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Tatăl Fiul şi Sft. Duh 
Sfânta treime a partidu

lui N a tio n a l-Ţ â ră n esc  şi a 
dlui MANIU

punctul •  al democrafiei 
O al moralei creştine 
•  al demnităţii nat.

M « d .  ş i  A d m i n i s t r a ţ i a : 
Str. Gh, JBstriţiu IMo. » ,

Api&re săptămânal sub iagfrljirea 
unui comitet ele redacţie.

Telefon : IN o. 14 — Or&ştie. Director: Dr. ALEX. HERLEA

A B O N A M EN TE!
pa 3 luai 3o lei — pa 6 luai 60 lei — pa 1 ia 12o lai. 

peatra tirani 5o lei pe an, pentru Inst. {I Ant. 2oa pe an 
EXEMPLARUL 2 LEI.

D l  I u  t i u  M a  i i  I u
despre politica externă a tării.

Imperativul menţinerii alianţelor fireşti.
Sămbfttă, la clubul pari. nsţionsl- 

ţărănsse din Calea Moţilor, a’a ţinui 
o întrunire a tinerelului din culoarea 
de Negru.

A prezidat dl dr. N. Lapy. După 
cuvântările dlor Gh. K Constinti- 
reşca, Popsssa-Mehedfnţl şl praf. N. 
Corodesnu, au luat captatul dnli dr. 
N. Lupa şi Ialiu Maniu.

Dl Iuliu Mania a spus:
aSub impresia imaifestSril de ss- 

tiz! sr fi multe de spus. Ml mărgi
nesc a constata, tnsft, c l ştim  In faţa 
anei lupte decisive. Alegerile de as 
tisl nu sunt un simplu incident elec
toral, ci ne afl?m In faţa unei lupte 
groztve de care depinde viitorul sta
talul. Ne mfiSm la o răscruce care ne 
poate li catastrofală, dat fiind ci 
două lucruri hotărâtoare pentra vii
torul naţiei se sf!| |n jor.

P« plan intern se d l o luptă Intre 
două Ideologii; c«a totalitară şi cea 
democratică.

Reuşita ideii totalitare înseamnă 
robie, sclavie şi dictatură firi! milă.

Noi, inşi, ştim ie slujba demo. 
crsţiei naţionale. Sunt convins că 
statele apusene s’au putut ridica gra
tie regimului democratic.

înverşunaţi duşmani ai dictaturii, 
Indiferent de numire: fascist, sau hlt- 
Isrist, noi nu ne putem împăca, In 
niciun chip, cu aceste sisteme.

Când nc declarăm adversari si 
hillerismnl sau ai fascismului, nu În
ţelegem să atacăm Germania, sau 
Italia, şl nici pe acei cari le person'- 
fică, ci să combatem o idee, indlfe. 
rent cine o reprezinţi. Pentruci dic
tatura este duşmanul nostru, nu nu
mai si partidului, ci al ţării fi naţiei.

Datoria de a lupta împotriva 
ideologiei totalitare.

Avem datoria de a lupta împo
triva sistemelor totalitare, clei nu 
există glumă, lupta ilind: „a fi, sau 
a nu ii".

Nu sunt sectar politic şi pot spu
ne că sunt singurul ş?f de partid 
care am relaţiuni personale Cu toţi 
şefii de partide.

In trecut am încheiat pacte de 
neagresiune ca partidul „Totul pen
tru ţară", care este partizanul ideii 
totalitare, dar am crezut atunci ci se 
impun* ca prin fo-Je unite s l  învin
gem guvernul liberal, care represents 
nn regim mai rlu  decât dictatura, 
deoarece era şi nesincer. Acordul în
cheiat pentru acele timpnri nn ne

obligă Cu nimic. Sutnem adversari 
politici. Ceea ce vrem noi, na vor 
ei şl ce urmăresc ei, noi nu dorim şi 
nu vrem.

Pactul de neagresiune nu mai e- 
xlstă astăzi; am p$strat, Insă, rapor
turi bune, in sensul că lupta noastră 
sft e dăm cu mintea şi cu inima şi 
ntt cu argumentul pumnului, ssu al 
violenţei verbale.

Pericolul ralierii axei Roma— Berlin.
Partidul „Totul pentru ţari" pro- 

feseazl In politica externă principii 
cu totul catastrofale.

Vor să părăsească alianţele vechi 
şi sft se alftture ixei Roma.B-rlin, 
Ceeace constitue o Catastrofa incalcu
labili In urmări.

România Mare a putut fi reali
zată cu sjatomi put'rllor occidentale, 
cari ne au dat sprijin yi după rIz 
boi, ca să ne patern menţine ţinând 
piept curentului revis’onist.

Aceste prietenii, de care suntem 
legaţi cu inima şi trecutul nostru, au 
interesai ca şi noi, al fim o Româ
nie Mare, puternici «i românească.

Germania este revizionistă, dar nu 
aceasta e nenorocirea cea mare, căci 
am putea o converti. Dar cazul este 
că noi stăm In calea expansiune! Ger
maniei spre Orient, căd nimeni nu 
poate crede ci statul german Işi va 
căuta expansiunea spre occident, un
da are de întâmpinat adversari pu
ternici. C* toate statele totalitare, 
Germania face o politici «ovinistă «t 
imperialistă. Aresta este pericolul 
pentru noi. Alt pericol iminent, con
stă în aceea cl astăii In lume aebat 
(a cap dani Ideologii: cea total tari 
şi cea bolşevici, iar noi cari stăm In 
calea lor, nu putem ca niciun preţ 
merge ca unii, sau cu alţii.

