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în formele ei 
mari sau mici, rămâne un act 
imoral supus oprobiului pu
blic. — Azi un guvern, care 
a voit st-şi consolideze si
tuaţi unea prin acte de tră
dare ş! sâ-şi bazeze tră'nlc^a pe 
imoralita e este dinainte sor
tit peirii.
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N o u l  g u v e r n

Noul guvirn îa fructe cu dl 
Goga a fist adus la putere pe 
neaşteptate.

Toită lumea era pregătită si 
primească îa curând eu vie satis
facţie căderea guvernului Tătăreicu 
Iu urma neîntruaîrîi alor 40^, şi 
în coseln^â resolvarca cr/zei de 
guvern după normele şi spiritul 
constituţiei.

S’a îa ftmplat lasă exict contrar. 
Ia loc să se eximlneze noua s tu 
aţle, de toate partidele politice 
din punct de vedere a ied câtimi
lor electoral», şl In conformităţi
cu acestea să recomande M. S. Re
gelui Un guv?rn de autoritate, cu 
Încălcarea voinţei Ţ^rîl s’a format 
guvernul Oct. Goga,

Noi credem câ acest guvern 
este un mare pericol pentru ţara 
noastră.

In ce priveşte poli
tica internă, el vrea aă in 
troducâ dictatura şî să restrângă 
toate libertăţile cetăţeneşti câştiga
te cu atâtea sacrificii de snteceio- 
rii noştri?.

Este un guvern personal, fără 
coi simţământul ţării. Introdu serea 
unul asemenea sistem îa succesiu
nea guvernărilor inse» sează zdru- 
ciuarea fuudtmentelor coaitre de 
Stat şl calea slgară spre disoluţiu- 
nea monarhiei aosstltuţionale, pe 
care noi o vrem întărită şi tonio 
Udată, iar nici decum nu dorim să 
alunecăm spre alte forme de or
g ii f zare a Sta tulul.

In ce priveşte poli
tica. externă, guvernul vrea 
să schimbe orientarea spre Frânţi 
şi Anglia cu o orientare spre Ger 
mania, cecale însemnează că vreau 
Să lege Ţ«ra Romlaească în cer
cul Statelor cari vreau războiul,

Diiă aceasta s’ar Inf piui ar 
H un mare râs pentru t in  roaâ 
nesssă, ua rău ireparabil.

Strângerea trădă
torilor dm alte partide aduce 
cu sine eterogenitatea formaţiunii 
guvernamental® şi desgustul faţă

di o ascunearea formaţiune a tu
turor acelora cari au crescut în 
cinste şi omenie.

Trădarea în formele ei 
mari sau mici, rămâne un 
act imoral supus opro
biului public. — Azi un 
guvern, care a voit să*şi 
consolideze s i tuaţ iunei  
prin acte de trădare şi sâ-şi 
bazeze trăinicii pe imo
ralitate este dinainte sor
tit peirii.

Deaceia noi păşim înainte cu 
fruntea ridicată şl cu privirile aţin
tite spre răsăritul luminos al drep
tăţii.

Drepta ea partidului nostru 
şi a diui MANIU ae apropie cu 
paşi repezi, să vină deplină să cu
prindă ţărănimea românească.

De acela nu vă clintiţi in cred n- 
ţa voastră fiindcă ea vă d l patere 
de luptă şi ea vă îealţă sufletele, 

I>r. Alex. JEAerlea.

Ce a răspuns
dl. ION MIHALACHE 
trădătorului Ar mând  
Călinescu,
Se ştie ca d. Armând Cillnescu 

dapi ce a primit s i  intre în guver
nul Cuza-Gog* a trimis o scrisoare 
d-lsi Ion M'hslache prin care Incerta 
sS-şî justifice atitudinea,

D Ion Mihalach?, a răspuns ur
mătoarele, la scrisoarea publicată de 

d, Armând Cftlincscu.
„D. Ctiineacu a simţit nevoia jus

tificării actului de fridare, tnmijâa 
du-mi — fireşte după consumarea 
actului — o scrisoare.

„Am citii-o biroului partidului ca 
să se vadă dacă mai era nevoe că 
„justificarea" e la îaâiţmi-a actului 
trădărei. Trădărel nu î se poate adă
uga de cât poltroneria: minciună 
denaturare şi perfidie,

Tabloul este astfel complect"

Ia al? ger le, care vor ven! iară* 
în curând, lupta se dă mai hotăiît 
ca on rând împotriva dictaturei per
sonale si necons’mţ'te de popor.

Din vremurile cele mai vechi oa
menii au preţuit libertatea ca pe cei 
mai mare si cel mai preţios bun o- 
menesc» In privinţa aceasta sunt pil
de strălucite ch<er si în Biblie»

Patriarhul tecob a avut 12 fsi» 
Unul dintre ei, cu numele Iosif, a 
avut pofte de stăpânire asupra fraţi
lor săi. Şi-a arătat-o în forma unor 
vise viclene» Fretii, băgând de seamă 
gândul lui losf, n’au stat mult pe 
gânduri, ci î’au vândut la negustorii 
dm Eg p t ’ca să scape de dictatorul 
lor fratele losif.

Dl Gută 4 ani de zile, sub firma 
regimului constitutions 1, a  încercat 
acte dictatoriale, cunoscute de noi 
toti. Iar guvernul Gogo-cuzist conti
nuă si îaterăste această direcţie spre 
dictatură.

Văzând guvernanţii de azi că nu 
se face mare sgomot si lai mă sub 
regimul încercărilor dictatoriale, au 
îndrăznit să ne spună acuma, pe 
fată, că noua guvernare va fi o gu
vernare de dreapta: adeca curat 
dictatorială.

