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ANUNŢURI DUPĂ TARIF SE PRIMESC LA
ADMINISTRAŢIA ZIARULUI

CLUJ, STRADA REGINA MĂRIA No. 19

Un mare eveniment istoric
Fuziunea naţional-ţărănistă. Oligarhia a fost înfrântă
pentru totdeauna. Trăiască democraţia naţională.

In ciuda tuturor intrigilor liberale şi averescane, fuziunea celor două partide democratice, naţional şi ţărănesc, sste un
fapt îndeplinit. Populaţia ţării dela Nistru până în Maramureş, a fost unită sub un singur sceptru, realizându-se astfel cea mai imperioasă cerinţă a vremii.
„Chemarea" şi alături de ea, toată tinerimea intelectuală din Ardeal, se închină cu adâncă smerenie în faţa înţelepciunii
conducătorilor noştri, dnii Iuliu Maniu şi Ion Mihalache, cari înţelegând glasul vremii şi-au dat mâna pentru încheierea celui mai
important act politic, care pecetluieşte definitiv soartea oligarhiei.
.
In faţa evenimentului istoric formidabil, toate acuzele^ de partid regionalist şi partid de clasă, cad neputincioase la pământ.
Noul partid fuzionat, este cel mai mare partid popular cu temeinice rădăcini în păturile umile ale neamului, atât de
mult batjocorite de brătieni şi de averescani.
___
Democraţia mult hulită, prin fuziunea românilor de pretutindeni a primit un sprijin real, care îi va permite propăşirea binefăcătoare.
România-Mare va deveni o superbă realitate.
Ordinea de drept va fi reîntronată prin cea mai severă legalitate.
Reforma agrară nu va mai servi ca mijloc de îmbogăţire a câtorva oameni, ci ca o justă satisfacţie a celor mulţi, cad
azi încă bat la uşile Comitetelor de totfelul, în umilitoare zdrenţe.
Reforma electorală, făcută azi numai pentru a fi călcată în picioare, va deveni o realitate de fapt, dând ţării opinia
publică de care are nevoie..
Cultura nu va mai fi un privilegiu al celor avuţi, ci va fi răspândită şi în cele mai îndepărtate câtune, luminând şi
cocioaba cea mai săracă, făcând astfel imposibilă exploatarea mulţimei în folosul unei sau altei coterii.
Economia ţării, nu se va mai confunda cu economia câtorva familii omni-potente, ci va fi într'adevăr economie naţională.
Şi în sfârşit!
Poporul, va fi popor liber, suveran asupra destinelor sale.
Poporul să ia aminte, să asculte cu încordare sgomotul surd ce se aude în zarea apropiată, căci ziua desrobirei
sale nu e departe.
•
Nimic nu poate rezista evenimentelor naturale.
Curentul de desrobire va trece peste orice obstacole, şi va desăvârşi ceeace este în firea lucrurilor, libertatea poporului
românesc.
Ţărani, voi umili muncitori ai unui pământ, care încă nu este al vostru, fi-ţi tari, lanţurile iobăgiei nu vă vor mai sugruma multă vreme.
Rămâneţi şi de aci înainte credincioşi steagului vostru, care astăzi este steagul ţării întregi.
Nu vă înfricaţi de nimic.
Curajul vostru eroic a repurtat cea mai strălucită izbândă asupra oligarhiei care ne stăpâneşte.
Să nu descurajaţi, dacă unul sau altul dintre aceia, pe cari voi iaţi avut dragi ne vor părăsi.
Dacă s'au înşelat în credinţele lor, să plece. Nimeni nu-i va plânge.
Aceia, pe cari i-a legat 0 singură credinţă, libertatea şi fericirea voastră, uniţi rămân pentru vecie.
Deci, cine nu se simte bine în casa noastră, să- deschidă uşa şi să plece, căci noi dorim armonie, colaborare, luptă uni^tară şi eficace, iar nu zizanie şi lupte sterile de ambiţii personale.
Românii din toată ţara s'au unit într'un singur partid democratic, pe. care îl salutăm cu mare bucurie şi strigăm cu
întreg Ardealul:
Trăiască democraţia naţională!
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Cere însă trei condiţii, pentru ca fuidnal cu cel ţărănist şi dă citire scriCălătoria Reginei Mafia Ia America f{sorii,
prin care dl Mihalache propune ziunea să poată satisface necesităţile,

ce i se impun:
modalităţile de fuziune.
Urmând o invitaţie particulară Regina pentru a face călătoria Reginei agrea1. Ca din fuziune să rezulte un adeApoi dsa dă explicaţiuni asupra connoastră se va îmbarca în curând pentru bilă.
diţiilor în care ar urma să se facă fu- vărat partid, guvernat cu autoritate de
America. Preşedintele Republicei, gu- Societatea de navigaţie i-a pus pe ziunea pe baza acelor zece puncte un adevărat şef.
vernatorii diferitelor state, nenumărate vaporul Leviathan un apartament în- aprobate de congresul ambelor partide 2. Să se stabilească un program,
cluburi şi societăţi şi-au ţinut de onoare treg la dispoziţie. Hotelul „Ambassa- în 1924.
care să nu cuprindă numai generalităsă roage pe M. S. ca să accepte a ie dors" din New-York i-a rezervat un
ţile
celor 10 puncte, ci să definească
*
fi înaltul oaspe pentru zile, sau cel şir de camere luxoase. Societatea de
ideologie
de partid, de o perfectă
A doua şedinţă se ţine în aceeaş zi
cale ferată ţine la dispoziţia Reginei
puţin pentru un banchet.
legătură între diferitele clase sociale şi
a
©rele
2%
sub
preşidenţia
dlui
Maniu,
întreaga Americă de nord se află un tren special Uzinele de automobile care pune în discuţie aprobarea fuziunii. de o afirmaţie hotărâtă a principiului
într'o fierbere de nedescris pentru a face Cadilla, Părkhard, Ford-Lincoln o serIau cuvântul dnii Const. Argetoianu, naţional.
o grandioasă primire primei Regine vesc în toate oraşele cu un convoi de N. Batzaria, Aurel Eliescu, Em. Anto- 3. Să se garanteze o atmosferă de
automobile. Şi toate acestea in mod
care calcă pământul republican.
sinceritate şi dreptate contrar politiciagratuit, cu toate că reprezintă in banii neşcu, N. Cananău, I. Pelivan, D. R. nismului acaparator de situaţii, câştiDacă strălucita primire este în pri- noştri o frumoasă avere.
loaniţescu, dr Vaier Moldovan, susţigate prin intrigă.
mul rând un omagiu către personalităţii
nând necesitatea fuziunii.