In mumentul în care România îm
brăţişează id-ologia comunistă, în
seamnă a deveni duşmana civilisaţiei 
apusene. Aliindu-ne Ideo’og'ei tots- 
Htare, înseamnă a avea ca duymaui 
Roşia şi statele adversare ideii leta
lii *re. Dcaceea. în momentul Iu care 
România s’ar declara pentru una sau 
Cealaltă din aceste ideologii, am trans
pune la noi situaţia tragică a Spa
niei. Este foarte simplu, ded, ca noi 
sft ne păstrăm alianţele fireşti, de 
cari suntem legaţi prin interesele şi 
trecutul nostru.

In momentul când ne raliem axei 
totalitare, soarta noastră tragică va 
ii hotftrlti.

A împle ge ţara la acest risc, în
seamnă moartea ei, san schimbarea 
hotarelor noastre".

Di Iuliu Maniu a repetat, apoi a- 
pelul către partidele democratice sft 
sprijine lupta des» de naţional-ţftră- 
nbt*.

Cetiţi „!Solia“

Lista p a i t i ln i
Pentru camera deputaţilor;

1. Mihaiu Popovlciu, i. ministru.
2. Dr. Nicolae Pe * eseu, f. secret, gen.
3. Dr. Ieronim AtLrescu, 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 8enat:
1. Dr. Justin Pop, f, senator prim vicepreş. org.
2. Dr, Mihaiu Tirea, f. deputat vicepreş org.
3. Protp. Vaier Paveloniu, f. dep. preş. de plasl.

Pentru colegiul consiliilor:
L Alexin David, inst. preş. de plasă.

Cum arată buletinul de vot:
1. S.

• •  O

Acesta- i semn A cesta -1 «emu
rău rău

3. 4.

® ® •

A cesta-i semnal 
ban şi plăcut.

•  •  •  •

A cesta-i «emu
Aceasta-i rău

lista. bană. a lui
M ANIU

Sfâata Treime 
naţional- ţ ăr ăuistă
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Jandarmii au împuşcat
mai mulţi legionari.

Sunt 2 morţi şi mai mulţi răniţi.
Garda de fer a fost profund şi 
nedrept lovită de guvernul Goga.

A x l  u  n  a r e a  
Partidului Naţional-ţărănesc

din plasa Brad.

In lins de Dumice".! fn judeţul 
Ilfov au plecat In propagând! mai 
multe erh'pe legionare.

Drodatl au foat opriţi de c lt’e 
cordoane de Gogo-Cuaişti fi de către 
jandarmi.

Ei au răspnnt că aunt paşnici şl 
reapertil'gea cmriledl dreptul gă fa. 
c! prop» gândi şi an vait s t plece 
mai departe. Atunci apei jmdarmli 
an tras la plin asupra Ier.

Iată ce apune rh 'ar raportul of lel
ea aanpra acestui cas.

Ce s'a întâmplat la Ilfov?
Raportul legiunii de jandarmi Il

fov relatează incidentul provocat de 
un camion-automobil tu care aflau 
leg'onari, cari a feat oprit de prima
rul comunei Greci, pentru ■  fi l*gtl- 
maţi. Cei din camion, In loc a l se 
legitimeze, an sirit asupra primaru
lui şi partis* nller sli. S’a iscat o bus
culadă, locuitorii lovind pe legionarii 
din camion iar aecşt’a rispunalnd 
Cu focnri de revolver şi lovind cu 
domejele pe alteni. Au intervenit 
jandarmii, dar maşina s’a pus la vL 
teii, fapt care a determinat pe jan
darmi s i  tragă asupra cauciucurilor 
maşinei. Maşina a reuşit totuşi al 
dispari. Ajunşi la Ferbinţi legionarii 
an fost întâmpinaţi de jandarmi. Con- 
duciioriul legionarilor şi-a dat cuvin, 
tal că se vor înapoia la Bucureşti 
daci vor fi lisaţi liberi. Odată îmbar
caţi din nou !n maşină, ei nu şi-au 
ţinut cuvântul ci au pornit spre co
muna Rtduleşti. Portul de jtndarmi 
din Rtduleşti i-a întâmpina! şi la so
maţiile făcute, tn loc ca legionarii s l 
se supun!, au volt s l  atace pe şef al 
de post. In leg'timă apărare, aceştia 
an tras un foc de armă rlnind pe

Duminecă, 30 Ianuaria, a avut loc 
o adunare guvernamentală In comuna 
noaatri O ri şt loara de j-s, la care au 
luat parte Dl m'nistru Silviu Drago- 
mir, precum şi un desertor dels par
tidul Naţlonal-Ţlrinesc. Toţi vorblto- 
torit au vo’ b t numai despre progra
mul guvernului, fără s l  atace nici o 
persoană din celelalte partide politice 
şi nici măcar programele altor parti
de. Lucru frumos de alt feli; fosă 
ascultători au fost cam putini, (dacă 
au fost 150 o*meni Cu f mei cu tot 
adunaţi din 10 sate). Mai trist decât 
torte, a fost ci, adunarea s’a ţinut la 
o casă p»ştie, aşa au rondos autori
tăţile locale, nnmai s i  nu se ţie tn 
localul proie-tat de preotul comunei 
Dr. Aurel Baci, împreună Cu şeful 
de sertor guvernamental D lneasl Sa- 
moilă din comuna Berlo.
Aceştia proiectaseră adunarea la Po
pa cel mai vrednic gospodar
d'n comun* ; dar f st» nu era pe pla-

nnul din agresori la picior. Legiona
rii s’au Intar* la Ferbinţi unde au 
fost arestaţi de jandarmi yi pretor 
care a început ancheta care este In 
Cars.

lin legionar mort şl altul 
rânit la MAlNEASCA.

