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Dl IULIU MANIU
a vorbit despre situaţia politică în fata Delegaţiei Permanente Provinciale

Joi la orele 11 a &vut !o : la clttbid 
Partidului National-Ţărănesc din Cluj 
şedinţa delegaţiei perminente a Co- 
mitetolai Executiv regional naţlonal- 
tlrinesc din Ardeal ţi Banat.

In prezenta delegaţiilor judeţene 
înainte de a deschide fedlnja dl 
Ialm Manta a ficat an expozea asu
pra situaţiei politice, a cărui rezumat 
il reproducem mai jos:

„S.toaţia politici s  ţlrii c ou tre  
este îngrijorătoare, ţsrs s foit dure
ros surprinsă prin aducerea la gu
vern a dini Gogv. Această numire a 
fost făcută f ir i  ca prefedintii paitide- 
lor politice să fie consultaţi In prea
labil, fapt f ir i precedent In istoria 
politică a ţărilor parlamentare.

Este datoria noastră, s i  afirmăm 
voinţa partidului naţional-ţărănesc ca
re este cel mal vechi fi cel mal ho
tărât paitid naţionalist, care şl-a do
vedit naţionalismul său intt’o politică 
instructivi, iu luptele naţionale şi In 
guvernările care le-a dat acsstei ţări.

Partidul dlui Caza şî Gog* pro
pagă un naţionalism. . . .

Dovada cea mai evidentă a aces
tei împrejurări este că venind la gu
vern, acest paitid nu poate realiza 
nimic, d  sub presiuni interne şi ex. 
terne trebuie să se treseascl la rea
litatea care spune, spre umilirea lui 
şi a ţării, că lozincile demagogice 
nu pot fi program ori realizări de 
guvernământ. LConcepţiile greşite şi 
lozincile exagerate ale acestui partid 
au provocat acum desamiglrea parti
zanilor şi vor determina mâine căde
rea guvernului In alegeri. Mass?le 
populare, seduse în unele părţi ale 
ţării, încep a se tresi şi până in siua 
alegerilor vor fl complect deşteptate.

Este trist şi umilitor pentru noi 
c& anumite presiuni din străinătate 
trebne să convingă guvernul român 
că, in direcţia antisemită şl in pioble- 
ma minoritară, nu poate face ceeace 
spiritul tolerant al poporului român 
nu voia să facă, dela început.

Guvernul dlui Goga este inspirat 
de spiritul antidemocratic, care stră
bate întreaga structură sufletească a 
dini OcUvlan Gog*. In acela; timp 
Partidul Naţionil-Ţărăucsc s’a creiat 
din structura sufletească a poporalul 
remăaesc, care este pătruns de spi
ritul democraţii! naţionale. Aceasta 
este singura salvare a poporului nos
tru şl in special a Ardealului şi Ba
natului. Ar fl absurd ca un fiu al 
acestor provincii să slmpat'seze cu 
dictatura, cu aceeaşi dictaturi care a 
stors în trecut şi măduva din oasele

bietului ţăran român, ci re a înăbuşit 
viaţa întregului popor românesc de 
dincotes şt dincolo de Carpaţi secole 
dearândal. Iu consecinţă, partidul na- 
ţionil-ţărănesc trebue să lupte cu 
fanatism pentru democraţie.

Inafară de aceasta, guvernul dlui 
G îga provoacă cea mai hotărâtă şl 
neîntârziată luptă opoziţionistă, prin 
politica lui germano-filă cu care se 
sileşte a îndsptria România de Franţa 
şi Anglia, şt care stârneşte neîncre
derea acum, iar în viitor poate osti
litatea puternicei noastre vecine de 
dela răsărit, Rusia.

Noi avem toată stima şi cele mai 
bune sentimente pentru Germania, 
dar afirmăm cu toată hotărlrea că , .  
Căci aceasta est* expansivă, revizio
nistă şi primejdioasă pentru pacea 
mondiali. O politică externă orienta
lă prin nizuinţe evidente spre Ger
mania, pe lingă faptul că ne pericli
tează menţinerea hotarelor noastre ne 
aruncă In vâltoarea unui războiu, ca
re ameninţi s! prefacă România nu
mai Intr’un măr de discordie Intre 
Mari Puteri şi într’un teatru de rlz- 
bolu Întreprins pentru cucerirea bo
găţiilor ţării noastre.

Daci noi vom părăsi pe aliaţii 
noştri! sinceri, din Centru şi Sad-Es
tul Europei şi ne vom depărta de 
Franţa şi Anglia, vom periclita hota
rele noastre; atât in cai de războia, 
pe câmpul de luptă, cit şi la masa 
verde, in cazul când L'ga Naţiunilor 
va desbate chestiunea tratatelor de 
pace. Noi trebue să ţinem la priete
nii noştri! cari ne-au ajutat să facam 
Româuia-Mare şi să luptăm cu ulti
ma disperare împotriva guvernului 
Cuza-Goga, care vrea să ne apropie 
de Germania şi care, prin politica 
lui externă produce o atmosferă im
posibilă, în jurul României şi a Re
gelui ei,

In aceast i luptă lozincile noastre 
sunt tragic de realiste şi lipsite de 
orice demagogie. Morala creştini, 
naţionalismul constructiv, demnitatea 
naţională, democraţia curată, drepta
te socială, în primul rând pentru ţă
rănime, sânt realităţi adâac jignite 
de sistemul de guvernare de până 
acum, — realităţi Care trăiesc !n su
fletul nostru şl care trebue trezite 
la viaţă.

Păstrarea orientărilor noastre ex
terne de până acnm, este o necesita
te inexorabilă, căreia In primul rlnd 
noi şi Partidul N*ţlonal-Ţărănesc tre
buie sl-i dea şi sl-i asigure fiinţă 
psrm aninti şi neturburată de nimeni/

Pentru camera deputaţilor:
1. M<haiu Popoviciu, f. ministru.
2. Dr. Nicolae Peaescu, f. secret, gen.
3. Dr. Ieronim Atirescu, f. prefect preş. de plasă.
4 Lazar Dâişoreanu, advocat 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.

