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Guvernul liberali Prezidat de dl 
Gh. Tâtărescu, a (ost isgonit de tarâ 
prin aletrer le dela 20 D cembrie. 
încercarea de a se menţine la câ ma 
Staluhr, tmpotiiva voinţei poporului, 
a  (ost bcîuită prin votul cetăţenilor, 
cari au ştiut să reziste violentelor de 
tot felul ce s’au exercitat t  supra lor.

Este pentru prima dată, în tara 
noastră, câ id  un guvern c^de în a- 
legeri — dovadă că alegătorul ro
mân a devenit conştient de dreptu
rile sale si Holărît să Ie ape^e- De 
aceea alegerile dela 20 Decembrie 
au o valoare si însemnătate istorici. 
De acum înainte fiecare g rvern si 
fiecare om politic va frebut să înţe
leagă, că nu se poate guverna îm
potriva voinţei poporului.

Numai în s'aieie cu regim ebso- 
lutist si dictatorial nu se cere con
simţământul poporului în conducerea 
Si guvernarea Slutului- Istoria politi
că. însă, re  înfăţişează soarta tristă 
a  unor astfel de tărJ. Alegerile 1 be
re si cinstite arată care este adevă
rata opinie publică si voinţa unui 
popor, piste care nu trebue să se 
treacă niciodată,

In ciuda rezultatului ale ger lor. 
după căderea guvernului liberal, a 
fost înscăunat ia conducere, partidul 
national creştin de sub presedmt a 
d-loi Goga si Cuza. Am fost puşi 
astfel in fata unui guvern, pe care 
nimeni nu la  aşteptat si tara nu l'a 
indicat, căci nu poate fi considerat 
ca exponent al voinţei ne (ionele, par
tidul care a întiunt abia 9 la su’ă 
din totelul voturilor exprimate.

De aceea guvernul d-lui Goga nu 
nu are nici un fel de justificare con
stituţională si prin slăbiciunea, cât si 
prin tendinţele sale, reprez ntă o a- 
menin tarei că ne vom prăvăli spre 
un regim de dictatură.

In afară de aceasta, însă. viata 
politică a unei ţâri si autoritatea u- 
nui guvern nu se pot despărţi nicio
dată de normele morale, care dau 
tărie tuturor leglor- Guvernul actual 
poartă pecetea trădării din care s’a 
născut, nu poate avea deci autori
tate morală si nu poate servi drept 
îndrumător si conducător el vieţii 
noastre publice.

Tiădaree. d n partea unor oameni, 
care au pus mai presus de toate in

teresele lor personale, intrând In gu
vernul partidului nafonal-crestin, pe 
care până mai ieri îl combăteau cu 
toată energia, constitue baza aş* zi
sei Uniuni naţionale-crestine si ţă
răneşti-

Guvernul dlui Goga, alcătuit în 
dispu t'd voinţei poporului, al norme
lor constituţionale si al moralei, nu-si 
poate face desigur un îndreptar din 
respectul leg lor. De aceea dizolvat 
parlamentul în conditiuni, care dau 
acestui act caracterul vnei anulări 
a alegerilor generale, prin care s’a 
manifestat in ih p  legal voinţa ţârii, 
ceeace este contrar Constlti ţiei. Gu
vernul dându-si seama de slăbiciu
nea sa organică si neîndrăsnind să 
înfrunte bărbătesle, în luptă legală 
Si leală pe adversarii săi, a  recurs 
la unul din ceie mai necorecte si 
mai periculoase pentru viata noastră 
politică, modificând in ajunul alege
rilor legea electorală pe cale de de- 
cret-lege.

încercările disperate ale guvernu
lui de a  produce încurcături si con
fuzii în sufletele alegătorilor, prin 
schimbarea semnelor, nu pot avea 
nici un succes. Tot aşa au desfiin
ţat acum zece ani secera si noi era 
biruit cu cercul (toate) acum desfintea- 
ză cercul (roate) st vom birui cu punc
tele. Guvernul nuva putea scăpa as
prului verdict de condamnare, pe care 
îl va pronunţa |ara în alegerile dela 
2 Mai tie.

Dar cu ce program se prezintă 
guvernul în fata poporului, a  cărui 
vo:n!ă o dispreţuieşte si Pe cere do
reşte să o siluies.ă în akgeri, în ve
derea scopurilor sale?

Antisemitismul, idea fundamentală 
a  programului său, se dovedeşte pe 
zi ce trece, că n a re  allă valoare 
decât ace ia  de lozincâ electorală 
cu caracter demagogic. Actele guve
rnului arată, in această privinţă, de
la început o cedare pe toată linia. 
Revizuirea legală a cetătemei dobân
dite prin fraudă de sUăini, este o 
măsuţă generală de admin s tic le ; 
iar măsurile antisemite, luate împo
triva evreilor băştinaşi,.sau sunt con
testate ch ar de către guvern sau 
sunt letrase, î i urma protestelor d n 
afar£. Conducătorii partidului naţio- 
nal-crestin, târâţi pe panta trădători
lor, işi trădează astfel, prop,ui lor

prog-am. Declarat Je repetate, Inter
pretările va iete ale diferit lor mem
brii ai guvernului, dovedesc desori- 
enterea actualilor conducători, ceri 
sunt siliţi să înţeleagă, că nu toate 
lozincile electorale sunt si idei politi
ce construct.Ve.

Desigur întâietatea elementului 
românesc, resfabilirea lui în dreptu-

Luitl în 24 Ismuarîe 1938 a 
avut loc la Deva sub prfşideeţla 
dlui Dr. Justia Pop şedinţa dele
gaţiei permanente a partidului na
tion* 1-ţărăt esc din jadeţul Hune- 
dosra.