Alte incidente s’au produs la Mă- 
inessea Ilfov, urde se.pare că Intr’un 
automobll-cam'on, asupra căruia s’ar 
fi tras tu cauciucuri, «’ar fi g ls 't un 
mort şi un rănit, fapta care faşă nn 
s’au confirmat. Siguranţa generală 
tuşă a fost anunţată că Ieri după a- 
m'azi, la sedinl organizaţiei „Totul 
pentru Ţară" din Capitală s’a depus 
de o camionetă un mort şi că el ar 
fi căzut în timpul etnd s’a tras la 
Măineatca asupra cauciucurilor mă
linei. Legionarii afirmi cl maşina a 
fost «omită să oprească la Măineasca 
»naâ cl ei nu s’au supus ordinului. 
Ss poate afirma din cele de mai sus 
— scrie comunicatul — că până a- 
cum jandarmii au tras numai asupra 
cauciucurilor dela maşln*, că inciden
tele an fost provocate de legionarii 
Cari nu s’au supus somaţlunilor jan
darmilor.

Legiunea de jandarmi n’a proce
dat încă la nici o anchetă, nef ind se
sizată de reclamation! şi nici de indici 
asupra Cazului dela M(ineaaca. Legi
onarul mort ar fl M j » Dum'tru, care 
a fost ridicat aai noapte dela sediul 
din Strada Imprimeriei yi dus la mor. 
gă spre autopsie.

Alt legionar a murit.
In spital a laceatat din viaţă alt 

irg’onar Popescu Florlan, dela Aca
demia Agronomiei răn ţ la piciorul 
sting şi care n’a putut fi salvat.

o casă pustie.
cui preşed'ntelui de comisie şl mai 
ales pe a f meii ini,

C*le până aici nn an atâta impor. 
lanţ! cât ce urme*sl:

Spusei că, s’a vo bit la o cată 
pustie, dar ş' vo bilorii tot în pustiu 
au vorb't. Lumea ştie e i nu eata vi
na Dini Iuliu Minin, că s’au îmulft 
partidele politice cum arătat a dl co’. 
Bancescu că, deacela ar fi mers trea
ba rău până acum, ei acelora care 
a părăsit provincia pentruefl, preferau 
comoditatea nn prigoana. Dacă toţi 
ar ft ficut la f*l, Ardea ni nu a’ar fi 
desroblt nici azi dela Ungari,iar când 
totul a fost g*ta s’au fetors lftngi di 
1UL1U MANIU pentru al părăsi din 
nou, şl pe alţii (noi numai şl numai 
să iese ei deasupra.

Lumea s’a lavăţat s i j'dece oa
menii din sfânta evangelie, după fap
te nu după vorbe.
Orăştloara-de-jos 2 Febr. 1938.

Sabin Dăncerlu.

Iu slus de S F 'bruarie 1938 s’a 
ţinut adunarea Comitetului de plasă 
in biroul dlui Dr. Gora Mo’dovanu 
preşedintele partidului Naţional-|ărl- 
nesc din plasa B-ad.

Intre cel prezenţii remarcăm pe 
D nii:

Dr, TruşculeaCu N., Buglea Sa
bin preot, lav., Pctrescu J *an, Impe- 
rst Gh,„ Bolea Toader. Stefan loan 
a Pascalul, Tadur Nicolae, Sipoş A- 
d«m a Cantorului. Brltila loan, Adam 
Filip, Poenar Loghin, Benea Remua, 
Portar Rus, Bata Viron, Muntean Io- 
s’f, P iresn Nirolae, Fiorea Ioi-him, 
Iga Gheorghe. Ziharie Emil, Givrf- 
leţ Ioarhim, Teb'eş Aron, Grota Z«- 
harif, Dărăbanţ loan şi Pătrui Petru 
iul N'colae etc. etc.

La ora 12 dl preşedinte Gora Mol- 
dovanu mulţumeşte in primai rând 
fruntaşilor organizaţiilor comunale 
pentru activitatea depusă in campa
nia electorială şi resultatul pe plasă, 
atâi la cameră cât fi la senat in ale- 
gerile trecute.

Ss intră in ordinea de ai şi sea- 
ra tl motivai adunării date fiind cu
noscute aleg-rlle pentru cameră se
nat, contiillile comunale fi judeţene 
in care partidul nostru va lua parte 
cu acelaş suflet şi cu aceleaşi puteri 
ca şi In treent,

Dl preşedinte face un expozeu po
litic asupra situaţiei create in ţară de 
guvernai Goga-Cuzs. Mai departe a- 
rată neseriozitatea decretelor le git şi 
d feritele măsuri demagogice cari crea- 
gt haosul din t>rl. Critică măsurile 
luate de guvern de a efleni sarea, 
petrolul, tutunul, lisând şi pe mai 
departe ca locuitorii acestei regiunii 
aă fie expuşi pe mai departe U 
scumpetea şi specula de pe plat* 
B-adulai cu produsele agricole cari 
sunt necesare in această re g’une, fără 
ca guvernai s l  ia o măsură In acea
stă privinţă.

Face un exposeu asupra politicei 
externe şl a situaţiei create in a i iul 
ţărilor amice, prin politici externi a 
guvernului. Arată că politica externi 
este axa existentei unui stat, a fluc
tuaţiile făcute de guvern In ceea ce 
priveşte politica externi, poate face 
din ţara noaft-l, o barcă fără pânză 
care poate fi asvtrlită din val in val, 
spre a putea fi condusă la limanul 
fericire!. S opul urmărit de guvern 
de aşi indrepta privirile in spre Ber
lin ar avea ca efect Înstrăinarea ra
porturilor de amiciţie, cari au existat 
până In present Intre Franţa, Anglia 
de o parte şi România de alta pa'te.