Prin urmare, dacă chiar Dânşii 
ne spun că vreau să guverneze dic
tatorial: atunci noi trebue să i ere» 
dem şi să începem lupta serioasă Şi 
hotărâtă împotriva dictaturei»

Dacă înainte cu mii de an ;, co
pii patrimhuiui lacob au socotit de 
primejdioasă, pentru viata lor, dic
tatura unui frate, luptând împotriva 
ei: atunci noi, can avem sub ochii 
noştri urmările rele ale unui început 
de dictatură liberală, va trebui, în 
următoarele alegeri să ne băgăm 
mir tde în cap si să luptăm cu ho
tă; â  re pentru apărarea celui mai 
mare b .n  al vremurilor noastre: 
libertatea ceiătăneasci garantată si 
păzită de constituţia tării

Bmefacenle libertăţii.
In regimurile de libertate cetăţenii 

sunt ocrotiţi înpotriva abuzurilor si a 
asupririlor celor tari si lacomi. In 
nici o altă zodie de stăpâniri nu se 
cinstesc meritele si nu se apreciază 
valorile mai cinstit, ca in regimul 
libertăţilor cetăţănelti»

Dacă pierdem libertăţile cetăţe
neşti pierdem soarele, care e simbo
lul vieţii*

Urmările dictaturei.
Dictatura este un regim de bun 

plac, care confiscă drepturile celor 
mulţi Şi lucrează pentru interesele 
câ orva cocotei* la putere. Meritul si 
vrednicia sunt pălmuite in acest f;I!u 
de stăpânire»

Ex uno disce omnes spune un 
proverb. Să învăţăm a sti, că-i mai 
mare si mai serioasă primejdia ca 
oricând»

Dacă nu vom trânti guvernul ba
stard al Gogo-cuzlstilor la aceste a- 
legeri, atunci vor urma stări pentru 
ţăranii români potrivte cu vorbele 
cântăreţului:

v*a uui i nuci ic piangana sporesc 
din fus fuiorul

S ; inbrătisându-si jalea plâng: 
si tata si feciorul 1

Lovitura
primită de dl TâtărescUi 
prin intrarea în partid 
a diui Gh, Brâteanu.
Luni dap i masă s’a întrunit dele

gaţia permmenentă a partidului li
beral sub preşidenţia diui Dinu Bră« 
t!*nu. Primul a luat cuvântul d. G. 
Tătăresm, fost preşedinte de consiliu 
care s  declarat ci reîntregirea tutu
ror forţelor liberale în aceste momen. 
te este o necesit ite fmpeatlvfi pentru- 
ca partidul cu forţe sporite s i  poată 
continua lupta sa, pentru apărarea 
Trenului, Constituţiei, libertăţilor pa- 
b ice şi desăvârşirii programului său 
de partid.

După această delegaţia per
manent! a dat diui Dinu Britianu 
mandat cu depline puteri pentru a 
duce la iadeplinire tratlvele de reîn
tregire,

S tracul Dom eu Titlresnn nu s  ştiut 
cum s t  se lirgişiasci simţind că i-a 
apus steaua şi in sinul partidului
liberai.

D api ce s  luptat ani de zile contra 
intrării dial Gheorgs ţBritesnu t i  par
tid s’a văzut deodată silit să se po- 
cliată şl s i  propună chiar el reîntre
girea.

De acuma Înalte Insă tn partidul 
liberal vor avea cuvântul huttrâler 
dnii Dinu şi cu Gh:o ghe Brâteanu 
iar dl T&tXrcseu îşi va ralua loeul cu
venit pels coadă.
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Iu 1 in Maniu.Au apărut trădătorii
şi în judeţul nostru.

După ce s’a instalat guvernul 
Gogo'cuzist. unii oameni txălcgi si 
tlabi de inger din partidul nostru 
văzând ră  este un lac care nu are 
broade s au gândit că ar fi b'ne să 
se facă ei în chip de broaşte si să 
umple balta Gogo-cuzistă.

Asa de exemplu s’a aflat în ora
şul Hunedoara tinărul advocat Ne 
meth Nicolae care p â ră  acum câteva 
luni era liberei, dup’aceia a trecut la 
national-tărănisti si ac.m a a trecut

(  U

In Ne. 1. al cloacei «Solia Drep
tăţii*, rămasă si în anul nou de a- 
ceasi incorigibilă murdăria si Jos
nicie, desigur pentru a-gi-o preface 
în trad tie, cu n  i-se fi cu rine,— ce
tim la locul de f unte un logos de 
anul nou, adresat tuturor românilor, 
pe care a  avut curejul, să-l semneze 
ca autor Dr. Aurel Vlad. Nu s’a mai 
pomenit o dripire mai temerară a 
tolerantei hârtiei si a  literei de tipar 
decât asa un product de presă. Să 
vedeţi tupeu > Aurel Vlad simulează 
jălania că noi românii nu suntem 
uniţi ci tot mai împătimi în aproape 
100 partide si grupuleţe Şi ne sfâgtem 
noi intre noi ca nişte lupi flăn â i z , 
cari uită, să sunt fiii aceluiaşi neam, 
pe cari ar trebui, să-i conducă ex
vlUOlV 11105 joica uc neam gi |uiu

ţinând seama de interesele superioa
re ale tării.

N’am avea nimic de zis la acea
stă 8cremătură alui A. Vlad, dacă o 
făcea în cadrul singurei competente, 
ce i-a mai rămcs în calitatea lui de 
cel mai scârbos păduche de partid 
al Ardealului: Să*si fi adresat cu
vântul pocit semenilor săi adeca tu
turor păduchilor de partide din cu
prinsul tării iomânegti> dar nu tutu
ror românilor fără nici o deosebire 
selectiva si nu giăind ca si când el 
ar fi o mărime consacrată a tării*

Pentru ce nu-si dă seama Aurel 
Vlad de ceace este fi reprezintă el 
acum ? Pentru ce nu-si dă seama, 
că incă nu s’a  dat cez in istoria ar
delenilor, ca cineva să ejungâ tş a  
de profund in decadentă de morală 
politică dela o inăitime, la care stă
tea o-dimoarăl dato ită norocului vie
ţii dar mai ales spr jinului altora? 
Pentiu ce nu înţelege, că nu mai are 
nici cea mai mica indrepitţire, ca 
cineva să-l mai asculte nici barem 
cu urechea necum sa mai reflecteze 
Si să iee în senos cuvântul atât de 
repulsiv ai iui? Pentru ce nu-si oâ 
seama asupra crimei, ce nu-i-se va 
putea ierta niciodată, că chiar el a 
înveninat si răsturnat soudaiuaiea 
Ardealului în lung 91 lat aiâiurea cu 
nefericitul său tovareg Alecsanoru 
Vaida-Voevod, care gt el nu e mai 
mull azi decât voivodul tuturor t ga- 
nJor p o lu a  din cuprinsul lăiit ro
mâneşti? Şi nu i-a mai rămas lui 
Aurei Vlad mc, ultima schinteie a 
iubirii de adevăr resimtindu-sc, că 
el a  spout numărul grupuleţelor po
liticei cu cel mai criminal s> mai ve
ninos gi că el s ’a  făcut lup turbat*

!a gpgo-cuzisti pentru un os de ro*, 
căci l‘au ficut primar la H nedoara.