Americanii
ştiu,
că
în
comerţ
se
poate
Reginei Măria şi sângele ei angloDl prof. Gh. Tască a dat citire unei
In tabăra ţărănistă
saxon ea este în acelaş timp şi o citiste câştiga şi pe cale indirectă; pentru ei scrisori a dlui prof: Iorga.
In aşeeaşi zi s'a întrunit Comitetul
pentru ţara noastră. Vizita Reginei în reclama este mai mult ca jumătate din Punându-se la vot acceptarea modaAmerica va fi un „great succes^ şi reuşita afacerei. Şi vedem cum vor a- lităţilor de fuziune propuse, delegaţia executiv al partidului ţărănesc sub precredem că va contribui mult la amelio- nunţa reclame cu litere de-o şchioapă: permanentă şi parlamentarii decid prin şedinţia dlui Ion Mihalache. Dsa a arătat necesitatea imperioasă a fuziunii,
„Regina Măria a traversat ocea- aclamaţie primirea* lor.
rarea legăturilor între marea Republică
şi în comparaţie micul nostru Regat. nul pe Leviathan".
Conducerea partidului a fost apoi care se face pe baza celor zece puncte,
„Ambassadors,
cel
mai
elegant
autorizată să convoace de urgenţă con- cari au slujit şi la tratativele din 1924.
Tocmai de aceea nu le putem lua în
hotel
din
New-York;
Regina
Ro
Programul de guvernământ va fi cel
gresul pentru ratificarea fuziunii.
nume de rău Americanilor dacă vor înmâniei
a
descins
la
Ambassadors".
stabilit
de acord cu dl Maniu.
*
Ridicând
şedinţa
dl
Maniu
felicită
pe
cerca să profite de înaltă vizită în felul lor.
„Regina Măria a fost încântată membrii delegaţiei permanente pentru Şefi partidului o va avea dl Iuliu
America de nord este în privinţa ega- de vagoanele salon ale soci,taţii
votul lor, menit să întroneze o nouă Mania. Vor fi patru vicepreşedinţi, doi
ktâfi drepturilm cetăţeneşti ţara cea Pennsylvania*.
naţionali şi doi ţărănişti, un secretar
epocă în viaţa noastră politică.
mai democratică.
general ţărănist şi un casier naţional.
„Automobilele Lincoln sunt cele
In
urmă
s'a
dat
următorul
comunicat:
Totuşi nu există stat pe faţa pămân- mai bune din lume, ele sunt autoVa fi un singur Comitet superior şi
„Delegaţia permanentă a partidului
tului unde să fie titlurile de nobleţă mobilele elitei din lumea întreagă. naţional,
o delegaţie permanentă.
în
şedinţa
sa
din
26
Septemmai mult apreciate, mai mult căutate Şi Regina României a folosit în vrie a. c. examina nd modattăftle de rea- jfn Bucovina şeful organizaţiei nou— nu numai ie fetele bogate ci de socie- Ameriea automobilele Lincoia", şi lizarea fuziunii partidului naţional eu lui partid fuzionat va fi dl Vaidatatea întreagă — ca tocmai în America. a. m. d.
partidul ţărănesc, propuse, prin scrisoa- Voevod.
Fapt care este o admirabilă confirmare
Din călătoria Reginei noastre vor rea din 21 Septemvrie 1926 a dlui Ion
a teoriei despre neegalitatea oamenilor. profita marile societăţi americane, darMihalache, preşedintele partidului ţără- Dl Mihalache în concluzie insistă
asupra roadelor bune pe cari actul fuDacă americanii vânează după conţi va profita şi România, precum şi cei nesc, le«a votat în întregime prin ac- ziunii le va da ţării.
şi baroni din snobism, ei o fac şi dintfo 300,000 de români-americani, în mijlamaţie şi a hotărât convocarea urgenţă
Vorbesc în acelaş senz dd. Madgearu,
reclamă socială urmând convingerea că locul cărora va petrece Regina câteva
a congresului partidului la Bucureşti Pan. Halipâ şi profesorul Ghiulea.
reclama.este inima înîpegei existenţi co- ceasuri. Din fastuoasa primire sperăm,
pentru ratificarea acestei deriziuni."
In şedinţa de după amiazi vorbesc
mercială şi sociale.
că se va resfrânge şi pentru modeştii
pentru
fuziune dd. Beldie, Bujor, loaO
scrisoare
a
dlui
Iorga
farmeri,
muncitori
şi
proprietari
o
rază
Sentimentul practic şi comercial al
niţescu,
Moldovan, Cezar Partenie şi alţii.
americanilor, închinarea lor înaintea de reclamă naţională.
In şedinţa delegaţiei permanente dl
Doctorul
Lupu face rezerve.
idolului: reclamă va contribui mult
Ghiţâ Bob Taşcă a cetit o scrisoare a profesoruLa
orele
10 seara Comitetul aprobă
lui Iorga, în care ilustrul savant îşi
exprimă mulţumirile pentru aprecierile fuziunea cu 27 voturi pentru şi unul
linevbitoare ale dlui Maniu la adresa contra.
Asabete Comitete au convocat Condsate şi sepetă-oă-*» poate
gresul
celor două partide pe ziua de 10
întrunire.