Explică fruntaşilor organizaţiilor 
noastre s hlmbarea semnelor parti
delor din tară prin care mătură gu
vernul caută să f*cl confuzie in m*sa 
electorială, cresâud că in acest mod 
ar putea să întrunească cele 40# 
pe ţarfl.

Ic fe rea i! trădările săvârşite par
tidului d'n partea dl Armând ClH- 
nesev, Riduiescu Mehedinţi (i Virgil 
Potârcl.

In schimb accentuiasă că pe lângă 
multele personalităţii ale tării in răn- 
darile partidului National-Ţărănesc 
sa mai inscrls in partid şi dt Nicolae 
Titolescu fostul nostra ministru de

externe. Adunarea aclami gestul din 
Titulescu.

Dl preşed'nte aduce la cunoştinţă 
transferarea dfn org. Do'j, In orga. 
nfsatia part'd ului National-Ţărănesc 
din plasa Brad a dini Nicolae Truş- 
cuiescu, advocat in Brad. Mai face 
unele comunicări In legătură cu ale
gerile consiililor comunale şi jude
ţene. Se fixeasi ordinea de luptă in 
această campanie electorală. A mai 
luat cuvâatul Buglea Sabin, care *- 
rată că intre fruntaşii guvernului de 
astăzi sunt peas o ane cari au locuri 
de conducere in fruntea Societăţii 
„Mica" fiind plătiţi ca same fabuloa
se de această societate.

Dl Jean Petreacă şeful sectorului 
Buceş explică cele 3 puncte cari for
mează semnal electorial al partidalni 
Naţional-Ţârlnesc spunând c i pen
tru flecare român acest semn poate 
forma sfin ţi treime intrathlpată in 
princiiplle de dreptate, morală creş
tină şi demnittte naţionali, dnpi ce 
explici f'ecare din aceste principii 
de conduită, Încheie eiogind persoa
na dini Iuliu Mania trecutul şi ftp. 
tele D-Sile. Face un apel ca toţii 
românii s i  formeze un zid de apă
rare a democraţiei româneşti.

L i ora 3 şi jam. adunarea comi
tetului de plasă, a luat sfiryft.

D a  sau n u ?
Da saa nu ? Ţi-a fost cuvântul 
Ce prin Radio I-at cerut 
Dela tară sd-fi răspundă 
Dacă bine at făcut

Da sau na?

Da sau nu? si ca un trăznet 
Dela fard at primit 
Drept răspuns peste obrazu-fl 
Palme de nesuferit

Da saa nu ?

Da sau nu ? viata întreagă 
Ţi e pătată cu rnsine 
Ut dădu Maniu o lecţie 
Tocmai cum ti se cuvine

Da son n u ?

Da sau au? Te a respins ţara 
înainte nu mat mergi 
Căci un tl-a fost răspunsul 
Sl te-a ficat a o înţelegi

Da saa nu?

Da sau nu? pe 1UUU MANIU 
T*ra l cere st-l Iubeşte 
Căci e omul cel de cinste 
Sl viteazul dtn poveste

Da sau nu?

Da sau nu ? Iară pe Gută 
Cel tovarăşi cu minciuna 
Tura lat t-a dat rdspuasul 
Acum pentru totdeauna

Da sau nu?  
Petrosent 1 Febr. 1938

/. MUGUREL.

PROCESUL DIZOLVĂRII GĂR
ZII DE FiER, — Curtea de apel sec
ţia II-a urma să judece procesul fn 
contencios, centra disolvlrii Gărzii 
de Fier.

Pentru lipsă de procedură, Cartea 
a dispus amtnarca judecării,Cetiţi numai „Holia“

O întrunire Guvernamentală
la
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131 Mihai Ir*opovioiti
«’a întors în ţară,

-  întrevederea cu dl luliu Maniu ~~
Dl M h*i Popovlcf, care s’a întors 

dfn străinătate, a aval luai de dimi
neaţa o long® întrevedere cu dl M «- 
niu diacctlad situaţia o’g*nfsa|tilor 
ardelene yi mlsurile în vederea cam

paniei electorale.
Fostul minfstna va însoţi pe dl 

Iullu Maniu In Ardeal unde vor vi
sits mai multe centre.

Dl Ilie Lazăr a inspectat
gărzile ţărăneşti.

-  Dsa a dat instrucţiuni comandanţilor locali cu privire la organi
zarea format unilor gărzii pe plase şi sectoare. -

Luni a sosit în Ardeal dl Dr. II e 
L islr, comandantul girsilor ţărăneşti 
din Ardealul ţi Banat.

Dsa a dat importante instrucţiuni 
cn privire Ia organ's area formaţiuni
lor gărzii ţ£ ăneyti pe plase ş; sec
toare, în vederea generale. S’au pus 
Îs punct unele chestiuni de o impor

tanţă covârtitoare în ce priveyte efi
cacitatea acţiune! a girsilor de apă
rare a partidului.

Conform dorinţei exprese a dini 
luliu Mania s'au luat misuri ca s- 
ceste glrsl s l  devină căt mai curând 
o realitate vie, care |n Ardeal Ii 
poartă numele.

LEG IO N A R II
no mai participă la propagandă.

