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Pornim în alegeri cu frun
tea ridicată, — pentru cinste, 
dreptate şi libertate.

Jos tirănim liberală cu 
cenzură, stare de asediu şi aco
perirea tuturor hoţiilor.
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T ă tă r e s c u - lo r g a - V a id a  s ’au  h o tă râ t  s ă  c o la b o r e z e  n u m a i p e n tru  a  lo v i în  d e m n ita te a

n a ţio n a lă  şi în  P a r t id u l N a ţ io n a l-  Ţ ă r ă n e s c .

In noiil guvern nu ©st© nici un Ardelean.

Cum s’a desfăşurat criza,

După ce guvernul Tătărescu şl-a dat demisia, 
M. S. Regele Caro! Il-a Ta chemat în audienţă pe 
dl Ion Mihalache, preşedintele partidului Niţionsî-Ţă- 
rănesc, şi l’a încredinţat cu formarea noului guvern, 
M. S. Regele i-a pus însă condiţia, să încerce să 
facă o împăcare cu dl Vaida.

D-l preşedinte Ion Mihalache, ştia însă dinainte 
că, o împăcare cu Vaida, partidul naţ.-fâr. nu o pri
meşte şi nici nu ar fi cinstită, căci ar însemna să 
repunem în drepturi pe aceia cari au trădat partidul 
naţlonal-ţărănesc, aşa pe cum ştim. Deaceia dl Mi
halache a dus chestiunea în discuţia comitetului de 
partid şi comitetul în unanimitate de voturi a res
pins înţelegerea cu dl Vaida.

Comitetul nostru a hotărât că, mai bine în 
opoziţie şi cinstiţi, decât la guvern pe calea abdică
rilor morale.

D-nul Ion Mihalache la M. S. Regele
Ca urmare a hotărârii comitetului, dl Ion Mi

halache s’a prezentat din nou fa M. S, Regele şi a 
depus încredinţarea primită de a forma guvernul.

Dl Ion Mihalache a arătat M S. Regelui că par
tidul nostru are un program bine chibzuit şi în amă
nunţime studiat, — că are foarte mulţi fruntaşi, cari 
sunt hotărâţi să ducă la îndeplinire acest program 
şi că partidul naţional-ţărănesc este cel mai popular 
partid din ţară, şl astfel tşi poate asuma singur sar
cina guvernării.

Şi ceilalţi şeii de partide au propus 

Partidul Naţional-Ţârănesc.

Când M, S, Regele i-a întrebat pe ceilalţi şefi 
de partide că cine ar trebui să vină Ia guvern, atât 
dl Dinu Brătîanu, şeful part, liberal, cât şi dl Grigore

Fdipescu, şeful part. conservator şi dnii Săveanu şi 
Lepădatu preşedinţii corpurilor legiuitoare au răspuns 
M S. Regelui că partidul cel mai îndreptăţit de-a 
lua guveinul este partidul Naţional-ţărănesc în frunte 
cu DL Ion Mihalache.

Totuş M. S. Regele a crezut că di Mihalache sin
gur nu poate forma guvernul.

Cu ce condiţii a fost încredinţat> _____i__

d-nul Gheorghe Tâtârescu
După ce dl Mihalache nu a primit să formeze 

guvernul în colaborare cu dl Vaida, a fost din nou 
chemat de M. S, Regele, dl Tătărescu, şi încredinţat 
cu formarea guvernului, cu condiţia ca să facă o co
laborare cu dl Gh. Brăteanu şi dl Gr. Iunian,

De ce a fost respins dl Tătărescu.
Atât di Gr. Iunian cât şi dl Gheorghe Brătlanu 

a respins propunerea dlul Tătărescu de-a forma îm
preună guvernul, fiindcă dl Iunian este hotărât con
tra cenzurii şi a stării de asediu, pe care liberalii 
vreau să le menţină, •— iar dl Gh. Brăteanu a dus 
de 7 ani o luptă necruţătoare contra liberalilor şi a 
dlul Tătărescu şi acuma i-ar fi fost ruşine să se căr- 
dâşească cu aceia pe cari i-a înjurat 7 ani.

