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nn moartea bătrânului profesor 
boviecanu, a rămas \aC<ln1. un loc 
,cnator la ?vlehedinti. 
1egerca, - l'are tr~blli:l s{t ,'ie ţină 
de mult, dar !.\un~ri1111 a aIlu;nat-o 

louă r .. lnduri din inl'.:'l'e~c lpsllc de 
it, ~~ in sfârşit, s'a !inul in ziua 
13 Iulie c. Intr'o zi de "ară, eund 
nanii alegători din ,illdeţul ;\ !che
ii, siit uli de munca agricoJli :;;i căI
ti, s'au putut răcori şi odihni in 
IA la umbm .gheretclor de vot, a
)tând să-,-;;i 11;dcpHnească obligaţia 
:toraIă. 
ste adevărat, după nun ne-au "~,,tii 
lUnicatele, ca reprezentantul jude
~ al puterii centrale nu a prea res
tat leg~a votului universHl, oprinu 
ceUiţeni dela dat ori.~, ca sii-şi ma' 
~ste liheri credinţa şi voinţa lor; 
cum este tot aşa de adevărat că 
~enii ministrului Fra!l3sovid, şeful 
anizaţjei guvernamentale n'au de
, tandidatura, trebuind să-şi achite 
>o!iţ.ii veche faţă de tI-I Riidulcscu' 
hedinţî, .candidatui '?;Il'ljdl!l~l:. ,na
Tftt..ţ..8rtl:llSt, PL~ ~a;;..; _~-'--411 ~pj"lJllUt~ 

n schimb celelalte fOl'ţ~' politice 
fost prt'zcn~e. Pit'\ă şi tanurul 

,leu valaehist, <l fost rq}l'e'tentat 
n fostul ministru, d-I AUl'cl Vlad, 
II dintre leadării mişcării d,lui Vai, 

Acolo, au luptat iaţă în taţi'! două 
teme politice deosd)j te. cari şi-au 
leenirat toate puterile pe terenul de 
ttii. ca să poată obţint? rezultote cât 
favorabile. 

Jnul, a intereselor lăt:nralnke, de 
)loatare a ţ'irii in favoml guver
nţilor, altul, al acţiunci sincere şi 
ternice, pentru îndrc'9hlreu relelor 
înlăturarea şarlataniei şi demago-

1. 
:ăci, cum aldel am putea clasifica 
ivitatea partidelor noastre de azi 
pă faptele şi rezultatele produse? 
m altfel am putea să ne c:-.primăm 
,pre ele, după cele întomplatc' In 
)paganda dela i\1ehedinţi r' 
)emagogia naţional-ţărănistă a dat 
<'Iii 1Jeste echiţcnii din judeţul' Me' 
:linţi, imbăUlndu-i Cu promisiuni ne
llizahile, cu Îormarea altui Stat în 
It şi eu o viaţă mai uşooJ'ă, ca peste 
lte aceste buretele d-Iui Argetoianu 
tragă dungă şi 53 prevcstcasf'ă o 

limbare a lumii, cu monet.l nouă şi 
visuri deşarte ... 

'Tai puneţi lângă toaie ac-este, gla
riIe râguşite în preJici ale tinerilor 
lrnişti ai pescuitoriloi' in :lpa na
Inalismului, a propagandei nebune 
'au făl'ut în cuprinsul judeţului în
!g, echipele de studellţi şi angajaţi -

ai numerusului valachicus, cari au 
propagat curentul :l> naţionalist«, pe 
lx·za căruia ;VIirto şi compania să 
poată din nou guverna. 
~u sunt toate aceste stări bolnaYEl 

din sistemul celor de derinlţiuni sus
pecte, cu intere.se hituralnice, şi cari 
"OI' trebui odată să apună': Dar, toate 
s10rţ;'lrile nebune re le-au depus oa
menii din slujba acestor cur('nte, în 
acapararea de voturi la ~Iehedinţi, 
s'au lovit de stJnca de granit a voinţii 
cetăţCnilor, cari au inţeles adevărata 
şi sincera acţiune politică. 