Pentru Senat:
1. Dr. Justin Pop, t  senator prim vîcepreş. org.
2. Dr. Mihaiu Tirea, f. deputat vîcepreş org.
3. Protp. Vaier Paveîonîu, f. dep. preş. de plasi,

Pentru colegiul consiliilor
1. Alexia David, inst. preş. de plasă.

Cum arată buletinul de vot:
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Aoegia-i semnul 
bnu şi plăcut.

A ceasta i 
lista, bană a lui 

MAT\1U

Sfânta Treime 
naţional- ţărănistă
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Gum sunt punctele electorale si dimensiunile lor. Reînfiinţarea gărzilor ţărăneşti
Ia Monitorul Oficial » spirut re» | 

galamentul pentru «plicarea decre
tului lege de modificare a legii dec* 
terale.

Partea finals a regulaaaentflldi se 
o supă de buletinele de vot fi de 
punctele electorale (aoaile semne:).

In ceiace priveşte baletinele de 
vot regulamentul prevede c i ele vor 
trebui s i  fie tipărite pe hârtie albi, 
|n patru pagini fi de dimensiune de 
*05x340 milimetri.

Ca privire la punctele electorale, 
re galamentul prevede că ele vor fi 
unul sau mai multe puncte consecu
tive corespunzător numărului de or
dine atribuit de către Comisiuaea

Organizaţia locală a  Partidului 
National-ţărănesc a  auzii zvon;uda
se prin o »  f, că dl Lt. Colonel Vasiie 
Bănet scul ar fi trecui la gtgo-cuzfti.

Nedând crezare acestor zvonuri, 
fiindcă organizaţia locală, de care 
se t nea dl Lt.-Coiond, nu a  fost în
ştiinţată de noua sa orientare politică, 
i-a adresat scrisoarea de mai jos.

Dl Li Co.onel Băncescul însă i-a 
refuzat primirea. In felul acesta am 
înţeles imediat cum stau lucrunie.

Iată textul scr sorii trimisă de or
ganizaţia iocaiă d-lui Lqcoî. Colonel 
Bâncescui ;

Stimate Die Colonel,
De câteva zile circulă persistent 

zvonul în oraş, pornit sigur deia oa
meni de rea ciedmfă, prin care a- 
cestia, Încearcă a  Vă prezenta, ca 
pe unul care ats fi părăsit oiganiza- 
t'ia paitiduiui nostru, trecând în par
tidul deia guvern.

Revoltaţi de această încercare a 
răuvoitorilor, de a  Vă prezenta în a- 
ceastă sJuaţie, am arătat tuturor, că 
ar fi o imposib.Ltate trecerea Dvs* 
la parlldui guvernamentali întru cât 
un om de cinste ş; caracter nu ponte 
părăsi o oigamzalie pol ticâ, fără sa- 
şi anule măcar prietenii şi cu atât 
mai puţin a|i fi putut-o face Dvs* 
care nu a|i scăpat o singură ocazie 
a  vă arăta prcLndui devotament 
fată de Di luliu Maniu şi aţi avut 
cuvinte atât de aspre în totdeauna 
la adresa acelor, ce în mod m.şe- 
lesc şi-au trădai partidul în schim
bul satisfacerii intereselor lor perso
nale şi ca atât mai puţin &t< f« pu
tut trece tocmai la acela cari guver
nează astăzi, cu tâ l ati arătat în
totdeauna cât de nesenoşi şi cât de 
lipsit* de răspundere pot fi condu
cătorii acestui partid fi a  organiza
ţiei chiar um acest judeţ* Am arătat 
tuturor că actul trecem deia un par
tid la altui în condipuniis în care 
s‘a  lâcut trecerile din ori ce partid 
la part dul national-creştin după ve
nirea acestuia la putere, este un act 
de de8gu8iâioare trădare şi aceştia 
nu merită decât scârba şi dispreţul 
oamenilor de cinste şi caracter, am 
arătat tuturor, că cuvinte de aspră 
sancţionare aceior de işi negociază 
credinţele politice pentru meschine 
inteiese peisonale et> avutch.ar Dvs. 
când diferite peisoanu vă cereau sfa
turi, ducă e cazul de a  da spnjin 
actualului guvern, că în astfel de 
Împrejurări a  se voibr de Dvs. că 
ati părăsit partidul nostru, înseamnă 
a  vă considera Că om fără de o-

CentralM electoralii.
Diametral acestor puncte va fi: 
9 milimetri pentru lista Nr. 1.
7

*  "  "  n ‘

6 n ■  »  »  3

5 n •  »  .  4 .

4 fă „  l i s t e l e  N r .  5 , 6 ,

7  ş i  8 .

3 5 m î l î m r t r i  p e n t r u  l i s t e l e  N r .  9 ,

10, 11 fi 12.
3 milimetri pentru listele urmă

toare.
In ceeaee priveşte spsţîul dintre 

puncte el nu poate fi mai mic decât 
diametrul punctului respectiv. Aceste 
puncte vor fi lascrlss într’im patru
later începând deia stânga la dreapta, 
şi numai cile sece pe un rând.

no are şi ca atare tuturor acestor 
răspânditori de svonuri le-sm răs
puns cu certitudine, că cinstea şi ca
racterul Dvs- nu V-ar admite să fiţi 
în rândul »trădătorilor fdpturişti" pe 
cari Dvs. i-ati condamnat întotdea
una şi de cari toată lumea de bine 
na poate avea decât desgust. Am 
arătat tuturor, că este o imposibili
tate trecerea Dvs. întru cât întotdea
una şi cu toate ocaziile at< afirmat 
atât de mult credinţa Dvs. fetă de 
partidul nostru şi fată de Preşedin
tele acestui partid, în cât o părăsire 
a  acestui partid în aceste condftiuni, 
ar însemna o stare de inconştientă 
c e , V-ar pune în complectă irespon
sabilitate politică, ceeace ar deter
mina pe ori care partid serios s i  
respingă eventuala Dvs. ofertă de 
colaborare.