La ordiaea de zi a fost fi
xarea candidaturilor pictru alege
rile gaoarale deh 2 Mattie 1938

rile sale firi st>, ridicarea lui econo
mică, culturală si socială, cu ajuto
rul Statului este un punct funda
mental al partidelor politice româ
neşti, dar realizarea sa în fapt, cere 
nn întreg sistem de măsuri pozitive 
pe caie un guvern improvizat nu 
este în stare să le ia. Actualul! gu-

(Contlnuare tn pag• 10

Lista a r£mas acesş ca şl lista 
pentru a egertle dela 20 Decemvrie 
1937 avâ«d în vedere condlţlunl- 
ie de luptft asemănăfoire în Ctrl 

se găseşte partidul nostru şi inter
valul de timp a urt între cele do
uă alegeri.

Iată lista noastrfl:

Pentru camera deputaţilor:
1. Mihaiu Popoviciu, f. ministru.
2. Dr. Nicolae Pe a eseu, f. secret gen.
3. Dr. Ieronim Atirescu, f. prefect preş. de plasă.
4. Lazar Dâişoreanu, ad/ocat secr. gen. org.
5. (Locul rezervat pentru eventualul cartel)
6. Victor Savu, f. primar preş. de plasă.
7. Dr. Alex, Herlea, advocat preş. de plasă.
8. Leontin Pârvu, advocat preş. de plasă.
9. Dr. Izidor Gora, advocat preş. de plasă.

P en tru  Senat:
1. D*. Justin Pop, i  senator prim vxepreş. org.
2. Dr. Mihaiu Tir ea, f. deputet vicepreş org.
3. Protp. Vaier Paveloniu, f. dep. preş. de plasl.

P en tru  co leg iu l co n siliilo r :

1. Alexia David, inst. preş de plasă,

a p a r tid u lu i Naţional-Ţărănesc.
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Cum a gândit dl luliu Maniu 
acum 20 de ani şi astăzi.

vern n’are nici un program de reel- 
zări constructive în această direct e-

In afară de aceasta, guvernul în
cearcă sS-şi creeze o atmosferă de 
simpatie si aprobare în opinia pu
blică, prin experimentare «nor idei 
împrumutate din programul part dului 
naţicnal-fărănesc, care, însă, as* ră
zleţe si necomplecte cum sunt, ru  
pot servi decât celrrmlt ca mijloc de 
propagandă demegogică înainte de 
alegeri si nici decum ca măsuri de 
reală îmbunătăţire a  stării păturii 
ţărăneşti.

Lipsit de tinută morală, născut în 
dispreţul constuntei si al voinţei po
porului, guvernul diui Goga nu se 
prezintă în fata tării, nici cu un pro
gram de chibzuite si eficace propu
neri, cari să poată constitui adevă
rate soluţii ale problemelor noastre 
sociale si economice.

Politica externă a României tre- 
bue să fie neşovaelnică, pentrucă 
integritatea frontierelor no şatre na
tion ale ne impune s i  avem prietenii 
puternice st constante, pe deoparte 
Sl adversităţi cât mat puVne, pe de 
alta. Neîncredere însă, dtn per tea tu
turor, aceasta este starea cea mai 
periculoasă fi mat nenorocită, în ca
re se poate găst un Stat-

Pentru aceste motive, partidul 
natlonal-tăranesc, animat in primul 
rând, de consideiatiunea de a păstra 
hotarele existente, afirmi din nou 
neiesitatea unei politici externe cla e 
gt consecvente, alături de martie de
mocraţii apusene, Mica Intel*.gere, 
iutelegeiea Balcanică si Polonia, sta
bilirea de cele mat bune raporturi cu 
toti vecinii săi si pasueaza ataşa
mentul său tată de Societatea Naţiu
nilor pentru salvarea păcii, în cedrul 
securităţii colective-

Consecinţele de până acum ale 
constituirii guvernului Cega, dove
desc că acest act a fost o profunda 
greşeală-

In fata partidului liberal, care a 
guvernat tara cu cenzura st stare de 
asediu, transformând aplicarea mă
surilor excepţionale, în regim moral 
de guvernare st abdicând de a pro
gramul- care a constituit odinioară 
raţiunea existentei sale.

In f«ta altor partide şi grupări, 
cari oscilează între democraţie si 
dictatură, Partidul National-tarănesc

In mintea Dlul Goga a  intrat de 
multi ani încoace că el ar putea fi 
dictator In Ţara Românească.

De aceea prin toate actele sale 
de guvernare el încearcă să introdu
că dictatura. A desf iritat prin decret 
lege toate consiliile comunale, — a 
mentmut starea de asediu şi cenzură 
face decrete legi care isvorăsc din 
mintea guvernului fără autorizaţia 
parlamentului si alte fapte cari toate 
sânt în contra practicei democrate; si 
•unt de natuiă dictatorială.

rămâne hotărît pe poziţia pa care 
l-a aşezat ideologia si programul său.

Partizan statornic al monarhiei 
constituţionale, partidul nostru crede 
că singura formă de guvernare, care 
garantează dezvoltarea normală a 
Statului român, este democraţia, ba
zată pe voinţa poporului s< pe con 
trolul public al actelor conducătorilor-

Poporal român, care timp de vea
curi n a  ştiut ce însemnează liberta
tea st na s’a bucurat de binefacerile 
el, na poate renunţa la dânsa- Po
porul român nu e dornic de robie, 
iar ţăranul român abia a scăpat de 
serbie.