Scopul frontului ('om~rn a fost re
pede descoperit şi mulţi şi'au dat ade· 
ziunea la Frontul Constituponal. la 
ideaiul ce-I' urmăreşte acest front pen
tru in<,ănătoşin'a, ,ieţii noastr,~ de Stat, 
o politică de dreptate, dec dnste şi de 
bună rânduială in treburile publice. 

Si, accasta este o primii explica
ţiUIlC a succesului ce l-a avut candida· 
tul I"rol1l1l1ui Constituţional, d-l Grigo
rie 'L'311'. u-la~i ('U o,'aziunca acestor 

1 alq':C'j'i. (tI toa'l: presiunil,~ şi f5rădc-

I iq,.;tlt' (omisc de o adlllinistr'i\-ie pacă
tOHsii şi de derbedeii politiei. 

I laI' rcformatorii de ultira;:i oră, sus
ţinuţi de forţe oculte şi cu făgădueli 

1 de dlrmuire, -- n'au putut să inre-

1

, gistrcze un sUCces, care le-ar fi per
mis să trimbiţeze agonia ('eloI' ce stau 
în serviciul adcyărat al patriei. Cetă
ţenii din J\Iehedinţj eu drept uri de vot 
la senat şi-au îndeplinit datoria în ziua 
de 18 Iulie a. c., dand incred..-.re celor 
douâ partide aliate. 

Ei şi-au adus :lminte de rezultatele 
bune şi practice realiL'atc de Mareşa
lul Avercseu. Ei au văI,;1.lt dn~mul de 
.5 ani ce-l urmează cu destoinieie şi 
corectitudine fiul marelui IOflel Bră
tianu, Ei au gustat destol din amarui 

,şi sărăcia naţional-ţăI'anistă, Ei au 

I t:lUlOseut guvernarea ci-lui Vaida-Voe
vod ţ;i ştiu cine-s apostolii naţionalis
mului de azi: Mirto, Angelcscu, Tillea 
şi ('ei] a Iti. 

Şi, în faţa urn' e10r şi-au afirmat cre
dinţa! Ba, în condiţiunile in cari s'au 
făcui aceste alegeri, putem ~tfirma că 
numărul voturilor »Frontului Consti
tuţional« a fost o mare hiruinţi:.. 
După Ilfov, Mehedini,ii şi-n dat 

arama pe faţi'!. Pentru bi'lde, pentru 
consolidare şi viitorul R,)lll;,'\niei Intre
gite! 

i\Itiine, nlnd ţara va fi chcmalil să-şi 
spună din non părerea, suntem siguri 
că Frontul Coni'<tituţional va recolta 
cel mai mare succes. 

Ion Jelecuteanu 

PIJ~CTE PE I 
~ ...... ; S .... ii 

La o întrunire ţinufâ la BlIdeşti-ll
l', secretarul partidalui lluţ.-ţărănesc 

spus: 
E vorba ca acum să venim la pu

"e cu O aSemenea fort''i, inctit să gu
rnăm opt ani, nu ţ>crtl?'u pofta de 
sta la putere, ci ca sti Îtljăptuim 

eace aşteaptă ţara ddu marele partid 
ţionul-ţărănesc. « 
Săracul Virgilică Madgc>tlrll, <.:um ar 
li duce lumea cu zahăr'elul! Parcă a-

ceasfa ml-l cunoaşte de mult? Nu·l 
ştie) că vrea să conlimle afaeerile de 
pomină şi faimoasele institutii: Skoda, 
Kreuger, Stewart, Casele Autonome 
plus Statul ţărănesc? 

Iată ce t10cşte să înfăptuiasciî el-sa! 

Iar în opt ani, credem şi noi că va 

putea, dacă 1n aproapg cinci ani a 

»inIăptuit« atdtea. 

Numai că, e departe de ... putere! 