Ede destul de urlt că un om 11- 
năr Î91 incepe cariera politică pr n 
trecerea în 3 oart'de în teimen de 3 
luni de zle . Ce g iran tie de co red- 
tudine va prezenta un asemenea om 
în viilor < ând cel dintâiu act de a- 
f rmare a lm în viata publ că este 
unul care se bazează pe imoralitate.

Hunedoara, la 12 Ian. 1938.
V. B.

ş e ş t e .
care a încolţit in chipul cel mai do- 
b tocesc pe Iuliu Maniu, singura nă
dejde a  tării, care nu i-a gregt tll- 
ceva ciocoiului dela Orăgtie decât 
că l’a tratat îngereşte?

Apoi de ce nu-91 dă seama a- 
supra operei sale trădătoare, că din 
pură speculă personală a  transigat 
gt traficat cu liberalii, cei mai pri- 
mejdiogi b zantini ruinători de neam 
Si tară, pe caii A. Vlad o viată în
treagă i-a înjurat si condamnat tot 
aga ei i au torpilat pe Vlad îa toată 
vremea, decând suntem in tara în
tregită? De ce nu gi dă seama de 
tablo 1 greţos, ce si fa  produs, a- 
fgându-Si de candidat pe lista se
natorială a  liberalilor stând zgulit
sub stâlpul liberal, stiâmtorol intre 
aoi reprezentant) ue pun aange ai
şobolanilor? Iată-1 pe A. Vlad, care 
igi făcea titlu de mândrie, că un li
beral din veih ul regat l’a  caracte- 
r zat, că el este »om dmtr-o bucată.” 
Sărmană bucată, dar . . . .  moale a 
mai fost 1 • .  •

De ce nu-gi dă seama, că lumea 
Ştie, pentru ce s’a îahămat la catul 
Ib e ia l?  Cine nu gie, că liberalii i-au 
pus piatra la picior — altfel m mod 
just — cu piocesul penal pentru cri
ma delapidării elor 2 jum. milioa
ne lei, cari constituiau londul intan
gibil al g âului de insâmântare dela 
camera de agricultură a  jud. Hune
doara si duoâce I au pnpon,t astfel, 
când şobolanii In desperar a lor elec
torală au avut lipsă de ei crezând, 
câ-i poate ejuta cu voturile In ele- 
genle parlamenta-e de acum, l-au 
vâ ât la locul ai doilea pe lista se
natorială, ceace A. V ad a  primit cu 
iăcoima unui animal domestic fă 
cându-gi ieseivalta mentală, că dacă 
ajunge senator, va bencf.cia de diep- 
tui de imunitate, care t-va as gura o 
egire teafărâ din procesul cr.minal 
pentru delapidare, doar Senatul 1,- 
beial nari va da in mâni le justiţiei 
stându-i de ajutor îndeosebi d> C. 
Buisan, după milostiv.rea căiu a  a 
lug.t cu atâta ummre gi Încălcare a 
demnităţii de om.

De ce nu-gi dă seama A. Vlad, 
că el sub stâlpul liberal a  devenit 
un cadavru politic, care nu mai poate 
lâspăndi decât muos neplăcut gi 
nicidecum vicia? De ce face pe 
str-goiul, care s> după moarte viea, 
să umble acasă? Nu i-incă, că va 
fi ii. tapat In inimă, ca să nu mal 
poată părăsi meleagul celor, ce nu 
mai sunt? Di> JUSTiN hOP.

Cetesc si eu, ca ori si care om, 
gazete de nrin cari auzi multe si in
teresante- Unele mai plăcute, altele 
mai neplăcute; unele mai bone, al
tele mai re le ; unei® scrise cu mai 
mult bun simt gi omenie, iar eIţele 
lipsite absolut de eceste călită!'.

Am cet t, — cum spusei mai sus, 
— gi citesc încă, cum unii igi fac 
zeci d® articole de ziar, din hula ce 
o duc si aduc mar, lui român s fost 
om de «tai: 1UL1U M4NIU*

„Să stăm stfâmb gi să vorbim 
drept", cum zice vech ul provei b ro
mânesc, — gi toată ura noastră per
sonală să o lăsăm la o pad 3 gi să 
grăim: IULIU MANIU, ori si cum am 
zice gi socoti nos gi de ori-ce cu
loare poetică am fi, este un deschi
zător de drumuri, adevăratul purtă 
tor al steagului national român, omul 
care a gustat jugul străin gi greul 
marelui război mondial, nu se cade 
să fie hulit I

O/i gi cum am zice, IULIU MAN U 
a fost si este, un mare om în Tara 
românească- Aga trtbue să se vor
bească despre marele român si nici 
decum asa cum se vo b gte, Noi, cei 
cari nu am „muscat" d n pat mile 
din cari p® el la ursit să mânce si 
din care l-a Învrednicit Dumnezeu 
să scape gt încă cu gloiie, ar trebui 
să tăcem-.-

Da, asa ar Irebji să facem. Iar 
vorbele urâte, ceri le edresăm unii

Ia şedinţa Comitetului tx-culiv dl 
Mhalaihe a spus următoarele despre 
trădarea lai Armând Cftiinescfl şi a 
celorlal)l de scama lui.

