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Luptăm cu IULIU MA- 
NIU pentru restabilirea ordi- 
nei morale în viaţa publică 
şi privată.
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Str. Oii. Bariţiu INo. S, 
Telefon iNo. 14 — Orâştle.

Apare sâptăm&nal «ub îngrijirea 
unui comitet die redacţie,

Director: Dr. A LEX. H E R L EA

A B O N A M E N T E  s ^
pe 3 luni 3o lei —  pe 6 luni 60 lei —  pe 11112e Jţil. 

pentru ţărani 5o lei pe an, pentru Inst. şl A lt. 2  
EXEMPLARUL 2  LEI.

■III Pil
IV a ţ io n a l- Ţ ă r â n e s c

Pentru Camera deputaţilo r

1. Mihii Popoviciu, preş- Ardealului şi ajud. Huned
2. Dr, N'colae Penescu, vice-preşed. a org, judeţene
3. Dr. Ieronim Atirescu, preş. org de plasă.
4. Lazăr Dânşoreanu, secretar, gen, a org. judeţene.
5. Victor Savu, preşedintele organizaţiei de p’asă,
6. Dr. Alex. Herlea, preşed. organizaţiei de plasă.
7. Leontin Pârvu, preşed, organizaţiei de plasă.
8 Alexm David, preşed. organizaţiei de plasă.
9 Dr. Izidor Gora, preş, deleg, org. de plasă.

P e n t ru  S ena t :

De ce  s’a înţeles dl Maniu 
cu dnii Codreanu şi Gh Brătianu

Toată Ium°a este curioasă să ştie | 
adevărul în chestiunea înţelegerii din
tre dnti Maniu, Codreenu si Gh. Bră- 
tianu. Ea s’a făcut numai cu scopul 
de a asigura 1 bertatea alegerilor |i 
prin această 1 bertate căderea guver
nului liberal care s’a născut in con
tra leg i, în contra constituţiei, în con
tra voinjii tării gi char în contra vo
inţei partidului liberal.

Dacă din înţelegerea p» care a In
ch eiat-o dl Maniu, partidele de opo 
ziiie vor reuşi să fie aga de puter
nice încât guvernul să nu ieie 40#

din voturi, atunci dl Tătărescu tre
ble să-gi dea imediat demisia.

Deaceia tofi aceia pe cari vă pri
veşte LÎnteleg rea dintre d-nii lulfu 
Maniu, Corneliu Z- Codreanu fi Gh, 
Brătianu, purtati-vă astfel ca să le 
dăm o lovitură definitivă acelora cari 
se tin de trupul tării ca lipitorile cari 
sug sângele din trupul omului.

Suntem siguri că lumea cinstită, 
le va dovedi că nu-i sufere si nu 
vor putea dobândi cele 40# prevă
zute de lege.

12 generali în rezervă

1. Dr. Iustin Pop, prim vlce-preş a org. judeţene.
2. Dr. Mîhai Tirea, vice-preş, a organizaţiei jud.
3. Prot. Vaier Paveloniu, preş. organizaţiei de plasă.

Pentru colegiul consiliilor 

comunale şi j u d e ţa n :

1. Dr. Gheorghe Dănilâ, vice-preş. org. judeţene

Această listă de candidaţi este aşa cum a fost 
alcătuită în ultima şedinţă a comitetului nostru jud, 
ea urmează însă să fie modificată dacă vom primi 
ştirea că centrul partidului nostru va face vre-o în
ţelegere electorală cu vre-unul dintre celelalte parti
de politice sau grupări politice.

Acordul încheiat intre» cl-iiii

I. M i i ,  L M u  si I  M u
pentru apărarea libertăţii alegerilor

înscrişi recent în pnrtictnl na* 
ţional-ţărănesc, au lansat nn 
manifest către foştii ostaşi.