Partidele naţional $ ţărliflsi au vota* eu «ntannitîlirte
Arată apoi, că principial a fost şi Qclomvrie pentru a ratifica fuziunea,
fuziunea. Un mare eveniment istoric
rămâne partizan al oricărei fuziuni de- care data aceasta se va realiza definitiv în crada tuturor intrigelor adSâmbătă a avut loc ţa Braşov o şe-| Apoi fuziunea cu partidul ţărănist a mocratice, ori cari ar fi elementele de- versare.
mocraiice,
cari
ar
întră
în
ea.
dinţa a Comitetului executiv a parla- fost votată cu unanimitate.
mentarilor şi preşedinţilor organizaţiiDl Maniu arată că solidaritatea malor judeţene din Ardeal şi Banat ai sselor productive este un eveniment de
partidului naţional, pentru a discuta mportanţă istorică. Din această fuzichestiunea fuziunii cu partidul ţără- une se va da ţării cel mai puternic innist.
strument politic, asigurându-i propă— Industria p i e l ă r i e i —
Au participat la şedinţă dnii: Iuliu şirea.
Maniu, Alexandru Vaida-Voevod, Şte- Toată lumea trebuie să fie pătrunsă
După Introducerea generală din nu- nu s'a extins» decât asupra unor arfan C. Pop, Sever Dan, Sever Bocu, de conştiinţa, că o înţelegere a parti- mărul trecut al „Chemării" mi-am pro- ticle — în detrimentul celorlalte.
Iuliu Haţegan, Voicu- Niţescu, Ghiţă dului naţional, — care reprezintă mo- pus în articolul de faţă începerea a- S'a preconizat de curând exportul
Pop, Aurel Dobrescu, părintele Msa, ralitatea în viaţa politica —• cu pali- nalizei situaţiei, diseufârid m parte fie- animalelor. Ori ştim, că cu animalele
dr Bilt, dr Aciu, dr Ion Coltor, ca- dul liberal, era imposibilă, de vrem# care ramură a ecoaottiiei noastre |ta- vii î« acelaş timp să exportează pieile
nonicul Macavei, Vladimir Ghidionescu, ce liberalii au desconsiderat cele mâi ţionale» care merită o deosebită, aten- brute necesare fabricaţiunei cât şi alte
IiţSţm Marşeu, dr Micşa, dr Iosif Blaga, elementare uoţiuni de cinste şi de le- ţiune. Primul ftreu articol din seria ă- prddssi fcum sunt ficatul, plumâni, seul
părintele Debu, Aron Suciu, Victor galitate.
ceasta va fi consacrat industriei naţio- etc.) cu cari se alimentează popuiaţiunea
Munteanu, Vaier Moldovan, Ion Stoimţi săracă dela oraşe respectivele înApoi s'a dat un comunicat în acest nale de pielărie.
chiţă, Ion Clinciu, Ion Ţigăreanu, dr senz.
trebuinţează
diferite alte fabrici indiIndustria nu este altceva decât trărisCrişan, Ilie Lazăr, dr Vescari. dr SoŞedinţa dela Bucureşti formateruî materiilor rudimentare dis- gene.
lomon, Gh. Văleanu, Mihail Şerban,
La 26 Septembrie a avut loc la Bu- ponibile, procurând prin aceasta sigu- Prin încurajarea exportului de aniPetre Poruţiu, Dimitrie Roman etc.
cureşti şedinţa delegaţiei permanente şi ranţa aprovizionărei consumaţiei interne male — suferă industria naţională de
Dl Iuliu Maniu a făcut un expozeu a parlamentarilor partidului, spre a şi satisfacerea exigentelor imperative pielărie, deoarece ori că nu să poate
vsupra situaţiei politice, invitând pe discuta mddalităţile de fuziune. Au fost ale apărării naţionale în timp de pace aproviziona cu cantităţile necesare, ori
de faţă 43 din cei 50 de membrii ai şi mai ales în timp de război. Pro- că în urma lipsei accentuate de piei
cei prezenţi, să-şi spună părerea.
delegaţiei permanente şi majoritatea ducţia naţională azi este sintetizată în brute e silită a cumpăra pe preţuri
Au fost discuţii pro şi contra.
agricultură împreunată cu industria şi urcate. Urmările acestora uşor se pot
Au vorbit pentru o apropiere de li- parlamentarilor.
Dl Iorga cere lămuriri asupra ordi- comerţul. Agricultura fără industrie este deduce: 1. Prin faptul că nu se pot
berali dd. Dan, Bocu şi părintele Man.
nei
de zi şi-şi exprimă părerea, că ceva incomplect, după cum deja de un aproviziona fabricele cu piei brute sunt
Marea majoritate a luat poziţie hoînainte
de â se discuta fuziunea ar fi secol enunţase List teoria sa numită „tot silite a-şi micşora producţia, iar în al
tărâtă pentru fuziunea cu ţărăniştii.
necesar să se elucideze chestiunea sta- economic" ce proclamă necesitatea in-* 2-lea caz — urcarea preţurilor mateDl dr Alexandru Vaida-Voevod
tului de organizare a partidului şi a dustriei alături de agricultură. Deci terialuiui. brut atrage după sine o mapronunţat un convingător discurs în compunerei delegaţiei permanente.
deopotrivă trebuesc menajate şi puse jorare a preţurilor fabricatelor gata, —
favoarea acestei fuziuni. „Partidul naiar în urma acestor două cine suportă
Dl Maniu arată caracterul provizoriu în situaţia de a-şi asigura o desvoi- greutăţile impuse în felul descris mai
ţional" — a spus dsa — nu va putea
trage nici un folos dintr'o unire cu li- al delegaţiei permanente conform hotă- tare normală şi sigură. Deşi aceste sus, decât publicul consumator. Ca •
beralii. Dealtcum acest parlid nu-i feste rârii congreselor partidelor nâţional- două ramuri de producţie sunt avizate pildă eclatantă vom aminti numai un
îngăduit, să facă o politică de căpă- român şi naţionâlit-democrat, cari Î, aşa de mult una la alta, totuşi vedem singur caz: că până când în Austria
ratificat fuziunea din 8 Martie 1925. cum principiile de egalitate în acor- preţul mediu al unui kg. de piele brută
tâie.
