi de fats: nu se putea isprăvi 
mai simbolic, mai expresiv.

Exagerările, neadevărurile de
naturările, mistificările, au fost pu
se în cifre şi prezentate în scena
riu sonor.

Asum vr-o 2 ani a mal încer
cat mdoda cu prilejul unui discurs 
la mesaj. Am cerut cifrele de bază 
corespunzătoare Muscelului ca să 
fac verificare personală. Dosare cu 
fotografii şi cifre răsturnătoare ale 
afirmărilor primului ministru stau 
şi azi mărturie la directorii mate
lor cotsdlaae.

Va veni ceasul inventariere!

exacte atât a realizărilor pentru 
ţcră cât şi a realizărilor pentru 
partizani, acestea din urmă cu a- 
dt. virat reale.

Deocamdată Ţara. Ţara cea 
desculţă. Ţara cea cu dese sinco
pe de autoritate şl prestigiu luă* 
untru şi cu obrazul pălmuit pe di
nafară (precum însuş primul mini
stru a recunoscut în Martie trecut) 
Ţara aceasta care suferă şl tace 
umilită şl-a arătat recent simţămin
tele reale faţă de guvernul Tâtă- 
răscu, îmbrânelnda-1 „masiv* cu 
70 la sută din cetăţenii întrebaţi.

Şi i va face dovada că nu se 
poate lăsa asfixiată în atmosfera 
de minciună, ipocrizie fals şi ca- 
rageliane fraze patriotarde ce as
cund un meschin afsceriim de 
partid, acoperit de cenzură şl că 
nu mai poate tolera reînvierea re
gimului, care altădată a adus pe 
1907 şi pe 1916.

Discursul dlui Tătărăscu putea 
să rămână la clubul liberal — pen
tru ridicarea moralului trupelor sa
le, Dar. cu scenariu dela radio — 
el constitue o cinică sfidare de ul
timă oră şl o inutilă provocare.

Cela mai mari potlogării din tara românească
Miercuri d. m. la locuinţa dlui prezident M.hai Popovlci a 

avut loc consfătuirea tuturor fruntaşilor ardeleni aflători la Bucureşti, 
în care s’a constatat şi de astă dată că ardelenii sunt solidari uniţi 
în jurul marilor săi conducători.

P reg ă tirea  a legerilor
Ia săptămânn trecută a avut loc la Timişoara consfătuirea frun

taşilor din judeţele Bihor, Arad, Timş, Severin, Hunedoara şi Caraş. 
sub preş'decţia d-lui Mihai Popovici. — Io această consfătuire s’au 
luat dbprzlţfunile necesare în vederea alegerilor ceri vor avea loc 
Intre 15—20 Decemvrie fie că le vom face fiind la guvern fie nu.

Mare neînţelegere între liberalii cei de sus
Acum după ce s ’a terminat caş

cavalul la liberalii cei de sus a  înce
put d h în 'a  îifre ei. Au în eput sft 
se c rte si sâ se aCizs unii pe alţ i 
«—D m  B ătesnu deebea aşteaptă 
ca să treacă in opoztie partidul ca 
•ăHi pună la punct pe dl Tătărăscu

j — Dl Tătărăscu în schimb deabia 
âsleaptă să îl poată da afară din par
tid pe dl. Dinu penteu a rămânea 
singur sef. — Aga nenplegîrî ating 
g cu {ara şi interesele ei deaceia a- 
c eti oamen nu mai tiebuie să se 
apropie de guvern nici cu gândul.

s’au fâucut de guvernul liberal

Din felul cum se laudă liberalii 
cu guvernare a  lor, s’ar Părea că ei 
au uitat de afacerile gi potlogăriile 
veroase ne-au făcut cu perimetrele 
petrolifere, cu devzefe, cu G 'o’z C v  
gero gi celelalte scandaluri cari ne-

au făcut de pomină în fata streină- 
tăi?.

Ţara gi poporul care a suferit de 
pe urma eces’or ticăloşii nu va u<ta 
si le va răspunde cum trebue la 
t rnpul cuveni 1.