Faţă de nekjfuirile guvernu
lui G ga şi împuşcarea legionari
lor, Marţi seara s’a întrunit ia Bu
cureşti Secatul legionar şi au ho
tărât ca in semn de protest fată

de guvern şl faţă de aelrglulrile 
ce face, nici an legionar nu va 
mal psrtidpa la prop 'gfsdă elet- 
torală ca să nu se zisă eă el sunt 
aceia cari provoacă.

De ce Partidul Natlonai-Tărănesc nu participă 
la alegerile judeţene din Februarie.

Partidul naţional-ţărănesc su par
ticipi la sugerile judeţene din Fe
bruarie. Conducerea partdului nsţfo- 
nal-ţărioesc a dat un comunicat prin 
Care juat'fică această hotărâre.

S’au ffteut «lrgeri j ideţene către 
sfârâitul guvernării liberale.

Partidul naţional-ţărlneac a fost 
de plrere că nu-şl aveau nici vn 
rost acele alegeri la un sfârşlt de 
guvernare.

Totuşi, dată fiind semnificaţia po
litică ce se putea acorda acelei con- 
sultatiaui electorale care svea loc In 
prejjou  deschiderii succesiunii la gu
vern, partidul niţ!onal-|ărlnese s’a 
presents! la vot, ^

APg«rile judeţene au dat parti
dului naţional-ţărănesc o strălucit! 
victorie electorali1, concretize!! in 
procentul de 28 Îs sulă.

S’a practicat fraada electorali.
S’au practicat falşurile electorale.
S’a d> slin ţ uit împotriva populaţiei 

paynice urgia administraţiei aservită 
intereselor clabulni electoral.

Victoria partidului naţional-|Sră- 
neac nu a putut fi (nsk împiedecată.

Dar consiliile alese, ta care par
tidul naţfonal-tirăneac a avut majo
ritatea sau o impunătoare reprezen
tanţă, uu au fost instalate, sau, dacă 
au foit instalate, nu an fost lisate s i 
lucrese.

Ce rost au al-gerile judeţene as
tăzi, la râ'ev* luni numai dună ul
tima consultare electorală pentru con
siliile administrative?

Alegerile j jdeţene au astăzi un 
caracter p onun at politic.

Temeiul h >tlr|rii de convocare a«
colegiilor administrative nn este o 
preocupare gospodărească.

De Ce a’ar face partidul n«ţional- 
ţărănesc complice la o parodie?

Partidul naţional-ţărănesc na a în
ţeles să împ'ngi masseie în focul a- 
legerilor judţene.

Consultarea electorali aranjiti de 
govern In s opuri mes h'ne de par
tid, nu are nicio semnificaţie.

Guvernul se teme de adevăr.
Pe sate nu poli umbla decât cu autorizaţii speciale.

Guvernul Dlui Go ţa se teme 
că propagandist!! diferite or partide 
politice vor pomi pe sate şi vor 
deschide och 1 oimenllor şi le vor 
arăta adev rul.

Astfel au dat ordin jandarmi
lor ca să nu mai Îngăduie nici 
un propagandist pe sata dacă nu 
aia o autorizat e specială ehbeiată

de prefectura judeţului.
B neînţeles că prefectura va e- 

lfb*ra autor zaţh numai acelora că
rora le convine lor. In felul acesta 
soereiză că vor opri să meargă 
pe sate acele persoane cari ar fi 
perhuloaie pentru ei şi rari ar fi 
h -tărlte să spusă poporului ade
vărul.

Guvernul dlui Goga
trebue sâ abzicâ cât mai curând.

Se vesteşte d’u Bicureşti că 
guvernul dlui G 'ga trebue să de
misioneze (ât mal curlnd din o 
mulţime de motive. Cel»* mai prin
cipale sunt: teroarra e’ectonla şl 
Împuşcarea gard'ştllo*, apoi greu

tăţile in po’itica exVrnă apoi dis
pariţia ataşatului sovietic din Bu
cureşti şl altele imite.

Se crede că va demisiona fiin
dcă astfel duse ţ ra i  ruiiă.

Păcăleală de
Gavernnl dlui Gog* anunţă «fftl- 

nires petrolului, a şiret, a tutunului 
«i a bumbacului. Dar după d*ta de 
1 Aprilie. Nu ne interesează faptul 
că aceste articole nu sunt atft de In
tre bainţ» te de consumitorul român, 
după cum Ii snnt necesare grăul şl 
porumbul care formează hrana de 
toate z'lele şi consumi sudoarea 
muncii de toate silele, ale locuitori
lor noştri din regiunea muntoisi, făt 
faptul că această eflenlre, guvernul o

Ş T I R I .
f C/ornelia Demeter. 

Sâmbltl a încetat din viaţi distin
sul farmacist din Cluj Corneliu De
meter cunoscut şi unanim spreeiat In 
Oraşul nostra pentru calităţile lai 
de om, profeşienist şi de român.

Partidul naţional-ţărănesc al cărui 
nrm bru fruntaş şi devotit a foit re- 
gr-tatul Corneliu Demeter, a arborat 
s*e»g de doliu. Societatea românească 
din C<uj a primit cu sinceră durere 
«tirea trecerii la cele eterne a unei 
figuri dintre cele mai cunoscute şl 
mai Ic bite In acest Oraş.

L t îmormântare, care a avut Toc 
Luni, do io! partidului naţional ţără
nesc a fost t l  micll prin părintele Pa
triciu Curea.

Cu farmacistul ConHiu D -meter 
s  d spira* din societatea cir j «ni nn 
om de bine şl de muncă cinstită.