darea ajutoarelor nu sunt aplicate înDl Maniu a susţinut, că între par- Chestiunea care interesează de pre- tocmai. Aceasta afirmaţiune e pe de- de provenienţa românească este de 4S
Lei — pe pieţele Bucureştilor să vând
zent
este
aceea
a
fuziunii,
—
căci
în
tidul naţional şi cel ţărănesc, există o
plin dovedită prin politica economică cu 60—65 Lei de kg. Ar fi deci®
cazul
acceptării
acesteia/discuţia
asupra
perfectă unitate de vederi în toate proactuală inaugurată recent de factorii consecinţă rezonabilă de a importa ablemele mari de Stat şi sociale. Au statutului ar deveni inutilă.
economici ai Statului. S'a inaugurat o ceste piei de provenienţă românească
mai vorbit în acest senz dd. Clinciu
In continuare dl Maniu face istoricul
Liviu Micşa şi dr Dobrescu.
tratativelor de fuziune a partidului na- politică intensivă de export, care însă — însă aici iarăşi n-e lovim de ob-
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stacole: taxele vamale existente la im -celor de pielărie din ţară — e nevoie •aţi eroi legendari, dela cari se aşteaptă enilor. Simpla schimbare nu produce an
jportul pieilor brute apoi taxele de de a le da putinţa aprovizionărei lor lucruri extraordinare^ Nu lipsesc nici rezultat durabil. Caracterele, mai mult
transport majorate — taxe comunale u materii prime pi in anularea taxelor celelalte elemente necesare creării noui decât talentele, hotăresc soarta popoafi judeţene, veterinare etc — cari vamale de import pentru pieile brute. mit. Mai nou s'a introdus în mit în relor.
Cât de şubred este tot planul fascist,
toate fac imposibilă dela început orice Pentru a se putea reda puterea de mod frapant şi trădătorul Iuda, care
concurenţă şi prin aceasta a porni va- tocmai în săptămâna mare a trădat mai bine se vede din neputinţa de-a
•cafculaţie rentabilă.
Să vedem, cari ar fi foloasele pentru lul de ieftinire — fără de a prejudicia şeful şi tovarăşii de luptă. Diayolul afla un dictator, persoana superioară,
fisc din această politică? Prin expor- favoruri speciale în detrimentul agri- pizmuitor, intrigant există de mult! care să întruchipeze înaintea masselor
Dar să revenim la condiţia a doua, populare, mitul de renaştere. In astfel
tarea de vite vii se dă o încurajare culturei — e o absolută nevoie de a
-agricultorilor crescători de vite apoi fa- se trece dela exportul animalelor vii preconizată de autor ca indispenzabilă de împrejurări, autorul se gândeşte la
taricelor de spirt, cari se ocupă cu în- la o augmentare a exportului carnet — pentru intelectuali. Trebue ca acest cu- deea, că şeful Statului, Regele, să facă
jfrăşarea de vite — deci rnai întâi a- pregătind de pe acum „era" aceasta rent popular, bazat jos pe mit, întru- apel la ţară, arătând, că partidele polieeşti crescători vor încheia câştiguri de tranziţie în aşa fel, ca exportatorii chipat tntr'o persoană superioară sus tice şi parlamentarismul sunt incapamari — prin intensificarea exportului de carne, prin încurajare deosebită din să se sprijine pe un ideal naţional, pe bile de a remedia relele în mod radifiscul va încassa taxe vamale, cari partea Statului socotită de cea 4 lei o doctrină solidă de îndrumare. Acest cal şi în consecinţă ar declara în inteiteate vor influenţa în mod pozitiv ba- de kg în favorul exportatorilor de carne deal, această doctrină este: naţiona- resul suprem al Statului, că ia puterea
Janţa comercială a Statului, in acest faţă de cei de vite vii, ca astfel să lismul integral., De aci apoi autorul de conducere în mâna sa şi că întrofel de calculaţie sa omis însă partea poată exporta cantităţi, cât mai mari, apucăpe Melaş drum, pe care sunt nează un regim al cinstei, al muncei
desavantajiilor şi a enormelor pierderi, cari să compenseze pierderile eventuale nemulţumiţii de azi cu regimul demo- şi al autorităţii, atâta vreme cât Va
pe care 1-e va suporta industria detă- ce ar suferi fiscul prin reducerea expor- cratic, constituţional, parlamentar etc, simţi nevoie de el.
©ăcării şi pielărie din ţară — apoi con- tului animalelor vii. Iar agricultorii şi-ar declarându-se la sfârşit uninfocat adeSunt sigur, că expunând şeful Startinua scumpire, ce va fi suportată de putea vinde vitele exportatorilor de rent al fascismului. Pentru a scăpa ţara tului la o astfel de aventură, am înpublicul consumator. Deci în loc de a carne aflându-şi foarte bine rentabili- de boala politicianismului şi de parti- gropa pe veci mpnarJ]Lismul de care
Ş oprit valul de scumpire, vedem cum tatea calculatei lor în acest fel. Alte dele politice, cari ne ameninţă cu nă- România are îricl mare nevoie şi de
factorii de Stat prin măsuri grăbite şi avantagii şi foloase şi mai însemnate ruirea Statului, cere dictatură, domina- necesitatea căruia şi fasciştii sunt pe
iimifaterale îl menţin ba îl alimen- ar rezulta şi anume: Prin mărirea ex- ţia minorităţii energice, reformarea Par- deplin convinşi.