G u v e r n a r e a  l i b e r a l ă ,
s i fo st o guvernare d e  ja f

Lberalii se laudă fcont'nu că | 
guvernarea lor a  fost o guvernare 
de constroect'i Şi consolidare.
Adevărul însă este următorul: Datorită 
faptului că criz i intern 4 onală a fre
cai gi viefa economică s-a redresa 
în toate ţările, gi în tara românească 
economia s’a  îndreptat. Liberalii In

j lec să fo’oscască această împrejura
re favorabilă pentru tară făcând de 
2 sau 3 ori atâtea lucruri pentru po
por, — au dat prilej partizanilor li
berali să facă auroape oe fiecare lu
crare publică câte-o afacere, făcân- 
du-gi averi personale. Acesta nechia- 
mă jsf In averea publkA
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„Soluţia normală” cerută 
de gazeta dlui Vlad

loyeşte în simţul moral al ţării

Munţii noştrii aur poartă
Suferinţele moţilor sclavi din paşalâcul .Micei"

de: N. Lazăr

Un !ns dela .Solia Inslnuititii* 
I?i permite, aram ca şl alţi dată, de-a 
adresa cele mai ordinare invective h 
adresa P. N. Ţ. fi-a demonstra f ir i 
o logică pe care se pretinde c’o stă
pâneşte că partidul Naţloa&l-Ţfirănesc 
n’ar fi îndrituit a lua puterea din ur
mătoarele cause.

1. N’ar avea „bărbaţi* cu care 
aă formeze guvernul, fiindcă cei ca
pabili, (ca D-nii T iIîs , Vlad, Mirto 
| .  a.) care an format şi constituit 
„Competiţia şi „Ştlinta guvernării“ 
In part. naţional-ţâranesc au trecut în 
Frontul Românesc.

2. A doua cauză ar fi după acest 
inconştient, care repetă mereu ace
leia formule stere&tipe, c i partidul 
naţlonal-ţărăncsc n’ar avea un pro
gram in general şi unul economic 
In special.

3. A treia cauză „legală si loglcă“ 
după ciracul cu .soluţia normală" 
ar fi necesitatea unui „guvern de 
dreapta nationalist

Acestea ar ii cele 3 puncte ca
pitale, care după cirac-vaUhistui ar 
îndepărta part. naţ.-ţfir. de putere.

Să vedem acum întrucât rezişti 
anei critici obiective.

a). Prin defecţiunea d-lui Vaida 
din 1935, Partidul naţional-ţăranesc 
n’a pierdut nimic, dimpotrivă a sim
ţit o uşurare, lalracât s’a curăţit la 
iei unui organism sănătos, de pecin
ginea ce se tncuibsse tn sânul său, 
care pecingine prin iritarea ce i-o 
produce, it cauza mai mult imepedi- 
mente in drumul său spre bine.

In sânul partidului nctional-tără- 
nesc nu s a  produs decât o expul
zare a elementelor compromise•

Se simte oare tn acest mare par
tid Naţional şi ţărănesc plecarea in
trigantului domn V. Tulea, a falsetu 
roiul care in noaptea de 11 Aprilie 
1937, cu ocaaîa alegerilor judeţene 
din Sibiu a răspândii ştirea prin ga- 
sela „Cuvântai* că guvernai liberal 
a căzut şi Ol. Alexandru Vaida va 
forma noul guvern.?

Se simte plecarea dlui. Vud ? Nu? 
Şi aceasta sincer o af im, btzat pe 
ceiace cunosc din trecutele alegeri. 
Când alegătorii naţ-ţâr. in mod spontan 
respirau mal uşuraţi c’au scăpat de 
dl Viad care nu Ic-a făcut nimic de- 
etnd e România Mare deşi a avut 
ocazia tn mai multe rânduri.