Odihnească in pace.
*

NOU INSPECTOR ŞCOLAR. 
Prin D-daia nr. 16 854/1938 a Mini
sterului Eiucsţiei N»tiona’e Dl last. 
Emil I. C'oroisnu Comandantul Sto
lului şcolii primare de Stat, băeţi d’n 
O 'iftte a fost numit pe ziua de 1 
Februarie 1938 ca inspector şcolar 
orimar î l  judeţelor Ssverin Hune
doara şi Alba.

«

f Orban J^udovio. 
Anunţăm cu durere Încetarea din via. 
| l  la clinica din Cluj a profesorala! 
Oi ban Ludovic.

Defunctul a foit profeaor la lice
ul reformat din Toualitcte şl sub în
drumarea sa loiali au crescut multe 
generaţii a tinerei intelectualităţi ro
mâne din judeţul rostru. Prin moar
tea ini societatea pierde un om drept 
muncitor şl corect.
It hum «rea rărafşţrior pământeşti a 
avut loc în siua de Marţi 9 F br. 19?8 
ia orele 4 d. m. pe lângă partic'pa- 
rea unei nwn*rotse asi*t*nţe. In ul
timul timp defunctul a fost directo
rul colegiului şi internat alai Kfla din 
Oră ştie.

Transm!t*m familiei îndurerate ce
le mai a ncere cuvinte de mlngXiere. 

•

CAUZELE SCUMPITEI. Camara 
de Comerţ si Industrie din Bucureşti 
a arătat Intr’una din şedinţele sale 
ţinute săptămâna trecută că adevărata

intâiu Aprilie.
trimbiţessă ca fapt împlinit Începând 
cu z!ua de 1 Aprilie.

O tn trebire! G ivernol dini Goga 
nn s’o fi gtodit s l  tragi o aflată de 
păcăleală alegătorilor români in lina 
rcnum'ti a păcălelilor ?

Rămâne de văsuţ daci nu cumva 
aleglto-ii s’or gândi a păcăli înainte 
de întâ'u Aprilie, guvernai dini Goga 
trâit!ndu-l dela putere in şina de 2 
Martie.

Jean Petresea-Plaia•

cauză a acumpetei aunt taxele gro
zav de mari pe cari le încasează Sta
tal precum ş’ scumpete* transportă
rilor pe C. F. R. Ceesce tot spunem 
noi de ani de iile, iată deci c i s’a 
adeverit, şi încă prin aceia cari cn- 
nosc mai bine cauzele.

•
CUM VOR CALATORI MOŢE 

PE C. F. R. Mo|ii v»r călători io  
50 #  reducere pe C. F R. pe liniile 
Arad-Br*d; rx'luaiv Arad, Oradea 
Huedin-Ciliţele, Câmp'a T  jrsU-A- 
b 'ud; "x-lus v Ctmola TurzU, Alba 
Ialla- Z'»tna; * xrica'v Alba Iulia Stm - 
b’şag R*gu* Dobreştl In Bihor şi 
Iueu-Ormsiu. In arelaţ t'm ps’am al 
d it o reda cere de 60#  pentru gru
puri de cel puţin 5 Moţi muncitori 
im pidare, Ia pămtnt, ciublrari, cari 
vor călători dela staţiunile de linii a- 
r ltite  mai sus pentru staţiunile de 
pe tot cuprinsul ţării, san înapoi. 
Vor avea a l poarte la sine legit’n u 
lii e'iberate de notariatele comunale 
«I visate de prefecturile de judeţe 
din Cluj. Tarda, Alba, Hunedoara 
Arad şi B.hor.

*

VEVERIŢA LA DENTIST. Un 
american din Greenvjlle avea o ve
veriţă Imb’ânittă. Dar, apre supăr*, 
rea lui, veveriţa avea dinţii strâmbi 
si nu putea să spargi nucile. Ca al 
Indreptrze răul, americanul a chemat 
un dentist, care ia pas alţi dinţi.

•
PUNGAŞII DIN EGTPT şl da

toria regelui FARUK. Din prilejul 
căsătoriei regelui lor, toti pungaşii 
şi boţii din Egipt s’au hotărât sl-i 
facă şi ei un dar de nnntl. Prin o 
înţelegere gen-rală In ziua nunţii an 
încetat lucrul. Orice nunt«s a putut 
s l  se veselească liniştit fără s l  aa 
mai teamă de hoţi.

*

VINDECAT PE CANCER rac CU 
LEACURI BĂBEŞTI. Cancerul este 
una din cele mai necrutltsare boală. 
P in i acum ştiinţa medicali n’a des
coperit Încă niel un leac împotriva 
cancerului, aşa d  cel lov i de acea
stă boală in câ|ivi ani moare. Ceea- 
ce n’au reuş t lasă doctaril, spun ga
letele că a putut să faci o b ib i cu 
leacurile ei din buruieni şi flori. Ast
fel se spune c i un bolnav de cancer 
din Moldova a fast vindecat de can
cer ca imnurile «1 ansorarile de bu
ruieni ale unri b iba doftoroaie din 
satul sân.
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M A N  I  F E  8 T U  L  
P a r t i d u  l u i  I V a ţ  i o  n î i l - ţ ă i *î i  n e s c

c ă t r e  T a r ă .
G'ivernul liberal, Prez dai de dl 

Gh. Tăterescu, a  fost isgont de Iară 
prin eleger le deîa 20 Decembrie, 
încercarea de a se menţine la câ ma 
Statului. împotriva vo ntei ponorului, 
a fost bciuifă prin votul cetăţenilor, 
cari au ştiut să reziste violentelor de 
tot felul ce s’au exercitat ssupralor.