Cu toate ace tie motive şi natural 
şi oiţele invocate de noi în dorinţa 
de a  ajunge să înceteze cu o clipă 
mai devretris zvonurile prin care 
eraţi prezentat ca trădător, acest z< on 
perz stă, şi de aceea d~pă o con
sfătuire avută înhe prietenii noştri, 
ne-mm hotărât a da un comunicat 
in » Soita’ prin cart să arătăm, că 
zvonul trecerii Dvs. le partidul gu
vernamental pentru satisfacerea unor 
interese personale nu corespunde e- 
devărulul şi că toate a c e s te  zvonuri 
sunt tăcute cu rea credinţă, fiind în
cercări a adversarilor de a  prezenta 
pe cel ce poartă titlul de Col. Băn- 
ctsjui, ca pe unm care pentru un 
«blid de linte” şi-a părăsit cinstea şi 
onoarea politica, trădându*şi prietenii 
fi partidul din care a  făcut parte.

S.gus că mulţi adversari dor.se, 
ca în cariera Dvs politică sa aveţi 
legat de picioare ghiuleaua .trădăr i" 
pentru ca prin aceasta, să vă ex
pună dispreţului public, dar noi sun
tem gata, întocmai după cum ştim 
să sancţionăm trădarea, suntem guta 
a  vă apăra şi cinstea D/e- fată de 
aceia ce încearcă a  Vă prezenta în 
fa|a opiniei politice româneşti din 
Judeţul nostru ca pe un fnptur.st 
ordinar.

Convinşi de izbânda partidului 
nosîru şi a  preş dintelui luhu Maniu 
pe care Dvs. îi veneraţi Vă rugăm a 
Vă da învoirea ia publicarea lomu- 
n,catului arătat mai sus.

Oi&gtie, la 2d ianuarie 1938.
V a i e r  P a v e l o n i u  

pieşed. plasei, 
A d v ,  C rh . V o i ş a a u  

pieşed* org. Orăşlie*

Partidul njf’onal-ţărănesc a hotă
rât reînfiinţarea vechilor | gir zi ţără
neşti. Gârzile se vor organiza pe 
bsse regionale, urmând cm şef al pen
tru Ardeal să fie dl Ide L i* |r, iar 
pentru vechiul regat dl general Ru- 
jlnski.

Aceste glrsi se tafîn|e#zi pentru

Disensiunile din sinul partidului 
liberal, după cam mm anunţat ia re
petate rânduri, au dus la ruperea 
partidului, grupul ,H “, fiind hotărât 
să-şi ia libaitatea de acţiune. Asupra 
frământărilor liberale, primim urmă
toarele informarăm:

Joi dimineaţa avut loc ia dnii 
Dina Britimna şi Gb. Tâtărescu noul 
consfătuiri.

Ia str. Dorobanţi, şeful partidului 
liberai a primit pe daii Manolescu 
Strunga, V. Iamandi, Al. Sâudules. 
cu, preşeâintelejsindi&ataiui ziariş
tilor, C. Toma, Radu Lascu şi D. 
Râutu.

D. Dinu Brâtlanu a cerut dlui V. 
Iamandi o soluţie pentru dl C. Toma, 
care este prefaud nemulţumit mpe.ând 
ia di D. Râutu pentru disciplină şi 
armonie îa cazai când di Toma ar 
primi organizaţia de Botoşani.

La di Gh, T illrcs  iu, consfătuirea 
s’a ţinut cu dnii Tancred Constanti- 
ntscu, Vaier Pop, M. Ntgurâ, Costsl 
Tâtâranu şi C. Barsan, Secretarul 
general ai partidului liberal a căutat 
al netezească asperităţile creiate prm 
diversele cereri formulate de către 
fruntaşii partidului.

Iată care ears ordinea alegerilor 
comunale în jud. Hunedoara:

In ziua da 23 Februarie 1938
Birtîn, Lunca, Tătăreşti, de Cnş, 

Cârâstiu, Pnhodifte, V&ţ* de jos, 
Vaţa de sus, Crzâueşti, Rtbiţa, V«- 
iea-bradaius, Cnşan, Mesteacăn, Lan. 
coiul de j«s, Bjtiţs, Crâciunesii, Cri- 
fctar, Bârces-Msue, Bârcea-Mi^ă, B i
d s, Toitia, T.mpa, Pclrenl, Hâiâu, 
Banpotoe, Chimmdia, Bârsâu, Barue- 
ne, F.zsşi, Barbara, Chişcâa*g*, Roş- 
câni, Dobra, Mihieşii, Abace*, Stie- 
tea, Lipugiul Inferior, Ohaba, Cuseştr, 
Rapoital-Mare, Rapolţel, Cârpmtş, U. 
roia, Ardea, Toicjli, Cârneşt), Păcii- 
ş», Nai«|vad, Undue, Bretea-Românâ, 
Brctca-Streiuiul, Raşi, Gov&şdia, Te- 
imwul-Iafrrior, Teiiucui Supe r.or, Hâş- 
dat, Nâdâşila-Iufârioars, Mâdiştia-Su- 
psrtearâ, Sâncrai, Biinişc», Târnă- 
viţa, Târnava, Boz, Sâcâmaş, Bace», 
Cukş, Bretea-Murcşană, Uiitşl, Pii- 
caz, Tardaş. Râpaş, Spini, Romos, 
Va.del, Orăftioxra-de.jos, Orişlioara- 
dc-sus, Câstâu, Berlu, Mar.şor, Bâ- 
niţa, Cnvadia, Jia-Paroşeni, Pui, Ga
laţi, Sălaşul- Inferior, Sălaşul-Superior, 
Râabaibat, Uric, Vaiea-Lupuiui, Li. 
vadia de Cimp, Sarmlseghsiezs, Zci- 
cafo, Clopot:va, Dcmfuş, Hdţrgei.

in ziua de 24  Februarie 1938
Ribicioara, Tomeşti, Târnava de 

Criş, Stela, Trăieşti, Bata de Criş, 
Rişca, febes, Ormmdcs, Silişti, Criş

dor, Bucureşti, Zdrapţi» Bej*m, Căi-

apărarea urnelor şi libertatea alege
rilor.