Ori câle greutăţi, piedeci st ad
versităţi s a r  ridica în calea sa, Par
tidul Naţional-ţărănesc va merge în- 
nainte, convins fiind că sub steagul 
ţărănismului «e vor aduna întotdea
una toti cei dornici de libertate si 
dreptate, de moralitate si demnitate 
naţională.

Ţăranul român se frezegte ş va 
trece peste toate obstacolele, prin 
care înceaică unii să-l oprească din 
mei sul său.

Pe drumul drept al jeitfelor pen
tru ideal se merge către biruinţă-

Inciezător în viitoiul acestui neam 
de ţărani, peste care au trecut atâ
tea valuri si furtuni; devotai progra
mului său de rid,care a  clasei ţără
neşti în jurul căreia trebuie Mă se 
solidarizeze toate celelalte clase so
ciale, — Partidul Nationel-tărâm sc 
merge Sa iuptâ cu dârzenie si cu în 
credere, £1 dâ acum alarma în f^ţa 
primejdiei, care ameninţă bazeie con
stituţionale ale Statului român, având 
convingerea că toti cetâtenii acestei 
tău vor su> să sugrume dictatura in 
iaşă, alungând deia cârmă 91 acest 
guvern, care vrea să ss impună prin 
foită si dispreţ fată de lege.

ROMÂNI, staţi neînfricaţi de 
vtghe! Nu lăsaţi să vi-se ştir
bească dreţtame câşt gate cu atata 
trudă şi nu pieriţi capul In faţa 
nici uhu atn&mntări.

Un popor Îşi croeş e soarta 
ga istorică numai prin luptă, cre
dinţa şl stăruinţă. Noi us vom 
face datorii, to*tâ datoria, până 
la capat, — urmap-ne şi vom 
birui.

Ajutaţi-ne, toţi cei cari voiţi 
democraţie, dreptate şl legalitate.

România însă a  luptat pentru li
bertatea sa politică si nu ne putem 
în.hipui ca poporul să consimtă ia
răşi să intre în iobăgie politică si 
de bună voia să ebz că de dreptul 
câşi gat aga de scump, — de a  ejun
ge să conducă tara din voinţa lui.

Noi stăm si vfglvem, si deschi
dem ochi în fiecare zi, — ne facem 
o datorie ce cons'iintă si credem că 
poporul va îe tele ge si- şi va apăra 
cele mai sf.nte drepturi cari le are,

Este foaite interesant când cetesii 
cuvântările de acum 20 de eni si de 
ac uma a^e d lui Iu iu Maniu, si vezi 
identitatea mere înire principle fun
damentale pe care şi-a aşezat con
cepţia s t  de Stat atunci s> acuma.

Iată si fragmente de discursuri 
dm Iulie 1919, din Februarie 1919, 
din Sept. 1933 si Nov. 1937:

«Politica noastră, care a provocat 
luptele naţionale din trecut, este con
dusă de trei principii cardinale:

Natonali8mul nostru li credinţa 
seculară într'o înstăpânire româneas
că, — cea mai sinceră democraţie 
8< dreptate deplină, pentru toate po
poarele loiale, — si morala creştină, 
călăuzitoare a vieţii noastre de s'at."

IULIU MANIU.
(in d.scursul rostit în Iulie 1919 

Ia Sibiu, cu piiiejul viz tei Regelui 
Ferdmand.)

*

.Demnitatea unui popor trebue să 
strălucească întotdeauna. Noi trebuie

Avem un guvern născut dm

Duminecă_s’a final în oraş al nos
tru o unpoitzntă consiâsune a i.u ti
lilor Naţ oaai-ţârlnilfl din judejul 
Mussel, ia oare au patt-cipat şi dnut 
ion Mihalaihe care la  cuvântarea sa 
a spus:

Na poate fi R„mâa care sâ nu 
aiba ia suiict pe Hnstos, sA na iie 
profund aevota ţi supus Regelui fi 
sa nu doreasu. o nafiune unitara, 
puiet nici şi demni.

Dcascmcnea acuşi pe liberali ci 
deşi se pretind părinţii temeiurilor 
constituţionale, nu protestează, ba 
cittar conspira, atunu când se con- 
traface voiaja constitutional! a naţiu
nii.

Di Mihalache arată apoi, cum prin
ts o greşii* administrare a reformei 
agrare, astist s’a putut reface pi opri
tul..*  Şt crede ci cats absoluta ne
voie de o noui revizuire a proprie
tăţii reconstituite de după reforma 
agrari.

Despre conversiune d-sa spune 
Câ ea s’a tăcut numai tn folosnl cla
sei ciocoieşti şi araţi c i o singuri 
famine, t*m,iia AUmsnlşieams, a be
neficiat de o reducere de 37 miiioa- 
n*, adică atiia cât toţi ţăranii dm 
M .sîel n’au putui avea.

Trecând ia situaţia externă d-sa 
spune ci prin greş-ta politică a gu
vernului, ca este grea sl ptriCUiOnSâ 
intrucâi s’a piodu* untie neîncrederi 
In timp ce n’au cspatal nici o asigu
rare nouă. — „Na trebue să lăsam 
ps nici un «trăia să se amestece îu 
gospodăria noastră, căci se poate să 
ne trezim într’o bună zi teatrul de 
luptă între puterile mart ce ne duş
mănesc.