„Este o mare Si tuf act ie fi o ma
re birum(i pentru noi că ţara rede
şteptată s’a declarat solidară ca par
tidul natioaal-t&riaes: şl ca prag ra
mei său; fl că guvernul adus contra 
voinţei ei simte insuficienta sa, cu 
ţoală demagogia ce a făcut şi simte 
necesitatea de a o păcăli cu articole 
din programul partidului^ noatru şt 
cu o irănlură de turnă adusă pe lunş 
prin trădare de câ|iva indivzi, caii 
ia urmă vor constata că sau  trădat 
şt păcălit pe elîusăfl, — după ce au 
ofensat sim(aminiele celor ce au cre
zut Intr’infU şi au suferit grele lovi
turi şi prigoană pentru ei.

.Poate cd a fost un bine că s’a 
dai partidului prilejul de a 91 lepăda 
neghina ce sa  putut strecura gt în- 
launtrul său.

Dreptatea Va veni Întreagă par
curgând şi ultima vamă gi ziua În
viem ne va gisi Ura aceia care nu 
o meritau.

Neică Niţi Gheoghe, dela Prun
dul dm Argţş, scoaia-ie să le vadă 
lumea: ai aval dreptate când de a- 
tlgia ani (ntr’una mi-al spus: „D-le 
Mihaiaihe, nu te Încrede ta Atmand 
Că ne vinde".

Eu am ascultat şi de povaţa altui 
ţăran care spunea: „ Iad ie duci cu 
toporul îa pădure, nu Însemna mai 
înainte copacul care are să se usuce, 
Curâ(ă us „aiura yi aşteaptă s i tai pe 
cel care smgur se usucă.

Am ţinui să fac |i  aceasta a doua

lui, să fe folosim intre noi, — în fa- 
m lia noastră j'idi teană, — dar nu 
lu:, dacă nu ne putem dezlipi de ei* 

Noi, să nu egim din „cercul 
no»tru sfrâ nt“, — cum zice geni
alul Eminescu, — şi să aruncăm 
cu noroi într’un om ca IULIU MANIU, 
ci să tăcem.

Voibesc în numele Dreptăţii- Cu 
timpul 8® va singe IULIU MANIU 
gi-1 vom căuta, cu toţii, dar In zadar, 
căci nu-1 vom mai găsi.,,

Amintirea lui va rămânea 
Ş , numai cu dânsa ne vom m ârgăia ..

Iar durerea noastră va fi gi mal 
mare, atunci când ne vom aduce 
aminte de sfaturile lui bune si că 
nu le-am urmat-.

II vom pomeni mereu, — căci 
vom vedea că a  fost mai mult decât 
am crezul no1, — si nu îl vom mai 
batjocori ca asiăz*, ci îl vo n preamări.

Dar atuncea va fi prea lăiziu, 
căci cu nimic nu ne va mai putea 
ajute... Se va dovedi, pentru a  suta 
oară, povestea veche: că Românul 
numai după ce simte lipsa sau golul 
celui dispărut gi numai după ce vede 
că a făcut rău, se trezesie s> regretă.

Rău destul 1... Dar dacă voit ga 
să nu f.e aga, treziti-vă Români, cel 
puţin acum in ceasul al unsprezece
lea, pânâ nu e târziu gi ascultafl-l 
pe IULIU MANIU I

Hun.doare, la 10 Ln. 1938.

Al. M. G.

s .bl niere s victoriei obţinute, care 
depăşeşte grsni|eie d ;  psitid, fiind 
vorba de deşteptarea unei conşliinŞe 
politice noui Intr’o |ară care era pe
cetluită ca zestre guvernam entali.

In j urnale străine am putut cili |n 
ajunul alegerilor: „la România cu 
regim parlamentar lucrurile se pe
trec d’andojsetea: „vine tatăl guver
nul şt apoi îşi hce alt gerlle care să 1 
confirme".

Ei bure, iati, s’a putut da e dras
tică şi la timp desmiaşlre. Onoare 
ţărănimii romtae şi cel'fenilor con
ştient! şi de mai din oraşe şi sate".

Gazata „Avântul11
a împnmt 10 ani de apariţie,

Intr un număr bogat gi ilustrat con
fratele nes ir u judeţean gi-a sărbăto
rit împlinirea alor 10 ani de ex sientă* 

Nji felicităm pe această cale pe 
dlTaioe8cu gi pe top aceia cari au 
con nbait la susţinerea acestei tri
bune publice româneşti din judeţul 
Hunedoara*

Directorul gazetei noastre dl Dr, 
Âiex. Hcriea a  scris un articol de feli
citare fi bun îndemn gi în numărul fes
tiv al „A v â n tu lu i" u râ n d  confratelui 
nosuu să lupte pentru idealul libeitătii 
presei si a  înâ,tarei pe plan cultural 
a  presei româneşti locale gi prin ea 
a  populatiunii româneşti din judeţul 
Hunedoara.

„SOLIA*

Ce spune dl Mihalache
despre trădători,

„ B i n e  c â  a m  l â p â d u t  n e g h i n a 66.

j
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Dl Corneliu Zelea Codreanu 
l-a vizitat pe D. Iuliu Maniu

Ziarul „Baas Vestire* piblici o 
notă în care ae arali că Miercuri 
seara, dl Comeiiu Zelea Codreanu, 
şef.1 mişcării leg'onare, a flaut o 
iu rg i v z 't t  dial Ialiu Maniu, căruia

i-a fîcut urări pentru noul an.
Cei doi frunte şi politici s’au feli

citat recipeo: pentru bunul reziliat 
al pactului de neagresiune.

Disolvarea consiliior comunale şi judeţene.
S’a semnat decretul regal prin care 

Consiliile comunale, rurale, urbane şi 
municipale precum şl cele j ideţene 
din înteeigă |«ra sunt şl răn âa diiol- 
vale. Noile alegeri se vor efectua In 
timpdcpât uluni. in locul vechilor con
silii vor funcliuonn del acei stă dat 4

rom'sii interimare, foimate din 7—15 
membri pe baza deciziei Ministerului 
Ic terne lor.

§' aceitla se vede că încep pe 
metoda liberală. Vreau s l conducă 
p iste voia poporului prin dictatură şi 
comisii interimare.