Dl Mania a s .ius că partidul na
tional-ti*$ne sa nu d l Înapoi, mai a- 
le8 rftud vede că guvarsul a Înfiinţat 
lăncerli national-creştini, compuşi din 
foarte multi derbedei prinşi de pe 
drumuri.

Se observi deci, c i deşi capii de 
list! sunt fixaţi pentru toate jadelele, 
totuşi, disensiunile se menţin, mai 
mult, ele se vor accentua, prevă- 
zându-se o sg Ută şedinţă mâine la 
clubul central, unde sunt convocaţi 
şefii de organizaţii şi capii de listă.

Dapft cam anunţăm grupul libe
ral H, aşteaptă din partea dlui Dinu 
Brăuauu, un răspuns favorabil pen
tru a Începe tratativele de conciliere.

Răspunsul şefului partidului na
tional-liberal, a nemulţumit pe mem
brii grupului H,

„Deosebirea de vederi e aşa de 
mare, latre noi şi dl Dmu Brltlanu" 
ne spunea unul din membrii mar-
cenţi ai grupului H, „lacăt orice po- 
SibiO t îtea de reconciliere este ex- 
tiusa*.

Aialtieri la di Petre Ghiaţl, eri 
la domiciliul dini P. Bsjan, se dis
cute cea mai bană formulă politică 
pe care s’o realizeze gruparea H.

Părerile sunt împărţit s. Noua gru
pare se va numai partidul naţional- 
itbîrai H.

Membrii grupârei pretind că ră- 
m tn liberali, dar nu mai recunosa 
preşedinţia diui D au Brătianu,

nelsi-de-jos, Fornâdia, N^voieşi, Soi- 
muş, Biiatz, Mintia, Veţei, Leşnic, 
Vulcez, Certe)al-de-sus, Hondo), Si- 
meria-Veche, Săuleţti, Heldra, Bi- 
ftea, Lapcşnic, Brâzaic, Grind, Lâsâu, 
Tem, Bozeş, Gso gla, Geimar, Bo
bim*, Fo t, Cigmâs, Bcriheiot, Fâr- 
câdm, Tuşiea, Săntâmăria-Oriea, Bă- 
reşti-Hiţegalui, Ciopea, Subcetaie, 
Ocolişul-M*ro, Ciişeni, BaIiz, Sâatâ- 
mgria de Piatră, Peştişni-Mic, Peşti- 
şul-M«re, Sârbi, Barjac, Tătăreşti, 
Tis«, Garasada, Goihalea, Cfmpuri- 
S ar duc, Cimpuif-de-sus, Zzm, Se
re ca, Romoşei, Si bot, Aurei-Vlaicu, 
Vinerea, Cngir, Martineşti, Tâmaşasa, 
TurmAŞ, Jiu-Coroeşti, Iimonl, Live- 
zeni, B^rul Mu, Barul-Mare, Petros, 
Râu-A.b, Bă-eşti, Maţeşti, Ohaba de 
s*b Piatră, Ruşor, Baco va, Boaţarul- 
Sapertor, Boaţar ui-Inferior, Baceş, 
Dupipiatri, M.hâiieni, Sug erei, Bii- 
jem, Rada-Brad.

Toţi partizanii noţtril vor depune 
iisie iu numele partidului naţionai- 
ţârănesc.

Te menţii până când se depun 
listele este 12 Februarie 1938

Semnul partidului este de 3 pun
cte . . .  ia fel ca §i la alegerile pen
tru parlament, iar locul nostru este 
iocui 3 pe buletinul de vot,

L stele în numele partidului cu 
semual partidului ic veţi depune pe 
baia autorizaţiei de semn ce o va 
da partidul, ca să nu depună liste 
Ca acest semn persoane caii nu sa  
nimic comun cu paitidul,

Cum a plecat 
Ol LtrColonei Băucescul

din partidul d-lui Maniu.

Ruptura partidului liberal
e  delinitivă.

Grupul „H" nu nul recunoaşte prezidenţia d-lui Dinu Brâtianu.

Guvernul a fixul alegeri con. Iu jud. Hunedoara.
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In tr e  n o i
p lugarii.

Am crezut de bine să-i cer died I 
Dir. al gazetei „Solia" să-mi dga voie | 
să arăt fi eu o cauză a săiăiie noastre.

Am auzit inel de copil ud proverb 
care după părerea mea ar trebui o- 
dată suprimat — cft dacă ai sseop 
plăcinta dm tâji clini se face n’ai mai 
mlaca-o — dar atta numai noi o 
facem, fi n’ar trebui Numai noi sun
tem aceia care muncim fără soco
teala. Am auzit pe mulţi zkflnd 
sub guvernarea trecută era bine de 
plugari câ-8 vitele scumpe — acum 
aud că s’ar ii ksnit iară? Deci sa 
împuţinat binele, personal n'am fost 
tn lătg dar cred. Eu cred că vitale 
n’au lost nici odats scumpe, vă dau 
aici o dovadă cum că n’au iozt, — 
In primui ;â.>d o vită ca să devină 
v.ia t.ebae ţinută 4 ani fără să-ţi dea 
lapte ş« iară sa pop sa iucrii cu ea. 
Bpoi numai după aceasta să devie 
vilă de 5 — 60u0 de lei. Am ialătu
rat acel proverb fi dacă am face o 
socoteală, s i rog şl pe Dv. iubiţi ce
titori să o faceţi fi să-mi răspundeţi 
dacă am greşit.