t e a z ă în mod inexplicabil. Publicul portului carnei, prin capital particular lamentului pe bază de sindicalizare etc,
Tocmai pentrucă nu vrem să expu^-consumator nu numai că va plâti mai — s'ar înfiinţa abatoare la staţiunile în sfârşit o serie întreagă de noui in- nem ţara la turburări interne, în mo£eump marfa fabricată, dar este ex- de frontiere, provăzute cu instalaţiuni stituţii şi un dictator.
mente grele pentru existenţa ei şi nu
pus, ca să primească o marfă calîlativ moderne, cari nu ar aduce decât foTinerimea Ardealului şi-a fixat ati- vrem să pornim lavina, care ne-ar duce
«nai inferioară. Dar prin exportarea loase reale fiscului şi Statului. Industria tudinea, în coloanele acestui ziar, faţă cu sine în prăpastie, alegem drumul
pieilor brute de vite îngrăşate sâ ex- de exportarea carnei astfel s'ar desvolta de schimbările de instituţii, care a de- care e mai cert şi mai puţin periculos.
jportează pieile cele mai convenabile şi în o aşa măsură, încât s'ar mări şi venit o adevărată boală mentală la noi. Refacerea va fi astfel de o durată mai
4nai bune pentru fatorieârea de piei de interesul de vânzare a agricultorilor Vom reaminti din nou, cu însăşi cuvin- lungă, dar în schimb va fi mai temeitiox şi talpă respective cureţe de trans- crescând paralel şi puterea de cumpă- tele autorului, că forţa unui Stat de- nică, mai solidă. Pe acest drum nu ne
fjiisiune. S'ar putea enumăra în aces! rare a exportatorilor de carne,: cari pinde foarte puţin de forma instituţiilor vom lepăda nici de idealul naţional,
fel încă multe pagube, ce provin în îmbinate ar aduce beneficii importante sale; caracterul indivizilor care îl for- pentru care Ardealul a suferit şi care
urma acestor măsuri economice.
fisctflui. Pieile de vite în acest fel ar mează, are importanţă. Progresul na- a întrat în sângele nostru, majLjmult
^
In marea luptă economică, ce se dă rămânea în ţară, asemenea şi produ- ţional este rezultatul activităţii energiei _
şi celorlalte virtuţi şi calităţi ale cetă-1 de bine intenţionaţi ar fi eiT* Samar
4izi, acela va reuşi, care va şti mai sele secundare.
Aceasta concepţie de politică econo-curând să obţină o specializare raţională a producţiunei adecă: de a inten- mică, deja este introdusă în Austria şi
sifica producţia calitativ capabilă de Ungaria, ţări în vecinătatea noastră
-concurenţă — pe lângă cheltuieli di unde nu se admite sub nici o formă
Fuziunea partidului naţional cu par- o comisie în care a luat parte şi d!
fabricaţie minimală. Ori vedem, că a- exportul pieilor brute şi tot atunci im<ceastă specializare, ori dacă vrem să o portarea lor este scutita de orice taxe tidul ţărănesc aprobată totdeauna din prof. Taşcă amicul dlui Iorga — a fost
partea dlui profesor Iorga, va fi pro- primit în unanimitate de delegaţia per«urnim: raţionalizare, devine aproape vamale şi alte sarcini publice.
imposibilă în urma măsurilor economice
Situaţia economică actuală a indus- clamată în Congresul din 10 Octom- manentă a partidului.
Atribuţiile prezidentului partidului
,:|nterprinse, cari n'au timbrul imparţia- triei de pielărie am zugrăvit-o mai sus brie a. c.
jităţii.
— dupăce factorii economici eefld»că- _,-Ip mijlocul atenţiunei generale, care; sunt stabilite în conformitate cu dispoCum am putea scăpa din acest im- tori au fost deja încunoştinţâţi despre se acordă din partea opiniei publice ziţile statutelor altor partide politice şi
pas atât de dăunător unor branşe in- toate aceste — se aşteaptă asanarea acestui mare act politic, se prezintă ca ale altor corporaţiuni constituite în staceva de înţeles două scrisori ale dlui tutul convenit cu dl Mihalache, predustriale ? Pentru a reda ori a inten- crizei.
HaţiegaM Simian profesor Iorga, publicate de toate ziarele zentat delegaţiei permanente de dl
sifica capacitatea de producţie a fabriprin cari dsa opune obiecţiuni for- Iuliu Maniu şi primit la propunerea
fiiale înfăptuirii concrete acestei fuziuni, umanimă a comisiei însărcinate câ
al cărui propovăduitor în principiu este aceasta tot în aceeaşi şedinţă a delegaţiei permanente.
dela război încoace.
In ceeace priveşte organizaţia jude*
In prima scrisoare dl profesor Iorga
Pe marginea cărţii: S. Ispravnic, va regăsi providenţialul messianism
ţelor,
conform hotărârilor luate, ea se
'
Spre alte orizonturi. istoric. Rolul nostru istoric este cel de obiecţiona, arătându-şi de altfel toată
va
desăvârşi
pe baza regulelor genestimă şi simpatia faţă de dl Iuliu
O carte izvorâtă din sbueiumul su- dascăli ai neamului. Ardealul a fost în
rale, cuprinse în înţelegerea de fuzitine,
Maniu,
că:
fletesc al unui tânăr ardelean, plină de mare parte redeşteptătorul sentimen1. Fuziunea trebuie să o declare cari exclud posibilitatea oricărei prigosinceritate şi de mari vqinţi. Se adre- tului naţional si străjuitorul lui neoboniri sau nedreptăţiri fie a persoanelor,
sează în primul rând generaţiei tinere, sit. In urma desvoltării noastre istorice Congresul partidului naţional, iar nu fie agrupărilor, caridinziua înfăptuiriîfudelegaţia
permanentă.
i jjentru salvarea patrimoniului care este ne-am însuşit escelente calităţi cetăţeneşti
ziunei în mod firesc nu mai trebue săextste.