Ivalah 
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Stat 'taranesc, 
tlumerus valachicus, 

Front Constitutional 
In a~ezar(,3 noilor temelii a vieţii 

nO(lsLrl.' elI:) Stat şi eouc.lţil' politica ce-
I tJ,ţenească, până asLezi nu s'a fixat, 

nu s'a imprimat în cOll)'tiinţa opinei 
publice a ţării, nici un ('urcn~ ideolo
gic, o doctrină politică Şl orientare a 
maselor cetăţeneşti. 

foată viaţa de Stat, s'a redus la o 
acţiullc de guvernare administrativă, 

de căpătuială şi afa<:eri, a şll'ht~i elec
tO:'81e din jurul persoanei, curein la I in,amplarc i s'a incredintat guverna

I rea. 
I De aici apoi, schimbarea continuă 

I de guverne, parlamente, lipsa ori că
rei stabilităţi şi continuitatE: în poli

I tiea internă de ord.nduire şi pI'opăşire 

l
a treburilor obsteşti. 

In frămantărilc de 'lproape 20 de 
I a!"i, z.lcbrnic am ('i\uta () ~ingll'r'ă con-

I cepţie programatică, un princ'ipiu de 
bază pentru o nouă aşezare şi desyol

! tare a intereselor colecti\'(~, inlocuitc 
! toate cu demagogia, minciun3 elccto-

" 

rală, opol'tunislllui ahccl'il(>l' veroasc 
şi. tot Cea ce a prezentat pană azi poI litica în ţara românească. 

Compromise şi căzute în des"etu
dine şi in oprobiul public, » progra
mC:'le« de partid au fost dc ast[ldaiă 

inloluit,e cu deş<lnţatelc loznid: »Stat 
Fnănesc,(, ,});umerus valnl:hiclIs«:. 
urmărim de multii vreme, clarifica

rea formulei mihăIăeşti a »Statului 
ţărănesc", in lumina unei dogme de 
organizare şi guvernare viitoare a yie
ţii dc Stat, (u prepondcranţa maselor 
rU!'ule ţiirfmcşti pănă 13 apogeul »Sta
tului ţlirănesc«, fără a putea S;J conchi
dem decat la utopia acestei idei şi la 
o nouă imbătarc a I11ullin.ei r.u dema-

I gogic electorală. f 

I Cill'i, dacă bunăC'larc,l, progrl'sul pă-

I turei noaslre ţ[lrănejli pc toate 1.ere
, m·ic de viaţil, el'onomică, socială, cul
turală, igienă, etc. evident că trebue 
să formeze preo{uparC,l de primul or
din al oricărei conJul.:el'i, del:l lecuirea 
acestor nevoi zilnice, prin măsuri ..,1 
legiuiri~ pOLrivite. P<\lk'l la ') Statul ţă

rănesc« este o diferellţ..1 I1t'măsuraLt. 

Oraşul şi salul, ţăranul, industri
aşlli şi intclcC'iualul, in o,'Î,e organi
zare de Stat, trebue să i~i vada inte
re"ele de da~{l, intr' o strictfl armonie 
a unuia cu cclala}" î:iră a jmprima 
unei vieţi dt, Stat car.tdcrul de clasă 
socială, oricare al' fi preponderenta 
numcrieă a ţărănimei, muncitorimei, 
comercianţilor etc. 

• 
Loznica diferenţei şi luptei de clasă 

a partidului naţio.nal-pr~nesc, sub o 
formă şi mai utopică şi nereali/llbilă, 
este formulată sub denumircll de »nu
merus valachieus«. 
Daeă d. ,Mihalaehe urmareste o Ro

mânie nouă, bazată pe lupta' de dasă, 
dl Vaida să întoarce la medic\'8lisl11ul 
luptelor 'de rasă şi religie. 

de Dr. Dante Gherman 

I Dema'Toaia formulei rezultă in pri-,... 1"' 

f mut rând din supralicitaţia de naţiona
lism, in a face să se creadă nlai mult 
in patriotismul celor ce i~i zic )l> va
laehi«. decât naţionali ,liberali, naţio~ 
nnI-agrari, ţărănişti ~i Cll alte etichete 
naţionale. 