I i In 4 ani sunt 1460 de sile îa tor
te aceste zile vita a mâ&ezt nu irli- 
eşte singură şi cu ster, şi noi o lu
am numai de coadă ssu de corn fi 
venim cu ea la tărg şi încasăm 6000 
de lei. Ea am ftcul această lupâiţlre 
am împărţit 6000 la 1460 de zile şi 
mia ieşit ia zi 4,4 lei mai puţin încă 
seva. Ua viţel trebue să aegă la zi 
cei puţin 2 cape de lapte, care costă 
8 lei. I*că fraţi plugari c i noi pier
dem în siua dintâi jrmătalr, numai 
ia hrana Iui, afară de îucru care-1 a- 
vem cu el. Cele 6000 lei ar fi mai 
bine plătit este aproape .nimica faţă 
de ce i s’ar cuveni cu adevărat plu
garului după munca şl cheltuiala care 
o are ca creşterea unei Vite. Acaaii 
situaţie mai mult ca tragică nu poate 
fi vindecată cu figâdueiile actualului 
guvern prezidat de di Goga, ci nu
mai de un guvern par ţărănesc, deci 
să stăm lâogâ aceia care ne.au făgă
duit statul na;iouai-|ărăneSâ la curlad 
voi mai reveni şi cu alic dovezi.

28 Ian. 1938 Sabin Dancer iu.
plugar in Oiă|tiosra-dc- jos.

G u v ern u l
a pornit

r IttDuminetâ .deja au ieşit .pe sate 
ech pele guvernului Se vede însâ 
câ se slmţesa foarte slabi căci în ioc 
să se împârţenscă pe întreg judelui 
sau concentrat asup a râie unei pla
se gi acolo au mers toii oameni ior 
din judeţ (12 la numâî) toii deodată- 

Se vede câ dacă mergeau sepa
rai nu se ajungea pentru fiecare 
piasă câ.e-un om

Au td a s  cu ei ş. fnpiur ftii cei

propaganda.
mai noi, — cu ei Insâ nu au făcut 
mare ispravă căci lumea a  început 
să i întrebe, că ce omenie e asta că 
înainte cu câteva zile strigau să tră
iască 1ULIU MANiU §i acuma strigă 
trăiască guvernai Goga. Se crede că 
*a asemenea otmeni înaintea cre
ditelor politice ă> a  curăţeniei suite- 
tegti pretuieăte mai mult interesul 
material ăi m ăreşte ium tgt.

Simereanal’

P ărin tele JLufa
face propaganda si nu îşi vede de credincioşi.

Prunim cu mate întristare vestea 
din Simerra că impoir.va circularei 
guvernului ca pRota să nu desfăşoa
re o acţiune politică peste ob igaţiu- 
nile ior de păstori suf.aegU ai comu
nelor, toiug Pânnteie LULA ca.e a- 
cum este mare g .g s t s a  apucat de 
o propagandă grozavă-

Astfel acum nu de mult a  fost 
chemat să cuminece un copil muri
bund, dar în loc să meargă să-gi |

împlinească obligaţiunea sa de preot 
a precât î.r interese politice în altă 
parte-

Noi ne întrebăm că oare asia 
este morala noului guvern care z.cc 
că pune mare piet pe biserică» Sau 
poate că supunerea ia principiile 
cieghne este obligatei numai pentru 
adversari iar pentru prietenii politici 

1 nu?
i

isprava u l i i  tui A g e n t ;  

gogo-cuzistla Uobra
Am primit la redacţie următoarea 

scrisoare in Icgaiură cu isprava unui 
tg tn i gogo-cuzu la Dobra:

24 Ianuarie a. c- s a  serbat §i Im 
noi ca ta foţi românii bunU Exponen
tul guvernului aciuai ua oarescare 
Grancea sau Gancea fost îavătator 
cure se dd de student de Paris, si 
Referent la Revtzorat, văzând lumea 
adunată a început a {.nea o vorbire 
de propagandă bine înţeles că a fost 
întrerupt mereu, iar unu dintre aia- 
estiit fruntaşi a strigat! Tratasem 
democraţia română la care exponen
tul guvernului răspuns cu o înjură

tură — atunci tpoi s ’au luat după 
el copii, dar s a  rugat să-l ierte st 
să nu-l bată pe acest viteaz. Prezenţi 
au fost Rateu Petru, Simedru George 
Ratiu loan, Opnsan Alexandru, Ne
meş Ni-olae etc. ele»

Noi felicităm pe bunii Dobrem 
că au gtiut să pună la punct cum 
se cuvine un om de felul aceluia 
care a  procedat aga ia Dobra.

Cetiţi „»olia“

liniarii it tăria p i l i
S’a încheiat cartelul electoral cu Saşii, şi se 
va îuchiea cu Ungurii, Rutenii şi Bulgarii.
i j La 20 Decembrie, partidul naţio- j 
nai creştin condus de dl Goga fi | 
Căzu au obţinut procentual 9 ia şuti 
din voturile exprimate pe |aiă, adi
că dm 2.700.000 voturi, un număr 
de 260 000.

Peutruca dels 2 Decembrie ia 2 
Martie, cele 9 procente ale guvernu
lui sâ arce la 40, ar trebui ată se în
tâmple adevarate minuni.

Dl Gog», îşi d« periect de bine 
zeama de problema de existenţa pe 
sare o pune guvernării sale necesi
tatea acestui spor imens de voturi. 
De acera a Intr ai în panică, cu cât se 
apropie mai muli aiua alegerilor, 
guvernul «sale cauta pe toxic cane, 
prin toate m.j.oasele şi prin toate 
concesiunile pus.bile aâ-fl gaseasca 
snap elector au.