Iu ceeaee priveşte problema evre- 
tascS, d-sa are altă patere decât dl

să o apărăm întotdeauna, cu toată 
puterea. Căd numai până atunci pa
tern conduce destinele neamului ro
mânesc, până vom păstra demniti* 
tea noastră naţională.*

IULIU MANIU. 
(in discursul rostii ia 25 Februarie 

1919 In Sb 'u , cu prv'ejul întrunirii 
pentru mutarea liniei demarcationale.) 

*

»Âm fost călăuzit în viaţă de trei 
mari principii: al moralei creştine, 
al naţionalismului integral si al de
mocraţiei adevărate."

IULIU MANIU. 
(în d scursul dela Bâdădn, Sep

temvrie 1933)
*

•Trăiască naţia rom ână! Trăiască 
morala creştină I T iăască democra
ţia adevărată 1 Trăiască demnitatea 
neamului românesc 1

JULIU MANIU. 
(in cu' ântarea dela Cuj, 28 N ;e - 

vrie 1937,)

desffâu, trădări şi minciuni

Cuss. Căci evreii nu pol ii, arunc.ţi 
nici in Marea Roş.e, Lniei trimişi în 
Madagascar, ci ei pol fi luiocuip prin 
dementul românesc pregii t prin coo
peraţie.

„Dar tn această chestiune nici gu
vernul nu are o părete precisă, căci 
guvernai nu este decât o contrazice
re din care nu se poate înţelege 
nimic.

Asupra trimdlţatelor măsuri de 
ieitinire, dl M h «lache spune că ţara 
se găseşte In ţaţa anei faisc groso
lane, pentrucă prin scăderea prefu- 
luî ia sare fi la gaz nu se rezolvi 
importanta problema economică ce 
preocupă societatea românească.

„Revoluţia naţională" — a spus 
d.sa — nu poale fi făcută de un gu
vern cu viafi de dssfiâu trădare şi 
minciună. Ss pierde timp şi bani za
darnic: alegeri peste alegerii, cari 
coală — în aceste vremuri grele — 
peste un miliard şi jumătate, In timp 
ce plebiscitul României este aceisf 
căci ce va putea realist actualul gu
vern?

S’a văzut că In trecutele alegeri 
armata, magistratura şi jandarmeria 
nu s’au putut preta sa devie unede 
de parlţd, Se vor determina oare 
d-nuGoga şi Cilinescu astfzi să-şi 
Sth.mbe atitudine» ? Noi credem că 
nu.

Nici eacro.hsris electorală impor
tată dela Siameai nu le va aduce 
prea mult. Iais dece partidul naţUmal- 
lârineac se menţine in convingerea 
că va ieşi in t4nde şi din această a- 
ventară, care unde numai spre dic
tatură iăţşâ, pentru ca apoi să se 
iniauruze cin noua viaţă normală şl 
const tuţionaia şi parlamentară".

Cetiţi numai „Solia“

V otaţi trei puncte ( I i i
semnul Part. Naţional-Ţârânesc, 

T listele noastre poarta Nr, 3.

luliu Maniu,
JPreşedintele Part. J> aţion al-ţărănegc.

In politieu internă
guvernul vrea dictatură.
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<1-1 oi Inii o Maniu
asupra hotărârii Comisiei electorale.

Conducerea partidului naţlonal-ţârânesc a Introdus recurs la înalta Guiţe 
de Casaţie $1 Justiţie împotriva neconstitutionalltâţii decretului- lege.

In legături cu importanta hotărâre 
luaţi de Comisia centrală electorali 
privitoare la conte stafiile introduse 
de conducerea partidului Naţtonxl-tt- 
rlnesc, hotărâre pe care o reproducem 
mai jos, dl Iului Maniu preşedintele 
partidului national-ţtrănesc a binevoit 
a l facă următoarele declaraţiuni ila
rului nostru:

— .Am iuat cu satisfacţie cunoş
tinţă de faptul Ci, eri Comisiunea 
centrali electorali a admis în parte 
contesta|ia flcutl de mine In chestia 
decretului lege, privitor la semnele 
electorale şi modalitatea de situare a

lor, decret prin care sa modificat le
gea electorali.

Regret Insă ci această Comislune 
nu a avat calitatea de a judeca şi 
cerceta constituţionalitatea decretului.

Pentru acest motiv, voi introduce 
recurs la înalta Curte de Casafie şl 
J «tiţie.

La tot cazul, este o incur* jire 
pentru cetlţeeii {firii noastre, că tx s -  
tă justele ia fara aceasta cart nlaue- 
şte s l exsmiaeae cu obiectivitate şl 
competenţi plângerilor celor lesaţi 
prin acte abuzive de autoritate — a 
încheiat declarable d-sale dl Iuliu 
Maniu.

Noui alegeri
com unale ş i ju d eţen e.

Ia .Monitorul Oiicial" a apărut 
decrt tul-lege pentru convocarea cor
pului electoral, ca s l  aleagă consilii
le judejene şl comunale, urbane re
şedinţe şi nereşedinţe, municipii şi 
ataţitra' b «lneare.

Alegerile se vor ţ'ne in zdele de
ls 23 Februarie până la 1 Apr. 1938 

*

Aceste alegeri ae fac aşa repede 
ca astfel consilierii comunali să poată 
alege pe senatorii consiliilor comu
nale.

Guvernul crede că Fxăad toate 
felurile de alegeri una peste alta să
răceşte alegăfo.ii şl li face să voteae 
cu ei, — dar ţărănimea noastră este 
mult mai deşteaptă.

Naţional -Ţărănesc.
Sem nul e s te  ... 3  puncte.

Partidul nostru nefional-tărănesc 
ştie prea bine fă  guvernul a  schim
bat semnele electorale numai cu sco
pul de a expropria partidul nostru» 
de semnul său vechi de roată.