Marele bărbat de stat
dl N. 11TULESCU s’a înscris oficial 
în partidul Naţional-Ţărănesc.

D. luliu Maniu, preşedintele par. I 
Udului najlonal-ţirănesc a prim t in | 
ajunul anulai nou următoarea telegra
mă din partea d-lui N. Tilulescu:

I U L I U  M A N I U  
Athenee Palace

Bucureşti-
In momentul când văd că anii 

fruntaşi ai partidului national ţără
nesc găsesc cu cale să părăsească 
partidul cer ca o onoare îmerierea 
mea în partidul dv. ca simpla soldai
§1 ţâră codltlt-

An Nou fericiţi
Nlcolee Tilulescu

DJ. Mania a risp u s :
Duma ului

N I C O L A E  T I T U L E S C U  
Hotel Sureretta

Sl. Mai; lice.
Încântat de hotărârea dv. da a intra 

In undurile luptătoare ale part.dilul 
national-târtnesc pentru atingerea ţin

tei noastre de a îatîri patria prin spi
ritul pe frăţietate care trebue să pă
trundă în toate sutele lumii civilizate 
şi a înălţa neamul românesc în stă
pânirea democraţiei naţionale, a drep
tăţii sociale şl prin ridicarea ţărănis
mului şi a tuturor claselor sociale 
producătoare, mă gândesc cu su
fletul Inilţst la rezultatul muncii noa
stre comune la viitor a cărui bază 
este atât d i tolid cimentată prin re
petatele ş' fericitele colaborări din tre
cut.

Vă rog primiţi o frăţească strân
gere de mână.
Ca cele mai distinsa sentimente:

Ialiu Manta-
Odată cu d. T tulescu, s’au mai 

înscris în paitidai ţărănesc şi d-nit 
Savel Riduiescu iest subsecretar de 
stal la ministerul de externe şi d. col. 
Nenifor, secretarul particular al dlui 
Tilulescu.

S e  d e s tra m ă
„ITrontul Românesc"

D. D. R. loanijescu f. ministru, I. St. Perieţeanu 
i  ministru şi alţi vaidişti părăsesc în chip de 
tiâdatori Frontul D-lui Vaida.

Acum câteva sile, în expozeul pe 
care i-a ţinut în faţa şeh or de or
ganiză ţii şi a irunteşuor „bionlaiui 
Rwmănt sc* dm Intre* gâ ţara, dl Al 
Vaida Voevod s s ii huilă ca organi
zaţia a-s*lc n’a avut dc avi.iu nici 
o defecţiune, şl in acel*ş timp des- 
mlnfca înu’un mod cu total originar 
ştirile care «ratau că dl L). R, lozm- 
ţescu e pe cale să părăsească t i  ou
lui Românesc. Se spunea at.nci bă 
dl D. R. Ioaniţcscu ar urma să i.e 
numit preşedinte al comisiei iutei 1- 
mare din Bucureşti, iar di Vaida re
spingea Ideea unei astlcl de despăr
ţiri arttănd ca Frontul Românesc ţme 
mai mult la dl D. R. loamţeSi.u de
cât Sa-1 creadă capa b l a-şi paraşi 
prietinii pentru un astfel de pott.

Despărţirea s’a făcut totuşi, na 
insă pentru postul de preşedinta al 
anei comisii interimare.

La câteva zile D. R, losniţescu a 
depus jurământul Ia fala Suverana- 
ui ca ministru al sgricuUuril. La a-

ceasta sodomitele a « sstit «1 d iO >  
tavisn Goga. S ’a adevei.t astfel pri
ma ştire care circuli In cercurile po
litice din Capitală fn st ara zilei de 28 
Decembrie, ştire prin care se arăta 
că *ltte ri de ce! 4 transfugi din par
tidul naţtonal-tlrlnesc, lista guver
nului va cuprinde şl numele dlui D. 
R. Iosn'tescu.

De alifii aceasta nu > ste singura 
dtfecţiune în „Frontul Românesc*.

Ziarul „Viitorul* anunţă că dd. I. 
Lupescu şl 1. Marinescu, întâiul con- 
duci torul frontului românesc din 
Râmnicul Sărit iar al doilea şeful 
organizaţiei judeţene de B ăila, unde 
Frontul românesc a obţinut totdea. 
una numeroase voturi, s’au înscris 
in partidul naţional creştin.

Noi ştim prea bine, că cine tră 
dează odată, trădează st a 2 * oară 
ca inimă uşoară şt deace* nu ne 
surprins fapta urâtă a dublului tră
dător Dr* R. losniţescu şi a altor de 
seama lat.

S’au schimbat şi primăriile
din D ev a  ş i O răştie .

Guver ui Goga au cruţă nimic 
şl nu reipectă nimic din voinţa 
popultră, Astfel la D îvs il Ori. 
ştie au fost consilii alese pe bură 
îeţelpg're ?ntre partidele politice 
<u scopul de a vea In vedere in- 
tereie'e gospodăreşti în oriş*le res- 
rect v . Totuşi guvîrnul a înţees 
s? le dizoivf şi să le înlo ul ŝ fl 
cu oameni de-ai lor fi cu câţiva

laşi pe rari sub pretextul idea de 
gorpoddrle nepollticianizat! l-a a- 
m?git cu aă co aboreze cu ei.

Aceste amlglrl şi minciuni sunt 
nesănătoase şi ele se vor răzbu
na cât de surind.

Asuprache tiunii consiliilor co- 
muna'e vom reveni cât de cnrâne 
şi vom îoflMşa lumii cinstit lu
crările în lamina lor adevărată,

G r a v  c o n f l i c t  
în sânul guvernului.

Ziarele din Capita’ă an primii 
„din sn 's l guvernământ*Tă“ urmă
toarea Informaţ'e: „Guvernarea ac
tuală se baie*zl numai pe progra
mul parti dulăi naţ’oirl-crf şt'n. Na 
'x 'i t l  |i  nici nu poate rx ’sta nici un 
desicord Intre programai partidului 
reprezentat prin dl A . C. Crza, ml- 
nlstrn in cabinet şi preşedintele su
prem, şi opera de guvernare pe 
care o Infiptneşte preşedintele de 
consiliu dl Octavian G"g«. Ambii 
roaducători ai acestui regim sunt pe 
aceiaş lln’e şi nu pe două linii pa
ralele*.