De doua săptămâni, latre Safi şl 
intre partidul naţional creştin se dac 
irtUiiVc publice ia vederea închseru 
unul acord electoral. Cu una am 
tracţiunile săseşti, anume cu hrtlenştu 
dial Fabricius, dl Goga a per lactat 
pactai electoral ta aceieajr condiţii pe 
care Szşu le obţinuseră dcia di T*- 
tÂreacs, adică 12 mandate iu parla
ment Şi numeroase avantagir pe te- 
ten ş.oiar şi economic.

Cum tracţiunile dau Gust na a

acceptat luci tâigueliie guvernului, 
cartelul cu dl Haos Olio Roth, dele
gatul hitierişulor, nu are nici o va
loare practica pentru dl Goga,

la ti’«devar daca înţelegerea elec
torală na va cuprnde şr d.z.denţa 
naţional socialistă W«ldcmar Gust, 
Srşu ia sdrobitosre ior m.joirtaie 
vor vota cu listele acest u.a, pe-uu- 
ca cei 12 candidaţi «i diu tliausO uo 
Rom vor ii «li fi pirn volume ro- 
uiâusfti ale guVwrnalai. R^ponam«.u- 
tul cate simplu şi rogic pentru Lecare 
S*s, care e doritor sa tragă cât mai 
multa foioase din orice situaţie.

Tărguciiie elcctoraie ale guver
nului nu se harness* insă numai la 
Germani, ci cte se îndreaptă fi apre 
ccieialie minorităţi.

Asilei, tratativele su Rutenii şi ca 
BuigaiU aunt înarmate şi se crede câ 
acvrâăndu-U-se insâ ceva avantagll 
faţă de cele oferite până acum car
telai electoral ca aceste minorităţi va 
fi Încheiat,

In ce priveşte Ungarii, na numai 
ia faţa unei delegaţii de z.anşU mi
noritari dat chiar şt Ia faţa dim Vir- 
gino Gay da, ui Goga |n declaraţiile 
ixente a lăsat să se înţciesgt, că esta 
dispus a reedita celebrul .pact dels 
Clucea",

Cine a venit in judeţul Hunedoara
din partea guvernului.

Spre marea mirare a Intre gei po- 
pulatiuni din judeţ în săptămâna a* 
ceasta g-a făcut apar,pa în judeţ 
D nu S.mian subsecretar de Stat ia 
ministerul de interne.

Toată lumea glie că Dinu Simian 
a f j8t d n te  aceia caie au trădat 
pc.rudui net onai ţărănesc gi pa Di 
Maniu g pentru un os de ros au 
trecut împreună cu Armând Căline*.

seu de partea guvernului,
Dinu Simian gi-a închipuit că 

esie mai bine să vmă într’un judeţ 
strein să facă propagandă căii pe 
acolo pe unde lumea ti cunoaftesa 8că 
«b.t de fapta lui U'âtâ de trădător.

Oamen i cinst ti din jadetul Hune
doara î să gitm toate lucrurile cum 
s au petrecut gi tot ia fel Ii vor pri* 
mi pe tiădători.

G u v ern u l
gogo-cazint, va

Toată lumea se aşteaptă ca la 
2 Martie guvernul gogo-cuzlst sâ 
cadă mai straşnic In alegeri de«um 
a tăzut guvernai D lui T târescu. 
iată da «e vor c&dea gogi ştii. Ei 
<tau faţă in faţă cu 3 partid* tari, 
cu Niţionai-Ţarâniştii lui Maniu 
şi Mhjiia he, cu girda şi cu libe
ralii,

Liberalii au stat fi fă în faţă 
numri cu 2 partide tari şi totuş 
au căzut, dar oaie gogiştii cari au 
tost în alegerile trecute aproape 
inexistenţi tâte procente vor lua? 
jjesgur că vor lua un număr 
muit mai mic decât numărul re* 
cerut de 40% peatru a avea drept 
sâ rămână mai departe la guvern

Poporul deja s’* săturat de ei 
căci au promis ca Înainte de nie

lli alegeri.
geri vor face multe lu-ruri la fa
vorul poporului dar Încă nu se 
vede nici o uşurare ci vedem că 
suat numai vorbele goale până a- 
cuma.

Dir poporul ştie că un gu
vern care vrea să-şi bazeze pute
rea pe trădători este ua guvern 
•lab şi imoral.

Votaţi 
lista 3 ...
—  Votoţi seninul lui MANIU
— Votau cinstea, dreptatea şi libertatea
—  Votaţi sfânta Treime

Tatăl, Fiul, Duhulsfâot.
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Damocraţia românească se află 
la o răscruce.

Sub «toată prin permanentiza* 
rea cenzurii şi a stării de asediu.

Ameninţată prin practica de- 
cretelor-legi, date 6U călcarea fia 
grants a Couitituţiel.

Batjocorită prin Ilegalităţile *»- 
buzorilor şi samavolniciile anor 
guvernat ti cari dispreţness poporal.

Gata să re prâvăle*3i;ă în dic
tatură.

Democraţia trabuc să porneas
că la luptă pentru apărarea drep 
turilor şi libertăţilor eetâfcntştL

Partida! Natlonal-Ţarănesc s 
rămas singura tortă democratic! 
puternici in această ţară.

De aceea împotriva sa se în
dreaptă focul concentvk al tutu
ror duşmanilor democraţiei.

Lupta electorală care s’a d i 
chis e»te hotărâtoare pentru soarta 
democraţiei.

Toţi cei ce sred că viitorul 
Statului şl naţiune! noastre cate 
pus în primejdie prin orice M de 
aventuri dictatoriale, au datoria 
să ajute lupta partidului naţio ral- 
ţărănesc.

Adversarii noştri dispun de mij
loace materiale considerabile. Noi 
suntem lipsiţi în deosebi astăzi du
pă lupta electorală dia Decembrie 
trecut.

Ş T I R I .
CĂSĂTORIE. Sâmbăta în 29 I*- 

nnarle a. c. Di Auguttln O Jean ţi 
Dş. Sofica H rco şi-au iar bat In Cu- 
gir cununia re ig oisl.