Ofiţerii generali în rezervă, în
scris! în Partidul National tărămsc st 
constituiţi în comitetul secţiei Apără
rii Naţionale a partidului, au lansat 
un manifest, adresai foştilor oatasi- 

Manifestul este semnat de urmă
torii 12 generali în rezervă-

R. Rajinschl, fost comandant de 
corp de armată, Gr- Bunescu, Gr.

Constantlnescu, Const• Tănisescu, 
Const- Comănesca, Ştefan Burlleanm, 
Gabriel Negrei, Gh> Rujlnschi, Pomp, 
Cepeleanu, H- larca, Dr- N. Georgesca 
si amiral Dan Zaharla-

Urmează apoi semnăturile nud 
multor coloneii st a eltor ofiţeri su
perior! in rezervi.

între liberalii din jndeţ*
In judeţul Hunedoara au fost mai 

mulţi fruntaşi liberali pe cari acuma 
i'&u lăsat afară de pe liste de can
ei dare- — No? ştim că Popa Mioc o 
voit de mult să se scape de ei ca 
nu cumva să-i întunece grand eloc
venta parlamentară atâta o învârtit-o

gi a sucit-o până pe cei câţiva lo
calnici i-a izolat &i a adus grecotei 
de seama lui Duca etc. etc* — Cre* 
dem că asta este ultima fază în în
drăzneala gi măreţia lui Mlocu si că 
va fi ous la punct în curănd tocmai 
de partizan i devotaţi ai liberalilor*

Dl Aurel Vlad
Se încheie între partidele subsemnat» cu scopul de s  spira  liberta

tea şî a *s!gura corectftudtees clcgeriîor. A-este psrtida încheie pentru tim
pul aleger !or actuale, tn vederea scopului propus, un

pact de neagresiune.
Pactul de neagresiune înseamnă: înconjurarea actelor fi 1-mbajului 

de violenţi şi de denigrare, dar nc împiedici afirmarea ideologiei proprii fi 
disecţiile de buni credinţi.

Se va adresa un cuvânt de chemare fi celorlalte partide să se ală
ture ace***'* înţelegeri.

O comlshme coamei va stabili modul de procedare şi demersurile 
cari vor trebui puse îo aplicare in casai Infracţiunilor ce ar ii să se producă

(ss) Gh. B.âteanu (ss) I. Maniu (ss) Corneliu Z. Codreanu

candidează sul> semnul liberal.
Toată lumea a rămas adânc mi

rată când au eu auzit că dl AUREL 
VLAD candidează sub semnul libe
ral- Noi ştim c i  dl Veida s’a vân
dut liberalilor pentru 30 de scaune 
da deputat si pentru 15 scaune de 
senator. Oamenii din jurul său sa u  
ruşrnat de această înţelegere si ast
fel d nit Emtl Hat egana, prof- antv- 
dela Cluj si Dr, Diontsie Roman din 
Tănava mere, l-au părăsit pe dl A l  
Valda si sa u  reinsens în Partidul

National ţărănesc-
Dl VLAD AUREL însă a prtmtt 

s i  candideze sub semnul liberal si 
nici in fruntea listei la Camera daptr 
taţilor 8 au la Senat ci numai al 2- 
lea pe lista dela Senat-

Noi nu credeam să ajungem ziua 
să vedem st asa ceva, căci noi in 
locul d-lai VLAD mai bine ne-am  
fi retras de tot din politică, decât s i  
primim milă dela liberali.
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M A N I F E S T U L

I *;>i*ti«lnliii Naţional-Ţârânesc.
Denlegarea daiă crizei politice prin prelungirea fără nici un te

rcel a guvernării liberale, cu corespunde într nimi leg'tiraelor aş eptări 
ale ţării.

Voinţa clar exprimată a poporului prin alegerile judeţene şi 
ţomunale, indică fără şovăire un guvern naţional ţărănesc.

Iar respectarea e or me lor constituţionale imrunea aducerea par
tidului, naţional ţărănesc la cârma Statului, cate şi prin programul 
său şi prin legăturile cu masseie populare, era in stare să facă taţi 
oricând cerinţelor vremii.