2. Că nu sunt suficiente cele zece
I al generaţiilor de mâine, dar totodată în măsură mat mare ca ceilalţi fraţi
Evident deci, că toate dorinţele dlui
" # Şi utt fliemento pentru cei chemaţi a ai noştri. Aceste calităţi ne indică ca puncte principiare, ci trebuie stabilit un profesor Iorga au fost dela început
l :ft reeeptatorii frământărilor. Dovadă că pe cei mai chemaţi pentru consolidarea program detailat naţional şi democrat. satisfăcute şi posibilitatea oricărei obiec, autorul crede că nu e inutil sâ vor- acestei ţări dobândită cu atâtea sacri3. Că şefia partidului trebuie să fie ţiuni înlăturată.
ifeeşti de nevoile acestei tari unei so- ficii. Noi avem un respect faţă de au- înzestrată cu drepturi mai largi, preCu toate acestea, precum apare di»
cietăţi, unde goana după franci şi o toritate, un simţ desvoltat de legalitate, cum par a fi rezervate prezidentului scrisoarea dlui Iorga, publicată în ziare,
un
spirit
de
solidaritate
şi
de
jertfă
in
clipă de plăcere e unicul scop al vleţei,
partidului prin propunerea partidului dsa ia o atitudine contrară ţinerii Conunde cultul minciunii şi pălmuirea zil- favoarea intereselor obşteşti, un oarecare ţărănesc.
gresului partidului, convocată de delenică a adevărului constffue o dogmă, talent de organizare, stăruinţă, putere de
4. Să nu fie prigoniţi foştii dsale gaţia permanentă în unanimitate şi îst
muncă,
totatâtea
calităţi
recerute
pentinde fraza umflată şi Hpsifă de conţiprieteni din partidul naţional-democrat. prezenţa amicilor dsale, chiar conrorrt
siaf este aproape singura hrană inte- tru consolidarea noului Stat.
In ce priveşte prima dorinţă a dlui dorinţei exprimate de dsa.
lectuală a „elitei culte".
In fiul de mâine al ţării întregite, profesor Iorga, ea s'a realizat prin conIn ce priveşte obiecţiunea dlui prof.
Recunoaştem şi noi că din orice sufletul, inima şi mintea ardeleanului vocarea Congresutui partidului naţional Forga referitoare la Statutul partidului,
sbucmm se pot desface sugestiuni va trebui să domine. Iată un adevăr pe ziua de 10 Octomvrie a. c. lucru ea este neîntemeiată, deoarece Statutul
binefăcătoare şi că sunt de dispreţuit care ne animează şi pe noi şi la care firesc şi înainte convenit cu partidu partidului naţional a fost revizuit de
Indolenţii şi superficialii cari se cred mai adăogăm adânca noastră convin- ţărănesc, ca să fie convocate Con- însuşi dl profesor Iorga şi Ia propune, di8f>enzati să se sbucisrae pentru mai gere, că Ardealul dela 1848 n'a avut gresele partidelor pentru proclamarea rea unei comisiuni speciale, în care a
luat parte şi dl profesor Taşcă, — prieperfect. Tinerimea română a Ardealu- un tip mai reprezentativ ca pe dl Iuliu fuziunei.
lui, care s'a manifestat într'un număr Mawu, care este vrednicul urmaş al
Precum se vede din raportul asupra tenul dlui Iorga, a fost primit în una-atât de impunător prin înjghebarea eroului lancu şi al celorlalţi mari das- şedinţei delegaţiei permanente a parti- nimitate de delegaţia permanentă şî
noastră, vrea şi ea din tot sufletul ei căli din trecut ai Ardealului.
| dului, în ceeace priveşte dorinţa dlui convocarea Congresului partidului #
; tineresc, o in&eninare a stărilor din
Ardealul are mitul său secular, eroul N. Iorga ca sâ se stabilească „un pro- modalităţile compunerei lui s'au hotăjileezent.
există! De un şir de ani credinţă în gram care să nu cuprindă numai gene- rât chiar în baza acestui Statut.
Autorul afirmă că pentru ameliora- acest mit se manifestă din ce în ce ralităţile celor zece puncte ci să defiNu măi puţin este surprinzătoare şt
rea radicală a stărifor mizerabile este mai tare. Poporul e gata să aducă nească o ideologie de partid de o per- obiecţiunea privitoare la secretariatul
: nevoe de 1) uri curent messianic având jertfa supremă. Sunt morţi şi nenumă- fectă legătură între diferitele clase so- politic din Bucureşti al partidului nostro,
ciale şl de o afirmaţie hotărâtă a prin- deoarece este îndeobşte cunoscut, că
un mit animator pentru massele populare raţi sacrificaţi pentru acest mit!
şi 2) de o doctrină solidă pentru inteEste imposibil, că dl Ispravnic să cipiului naţional" este deja înfăptuită distinsul fruntaş al partidului dl Ioa
lectualii conducătorii.
nu ştie, că cine reprezintă în ochii de oarece dl Iuliu Manin a prezentat Lugojanu îndeplineşte aceasta funcţiune
Suntem de perfect acord în ce pri- poporului din Ardeal acest curent. Con- delegaţiei permanente un program de atât de grea şi importantă în urma înveste prima eondiţie: Suntem şi no ducătorii partidului naţional, dnii Maniu guvernământ detailat convenit cu dl sărcinării, primită de delegaţia permaşi Vaida, au trecut de mult peste pro- [ihalache care la propunerea umanimă nentă de trei ani, spre cea mai mare
•4-sonyinşi că regenerarea şi
ţăf» din Ardeafva porni. Ardealul îşi I porţiile omeneşti, ei au devenit adevă- a comisiei însărcinase cu studierea lui mulţumire a întregului nostru partid.

Fuziunea şl dl lorgâ
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Confiscarea ziarului „Patria"

Citim in „Cuvântul".