Felicitările noastre.
»

SERATĂ dansată, organizează 
Sâmbătă |n 5 Februarie lî*38 garni
zoana [ocali In folosul Muztcei mili
tare. Se prevede a fi o serat! deose
bit de reoşitl.

*

CĂSĂTORIE, Dl Ludovic Maniu 
foncţ. din Prici z, Igi serbează cunu
nia religioasa ca dg. Ileana Doroga 
tot din Pricaz, Duminecă In 6 Febru
arie 1938, in biserica o?t. română 
din comună.

Dorim tinerei perechi, multă fericire 
*

INVITARE. Reuniunea Femeilor 
Ort. Romlne din Cugir, aranjează In 
zlna de 5 Februarie a. c., ora 8 seara 
In aala restaurantului „Central" un 
BAL COSTUMAT la care V* roagă 
s i  lnaţl parte.

Intrarea benevola. Venitul destinat 
b.'sericel ort. Doamnele sunt regate 
a lna parte in Costum Naţional. Cel 
mai frumos costum va L premiat. Se 
va pune la loterie no costum origi
nal de Cugir.

*

D-l NICOLAE TITULESCU va 
publica la Parts — după cum se a- 
nunţi — o carte, in care va face un 
larg istoric asupra politicei pe care 
a urmat-o In timpul cât a condus
ministerul afacerilor strline.

*

Dl. CONST. BURSAN. fost vice 
preşedinte a fost ales preşedinte ai 
organizaţiei liberale din judeţul Hu
nedoara iar dl Dr. Romulus M ocu 
f. prefect vice preşedinte al aceleies
organizezi.

Girant: Dr. ALEX. HERJUEA.

Adresăm un călduros apel tu
turor sprijinitorilor democraţiei să- 
şi d?a contribuţia lor blnească la 
fondul s ectoral a Pa tidulîri.

Contribuţiile se primesc zilnic 
U Dl Dr. IUSTIN POP. DEVA.

Imnul Iul luliu Maniu.
Ostag al demnei natianl române, 
Crescut în focul dragostei de neam 
Ta porţi străvechiul sânge pur în vine 
Maniu, erou de vită de roman,

[de roman•

In clipa mare tie ti-« dat cerul 
S i fii îa fruntea marei răzvrătiri, 
Părinţii nogirll tu l-ai dus la luptă 
Cu ei ai scris poemul de măriri,

[de măriri

S’acam când tara geme ngenanehtati 
De lifte de străini şl de ciocoi 
Te chlamă iarăşi romănimea toată 
Să fii în fruntea sfântului război,

[sfântului război.

Sab steagu-tl sfânt vin cete, vin
[Românii

S ân  frunte ’n lapte focal cel mai viu 
Porniţi ca să sdrobzască iotl păgânii 
Să 'nalte mândră, tara lui Maniu!

lui Maniat

CÂT AUR PRODUCE ROMÂ
NIA. Ia cursul anului 1937, Banca 
Naţională a cumpărat dels minele de 
aur din ţara, 5261 kilograme aur ca
rat, la preţui total de 153 333.333 lei.

In ultimii patru ani (1934 — 1937), 
producţia româneasca de aur s’a ri
dicat la 12.447 kgr. preţuiţi la sama 
de 806.643.281 lei, la care se mai 
adaugă §s o primă de 5.000 lei pro 
kilogram.

Stocul de aur al B indi Naţionale 
se ridica in Decembrie 1937 la 118 539 
kgr., în valoare totali de 16,374 803.581 
lei. •

CASINA ROMÂNA din Orăţtie 
Invită pe membrii sil ia ADUNAREA 
GENERALA ANUALĂ, ce ae va ţi
nea în 20 Febr. 1938, ora 4 d. a,, in 
localul propria din Piaţa Regina Ma
rta Nr. 11.

L* ordinea de zi; 1. Rapoitul pre
şedintelui asupra aclivjtâţli Comite
tului. 2. Raportul casierului. 3. Ra
portul bibliotecarului. 4. Demisia Co
mitetului şi alegerea altuia pentru a- 
nul 1938. 5. Props neri.

Dacă la ora fixaţi, numărul par
ticipanţilor va fi necorespons tor pen
tru ţinerea adnnării generale, Comi
tetul convocă, prin aceasta, a doua 
oră adunarea generali pe ora 5d . a. 
a aceleiaşi zile, când adnnarea se va 
ţinea ca orice număr de membri.

COMITETUL,
*

AUTOMOBILE IEFTINE vrea s i 
construiască Germani». Din Berlin 
se anunţi; In localitatea Bid Frei- 
wulde din apropierea Berlinului se va 
construi cea mai mare fabrică de 
automobile din Europa. Această fa
brică va produce anual 450.000 au

tomobile populare, a căror preţ va 
fi In b sEs! româneşti de circa 40 mii 
lei b ira ta  sau 1000 mărci germane. 
Automobilele acestea se vor vinde yi 
In rate, servind astfel la mărirea con
fortului poporului. Planul acesta e îa 
stil american.

*

PĂMÂNTUL a scăpat de o mare 
mejdir. O gszet'i franceză scrie că 
pimântaţ a trecut în Oclomvrie pe 
lângă o mare primejdie pe cari mulţi 
dintre noi nid n’am bănuit-o şi era 
cât pe aci să se sfârşească odată cu 
lumea asta. Spun astronomii că o ma. 
re stea s’a apropiat de pământ şi 
era aproape să-l atingi şi-a mat tre- 
b alt numai 600 mii Kilometrii, o ni
mica toată şi pământul ar fi fost fă
cut praf. Ceva asemănător s’a m*i 
întâmplat |o 1908 în Siberia, când 
din cauza vnei stele călătoare, mişra. 
rea aierulal aşa a fost de puternică 
încât păduri întregi au fost pustiite 
şi numeroase tu rna  de reni nimicite

«

CUM SE LECUIAU c h in e z ii . 
înainte vreme plnâ ia pătrunderea 
Civilisaţiel în China, bolnavii chinesi 
erau trataţi ca leacuri cari dc caii 
mai Interesante. Dacă era sărac me
dicii ti hrăneau cu ceva mai ieftin 
care nu-i folosea nimica, sen ti pro
voca de cele mai multe ori moartea. 
Daci era mai bogat ae încerca atunci 
cu mustaţă da tigru tăiată mărunt, 
ca corn uscat de rinocer sau ca rl-  
dădnl de m&trăgună. Mătrăguna era 
în mare cinste la Chinezi yi thiar ş 
la Europeni şi era socoillăca având 
o mare putere de vindecare.