In situaţia internaţională de acum, fiecare Stat trtbue să-şi aibă 
poziţiunea bine definită, in exter.or şi ordinea sa interioară temeinic 
consolidată. In astfel de momente, orice greşeală politică întt’una din 
aceate direcţiuni, poate avea urmări incalculabile şi dezastruasă pen
tru Siatul şi naţiunea noastră.

Partidul naţ.onal-ţărănesc n’a primit să formrze guvernul în 
condiţiunile care i a’au impus perucă ia atechismul sau moral şi 
politic guvernarea este nn un scop, ci us sssij oc. Noi nu vrem sâ 
guvernăm pentru plăcerea de a guverna, nu domn puterea de dragul 
măririi. Puterea este pentru noi numai un instrument ia vederea rea
lizării unui program de reforme.

Nici fagâduiala oricât de ispititoare ar apărea, nici asprimea 
luptei de opoziţie, pe care o vom lairunta oricât de aprgă ar fi, nu 
ne vor împiedeca de a urmări Înfăptuirea crezului şi programului 
nostra.

lavorât din necesităţile reale ale vieţii Statului şi poporului ro 
mân şl ţinând seama de structura lui spe ifhă, progiamai partidului 
naţional-ţarănesc se inspiră din următoarele ţeluri fundamentale:

1. Solidarizai ea tuturor ciaseior sociaie şi a tu
turor categoriilor profesionale, muncitoare şi produ
cătoare In jurul jărănimei, pentru propăşirea temei* 
nicâ a Ţârii;

2. Primatul agriculturii în ordinea economică;
3. Primatul muncii, în ordinea socială;
4. Respectarea cerinţei îndreptăţite a poporului 

românesc, de a se da ideii naţionale un con(inut 
real nu numai în concepţia şi organizarea de Stat, 
ci şi în organizarea economică, socială şi culturală.

In ceeace priveşte politica exseină. paitidul na j.onc.i-ţărănesc, cre
dincios aiiefilor săi consideră drept un imperativ Categoric af.rmarea intan- 
gibilităfii frontierelor Statului nostru national.

In programul de imediată guvernare, recent prezentat Suveranului 
|i  care a obpnut aprobarea principială a M. S- Regelui pait oui nafional- 
ţăiănesc a prevăzut cele mai urgente probleme a indicat soiufaie care 
se impun.

Consecvent cu atitudinea constantă, adoptată eh ar dela Înteme
ierea ia, partidul noatru considera posibilă realiza.ea unul program 
numai piln atiânsa colaborare a foiţelor politice, ca exponente ale 
vom,el poporalul, cu Coroana, in cadrul reglmumi monarhic consti
tuţional,

Socotind primrjd.oase încercările de aventura politică şi regi
murile dictatoriale, sub orice lorma s ar exercita ele, de oarece cx^ua 
Coroana la răspundetlle guvernării şi arunca ţara la ir<. mândri, ne
am ridicat cu hutâiâre ia apaiarca regimului constituţional.

Fără a ne tb*ie nici un^moment de la linia lealităţii şi cre
dinţei noastre ia valoarea principiului monaihm-constituţional, avem 
convingerea termă că numai lespe.tui prerogativelor Coroanei, pe deo
parte şi ai piemtuainei dn.ptun.or napnnil, caie este isvor generator 
al tuturor drepturilor pe de aiU poLC, pouse angara funcţionarea 
normală a vieţii de sLt.

Nu ne vom datina iu aceste convingeri ori câte nedreptăţi 
sar mai săvârşi împotriva noaitră.

Socotim ca o datorie imperioasă sâ luptăm pen
tru a împiedeca oiice amestec ai elementelor nerts- 
ponzabile, care sar interpune între Naţiune şi Coroană. 

Numai guverne rezultate dm acordul voinţei

ponorului cu Coroana şi cari au răspunderi reale şi 
efective putând controla şi sancţiona orice abatere 
dela lege, măresc prestigiul Ţârii şi al Coroanei.

Pentru aceste motive am susţinut totdeauna cu tărie că Monaihul 
trebue ferit"de răspunderi peltice, că dictatura făţişă sau ascunsă, sub 
for^a regimurilor si guvernelor personale, nu poate contribui în niciun caz 
la liniat ta desvoltare morală, politică a> economică a Statului.