Ei speră că atunci când poporul 
nu va mai vedea roata, nu va mai 
vota pe dl Maniu şi Mihaîache*

Se înşeală însă amar fiindcă noi 
vom aduce la curoştiinla poporului 
că semnul cel nou este foimat din 
3 puncte şi astfel oamenii noştri

vor şti să pună siampileleîpe sem
nul cel nou*

Fiecare luptător pentru dreptate 
se va duce dela om la om şi îi va 
explica, cea făcut guvernul ca să ni
micească roata şi să-i arate care 
este semnul cel nou al partidului 
nat onal-tărănesc-

Noi credem că Îndată ce guver
nul prezent va pleca dela câimă 
vom fi iarăşi s’ăpâii pe semnul nos- 
iru vechi pe roata poporulu Arde-

Ce vrea în politica externă 
guvernul gogo-cuzist.

Toată lumea ştie că tn Europa 
sunt două feluri de state. State în
vinse şi state învingătoare. — Statele 
învinse sunt acelea cari nutresc do
rinţa de răsbunare, adecă războiul. 
Cum România se găseşte între Sta
tele învingătoare ea nemai având de 
indeplnit nici o cucerie teritorială 
este în interesul său să se alipească 
la Statele de seama ei, — la Siate 
cari vreau tot pace cum sunt Franţa, 
Anglia, Mica înţelegere etc*

Noul guvern a  d-lui Goga, nu 
fiindcă ar avea argumente» ci de 
drogul noatătii vrea să ne dezli-

| peascS de Franţa şi să^nc [alipească 
| ia Statele cari vreau războ u. Noi 
j credem că aceasta este un mare tău 

pentru tara românească fiindcă roi 
nemai având ce câştiga» nu avem 
interesul să facem războiu, — dar 
dacă facem războiu avem ce pierde.

Noi nu ne putem clipi la Germa
nia care luptă alături de Unguri» 
ştiindu-se bine gândul Ungurilor de-a 
ne lua Ardealul.

Dacă dl Goga nu-şi dă seama de 
aces.e adevăruri elementare» ar tre
bui ca măcar simţămintele să şi le 
lase ca tn mod natural să-l îndrume.

Ce reprezintă
c e l e  3

Semnul cel nou al part dului na- 
tione»l-tă £ne8C este format din 3 
puncte.

Cele trei puncte pe măsură In 
care reprezintă dreptatea omenească 
ft nd semnele partidului nat onel-t*- 
rănesc» reprezintă şl dreptatea divină
sfânta trinitate.

Cale 3 puncte sunt 3 pietre de 
bază ele vieib omeneşti şi sufleteşti.

Cele 3 puncte mai re prez ntă 3

mari principii pentru organizarea 
Sfatu’ui:

Punctul 1 '■eorezintă nationals 
mal integral

Punctul 2 reprezintă democraţia 
integrali.

Punctul 3 reprez'ntă morala cre
ştină.

Votat aceste 3 puncte ca 3 sim
boluri ale acestor 3 mari principi 
de vtetâ. X. I.

Dl Goga a făcut la Cîucea
pactul cu lingurii.

Dl Goga în preajma guvernării 
sale trecute a  făcut ia Ciu:ea acel 
vestit pact cu partidul maghiar.

Azi di Goga vine «i guvernează 
în numeie naţionalismului ne

prihănit* Dar oare încheerea unui a- 
semenea pact nu-i ştirbeşte din au
toritatea morală de a  striga toată zi
ua în gura mare pentru national s- 
rr.ul integral? De bună s»amă că 
da*

Ce este însă mai interesant că dl 
Goga şi acuma dau tratative cu Sa
şii ş Ungurii pentru a  face cu ei 
cartel electoral.

Noi ne întrebăm că oamenri cin
stiţi nu văd cât de ne sinceră este 
pozl'a  dlui Goga în chestia minori
tară?

Deaceea fifi cu băgare de seamă 
la ceeac* face guvernul nelegiuit şi 
viclean al dlui Gogai

Cum se  vor pune 
punctele pe buletine.

O nouă întâmpinare a dlui Iuliu Maniu.
Dl Iuliu M«niu, preşedintele p»r 

Udatei naţional-ţlrineac, a adresat 
Comisiei Centrale electorale o nouă 
întâmpinare, icrâiid ca înalţii magi
straţi a? ss proaun{e de urgent* a- 
suprs unor ih  ostiunl In strânsă le- 
gltufă cu decretul mad ficatar al le
gii electorale.

Iată ttxiul întâmpinării bum Uliu 
Maniu, adresate Comisiei Centrele 
Electorale:

Domnule preşedinte,
„Modificările lutroduss in legea 

electorală, prin decretai lege recent 
se pretezii la interpretări cari dacă 
nu vor fi puse la punct de Indati 
vor produce o confuzie, menită a îm 
piedica exprimarea voin|ei naţiunei.

Pentru a pune capăt acestei situ- 
*{luni vă rugam a hotărî şi da de 
urgen|ă dispoziţiuni corespunzătoare, 
lămuriid uimitoarele:

1. Câte liste aimss*! a se tipări 
pe flecare pagină a buletinului de vot;

2, Cum se interpretei zi art. 2 din 
decertui legt publicat îa .Monitorul 
Oiicial" din 18 Ianuarie a. c„ care 
stabilieşte c i comisia centralii acordă 
iiecirei grupări pe buletin un număr 
de ordine |i  un semn, în formă de 
un punct, două puncte, etc.

Se tipăreşte pe buletinul de vot 
numâ.ul de ordine 1, 2, 3, etc?