Cine înţelege cât de puţin tainele 
vieţii politice şi cine ştie citi printre 
râidurl, obiervl Imediat că atât tonul 
rât ş' înţelesul acestui comunicat au 
o semnificaţie deoseb’t), desvăluicd 
începutul unul conflict serios de n i 

tu ri ideologică ta sânul guvernului.
De altfel In Cercurile politice ale 

Capitalei nu se face nici an fel de 
taină din faptul, c l ramura cuz stă a 
guvernului este nemulţumită şl îngri
jorată de acţ'unea şl mai ales de 
elasticitatea pe care dl Goga înţelege 
să o dea progr, malul naţlonal-creşlin.

Accentuarea că guvernarea ac
tuală „se biseaiă numai pe progra
mul partidului nsţionsl-crrştln*, este 
o chemare la ordine a dini G ogi 
care a acceptai la programul guver
nării sale măsuri şi poncte cari nn 
an nimic comun cu programul anti
semit elaborat timp de 40 de ani de 
dl A. C. Cuza.

In aceJaş timp, prin atitudinea in- 
tran8;gentă a dlui A. C. Cuza, gu
vernul se silă în preajma onor frâ
n ă  îtări dintre cele mai grave.

La primăria din Orăştie 
au izbucnit neînţelegerile.

In~ă înainte de a se inatalanoua 
comisie interim* ră an început lucră- 
turle deooaite Intre grupul condu# 
de a re''a ceri voiau să-l Iacă pe di 
Dra>a prima ş de a'tă pade între 
aceia condi'Ş1 de dl Dănes'u, care 
reprez ntau gogo-cuzsmul oficial în 
oraşul nostru.

Ajungând dl Draia la primărie 
dnii Dânescu Şi cu Coroianu s’au 
*< părat foc pe di orefecl dr. Victor 
S-lingă şi au de lamt că vor avea 
o at tud ne rezervată întlmpul campa
nie electorală până ii se va da cea 
mai deplină satisfacţie, ca vechi 
gogo-cuz'şti.

G rij iţi do
agenţii gogo-enzişti.
— t i  încearcă prin mi ciuni sâ amăgească poporul. —

După ce a ejuns la guvern dl 
Goga s’a  pomenit că în W ă nu are 
oameni cu cine să conducă, şi ast
fel a dai ordin egenţilor să înceapă 
goana după pert z nb

A^fel agenţii gogo-cuzişli au şi 
început să cutreere satele dună ade- 
enţi. — înainte de toate le ticb^esc 
puso ne cu cine să formeze comi
siile interimare' Oamenii serioşi însă 
le-au răspuns că e fac parte din par
tidul naţ onel-ţărănesc şl că ei sunt 
oamenii dlui Maniu şi fără ordini. 1 
partidului ei nu pot să facă parte 
din comisia interimară.Faţă de acea
sta agenţii lor încearcă săi amăgea
scă cu nvneiuni ş' anume ei corni 
sile  interimare nu le mai formează 
după politică ci după interese gos* 
po^ă-eşti şi că ei voi să f >rmezs 
comisii compuse din teprezenianţii

tuturor partidelor şi că fiecare poate 
rămânea şi vota cu partidul din care 
face parte.

Astfel, au reuşit să amăgească 
c âl.va fruntaşi cari nu cunoşteau cu* 
rat cum stau lucrurile.

Noi însă îi întrebăm că dacă au 
voit să asculte voinţt majorităţ i din 
comune de ce au dzolvat şi acele 
onsilii cari au fost alese de popoi 

la bună o d ne.
La lă pundem noi: fiindcă au a* 

vut Lpsă de aderenţi şi agenţi de 
partid, — ceeace-i un lucru uiăt.

Cotiţi „Solia44
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L i şrdlnţa comitatului central e- 
xecnliv care a avat loc Mtifla tre- 
CDli la Bucureşti, dl Iuliu Manfu a 
roallt o mare cuvântare, la care (La 
spus cuvântul siu  hotărît deapre no
ul guvern. Iată ce apuce:

«Sunt motive esenţiale de pro
gram care ne iac să fim nu numai 
cu neîncredere, dar să respingem a- 
ceaatâ formaţiune guvernamentală.

Ştim că dl Goga, scriitor mare 
nu iace şi nu a făcut nici un aecret
— ziarele şi deabaterile parlamentare 
aunt martere In această pi iviaţă — 
că dispreţueşle democraţia. O-sa nu 
pune nici cn preţ pe curentele care 
aunt In maasele populare, D-aa dis- 
preţueşte vulgul şl mulţimea şl crede 
că voinţei naţiunii i ae poate subilt- 
lui un creer oarecare mai mult sau 
mai puţin luminat.

Vaaizică nu ne găsim Înaintea u- 
nei enigme. ^Cunoaştem structura f:- 
sică, sufletească, şi intelectuală a dlui 
Goga care il împinge la anumite m i. 
snrl dictatoriale. Şum că daa este îa 
coliziune esenţială cu felul nostru de 
a vedea In materie politici. Noi sun
tem democraţi; urmărim reforme mo
derne care să schimbe faţa econo
mică atât de tristă a poporului ro
mânesc.

Dânsul este o fire antidemocrati
ci, dictatoriali, reacţionară, fire de 
care a dat dovadă în Întreaga sa 
carieră.