Cu atât mai puţin se simple lipsa 
dini Eduard M*to, cel cu contraban
da din acest an şi foarte, foarte pnţta 
a celorlalţi.

b.) Cât despre lipsa de program a 
P. N. Ţ. afirmată de dracul simbrlsş 
e o minciună sfruntată. Programul 
P. N. Ţ. ex'stă tatr'o broşară a par
tidului foarte bine îngrijită pe care 
oricine doreşte să vază ce vocşte a- 
cest part.d şi-l ţoale procura şi ca 
atare şi cel vizat. E un program rea
list, clădit pe cele mai evidente ne
cesităţi colective ale tarii. Ori decâte- 
orl a fost supus judecăţii corpului 
electoral a fost aprobai si subliniat 
prin majorităţi zdrobitoare de voturi

care dau dreptul P. N. Ţ. la succesi
une pe căile normale ale unei lupte 
politice serioase. îilăturând prin ca
racterul s iu  loial orice piedică ima
ginabili din calea venirii sale la pu
tere•

c.) Şfapol — şl-n cele din u?m-, 
„sotaţl« norma’ă, legală şi logici a 
dracului dda  .Solia InsirtuitâUi“ nu-i 
de!or nici normală, nici legtli şi nici 
logică din urmă oarele pun:te de ve
dere:

1) In alegerile administrative gru
pările de dreapta n ’au obţinut In to
tal număml de voturi pe care l-a ob
ţinut. P. N, Ţ,
2) Dae’ar fi posibilă o unire s’sua coa
liţie a grupărilor de dreapta, ele ar 
fi ficat-o pâaă acum, L!p*a unui pro
gram unitar ambiţiile personale şi de
osebirile fundamentale de doctrină de 
altă parte, fac imposbtlă orice cola
borare sănătoasă intre aceste partide.

3) In ceiace priveşte politica exter
n i a României, partidele de dreapta 
au adaptat altă atitudine decât cea 
redamatâ de interesele superfosre 
ale ţării, dels care nu se poate nimeni 
abate şi nici nu trebue să-se abaţi.

4.) Mergând mai departe: Este o 
sibilă o colaborare a Dlui Gog* fu
garul dela O teaiţa şi autorul pactu
lui dels Ctauea, care pentru câteva 
mii de votai i a admis at dăiuri de 
tricolorul romanesc să igureze fi cel 
unguresc, cu „vitejii legionari“ cu 
aşa mm şi pretinsa mişcare de pedep
sire a jafului jn averea publică şi 
de sancţionare a politicianismului că
reia ii place s i  spună că va institui 
tribunale speciale pentru toţi jefuitori 
ta avere* publică in timp de 24 ore 
după venirea la putere.

Această mişcare csre după spusa 
ei a fficut şi a realizat multe minună
ţii şi opere de mare valoare, a pri
mit în rândurile ei de ortodexl şi de 
cinstiţi de un caracter şi de-o mora
lă fără pereche, pe omul «don, pe 
naufragiatul şi ratatul tuturor parti
delor politice pe Domnul Mihiii Ma- 
noilescu fost guvernator al Băncii Na
ţionale, subsecretar de stat şi minis
tru. Aciuaml standard al „gărzii de 
fer“ care datorită influenţe* sale po
ntice, pe care o utiliza pentru a pro
mova interesele lui Zoltan Szanto, 
Niculae Szsato şl Iacob Moîaar pro- 
pfetarli minelor de cărbuni din Ar
deal toţi români get — beget, a pri
mit zeci de milioane cadouri: Prin 
această încuscrire a „Girsii de fer" 
Cu omul — Cadou, ftrsa este de
mascată.

Ce n’aa făcut celelalte partide a 
făcut garda de fier, primind în rân
durile ei un om încărcat cu io?te pă
catele trecutului.

lată dar, atâtea consîdargţiuni, in 
faţa cărora „soluţia normală, legali 
şi logică cade dela sine. Aşa dar 
toţi rataţii politici cu partide care în
cap la o masă de familie comandă şi 
caut! să-şi impună voinţa pentru de
semnarea guvemclorţărli.