Dimensiunea puncte or este egali 
ca 10 mm. ori 10 mm. indiferent t i 
le puncte sunt? In acest cas, cum 
se aşeasă: fuit’un singur riad  sau 
ta mai multe?

Dacă punctele ar fi de o mărime 
variabilă tn raport cu numărul de 
ordine al fiecărei liste, pentru a fi 
concentrate In spaţial unui’centimetru 
pătrat, atragem respectuos atenţiu
nea că listele ca mai multe puncte 
vor fi desavantajate, întrucât aceasta 
va provoca confuziunea Intre liste.

In bzsa arf. 49 d!n legea electo
rală vă rugim a decide de urgentă 
ts jp ra  acestor chestiuni deoarece 
schimbarea semnelor a creiat o stare 
de confuzie tn masa electorală fi se 
impune o grabnică clarificare şi a 
dispune publicarea îa „Mjnitarul O 
ficial" a semnelor cu forma stabilită 
de dv.

Această misură trebue luată de 
urgenţi întrucât potrivit ai 3. ai ari. 
49 din legea electorală, publicarea in 
„Monitorul O hcai“ a semne or tre
bue să se facă chiar pe data con- 
vo cărei corpului electoral. Această 
convocare s’a  fi făcut pe data de 
18 Ianuarie, iar publicarea semnelor 
la forma nouă nu s’a făcut, nici pâ- 
nft a n in '.

A v i z !
Aducem la cunoştinţa 

prietinilor noştri politici, 
că Di C o l o n e l  i n  

r e z e r v ă  V a s i l e  

B ă n c e s e u l ,  n u  

m a i  f a c e  p a r t e  

d i n  J C ^ a r t id u l N a -  

ţ i o n a l - ţ â r ă n e N C .

In numărul viitor al ga
zetei, ne vom ocupa de 

acest caz şi vom lămuri 

publicul, pentru orientare 

deplină şi edificare com
plecta.
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Comisiunea centrală a admis
contestaţia d lui I UL I U  M A N  IU.

Guvernul a pierdut procesul iar noi am ajuns pe iucul 3.
Dominic#, comisiunea centrali e. 

lectorală s’a întrunit din nou la ora 
17. aub preşedinţia dial D. G. Lupţi, 
membrii fiind d-nti Cihodarc, Ale
xandru Stârcea, N. Jack Constant!- 
nescN (i Ionescu-Dolj.

Comisiunea a continuat delibera
rea — p in i la ora 20 — asupra con
testatei făcuta de partidul naţional- 
ţărănesc, cu privire la primires lis
telor de cltre secretarul comisiunei, 
dupi era 19.

Comlsiun a dat urmitoarea rezo
lu te  pusS de dl prefedinte D. G. 
Lupa, chiar pe contestaţia primita: 

„Comisiunea admite In pai te con
testaţia dlui luliu Mania, preşedintele 
partidului naţionsl-ţărânesc şt declari 
nule primirile de liste (Acute de se
cretarul acestei comisiuni, ta ziua de 
18 Itnuarie 1938, dup» orele 19, ur
mând ca pentru acele liste, numărul 
de ordine | i  semnul să li se constate 
dop» ordinea primire! listelor in ziua 
următoare, adie» 19 Ianuar.e 1938".

Concluzia imediat» ce se trage dsn 
aceast» deciziune este c» orele de 
serviciu ale secretariatului comisiunei 
corespund cu orele de sor viciu ad
ministrativ ale ministerului.

Faptul acesta poate produce alte 
numeroase contestaţii s m'.lare cu a 
partidului nsţtonal-ţărănesc, cunoscut 
fiind c» secietanatal comisiunei a mal 
primit dela 18 Ianuarie şi alte în
scrieri dup» ora 7 seara.

In acest mod, ord nea înscrierii 
de p»n» acum, va suferi unele mo
dificări, (a sensul nouiior cereri cari 
vor fi depuse odat» cu contestaţiile 
co se vor ivi.

ŞTIRI.
CONFERINŢĂ. Societatea cultu

ral» „ ASTRA* cu onoare V» invit» 
la conferinţa^dlui dr. ALEX HE RLE A 
Care va avea loc In ziua de Dumine
că 30 Ianuarie 1938 la orele 5 p. m. 
fn sala „Central" vorbind despre:

R om ânizare vfetit economice în 

Ardea l-
Intrarea liber». Bilete se reţin la 

librăria Brings.
(ss) Victor Iaceb.
p. preş. „Astrel"
*

CĂSĂTORIE. Anunţăm cu mult» 
plăcere căsătoria d-lul Maior Mihaii 
Dumitrin din Reg. 92 In i cu d-na 
Melania Theodor, fica d-lui preot 
Theodor din Turdtş. Transmitem pe 
această cale noilor căsătoriţi cele mai 
sincere felicitări.

*

CASINA ROMÂNĂ din Or»§tie 
invit» pe Onoraţii membrii ia adu
narea generali pe ziua de 20 Febr. 
1938, ora 4 d. a. In iocalui propriu 
Piaţa Regina Marla, fiind la ordinea 
de zi:

1. Darea de seamă a comitetului 
pe anul de gestiune 1937.

2. Propuneri fi chestiuni curente.

La caz că la ora 4 nu s ’ar aduna 
numărul recerut de statute, a doua 
adunare generală se va ţinea la ora 
5 d. a. ca ori câţi membrii presenţi 
vor fi. COMITETUL.