Dacă se va dovedi, că într'adevăr
Comitetele executive ale partidelor naţional şi ţărănesc au votat fuziunea
Guvernul a hotărât confiscarea ulti- întreţinem o acţiune sediţioasă suntem
celor două partide. Au fost şi voturi contra, dar în ultima analiză cei rămaşi mului număr din ziarul „Patria" pe hotărâţi să suportăm toate rigorile legii,
în infimă minoritate au declarat că se vor supune hotărârei aduse.
motivul că odată cu acest ziar se tri- dar pretindem atunci, ca nici calomniaCongresele ambelor partide sunt chemate să ratifice fuziunea în 10 Oc- mitea abonaţilor o foaie numită „Che- torii să nu fie scutiţi de sancţiunea
tombrie. Prin această fuziune se va crea al doilea partid de guvernământ care marea", organ al tinerilor naţionalişti meritată.
se bucură de unanima încredere a masselor populare.
din Cluj, foaie care, după părerea guDacă urmărim schimbarea actualului
Partidul naţional-ţărănesc nu va fi un partid de clasă, ci de o armonică vernului, întreţine o acţiune sediţioasă regim constituţional fşi nu a sistemucolaborare între toate clasele sociale. El nu va fi nici un partid de ură, cum in vederea unei schimbări a actualului lui de guvernare, după cum într'adevălT *
afirmă adversarii lui, pentrucă românul cunoaşte mânia, dar ura nu. Aşa este regim constituţional.
este) există paragrafi în codul penal şi
pojarul nostru din fire. Sunt capabili de ură acei cetăţeni români cari se trag
Tot odată, parchetul militar din Cluj, pentru noi, şi cerem aplicarea lor cu
din sânge străin, şi totuşi au încă o influinţă hotărâtoare în politica României. a prevenit conducerea ziarului „Patria" toată severitatea, dar nu îngăduim, ca
Partidul fuzionat va fi cel mai aprig luptător pentru apărarea intereselor că în caz de repetire, se vor lua mă- sub masca lozincelor mari patriotice,
românismului, atât intern, cât şi extern. Fără a avea dorinţa să subjuge vre'o suri drastice şi în contra girantului să se continue cu permanentizarea unui
minoritate etnică, nu le va admite niciodată privilegii şi nu le va acorda e- responsabil al numitului ziar.
sistem, dela care derivă întreg rău!
ală îndreptăţire în conducerea afacerilor de Stat, fie şi numai administrative,
După confiscarea „Chemării" a ur- acestei ţări.
articiparea minorităţilor la administrarea Statului român nu poate fi admisă, mat deci confiscarea „Patriei" şi sunNu suntem creiaţi din aceea stofă,
decât atunci când se va fi născut acea generaţie a minorităţilor etnice, care să tem siguri că nu va fi scutită de aca
să tremurăm la orice măsură abuse identifice cu interesele românismului. Ori ştim din experienţă proprie că cest lucru nici „Gazeta Transilvaniei",
zivă
luată contra noastră.
asta este, cu privire la cele mai însemnate minorităţi, o utopie.
precum confiscate au fost până aci,
De aceia ridicolele ameninţări ale
Partidul naţional-ţărănesc va fi acel organism românesc care nu se va rând pe rând, toate ziarele cari au
ministrului de interne, ne lasă liniştiţi.
sprijini numai pe o organizaţie bancară sau pe puterea trecătoare a unei re- susţinut politica partidului naţional.
Să fim traşi în faţa justiţiei şi acolo
strânse clici, ci pe încrederea tuturor claselor sociale care compun această
„Chemarea" întreţine o acţiune seţară, şi va fi apărătorul românilor neîndreptăţiţi.
diţioasă în vederea unei schimbări a să dovedim, dacă în ţara aceasta sunt
într'adevăr oameni ticăloşi şi agitatori,
Generalul Averescu întors din Italia a convocat pe reprezentanţii presei actualului regim constituţional?
din Bucureşti pentru a le explica şi verbal textul tratatului italo-român, şi a
E de rea credinţă, dacă nu un nebun, şi să-i arătăm cu degetul, cari sunt
scrisorilor schimbate între el şi Mussolini. Explicaţiile generalului nu au pu- acela, care afirmă asemenea lucruri. Şi aceia.
tut însă răsturna cele afirmate, în unanimitate de presa românească. Şi spe- desfidem pe oricine, şi în primul rând
Dacă suntem consideraţi ca sclavi,
ranţa pe care o nutreşte prim-ministrul, că Italia va interveni pe lângă soviete pe autorul moral al tuturor ticăloşiilor să nu se "uite, că şi sclavii au un senca să recunoască ele întâi reunirea Basarabiei, ratificând-o ea în urmă. Asta făcute acestei ţări, pe dl Octavian Goga, timent de mândrie şi nu e bine să
s'ar putea spune şi mai pe scurt: nici Italia nici Sovietele nu vor ratifica re- să facă proba acestei acuze ce ni se tragi mereu cu gârpaciul pe spinarea lor.
unirea Basarabiei în timpul apropiat, pentrucă poziţia Romei la Moscova nu aduce.
Faptele rele totdeauna se răzbună.
este aşa de tare ca să poată exopera — azi — dela soviete desinteresarea lor
faţă de Basarabia. Situaţia reală este tocmai inversă: Italia are mai multă nevoie de Rusia, ca aceasta de ea. Că lucrările stau aşa o dovedeşte scrisoarea
lui Mussolini, care amână ratificarea tratatului cu Basarabia sine die.
In orice caz România nu poate decât să adopte rezerva lansată de ziare
si să amâne ratificarea tratatului cu Italia până după ratificarea tratatului cu
Basarabia, de către sora noastră mai mare.
Aelit
Rezultatul concursului pentru
China, T. F. F.