Cum se joacă cu voinţa ţârii
d-nul Gheorghe Tâtârescu

Deşi nu a reuşit să formers guvernul cu dnii 
Gr. Iunian şi Gheorghe Brătlanu totuş s’a uitat 
împrejur să vadă că oare cine ar sta de vorbă 
cu el pentru un ciolan cât de mic. Imediat i-au 
şi ieşit în cale fripturiştii şi linguşitorii şi astfel a 
încheiat cu dl Iorga pact de guvernare dându-i 
2 miniştrii 10 deputaţi şi 5 senatori şi a înche
iat cu di Vaida un pact electoral dândui dintre 
360 numai 35 de deputaţi şi dintre 240 numai 
15 senatori.
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Ţara şi Ardealul profund revoltate.
Ţara întreagă este revoltată de feiul cum s’a cossstitait acest 

gurern căci el nu ari nici măcar aedperlrea la! Dina Brătluna ca 
şef al par ti dalai liberal. Tovărăşia lui Iorga sminteşte tării nenoro
cirea financiară iik 1931—32 cind 6 lnni nn s'aa plătit salariile 
da funcţionari şl când s’a distrus complect creditai.

Ardealul lasă este cel mai raroitat căci In acest guvern nu 
are nici nn reprezentant între miniştrii sa portofoliu san subsecri- 
târl de stat.

Noi credem că M. S, Regele va 
lace dreptate.

Noi suntem convinşi că acest guvern este unii de foarte 
scurtă durată fiindcă astfel cam este compus un dă ţării garanţia 
nnai guvernări serioase. Credem că M. S. Regele va face In cutând 
dreptate pentru binele poparnlnl şi-a ţării.

Trădarea i-loi M
„In persoana lui Iuliu Maniu s’au 
acumulat toate virtuţile rasei* spu
nea dl Vaida-Voievod.

Patruzeci de ani încheiaţi, dl 
Al. Valda-Voevod a fost In frun
tea noastră, luptător fără de fiică 
şl fără de prihană. Patruzeci de 
aiH a stat neclintit alături de con
ducătorul nost», de dl Inlin Ma
nia. Ajunseră aceşti doi mari lup
tători nn numai prieteni nedes
părţiţi, ci adevăraţi fraţi. Şl ni
meni In lume nn l-a cunoscut mai 
bine < pe di Maniu, decât di Al. 
Valda. Şl nimeni n’a vorbit de
spre „idolul Ardealului* aşa cnm 
a grăit, In nenumărate rânduri, 
dl AI. Valda Voievod. La 4 falie 
1931, Intr’o şedinţă a comitetului 
central al Partidului nostru, dl 
Vaida a spus, Intre altele, urmă
toarele:

„Toate însuşirile ardelene,

toate calităţile bnae ale acesta* 
popor ie sintetizează şl personi
fică lalin Maniu. In persoana ini 
s’au acumulat toate virtuţile rasei.

Inlin Maniu a muncit pen
tru ideain! poporala! rtmân, cu 
convingere apostolică. El şi-a for
mat acum, In faţa forului său su
fletesc, o convingere. (O. Mania 
hotărâse să se retragă)... Ei a 
volt să schimbe heieţii sufletului 
în Oameni liberi, cn conştiinţă şl 
să asigure pe vede existenţa sta
tului. Şi ce i-a fost dat să vadă? 
O adefărată irtgedle. Om cu su
flet de puritan, după o viaţa de 
lupte grele, 0 mână de oameni 
l-an stat !n cale, organizaţi in 
coterie*.

„Menirea noastră este ca împre
ună să mergem până la sfârşitul 
vieţii* - spunea dl Vaida.

La 1 Decembrie 1932, Iu ca
drele unii Impunătoare manifes
taţii autlrivlzionlste, acelaşi Ai. 
Valda făcea următorul portret al 
lut Iuliu Maniu:

„S’a discutat mult, dacă Intre 
şeful nostru, dl Iuliu Maniu (a- 
plauzc) şi Intre mine există vrd-o 
neînţelegere. Soartea noastră Insă 
a foit soarta Ini Castor şl Pollux, 
NM am copilărit împreună, am 
avut acelea fi bucurii, aceleaşi 
năcazuri, am suferit aseleaşi În
frângeri, am uvnt ace eaşi tri
umfuri.