Girant I Or, ALEX. HERLEA,

Deoarece comisiunea a stabilit că 
listele primite de secretarul comisiu
nei ta ziua de 18 Ianuarie, dup» ora 
7 seara, nu sânt valabila, s ’a produs 
o schimbtre in primele 7 locuri, cari 
vor fi astfel repartizat ’ :

1) Guvernul cu 1 punct, 2) libe
ralii cu 2 puncte, 3) naţional-ţârăniştli 
cu 3 puncte, 4) vald ştii cu patru 
puncte, 5) Totul pentru ţari cu 5 
puncte, 6) Frontal ostăşesc cu 6 puncte, 
şi 7) Ţărănist radical cu 7 puncte.

S ’a verificat în totul cele ce noi 
am anunţat la timp |i  anume C» cele 
patru contestaţiunl succesive ale par- 
tiduiai naţional-ţărlnesc punlnd în 
discuţie o serie de chestiuni, corni- 
slim ea a avat nevoie de un timp su
ficient pentru a le discuta şl motiva 
mai ales că Intre timp comisiunea 
a fost nevoită s |  dea drumul şi la 
alte avise şl decishrai cu caracter 
mai urgent.

Imediat ce comisiunea s’a pro
nunţat toate partidele au luat dtspo- 
aiţluni pentru a se conforma, iar mi- 
nlsterul de justiţie a dat instrucţiuni 
instanţelor respective pentru a exe
cuta ia total deciziunea înaltului lor 
electoral. De altfel chestiunea a pa
sionat fi lnmea juridici de oarece no 
numai c i comisiunea electoral» cen
tral» este Singurul for însărcinat cu 
jurisdicţia electoral» in mod special, 
dar atacarea anul decret lege pe a* 
scmenea cale a fost pusă pentru pri. 
ma dat» în judecată. Comisiunea du
pă cum am arătat s’a pronunţat in 
moil definitiv fl executoriu, masuri 
care nu poate fl controlată de Parla
ment, cu ocazia vahdăreî.

ACT DE BINEFACERE, Cu pri
lej ol sărbătorilor de Crăciun şi Anul 
nou, dornic» precum a fost totdeau
na, „Reuniunea Femeilor Române" 
dm Deva, de sub preşedinţia D-nei 
Velaria Colonel D. Amsalescu, a dis
tribuit elevilor siraci dela şcoala pri
mar» de bieţi din Deva, 17 perectn 
de ghete şi două ceatume de haine 
Pentru acest nobil gest Direcţiunea 
ycoalei aduce mulţumiri pline de re- 
cunoştiinţ» atil D-nei prealdente Ve- 
turla Colonel Amsulescu cât şi doam
nelor membre aie Reuniunii.

•

CĂSĂTORIA RELIGIOASA ÎN
TÂI. La ministerul cailelor se lu
crează un preset de iege, iu bsza 
căruia căsătoria religioasa trebue să 
lie oficiat» înaintea celei civile. Sco
pul este: ridicarea prestigiului căsă
toriei din punct de vedere morai- 
religies. — Foarte bun» ideie’

*

NUMĂRUL CARDINALILOR a- 
decă al acelor preoţi de seamă, cari 
sunt sfetnicii Papei dela Roma, este 
astăzi de 69. Dintre aceftia 39 sunt 
italieni, lari 30 neitalienl adecă de 
ait neam, şi anume 6 Francezi, 4 A- 
mericani, 3 Geimao’, 3 Spanioli, 2 
Polonezi, 2 Cehoslovaci, 1 Belgian, 1 
Austriac, 1 Englez, 1 Irlandez, 1 Un
gur, 1 Argentinian, 1 Brasilian, 1 Ca
nadian, 1 Porturghe* şl 1 Sirian. — 
Oare câad vom avea şi noi Romă aii 
fericirea,de-a avea un cardinal iomâa? 

•

MONETE NOUL Ia curând vor 
fi puse ia circulaţie noul mouete de 
1 şi 2 lei, cari vor inlosui vechea 
monetl de 5 Id.

•

CENZURA NU SE DESFINŢEA- 
ZÂ. Din sursă absolut siguri, ni se 
desminte ştirea că ceez :ra s’ar des
fiinţa. Ia intenţiile guvernului st>, a- 
t^nuarea treptat# a censuref, aceasta 
Insă numai după ce vor exista ma
suri repr«s!ve suficients împotriva 
siarelor care lanseszţ şt ri necontro
late. Pentru moment Insă nici na 
poate fi vorba de o desfieţare totală 
a censurei.

*

UN VÂNĂTOR NOROCOS. Bri
gadierul silvic loan A.bu din comuna 
Vecerd, J. Târnava-Mare, uu vlnltor 
iscusit, a plecat In după amiasa zilei 
de Boboteai» la vânat de vulpi. Ciad 
a trecut râul Hârtibociul s’a rupt 
ghiaţa de sub piciorul drept. Prin o 
sărituri a scăpat de prlmt j die şl tre
când râul s’a aşez st la plnd» (utr’un 
Ioc cuncscut. Dupi puţin timp aude 
8gomot |o rlu . Uitându-se, observă 
c» pe unde s’a rapt phiaţa cu dâa- 
sul a ieşit o vidră mare şl frumoasă. 
Fără s l  stea pe gânduri o culci pe 
gheaţă cu aima. Dupăce îşi pune vâ
natul in raniţă, nu face 5 paşi şi ob
servi că pe râu la vale vine speriat» 
Inc» o vidră. O ocheşte şl pe acea
sta. A doua zi a fost un adevărat 
pelerinaj la casa vânătorului, spre a 
vedea norocul venit peste el. Fiindcă 
animalele acestea sunt atât de rare şi 
vânâuda-se foarte greu, dar mai ales 
pentru biana lor sunt foarte scumpe. 
Brigadierul a promis c£ din preţul 
biăniior de peste 8000 de Lei va dă
rui o sumă bisericii gr.-; al,, al cărei 
credincios este, pentru norocul ce 
i-l*a dat Domncaeu.