Dar afară de aceasta, noi cunoaş
tem — nu a făcut secret dm aceasta
— cunoaştem măsurile de suprafaţă 
pe care dl Goga, fiuturănd steagul 
naţional, vrea aă ie pună fu aplicare 
In ceeace priveşte regenerarea neamu 
lui românesc. Dsa iinturâ uu steag 
care n’are altă menire declt să aco
pere tendinţa de dictatură în această 
ţară. Totdeauna reacţionarii şi dicta
torii au niauit, pentru a da un nar
cotic opiniei publice, să fluture una 
din două, sau chiar amlndouă: lo
zincile imperialiste aau naţionale, so- 
vmlste, sau loiincile democratice 
care apoi să râsbună, cum se răz
bună fl astizl de câteva sile faţă de 
partidul dlui Goga,

Exact, astfel face di G oga: pro
mite sare eftinâ, tutun cftin, bumbac 
eftin, piele eftină, ţuică căt dc multă,
— ae ţine de sistemul guvernelor 
reacţionare ca să fie cât mai multă 
ţuică pentru a corupue opinia publi
că — şi fu plus flutură programul 
naţionalist, pe care dacă îi tx«mmcii 
mal adânc vedem numaidecât că ei 
sau nu este executabil, sau este su
perficial fi nu poate să tănuduuscA 
boala Iu adine boala care mistuie 
măduva naţiunii noastre.

Evident că nu aceasta estw ocaaiu-

nea, să luăm ia cx.meu mai aproa
pe cele spuse de di Goga, N;cr d-sa 
nu ştie Iacă in realitate ce va iace, 
căci un program detaliat spune că 
|1 va da abia mai tâ ziu. Căi cunoaş
tem in linii mari, ne este suficient 
si-f respingem politica intolerantă, 
demagogică, reacţionară şi iâră uu

despre guvernul Goga.
program precis de realizări prof nde 
sociale şi economice.

Dar este o altă chestiune care este 
g\ mai gravă: cunoaştem programili 
d-sale In ceeace priveşte politica ex
ternă. Apoi bine, daci noi între noi 
aici acasă mzi putem să ne permitem 
un mic joc si si limbului de idei, 
putem să mai aruncăm lozinci dema
gogice In public — acel pe* care 11 
lasă conştiinţa fi pe d-sa ti lasă — 
ia politica externă nu este p orbii 
aă facem o asemenea cxcursiune ne
serioasă. Aici intră Jn joc interesele 
de existenţă^ fi integritate^^ale ţării 
noastre."

Ş T I R I .
Convocare.

Toţi membrii partidului naţio
nal-ţărănes: din comitftul p’aieioi 
O-âştie şi Geosgiu «unt convocaţ
ii ş dinţa ce va avea loc In ziua 
ds Sâmbătă 15 Ianuarie 1938 la 
orele 11 dimineaţa In sala mică 
dela hotelul „Centrai".

La această şedinţă se va dis
cuta atitudinea iaţâ de noul guvern 
şi noua conducere; şi se vor da 
instrucţiuni pentru viitor.

pr. V, Paveloaiu, dr. A. Herloa 
preş. plaselor.

•

Chellutelt pentru înarmare. După 
calculele iacule de secretatului Socie
tăţii Naţiunilor, toate statele au «chel
tuit m 1936-37 pentru înarmarea lor 
suma de 365 miliarde franci fran.tzi 
celace face un miliard pe zi. In r 928 
s’a cheltuit numai 99 miliarde. De aci 
vedem cu cttă grabă e îoarmzeaă 
de preaenf toate ţările,

*

§1 NEGRII DIVORŢEAZĂ. De o 
vreme încoace sporesc fi printre ne
grii din Africa, divorţurile ia mod sim
ţitor. Numai Iu cursul analul 1937 s’au 
despărţit 500 perechi de negrii.

*

16 gemeni în 24 ore■ In ziua de 
21 Decemvrie 1937 la clinica din Ro
ma a’au iareg strat 8 naşteri de ge
meni. Toţi copiii sunt sănătoşi. —

*

STRĂZI DE BUMBAC, In statul 
New-Jersey din America s’a făcut nu 
d« mu l o încercare foarte Interesan
tă şl care a dat cele mai iruaaoaae 
rezultate. Vasâad că drumurile^oricât 
ar fi pietruite şi pavate, se strică 
toarte repede, locuitorii acestui stat 
s’au gândit să întrebuinţeze bumbacul 
la pavatul drumurilor iu locul fieru
lui dtn bston. Drumurile astfel fiecte 
sunt cu mult mai bune şi nu se stri
că sub g eutatea carelor şi maşinilor 
S ’au făcut încercări cu fire de cânepă 
şi cu mătase.

Serviciul Militar obligator pentru 
femei în Polonia. Guvernul polon a 
depus un proect de lege referitor la 
modificarea legei serviciului mtUtir 
obligator care este In vigoare din a- 
nul 1924 C«a mal Importantă modi
ficare este stabilirea serviciului militar 
obligator pentru femei dela vârstra 
de 19 la 45 ani sub forma unui ser. 
viciu aux'lUr,

*

hvoarele Ntlulal marele râu ce 
traversează Egiptul, pornesc din Abi
sinia o tu pată acum de Italieni, Aceş
tia se spune ci ar fl hotărât schim
barea cursului apei de unde isvoreş- 
te Nilul ca s i  nu msi treacă prin E- 
gipl. Ştirea aceasta a produs mare 
suprindere în Egipt şi |n Angli», pro- 
tectoara Egiptului, — Iată şl aci unul 
din motivele cari iăc pe Eagleai st 
nu vadă cu ochi buni pe Italieni st|- 
pâai In Abisinia.

*

UN CÂINE SCAPA dela moarte o 
familie întreagă. Că nele este cunoscut 
ca unui d n cele mai Inteligente şi 
credincioase an male, Despre credinţa 
şi isteţimea câinilor se povestesc lu
cruri deadreaptul uimitoare. Şl nu rari 
au fost caşurile câad acest vecslu to
varăş ai omului a scăpai viaţa stăpâ
nului s |u . Astfel ialr’ana din nopţile 
trecnle dl Guichard din Grenoble 
(Franţa) a fost tresit din soma ie  câ
nele său, care lătra şi urla la uşi. 
Cum câacle dormia Iu partea de jos 
a Casei, mirat acesta a ieşit să vadă 
ce-i. Pe scări n ’a mai văzut decât flă
cări şi fam. Abia a «uit vreme să-şi 
trezească iambii şi să se refugieze, 
că întreaga clădire a fost cuprinsă de 
foc.