Suntem două firi fundamental 
deosebita. E i -  mal Impulsiv, 
mei agresiv.

El, mai calm,* mai Înţelept. 
Poate că soarta însăşi a vrut să 
ne aprdple unul de alta-, spre a 
ne Ibtregl în munca armonioasă.

Anul tiecnt Dv. ştiţi, răspunzând 
unul discurs al lui Iuliu Maniu, 
am arătat că, precum am fosta- 
lături o viaţă întreagă, menirea 
noastră este ca Împreună să mer
gem până la sfârşitul vieţii (a- 
plauze prelungite). In colectivita
tea organizaţiei omeneşti, indivi
dualităţile sunt determinate. Dela 
1848, dela Simion Bârnuţin în
coace, neamul nostru n’a avat o 
exteriorizare a spiritului său, de 
talia iul IaJin Maniu. El este şeful 
nostra şl suLetul latre galul partid 
Naţional Ţărănesc (aplauze).

Să ue unim cu toţii, în jarul 
iahtului nostru şef Iaiiu Maniu, 
care na este numai simbolul u- 
nlt&ţll partidului Naţional Ţără
nesc ci şl simbolul unităţii na
ţionale (aplauze farton ase, stri
găte: trăiască Iuliu Maniu)*.

(Detiţi numai „Solia“

Dl Vaida îşi calcă ia picioare trecutul.
Dl Vaida- Voevod, care făcuse 

aceste legămlnte sfinte, de a mer 
ge până la moarte cu Iuliu Mratu, 
la 1935 s’a despărţit de Iuliu 
Maniu, l-a părăsit, a ire ut ia 
tabăra duşmanilor lui! Când s’a 
auzit acest lucru, iumea a rămas 
uluită. Nu voia să creadă. Era 
Intr’adevăr de necrezut. Părea «u 
neputinţă ca un om e« Al. Valda 
Voevod, un om încărunţit in luptă, 
să-şi calce in picioare trecutul, 
să-şi facă de Ocară bătrâneţea.

Şl totnşi era adevărat: dl Al. 
Vaida a pornit la 1935, ai treilea 
val de „friptuilsm*. Un mare pă 
cat şl o mare greşeală, De ne
înţeles şl de neiertat.

Pentrnce A săvârşit dl Vaida 
acest păcat de moarte?

Se ştie de ce. -  După o viaţa 
de luptă apostolică, di Msnîu de
cisese tă se retragă din fruntea 
guvernului şi, mai apel, a parti
dului. De ce? Ne-a spus-o dl

Valda. Fiindcă: „o mână de oa
meni l-au stat ta cile, organizaţi 
In coterie*. NU mai putea gvverua 
eu mâna liberă şi după intere
sele poporalul. 1 se cere» să j &ce 
cum fi câ tau anumite pute i a- 
s'uuse Ie umbră. Aceasta . r fi 
fost o umilire a naţiunii. O tră
dare a «1. — De setea dl Mania 
s’a ridicat împotrivă ca toată tă
ria şl ?u toată sirăşnlcla. Na a 
voit să lase să se pe ardă nici o 
iotă din drepturile pe care naţiu
nea ie-a câştigat cu jertfe de vea
curi. Nu putea suferi ca peste 
ţara noastră să domnească ne
cinstea şl imoralitatea. Decât s i 
rabde asta, mal bine s’a lăpădat 
de strălucirea puterii şl a Înce
put o nouă luptă ptntru a pune 
din nou naţiunea ta drepturile 
sale şi pentru a spăla de pe 0- 
brasul ţării noroiul corupţlt! şl 
imoralităţii.

Valahismul" — o rătăcire
Pe deasupra mai este şi o m a 

r e  r ă t ă c i r e  drumul pe care 
a apucat d. Vaida Adevărat drum 
al p e zării.

1. D. Vaida vrea să schimbe 
«urnele glorios al neamului nostru 
moştenit deia strămoşii Romani- 
Vrea să iira „ v a l a h i "  adecă: 
aşa gîim ne batjocorau pe vremuri 
ungurii! — Se poate o rătăcire 
mai ciudată decât astn?