*

CASTEL DE GHIAŢĂ, Ua inte
resant obicei de Iarnă este In Ame
rica de Nard. In fiecare an se clă
desc d im ghiaţă frumos se castele cari 
ssnt de o frumuseţe rară şi ţia pin» 
primăvara târziu. Sânt luminute de 
sute de becuri electrice şi lămpi chi • 
neseştl cari Ie dau o strălucire ca din 
poveşti.

*

ADMINISTRAŢIILE FINANCIA
RE au primit ordin să primească mo
nedele de 250 lei. Ministerul de fi
nanţe a dat disposiţie administraţiilor 
f'nanciare să primească la gh şeele 
lor spre pista impozitului monede 
de 250 lei.

*

O CĂLĂTORIE CIUDATĂ. Cea 
mai ciudată călătorie a făcut o fir» 
îndoială un indus (locuitor din India) 
din Minora, statul Sirmar împreună 
cu cei doi fii ai săi. El a pornit pe 
jos In coate şi genunchi să facă o că
lătorie de peste 300 mile (o milă cam 
un km. şi jamît&te) pin» la oraşul 
Hard vor, Iu semn de mulţumită că 
sell l-au vindecat pe unul din copiii 
săi de tifos. Cililor ia era lungă, dar 
şl Incăpăţinarea şi credinţa indusalui 
era mare. Nu s’a dat îndărăt ci a

— — —  «— B— — I ..III im'li'luilJIII

pornit st-şi împlinească ftgădnlala 
făcută. După 7 zile cel mai tânăr 
dintre copii muri de oboseală şi foa
me. Cu picioarele şi mtnile umflate 
de dram, tatăl şl celalalt cop’l au 
continuii călit iri*, dar fn a 58-a zl 
de dram pir ri şl al doilea copil. Du
pă atltea j r f * bietul tată ren mţi 
de-a mai mulţumi zeilor şi îactt că
lători».

*

ŞAPTE MILIOANE DE AUTO 
MOBILE VECHI, ca ex »>â îu S u 
tele Unite, vreau marii fabricanţi de 
automobile să le cumpere guvernul 
ca „fier vechiu", care să fie apoi fo
losit pentru noile construcţii de vase 
de râsboiu. Fabricanţii vreau să pro
pună acest pian preşedintelui Roose
velt, cu care vor avea o întrevedere 
In aceste sile, In ielul aceşti, spun 
fabricanţii de automobile, ar dispare 
concurenţa automobilelor vechi, iar 
fabricile ar putea produce mult mai 
multe automobile micşorându-se ast
fel |n pirte lipsa de lucra. — Plan 
adevărat american | S i  vedem, ce se 
va alege din ell

Nr.921/1936.

Pubhcatiune de licitaţie
Sabsemnatnl Portlrel aduc la cu* 

noştiaţă publică cum că mobilele ur
mătoare 2 iepe la păr roşii şti scroafă 
la p tr alba, care tn urma declziunei 
Nr.582/1931 a judecSto iei Pai a fost 
sechestrată la 31 August 1936 tn favo
rul lui Dura Petru repr, prin Dr. 
Mihal Tfrea în contra armării ului 
dom. fn corn. Peroşpeştera pentru 
suma de lei 1817 capital şi acc. şi 
care sa preţuit m suma de lei 4000.

Iu biza declziunei Nr. G. 1449 • 
1936 a Jadetăio lei Pai se fixează 
termen de licitaţie p t xlaa de 1 Feb. 
1938 la orele 3 şi jum. la faţa lo;ulal 
Iu corn ana Parospeştcra averea si- 
chestrată se va vinde cu bani gata, 
Iar în cax necesar şl si.b preţul de 
evalasre, spesele ststorite pâa» [a 
prezent sunt (n sums de lei 444 plus 
dobânda de 3 #  dela 7 Apr. 1934.

Petroşani la 19 Ian. 1938.

Sterian Galş. portârsl

Nr.2078/1931

Publicaţie de licitai ;e
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţă publică cumcă mobilele urmă- 
«oare 1 vacă roşie cu alb, 1 j .minei 
alb cu roşu şi un porc negru, care 
fn urma dedsiunei Nr, 538-1931 jade- 
cciioriei Petroşnei a fost sechestrate 
la 24 Noemvrie 1931 in iavornl lui 

Dr. M hal Tirea In contra 
urmăritului dom. tn cern. Răul alb 
pentru sama de lei 4459 capital şi 
acc şi care sa preţuit ia suma de 
6000 lei.

Iu bisa decizlunei Nr. G 2173/1931 
a judecătoriei Petroşani se fixează ter
men de licitaţie pe ziua de 1 Februarie 
1938 la orele 11 •, m. la faţa locu
lui încomana Râal alb, averea seche. 
strat! se va vinde cu bani gata* iar in 
caz necesir şi sub preţul de evaluare 
spesele stator,te până în prezent sunt 
in suma de lei 1709 plug dobânda 
9%  dela 5 Martie 1931

Petroşani, la 19 Ianuarie 1938*

Sterian Gais. portărel.

3 case mari de vânzare
din mână liberă 
şi alte realităţi.

A se adiesa la biroul idvocaţial Dr. ALEXANDRU 
HERLEA din Praştie.__________________

Tiparul Tipografiei „LUMINA* QRĂŞTIE.