Este pentru prima dată. în tara 
noastră, când un guvern cade în a- 
legeri — dovadă că alegătorul ro
mân a devenit cor^tiest de dreptu
rile sale si hotărît să le apere. De 
aceea alegerile deîa 20 Decembrie 
au o valoare si însemnătate istoricii. 
De acum înainte fiecare govern si 
fiecare om politic va frebuî să înţe
leagă, că nu se poate guverna îm
potriva voinţei poporului.

Numai în stelele cu regim abso
lutist si dictatorial nu se cere con
simţământul poporului în conducerea 
•i guvernarea Siatu’u’. Istoria politi
că. tesâ. ne înfâţ;8r*ază soarta ir stă 
a  unor astfel de ţări. Alegerile 1 be
re si cinstite arată care este adevă
rata opinie publică si voinţa unui 
popor, peste care nu trebue să se 
treacă niciodată.

In ciuda rezultatului alegerilor» 
după căderea guvernului liberal, a 
fost înscăunat Ia conducere, partidul 
naţional creştin de sub preşedinţia 
d-loi Goga si Cuza. Am fost puşi 
astfel în faţa unui guvern» pe care 
nimeni nu l’a aşteptat si ţara nu l’a 
indicat, căci nu poate fi considerat 
ca exponent al voinţei neţtensle, par
tidul care a  întrun t abia 9 ia suiă 
din tottlul voturdor exprimate.

De aceea guvernul d-îu Goga nu I 
nu are nici un fel de justificare con
stituţională si prin slăbii tiunes, cât &i 
prin tendinţele sale, reprezintă o a- 
meninţare, că ne vom prăvăli spre I 
un regim de dictatură.

In afară de aceasta, însă, viata 
politică a unei ţări si autoritatea u- 
nui guvern nu se pot despărţi nicio
dată de normele morale, care dau 
tărie tuturor legilor. 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 al vieţii 
noastre publice.

Trădarea, d n  partea unor oameni, 
care au pus mai presus de toate in
teresele lor personale, intrând In gu
vernul partidului naţional-creşt n, pe 
care până mai ieri îl combăteau cu 
toată energia, constitue baza eşv zi
sei Uniuni naţionale-crestine si ţă
răneşti.

Guvernul dlui Goga, alcătu't în 
dispreţul voinţei poporului, al norme
lor constituţionale si al morale’, nu-si 
poate face d- sfguî un îndreptar din 
respectul leg lor. De aceea dizolvat 
parlamentul în condition?, care dau 
acestui act caracterul unei anulări 
a  alegerilor generale, prin care s’a 
manifestat în th p  Ifg-.l voinţa t^rii, 
ceeace este contrar Constiti ţ!ei. Gu
vernul dându-şi seama de slăbiciu
nea sa organică si neîndrăsnind să 
înfrunte bârbăteste, în luptă legală 
Si leală pe adversarii săi, a recurs ] 
la unu! d'n wîi» nprovcis s>

Girant 3 Dr- ALEX, HERLEA,

mai periculoase pentru viata noastră 
politică, modificând în ejunul alege
rilor legea electorală pe cale de de- 
cret-lege.

încercările disperate ale guvernu
lui de a  produce încurcături şi con
fuzii în sufletele alegătorilor, prin 
8ch'mbnrea semnelor, nu pot avea 
nici. un succes- Tot asa au desfiin
ţat ecum zece ani secera şi noi am 
biruit cu cercul (foeti) acum deşănţea
ză cercul ( oaie) s vom birul cu punc
tele. Guvernul nuva putea scăpa as
prului verdict de condamnare, pe care 
îl va pronunţa ţara în alegerile dele* 
2 Martie.

Dar cu ce program se prezintă 
guvernul In fata poporului, a  cărui 
voinţă o dispreţuieşte gi pe care do
reşte să o sihrieste în alegeri, în ve
derea scopurilor sale?

Antisemitismul, idea fundamentală 
a programului său, se dovedeşte pe 
zi ce trece, că n a re  elfă valoare 
decât aceea de îoz'ncă electorală 
cu caracter demagogic. Actele guve
rnului arată, în această privinţă, de
ls Început o cedare pe toată linie. 
Revizuirea legală a cetăţeniei dobân
dite prin fraudă de străni, este o 
măsură generală de admin'st» f e ; 
iar măsurile antisemite, luate împo
triva evreilor băştinaşi, sau sunt con
testate ch ar de către guvern sau 
sunt retrase. în urma protestelor d n  
afară. Conducătorii partidului natio- 
nal-ereştin, tâ âţi pe panta trădători
lor, îşi trădează asifel, prop ui lor 
program. Declarat de repetate, inter
pretările va iefe ale diferit lor mem
brii ai guvernului, dovedesc desoxi 
enterea actualilor conducători, ceri 
sunt silit' să înţeleagă, că nu toate 
lozincile electorale sunt si ideipolit- 
ce const uctvc.

Desigur întâietatea elementului 
românesc, restabilirea lui în dreptu
rile sale finsti, ifd'carea 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 
un întreg sistem de măsuri pozitive 
pe caie un guvern improvizat nu 
este în stare să le ia. Actualul gu
vern n’are nici un p'Ogram de reali
zări constructive în această direcţie-

In afară da fc ceasta, guvernul în
cearcă 85-si creeze o atmosferă de 
simpatie şi aprobare în on nia pu
blică, prin exper meritate «nor idei 
împrumutate din programul part dului 
naţie nal-lărănesc, case, însă, as* ră
zleţe 8’ neromrlecte cum sunt, ru  
pot servi decât cel mult ca mijloc de 
propagandă demagogică înainte de 
alegeri si nici decum ce măsuri de 
reală îmbunătăţire a stării păturii 
ţărăneşti-

Lr'ps’t de tnu tă  morală, născut în 
dispreţul conştiinţei Şi al voinţei po- 
porului, guvernul dlui Goga nu se 
prezintă în fata tării, nici cu un pro
gram de chibzuite si eficace propu
neri, cari să poate constitui adevă
rate soluţii ele problemelor noastre 
sociale si economice.