Or, intărirea elementului l'omânesc 
şi ae,'oia de a aJuta pe eonwreÎantul 
romt'tn, pentru a asigur,} o existenţă 

intele('tualului roman, pentru îndt'părta 
pel"te graniţă pe streinul ne2etăţean, e ne 
,'oie de partidul dIui V&ida, ele for
mule politice nouă, sau apoi pur şi 

I~ simplu, de aplicarea clnstită a legilor 
de protecţie a muncii naţionale, de 

t mai puţin şperţ, de mai puţimî. frnudă? 
Pentru ('a o"reul să nu mai obţină 

brevetul de cârcÎumă, streinul anga
jare in toate fahricele :';ta/ului, roma
nul să nu mai tie eschis din or~ee intre
prindere particulară, nu trebue şi nu 
e ne\'oe de formule, loznici politice, 

1 pc'ograme şi teorii de Stat, ci de sim
ple măsuri administrative şi executa· 
rea cdor existente. 
Că le vor executa mai mult oamenii 

din jurul d-Iui "aida, ('a alţii, ne in
. doim, şi iată de ce nu înţelegem rostul I acestui partid. • 

I 

1 

Deasupra acestor formule de ocazie, 
de targuire politică electorală, se ri
dică principiul democratic, ce stă la 
temelia tuturor Statelor, a guvernăr~i 
constituţionale, întemeiată pc mam
fesl area voinţei poporului, în eondu
cerca Statului. 

Pclnă dnd in România lntregită, gu
vernarea reală prin reprezentanţii na
ţiunei şi respectarea drepturilor 
constituţionale, fixate pentru fiecare 
Îactor, rămâne o literă moart;,,' avem 
la conducerea ţării, mincimH, corup-

I ţia, tdrguiala pentru putere, massele 
largi o turmă electorală din an în an, 

, o plebe ademenită cu formule mlgice, 
1 un popor ce nu işi cunoaşte dreptu
, rile. 
I \"oida tării, democraţia muli. trimbi
I ţată. pol~li~ă ~e y stat, ~unt ficţiuni, .o~i 
i Ce tencUlala ţ<lr:.ll1ea sca saeI '\'alacluca, 

se ar arunca in ochii mulţimei. 

Cu două sute ani înainte a trăit un 
seriitor Husseau, care a scris o carte, 
»Contractul social «, pe urm a cărem 

i s'a năseut o lume nouă, Franţa ŞI 
! F~url1pa nouă! 
1 Iată ce văd in Frontul Constitu
i ţional al ~Jarcsalului Avcreseu Şl . ' 
! Cheor~he BrMiallU. 

Incep demisiile 1 - -. 
D. M ano7esC'U-Strunga, mÎ7!istru in

dustriei şi comerţului, a demisionat 
definitiv. 

l~ t'orba Ca în locul dsale S!l !il' nu
mit d-i Fietor lamandi. sau d: Aurel 
Bentoiu. 

Deasemeni, d-I Gr. Dmlifrest'u, gu-

I 
v('malorul Băncii Naţionllle, a demisio
na! din acest post. Se băllucşte că a
ceastii demisie ar fi in l('~ătură cu' 

1 

U11(>[e ajaceri dubioase întdmplate la 
marele nostru institut /iflanL'im·. 

Bravo! Au inceput de,ia demi9iile, .. 

1 ' 

f 

· 

", 

ii 
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)Carte de Noroc« 

Sân1ilie 
De câteva zile, nişte ) pasriri mari 

de oţel« sbârnăe neprasmc deasupra 
C6pitalei. Unele cu un rand de, aripi, 
şi se llumesC » de vânătoare:i. .4ltele 
cu câte două rânduri, acele Sr! nu
mesC }) de bombardame'lf,(. Iese lu
mea in stradă, pune mâna scut la 
ochi, că soarele tare s'a mai aprins de 
câtăpa vreme, şi priveşte spre cer. 
Dar de data aCeasta ar fi bine dacă 
omIlI ar mai avea două mâini: Ca sa-şi 

vliTe pe r<Înd degetele in urechi. 