Serviciul
T. F. F. al Marelui Mannoul nume al lui Silviu Friptomir
durinat ne-a încredinţat prin unul dintre
La concursul publicat prin ajutorul numeroasele sale posturi de emisie
nostru de dl Silviu Priptomir pentru a următoarea depeşă:
i se găsi un nou nume;adecvat caşcaSil-Vio Frip-To-Mir fi-ind Chi-Nez
Dela un timp încoace întreagă presa petrece în Germania, Austria şi chiar valizării goldişiştilor fripturişti, am pri- ch-i-ar în Is-To-rie, de-Ci Su-pus al
minoritară a tuturor profiturilor electo- şi Ungaria. Despre România şi institu- mit mai multe răspunsuri din toate col- M-eu ce-k nu-mi-ţi-L defa-cu-m na-inte
rale a început din nou să agite flamura ţiunile noastre se vorbeşte atunci când ţurile lumii. Interesul dovedit de toată SH-vi-u Chi-ne-Zu de Ka-ş-Ka-Ka-V-al.
democratismului ca nesecat izvor de se poate înjura cu mai mult efect. De- lumea acestui concurs, indică marea
nevisate realizări minoritare. Pentru sigur, că dacă astfel se scrie, se face popularitate a clientului nostru.
Mandarin
domnialor democraţie pare a fi sino- pentrucă astfel le place masselor cetitoare.
Ci-e
Mă-G-ăr-El
Dăm câteva soluţii ce ne-au sosit.
Am luat ca sumar exemplu starea Vor urma şi altele, căci concursul rănim cu înfăptuirea oricărei aspiraţii
Roş-Co-Va-N
minoritare, oricât de năbădăioasă ar fi. de spirit dintre saşi — cari n'au pier- mâne deschis:
*
Calculul minorităţilor noastre e simplu: dut nimic prin realizarea aspiraţiunilor
Dom Redactăr, no chi yu carele şti
Din lipsă de spaţiu nu putem puDemocraţie, profit minoritar. Deci: noastre, pentru a fi scutiţi să vorbim che Silviu Friptomir este dipotat a steli
mai pe larg de unguri. Despre evrei şi che stela ceia iste stela dila David tem publica în extenzo celelalte scriTrăiască democraţia!
cu
atât mai puţin când ştim, că nu a nost, z'ce schimbe la iei numele ca> sori. Dăm aci numai numele propuse.
Netăgăduit. Neamul nostru prin evoDin Ardeal ne-au venit următoarele;
luţia lui istorică e profund democratic. sunt decât un ic asupra căruia apasă fi el zis David Silviu Şnitzel.
Silviu Caşcaval
Dincoace supremaţia maghiară ne-a cu toată greutatea ei marea finanţa
Kosemediener
redus la o stare identică a tuturor ro- internaţională evreiască, dupăcum inteSilviu
Friptcaşcomir
Itzig Strul,
mânilor de aici, clase suprapuse între resele ei dictează şi când promotorii
Silviu
Cascavalomir
aligator dila ste
noi n'au existat decât o conducere por- ideologiilor duşmane intereselor noastre
Din
Bucovina:
Silviu Friptomir de
nită de jos în sus pentru un scop unic din sânul lor se recrutează. Să mai
Caşcavaleni.
TisztSIt
domnyule
szeike'ste'u!
megtuturor. In patria mumă, mulţimea cu- adăugăm apoi plângerile la Liga NaţiuDin Banat: Silviu Cascavalovici.
tropirilor streine a împiedecat dease- nilor, propaganda prin vizitatori reli- kovetem styimba la numele lui FripDin Galiţia: Silviu Caşcavaloschvomir.
tyomir
mai
magyarosan
Ke
jel
sze
hie
meni o profundă diferenţiere de clase gioşi şi de toate nuanţele aduşi ca să
Din
Basarabia: S. Fripturov-Cascatye"mat
Pecsenyei
e"s
Fripturai
Kaskacreind dimpotrivă o apropiere între ne spioneze la noi în ţară şi apoi să
valovici.
val
Szilviusz,
tens
domnyule.
No
âszte
ne
inzulte
şi
tabloul
omogenităţii
şi
conducătorii şi păturile de jos în măDin Grecia: S. Cascayalopulo.
sura pericolului comun. Calea spinoasă unităţii cu interesele noastre româneşti apoi mâj frumos segye" la ke"pvişeleu
Din vechiul Regat: Silviu Caşcaval- ^
ăl
nost
lâ
orszâghâz
rumunye'szc
gyea trecutului nostru a făurit spiritul ro- va apare în adevărata sa lumină.
Friptură.
Silviu Delacaşca.
kit
Silviu
kum
tyemât
la
jel
Friptyomir.
mânesc în spre ceeace azi se zice deDesigur că nu amintim toate acestea,
Din
Ungaria:
Pecenye Ies5 Szilvike.
vizityii
mocraţie. Ideile democratice ale Apu- pentru a ordona ospitalităţile şi dealtfel
Din
Bulgaria:
Silviu Caşcavaloff.
Pista
sului n'au pregătit la noi o democraţie, destul de acute. Dimpotrivă credem că
Intrebându-1
pe
dl Silviu Friptomir
dyela
grofu
GyOrgy
ci au grăbit realizarea aspiraţiunilor faţă de splendida izolare a minorităasupra
numelor
sosite
ne-a declarat,
noastre pe un teren prin evoluţie isto- ţilor ar trebui să răspundem în acelaş
*
că
amână
să
se
pronunţe.
Deci cititorii
rică dinainte cultivat. Democratismul fel şi cu încă o splendidă trecere în
Domnule şef dela jurnal, eu care
nostru a creat o omogenitate pentru tăcere a tot cea ce-i priveşte. Dacă sunt modistă cu privălie şi conficţionez noştri pot continua cu participarea la
scopuri unice tuturor românilor. Omo- totuşi ne ocupăm de minorităţile noa- tot felul de pălării de dame mă simt concurs, trimiţindu-ne soluţiile pe ©•
genitatea în sânul întregului neam şi stre, o facem pentru a arăta că starea tare migrinetă de obrăznicia dumea- carte poştală.
*
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