2. In politica externă, d. Vai 
da (împreună cu poetul-fripturist 
Gog*!) vrea iarăşi ceva nou. Să ne 
despărţim de vechii noştri dinţi 
şi prieteni, de Franţa, Anglia şi 
Statele Unite ale Auserlcii, şi să 
ne dăm pe mâna vrăşmaşilor noş
tri, în frunte cu G e r m a n i a  
l u i  H i t l e r ! Cumplită rătăcire 
şi asta. Se ştie doar de toată lu
mea că nemţii dimpreună cu un
gurii n’au decât un vis: să sfarme 
toate tratatele de pace din 1918 
să strice graniţele de ţări făurite 
prin ele şi sâ ne ia Ardealul şi 
Banatul. Să ne facă iarăşi slugile 
ungurilor: Cel ce ţine cu Hitler 
vrea, prin urmare, sfârticaiea Ro
mâniei 1

— Grozavă rătăcire şi înspăi
mântător păcat acesta 1

3. in ce priveşte viaţa din U- 
untru a tării, d, Vaida zice că a- 
duce şi aici ceva nou. Ce anume? 
Zice că D sa vrea să facă o poli
tică adevărat „naţională*. — Iţi stă 
mintea In loc: Dar până acuma, 
In tot trecutul său, d. Vaida ce a 
fost şl ce a făcut ? Noi aşa ştiam 
că împreună cu d. Maniu a făcut 
naţionalismul cel mai neînduplecat. 
A luptat pentru ideea si pentru in. 
teresele naţionale româneşti. D sa 
vine acuma fi ne spune că de- 
abia acum începe a fi bun naţio
nalist. de când nu mii e Român 
ci valah. — Cum, Doamne Sfinte 
o mai fi şi asta, e greu de înţeles

Ne ajută Insă d. Vaida să în
ţelegem. Ne apune sum vine vor
ba asta cu „naţionalismul* valahi- 
cest". Şi povestea e destul de ciu
dată,

Zice dl. Vaida aşa: „Vreau 
n u m e r u s  v a l a h i c u » !  
Vreau să fie împărţite drepturile 
averile şl puterile din ţară cu pro
porţia între neamurile care trăiesc 
aici, pe aceste plaiuri. Toţi să aibe 
parte de drepturi şl bunătăţi, du
pă numărul de sulete ce are fie
care naţie!*

(Din biblioteca pentru „Fruntaşii Satelor")

Din cine se compune lista noului guvern.
Se pare ci schimbarea a fost un joc de teatru aranjat de dl Tdtdrecu.

Gheorghe Tătărescu, preşe
dinte al consiliului de miniştrii. 
Dr. C. Aagelesra, Educaţie. I. 
Inculeţ, Lucrări, Publice şl Co
municaţiilor. Victor Autonescn, 
Afaceri Strătae. I Nistor, Man ă, 
V. P. Sassu, Justiţie. Richard Fra- 
nasorici, Interne. Gh. Ionescn- 
Biseşti, Agricultură şi Domenii. 
Dr. Valeria Pop, ministru Secre
tar de Stat. Dr. I. Costlnascn, 
Sănătate şi Ocrotiri Sociale. Victor 
Iamandi, Culte şl Arte. I. Mano- 
lcssu-S ranga, Ministru Secretar

de Stat. Mlrcea Caneiciv, Finanţe. 
Mihali Negură, Cooperaţie. Ingi
ner Rada Irlmescu, Aer şl Ma
rină. General de divizie Adjutant 
Constantin Itaslcvlcl, Apărare Na
ţională. Iau Bajoin, Industrie şl 
Comerţ. Subsecretari: Victor Bă- 
dulescu, Aureli in Bentolu, Vasiie 
Bâr<i, Mihail Berceana, Tsbsrlu 
MoşOiu, Da mitra AiimăaişteiBU, 
Prof. Fioriaa Ştefăn a seu- Goangă, 
General Alexandra Glatz, Gene
ral Gabriel Marinei *u, General 
Paul Teodorescu, Dr. Petre To şa.
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