(C ontinuare  I I )

Pentrncl ei sunt trataţi ma* rău ca 
animalele, sunt înjuraţi de către toţi 
streini! şl veneticii „Micei* ca*! după 
d^vlz* dluj Gog* ar trebui Izgoniţi 
peste graniţă, sunt bătuţi până la *âa 
ge şi gârboviţi de agenţii „Micei”, 
zdrobiţi de paturile de puşti ale jan
darmilor şi uneori strangulaţi In clo
sete. Mai nou, puşcaţi In m!?z de 
noapte de câtră căţeluşii paznici ai 
.Micei* toţi streini de neamul şi le
gea românească.

S’a latâmpiat in iarna trecută, că 
un fost voluntar român, care şi-a văr
sat sângele pe câmpul de luptă a Mă- 
i fişe şl lor punând şi el o mică petri- 
clcă la temelia României Mari, să fie 
puşca! fără motiv, de un ungur la 
ordinul altui ungur, angajaţi ai „Micei 
Pardon! Acela care la puşcat este 
român (?) cu numele Es Innas şi a- 
cela care a dat ordin de fmpuş are 
este iarăşi un român (?) cu numele 
de Gudâîz ban înţeles, că români 
de ai dlui Goga, SA poate mai mare 
suferinţă ? S I ne «xplfca dl Aurei 
Vlad, ce vrea să fie asta, România a 
românilor s’au romă aia s capitaliştilor ?

Sunt expuşi la cele mai mari şl 
primejdioase pericole de moarte In în
treprinderile „Micei". Nici o îmbună
tăţire pentru ei nici o milă s iu  ocro
tire creştinească, nu beneficiază nici 
măcar de protecţia ce o au animalele 
prin Codul Penal Regele Carol II, 
care prevede pedepse pentru chinui
torii animalelor.

Oh 1 d«.câ barem fa protecţia pen
tru animale ar ajunge sărmanii moţi 
s slavi ai „Micei" s’ar face o niţică u- 
şurare şi pentru ei, un st'op de drep
tate şi ar răsufla mai uşor.

Dar nu vede nimeni, că moţii 
sclavi ai „Micei* sunt sută la s«tă 
tuberculos*, din cauza multor şi ma
rilor neajunsuri apăsate pe umerii 
ior din partea naţionalismului falş al 
diui Goga şl a capitaliştilor jidani 
întovărăşiţi ca el.

Nimeni nu vede, nici nu se Inte
resează că moţii sclavi „Micei* urma
şii legitimi ai adevăraţilor proprietari 
ale imenselor bogăţii din Z nand, au 
ajuns tn urma şmecheriilor fi diavo
leştilor apucături capitaliste sfi lucre
ze ia „Mica* pe cile 35 — 40 — 50 
60—70—80 şi foarte puţini pe câte 
90 iei la si sumă din care trebue s l 
trăiască o familie dan câte 6 — 8 — 9 
persoane până când vreo Câteva du
zini de mari funcţionari streini aduşi 
din alte ţinuturi, (n frunte cu dl Go
ga Incssrazi sute de mii, br chiar 
milioane anual. Din cauz* aceasta 
moţii sărmanii nu se pot nutri înde. 
ajuns mlrgininda-se şi acum Îs MĂ 
LAI şi oţet, ceapă şi mălai şi in ce
le mai multe ori la foame seacă.

Iată o d.spozjţle. Cel care munce
şte din greu ca răsplată flămânzeşte 
|i  tânjeşte, iar cei care trândlves: 
şt le-a foit ura.t să fie sbifiiul nemi
los a cap.talismului distrugător se în- 
buibl la multe bunătăţi. D«! aşa t -  
ske pentrucă as* vrea di G ,g* dicta
torul Micd.l

Am dori să ştim cum se împaci 
dl Vlad Aurel cu aceste apucături 
capitaliste dacă vrea bine poporului 
S i ne spue!