Urmărind realfzarea unui program de dreptate socială ai net onală 
spr j nit de ideea întăririi natiunei, atât în ordinea materială cât ai în cea 
spirituală, prm desvoltarea simţului da demnitate naţională ai prin respec
tul moralei creatine, partidul nat onal- ţărănesc stă neclintit pe poz tia pe 
care s'a s tuat-

Conştienţi de jertfele ce-i mai aşteaptă, dar so
lidar şi strâns uniţi în jurul steagului, membrii par
tidului naţional-ţărânesc n’au ezitat să refuze porto
folii şi onoruri, când au avut conştiinţa că ele nu 
ofereau posibilităţi prielnice, care sâ asigure o gu
vernare rodnică pentru Ţară.

Poziţia morală, constituţională şi programatică 
a partidului n’a fost o clipă părăsită în faţa ispite
lor puterii.

Astfel de pilde sunt necunoscute în istoria po
litică contimporană a Ţării.

De aceia, trecând peste deosebirile de partid, 
ele trebuesc înscrise în patrimoniul moral al naţiu
nii române.

Opinia pub ică a ţârii, dorai:ă de înoire, nu poate rămâne 
indiferentă. E«Ueoue si reacţioneze împotriva promiscuităţii şi imora
lii ţii politice, incurajâjd atitudinile demne şi de caracter.

Refuzul pas Udului naţional- ţârâness de a primi puterea, în coa- 
diţiuile In ca e i s'a oferit, n’a isvoiât din consideraţii egoiste de 
partid, ci din superioare interese de Stat.

Gestul sau deci nu poate Şi nu trebue să rămână izolat.
Tot ceea ce este vigoare naţională capabilă de reacţiune îm

potriva primtjaiuor pe can ie comportă întronarea definitivi a regi
mului bunului plac trebue sâ se ridice ca un singur om indiferent de 
cu oarea poiitkă.

Steagul partidului naţional-ţărănesc este acum 
steagul demnităţii naţionale împotriva laşităţii, stea
gul fcdevâruiui contra minciunii, steagul corectitudinii 
împotriva necinstei, steagui răspunderilor împotriva 
bunului plac.

Naţiunea română este vrednică de a î-se res
pecta voinţa şi demnitatea.

Noţiunea română nu poate lă <a fără răspuns făptui dureros, că par
tidul n itonai tâiănesc in două tânduri a fast înlăturat dela guvern deşi a- 
vea majorităţi p.nlamentare pu.ern ce ai capable de muncă, ai lucra la 
aplcareu unui program, a cărui eficacitate s'a dovedit ai rrin copierea ai 
imitarea de către adversarii uăi, ajunai la guvern a soluţiilor ai inif ativeloi 
noastre,

Astăz, în schimb este menfinut la guvern împotriva voinţei naţio
nale, care l-a respins prin toate manifeste rile sale, p i zentându-se astfel 
ca o emanstiune a un i vomf^ aibitra e un guvern a cărui act v.tate prac
tică n'a putut trezi decât deplina nemulţumire a naf unii.

Ea nu poate toi ra a nu poate lăsa nesanctonată întovărăşirea 
imorală, ce stă io baza a estui guvern.

Tot ceeace este mo.ai, cinstit gi cred ncos principiului monarhic» 
t ebae să se ridice, gi alături de partidul net onal-ţărănesc, însug interesul 
Tenului Şi m dtatciu!1 să ceară respectos s eu energic dela M- S, Regele 
sâ lnă seamă de doriotcie poporului românesc, întemeiate pe drept ai drep
tate «m să alunge cin jurul Său pe sfătuitorii nesinceri Şi Interesaţi»

\

1  ixIii* Manîu
Preşedinte e partidului naţionai-ţărânesc

Ion Mihalache
Girant Dr. ALEX. HEKLEA. Tip. rul Tipog af.el „LUmINA" ORAŞTIE,