•
CHELIA SE POATE VINDECA 

prin operaţie. Profesorul Dr. G. Au- 
fricht dm Ntw-Yoik (America de 
Nord) a ajuns la convingerea că che
lia se poate vindeca prin operaţie. 
Ei s’a convins anume ci oameni 
ihsli ae pielea capului foarte întinsă 
atât de întinsă incit rădăcinile păru- 
lai nu mal sunt n stare s i  nutrUscă 
părui, care astfel sade. Chelia se în
tâmplă numai la vârsta dupl 20 de 
ani. fiindcă numai atunci creţ te capul 
deplin, pe când pielea nu se poate 
dea j uns întinde. Doctorul G, Antic ht 
laie pielea capului, o lărgeşte şi spu
ne că astfel rădăcinile părului ajung 
din nou ia putiţa de a nutri părul, şi 
chelia se vindecă. Scriitorul acestor 
iiaduri, chel şi el, nu crede până 
nu va vedea astiel de operaţii bine
reuşite şi la noi în Europa.

•
ANUL 1937 -  AN DE SCUM

PETE. Anul 1037 a fost un an de 
continui scumpete a vieţii. — Cauza 
scumpetei la noi a fost mai ales Sta
tul, care a sporit streinele fiscale 
(dările pe anumite articole) foarte 
mult. Cam ca sece la şuti s’au scum
pit cele mai multe mărfuri Iar aceşti 
bani n’au Intrat In bamnarele pro
ducătorilor, ci Intr’ale mijlocitorilor şi 
lutr’ale Statului,

*

O NUNTA CA IN POVEŞTI .Să
ptămâna trecută Egiptul întreg a foit 
în sărbătoare. Au sărbătorit cu toţii 
căsătoria regelui lor Faruk cu fru
moasa Farida, f t* judecătorului Sal- 
ficar. A fost o nunti fa In poveşti 
c m Egiptul o-a mai visul de malt. 
Căsătoria sa desfăşurat după toate 
regalele legii musulmane. Pe tronul 
Egiptului, cel mai vechi» tron al iu- 
mii, s’au urcat cei mai tineri regi. 
Amtndoi tinerii sunt fot* te tineri, 
n’an decât 17 an’.

*

FAPTA DESN ADAJ DUITA A 
UMUI NEBUN. Tarcnl Mahomed 
Sichioges era socotit cel mai bogat 
om din orsşnl S iraicvj (oraş din 
Bosnia In Jugoslavia), De fapt Insă şi-a 
pierdut întreaga avere prin speculaţi 
la burai. Văzând u-se ajuns la depli
n i sărăcie, s’a dus la un cersornlcar 
i-a predat cllimul ban de aur. Pe 
urmă s’a împuşcat ta inimi cn el.

*
SINGURA ŢARA FĂRĂ ŞO

MERI este astăxi BoJvia din Ameri
ca de Sud, cu 3 milioane locuitori, 
dintre cari jumătate indieni. Acolo 
sunt foarte miri biişaeguri de sine 
Guvernul bolivian a încercat să intro
duci in ţară | i  streini, dar ei na s’au 
putsl obişnui cu clima d« acolo şi 
astfel bolivienii au mare mvole de 
braţe muncitoare.

*

G R O A Z N I C Ă  NENOROCIRE 
LA UN CIRC. O grozzică nenoroci
re s’a tntâmplst zilele trecute, Ia cur
sul unei representztii, la nn circ, In 
apropiere de de orszul Pers (Unga
ri») In faţa publiculnl dornic să vadă 
la minunăţii trebuia să se producă şi 
un (mb âasitor cu trei lei. Deodată 
una din fiare s’a repezit asupra tm- 
b'ârzitoraiui său, trâtindu-1 la pămlnl 
întărâtaţi de sânge s’aa repezit şi 
ceilalţi doi lei asupra lui, sfârticâcdu-1 
In bucăţi in faţa oamenilor togroaiţl 
şi neputincioşi.

*

CÂNTĂRIT la aur. Despre bogl- 
mabarajahilor (prinţilor indiei) se po
vestesc lucruri Intr’adevăr uim i oare. 
Credinţa generală este că ei sunt foa
rte igârciţt şi na ştia decât să sirin 
gă la averi. Totuşi sunt şi între ei 
oameni miloşi, cari ae Ingr jsso şl de 
supuşii lor mal siracl şi ti ajută. 
Astfel se spune că de şina naşterii 
sale prinţul din Bich-nes India a 
pus de l-au cântărit ta aur şi preţul 
aeestui aur l-a dat săracilor pomană. 
Fireşte că supuşii săi ar dori ca el 
s i  trăiască foarte mulţi ani şi al fie 
ctl se poate de gras.

Casă de vâuzare
In Orăştie, strada TItn Mt- 

ioreisu nr. 8, se vinde din mână 
liberă. Găsi sonată din 4 camere, 
bucătărie de Iarnă şl vară, piv
niţă, grădină şl alttlt.

Uformaţlanl la proprietarul 
de sab ac«i nnmăr.

3 case mari de vânzare
din mână liberă  
şi a lte  realităţi.

K se ad esa la biroul sdvocafial Dr. ALEXANDRU 
HERLEA din Orăştie
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