Nu şi bate nimeni capul, că moţii 
sclavii Mied sunt forţaţi şi constrânşi 
la o muncă foarte g e», pericu’ossl 
siniffiţil care ajuţi şi favoilzetsfi moar 
t-a ce seceri prea detimpurlu pe

foştii lupiito-i ai cauzelor naţionale 
Din cauz» forţei se Inlâmpl», de iele 
nenorociri d<-*ele accidente pe r ma 
Cfirora rin-ân o droaie de nenorociţi 
ca oameni fnvsFz1, orfani rlm işl Ia 
grija aorţii, vfduve neefij'te şi lipsite 
de aprij'n şi ocrotire, ajunşi cu toţii 
pe drumul pribegiei, iar cei de’a 
„Mica* dl Ambruş taie fi spânzură 
ca şi Când s’ar afla între cele mai 
periculoase animale sllbatece şi se 
desmetrdîi tn cele mai alese bunătăţi 
căutând cu ori ce preţ să distrugă 
pe aed cari ai indrisnl să ceară drep
tate-

O altă pricină ş : mai gravii, care 
va depopularist Zrrandul încurând, 
fsvorâtă şi aceasta pricină din dorul 
de Imbogiţire mai rapidă a fasciştilor 
dini Goga dela „Mica” este obiceiul 
rău şi păcltos la care s’au dedat ce
le mai multe femei din Z trasă, la 
păcatul avortulni şl la acela de a nu 
da naştere de copii.

Dacă latre bi pe câte o teme e, ca
re se mărturiseşte pe f tţ l  că a comis 
astfel de picate, |-ft răspunde: că na 
ar comite aşa picate, daci posibilita
tea de exist±nţt ai fl mai uşoară, sau 
dacă n’ar fi nevoită S1 rabde foame 
şl pe iângl ceilalţi 4 — 5 — 6 copii 
Ce-i mai are. Cu păcatul n’ai ce o 
combate ci răspunde imediat Intre- 
bându-te: „Dapoi dini Goga şi celor, 
lalţl jidani cari stau alături şi trag 
sute de milioane pe nemuncite de pe 
spatele bărbaţilor noştri na-i picat 
„Ce face dl Goga cu 24 milioane 
anual?" Să Impartfi barem 20 mili
oane anual pentru noi şi atunci şl noi 
vom naşte copii eres când a-i de mici, 
fascişti gen Goga*.

Istl pe dl Goga făuritorul naţio
nalismului creştinesc, provo :at de 
moaţele dia Zirand şi chem a la da
torie, adevărata datorie pentru Rege, 
Neam Patrie.

ŞTIRI.
Dl Iuliu Manlu sl-a serbat Marti 

26 X. ziua numelui. Dl. Iuliu Mania 
fost preşedinte al consiliului ş!-a ser
bat Marţi la Bădăcin — In cere res- 
tsâns, ziua numelui.

Numeroşii săi prieteni personali 
cari ştiu că dl Mania se numeşte Di- 
mitrle Iuliu, i-au trimis felicitări.

Să ni-1 ţie D-zeu la mulţi ani.

C ăsătorie, Cu plăcere anunţăm 
căsătoria diui Nicolae Adam din corn. 
Ruda Brad, cu d-ţoara Irina Hărăgus 
din comuna R gea, cununia relig:oasă 
a avut ioc în z ua de 7 Noembrie 
e. c. In b serica ort. rom. din Ruda. 
Sincere felicitări.

•

Căsătorie. In ziua de 24 Octom
brie e. c• gipa serbat cununr’a religi
oasă în biserca gr.-cat. din Balsa 
domnul Petru M.huţ cudra ManţiLu-
cărel. Le dorim noroj gi fericire.

*

Căsătorie. Anunţăm căsătoria tână
rului Barb loan din comuna Băcâia 
cu Doranica Ivag:u din c°rrr. Băcâia 
ce s’a serbat î i  ziua de Dumineca 
11 Octomv ie a, c. în biserica ort. 
rom. din Bfcâia. Nuni au fost Mun
tean loan gi Muntean RaveCa.
Le dorim mult norcc gi fericire.

G e l  num aiS o lia"

Noembrie 1937.
Andronic Peica.
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