Politica externă a României tre
bue să fie nesovăeln'că, pentrucă

integritatea frontierelor noastre na
ţionale ne impune s i  avem prietenii 
puternice st constante, pe deoparte 
st adversităţi cât mal puPne, pe de 
alta• Neîncredere însă, din perteatu 
turor, aceasta este stares cea mal 
periculoasă ft mat nenorocită, în ca
re se poate găsi un Stat

Pentru aceste motive, partidul 
natlonal-tărănesc, animat în primul 
rând, de conslderattunea de a păstra 
hotarele existente, afirmă din nou 
necesitatea unei politici externe clare 
St consecvente, alături de marile de
mocraţii apusene, Mica Înţelegere, 
Înţelegerea Balcanică şt Polonia, sta
bilirea de cele mai bane raporturi cu 
totl vectntl 8ăl si păstrează ataşa
mentul său fată de Societatea Naţiu
nilor pentru salvarea păcii, în cadrul 
secarttăttt colective■

Consecinţele de până acum ale 
constituirii gavernulat Goga, dove 
dese că acest act a fost o profundă 
greşeală

In fata partidului liberal, care a 
guvernat tara cu cenzură st stare de 
asediu, transformând aplicarea m ă
surilor excepţionale, în regtm moral 
de guvernare st abdicând dela pro
gramul care a  constituit odinioară 
raţiunea existentei sale•

In f«fa altor partide st grupări, 
cart oscilează între democraţie st 
dictatură, Partidul Natlonal-tărănesc 
rămâne hotărît pe oozf/fa 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 
Stalului român, este democraţia, ba
zată pe voinţa poporalul gt 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, nu poate renunţa la dânsa• Po-

Incinte şl după alegeri nu *e cu
noşteau in Valea Jiului decât 4—5 
cuaişti luptători pe f aţv: păr. Şindru, 
şt lev. Robinson Negrifă din Lupeni, 
Negru Dumitru şl Mlletl din Petro, 
şanţ. După venirea neaşteptată şi sur 
primătoare Îs putere, tnafiră de cel 
doi dictă’, ceilalţi toţi an foit eu to
tul descon* deraţi şi nebăgaţi |n sea 
mă. Ia schimb o sesmfi de lichele 
din partidul liberal, l*ttt-î dtntr’odttă 
mari cuz'ştî, mart naţio aalîşti.

Preoţi cari pe vremea lai Mioc
Ttpssnal

porul român nu e dornic de robie, 
iar ţăranul român abia a scăpat de 
serbie.

O/i câte greutăţi, piedeei si ed- 
versităti s a r  ridica în calea sa, Par
tidul Naţtenal-tărănesc va merge în- 
nainte, convins fiind că sub steagul 
ţărănismului se vor aduna întotdea
una toţi cei dornici de libertate si 
dreptate, da moralitate ş ; demnitate 
naţională.

Ţăranul român se trezeşte s va 
trece peste toate obstacolele, prin 
care încearcă unii să-l oprească din 
mersul său.

Pe drumul drept al jeitfelor pan- 
t u ideal se merge către biruinţă-

încrezător în viitorul acestui neam 
de ţăran', peste care au trecut afâ- 
tea valuri si furtuni; devotai progra
mului său de ridicare a  clasei ţără
neşti în jurul căreia trebuie să se 
solidarizeze toate celelalte clase so
ciale, —- Partidul National-ţărănesc 
merge la luptă cu dârzenie si cu In 
credere. El dă acum alarma In faţa 
primejdiei, care ameninţă bezele con
stituţionale ale Statului român, având 
convlrgerea că toţi cetăţenii acestei 
ţări vor ştii să sugrume dictatura în 
faşă, alungând dela cârmă şi acest 
guvern, care vrea să se impună prin 
forţă 8' dispreţ fată de lege-

ROMÂ Ml, staţi neînfricat! de 
veghe! Nu lăsaţi să vi-ge ştir
bească drepturile câştigate cu atâta 
trudă şl m  plesiţi capul în faţa 
nici m ei amsnlntări.

Ua popor îşi croeşte loifta 
ia istorică turnai prin luptă, cre
dinţi şl stăruinţă. No! ne vom 
tace datoria, foită datoria, până 
la capăt, — urmaţi-ne ?1 vom 
b'rul.

Ajutaţi ne, toţi cel cari volţi 
democraţie, dreptate şl legalitate.

stăteau ghiduşi pe lângă automobilul 
prefectorlal şi strigau cât ti ţinea gu. 
ra s l  trăiască M’oc şi dl Stern — 
asi sunt, se! mai neînduplecaţi naţio
nalişti.

Ei tae şi spânzură şl-au năvălit 
pe la toate minfşlerele după bucăţica 
de friptură. — îa schimb vechii şt 
adevăraţii luptători s’au dat scârbiţi 
la o parte resemâttdo-se, după ce au 
văzut că nici dela dl Cu**, oe Care 
l-au cercetit cu plângeri la Bucureşti 
nu li s’a făcut dreptate.

Coyesp.
T’pegrsftei „MJMINA* QRAŞTIE.

Votati trei puncte 9 9 •
semiml Part. Naţional-Ţărânesc. 
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1 uliu Maniu,
Preşedintele Part. JN nţ ion al-ţărănesc.

Mari nemulţumiri 
între foştii cuzişti 
din Valea-Jiului.