•
BANI DE LEMN, Pentru a face 

faţă thellaiellior şl lipsariior băneşti 
d.n ce |q ce mai mari, oraşul ameri
can Biain din Pmayilvanis, a hotărât 
ză pună în circulaţie bani de lemn 
In valoare de 150 mii de dolari. Ba
nii nu vor umbla decât pe terltorul 
comunei. Noii dolari de lemn s’au şi 
pus îa circulaţie, plltinda-sa cu ei sa
lariile funcţionarilor oraşului.

*

VACI ÎNCĂLŢATE. Aja ceva nu 
sc găseşte la noi, d0ar căţeii cu stă
pânii mzi miloşii dacă mai au parte 
de cat* un pleptiraş, ca să nu le ră
cească spinarea şl să se simtă cald 
1. şale. Cuvântul la noi are cu total 
altă însemnare şi se totrebunţeazâ 
des, mai ales pentru a arăta gradul 
de cuminţenie a cuiva. In alte ţări, 
urde sunt mai malte ciudăţenii, se 
vad şi de acestea. Aşa la Aagiia ae 
apune că aunt turme întregi de vaci 
şl de boi încălţaţi, Pentru a putea 
vindeca oile şi vacile de boala de 
unghii şl guri care btutue des in 
Augua, crescătorii le pun un iei de 
fofoni care Împiedecă răspândirea
boalei şi ţine strânsă legătura pe rană

*

POPULAŢIA GLOBULUI PĂ
MÂNTESC. Ua vestit îav«ţai£ameri- 
Cad, R. Peary a publicat un studiu 
Cu privire ia modul cum a crescut 
populaţia din lumea întreagă. Pentru 
prima dată la 1650 populaţia globu
lui a foit socot M la 445 milioane. 
După o sută de ani s’a constatat o 
urşo>ră urcare, numărul locuitorilor 
pâmlntului atingând 500 milioane. In 
1850 numarul s’a dubist ajungând 
ia un miliard, iar p taă azi a crescut 
atât de repede încât avem 2090 mili
oane locuitor], iar peste 70 de ani 
vor fi încă odată atâţia.

MONEDE DE PIATRĂ. Pentru 
schimb ol de mitfari de obiceiu se 
foloseşte banul. Sunt locuri unde nici 
argintai şi nici nu sunt folosite fi nici 
binli de metal nu sunt cunoscuţi* Pe 
acolo In loc d brni se folosesc scoici 
fi pietricele d n prundul apelor. In 
insula Yap. se folosesc In loc de 
bani pitirii, in forma s\ mărimea ce
lor d« moară. Cu cit piatra este mai 
mare, cu atât este fi mai preţioasă 
Locuitorii numesc aceste pietre „foi" 
Când Inch sie târgul, lasă piatra acolo 
că n’o fură nimenia. Cea mai bogată 
familie die Insulă avea un uriaş „fol" 
pe care nu l-a văzut niciodată căci 
era In fondul mirii,

MODA DE ACUM 3000 DE ANI 
Un arheolog grec a găsit fntr’un 

sat din insula Creta o statuie a anei 
femei cioplită din piatră, care înfăţi
şează pe „mama cretinilor". (Creta e 
o insulă -fu Marea Egee). De pe acea
stă statuie veche de-acum trei mii de 
ani se poşte vedel că moda în îmbră
cămintea femeilor de azi nu-i o isco
dire chiar aşa de nonă, căci şi atunci 
rochiile erau tot aşa de decoltate şi 
sim inau foarte mult cu ceie de «z'. 
Părul se purta tuns băieţeşte întoc
mai ca şi la noi mai acum câţiva ani.

Nr. 1358/1937

Publicaţie de licitare
Sabsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţă publică cumcă mobilele urmă
toare 1 plan mic, 1 birou de scris, 1 
masă prâusitor ca 4 scaune şi alte 
mobil, care In urma decisions! Mr937 
1931 a j udeccătoriei Pui a fast se
chestrate la 20 Septemvrie 1937 in 
izvorul lui Banca Centrală Haţeg 
repr. piin Dr. M.hai Tirea in contra 
urmtritului dom. In corn. Râul alb 
pentru suma de lei 28400 capital şi 
ace şi care sa preţuit In suma de 
17000 lei;

In baza declziunel Nr. G1510/1937 
z j udecitoriei Pui se f xeasă termen 
de licitaţie pe ziua de 18 Ianuarie 
1938 la orele 2 p. m. la faţa locu
lui în corn ana Râul alb averea seche
strată se va vinde cu bani gata* iar Iu 
caz necesar şl sub preţul de evaluare 
spesele statorite până în prezent sunt 
însumi de lei 975 plus dobânda 2>% 
dels 7 Aprilie 1934 '

Peiroiani, la 23 Dac. 1937*
Sterian G»is. portărel.

Nr. 1335/1937.

Publicaţiune de licitaţie
Subsemnatul Portirel aduc la cu

noştinţă publică cumcă mobilele ur
mătoarei pat, 1 masă de tualeti, 1 
masă romndă, 3 scaune şi alte mo
bile care la urma deciziunei N \ 1421- 
1929 a judecătoriei Pai a foit seche
strata Îs 14 Februarie 1930 iu favo
rul lui Dreg bici Filip repr. pri Dr. 
Mihai Tirea în contra urmărifului 
dom. in corn. Pui pentru suma de 
lei 4700 capital fi acc. şl care sa pre
ţuit in suma de lei 13550.

In b*za deciziunei Nr. G. 1421- 
1929 a judecătoriei Pui se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 18 Iatt 
1938 la orele 11 a. m. la fata locului 
la corn uns Pal averea sech strat! se 
va sinde cu bani gata, iar în cai ne
cesar şi sub preţul de evaluare, spe
sele statorits până Iu present suni 
In scm* ds ld  2571 plus dobânda 
de 7*. dela 1 Ianuarie 1929

Petroşani la 23 Dec 1937.
Sterlin G»f|, portărel

Cironi: Dr, ALEX. HERUEA, Tiparul Tipografiei «LUMINA* ORĂŞTIE,