Sânti!ic, Cu fot năcazlll lui pc ne
euraiul, Cli loală buiestria cailor lui, 
CU toată puterea dllmne-:t'ia~lâi a că· 

rutei lui de foc, nu face lHl :gomot 
aşa ele puternic. ,5tiţi Cllm pleacă do
riie din pădure, de pe cuihuri, când le 
alungă vre' o detl/nătură de armă;:' A,şa 
freC peste capitală pasedh' (t.','s[ea de 
o! el, cărora le zicem') avioallc« , Şi 

când te gdndeşti că in Îi'.',;(m.! cioară 

d'asfa, stă un om sau doi!,. 
'Unul ţine mâna pe ma:lipe[el de 

unde dă drumlll bombc!or, Care nu 
se sliesc să ('(intărească eMar zpci de 
klg., iar altul Cu o mână pe dlsrositi
{fui de conducere, şi cu alta f,e trăga

ciul vreunei mitraliere. 
Sînlilie săracul, când e mai mânios, 

dă cu un plumb mare, - ca ăI dela 
popice, şi cum nu arare od sare afară 
depe pistă, Cade ici, ;.')s, Între lioi. 
Moare unul, doi. Dar cân·-{ pieii o 
bombă d'aia ce te îTlgrozeştl> numai 
când o vezi, apoi nici lucruri nici vie

tăţi ce intălneşte în juml ei pc O dis
tan!ă de câteva suf-e de metri, nu mai 
rămân. 

Dar, nu ştiu de ce, limdcă rezulta
tul anchetelor întreprinse n'au 8Pu.<J 
nici odată, foarte ade,<;ea ori. maşinile 
acelea cu aripi fixe şi cu ') mori,,!că in 
cioc7 se cam plictisesc de miireţia văz
duhului. Nu mai sunt domice de eva
darea tel'estră, deasupra Tlepoilor şi 

durerilor cari ne împu'![ţ limf}anele la 
tot pasul, şi afunci, org;)!ioose, umflân
du-se in ... scânduri (emm să zic » pe
ne«) varsă foc ... din coadă, spre> deose
bire de balaurii cari oărsau, zice-se, 
din gură, pornesC nesăţio(lse de văz-

duh, cu ciocul t'ârteniţâ, spre pămdn
luI mult iubit, de unde s'au duprins 
din ordinul clârz al uTluia Sau al aUlIia. 

('ojocul lui Sânii/ie, şi-a pu,.. aripi, 
Trece adeseori deasupra 11orilor, prin 
Ceaţă deasă, 11lfrullIă l'âniuri şi go
(uri de aer, Răsbe}te vâ,;urile cele 
mai înalte ale munţilor şi când i s'a 
urât de toale acestea, se dti jertfă 

posterităţii, Cu puiul mic de Sâllti/ie. 

1 
Acestor Stinti/ii ai nea:1 /Uflli nostru, 

cari sllnt in număr de 117, li s'a ri-

" 

elica! ilO monument il1 capitala ţării, 

pc şoseaua Jiallu, de o rarii jrumseţe şi 
semnificatie, Pe zm soeI:! cip piatră 

şlefllită, inalt de preo 9-10 rn!?iri, un 
»bărbal«( figură de Roman, t."U braţele 

intiI/se lateral şi susţi:mte de două 

aripi de iluZiar, parcă elin r./ipifn cliPă, 
• ['rea să-şi ia sborul peste caţitală, du

Pli cele/alle păsări cu sânge d.> foc, 
can' trec ca nişte demoni ai l'('izduhu
lui în formaţii geometrice, umplând 
bulet'ardele largi şi pline de> mulţime 

cu uurdueli infern.ale. 
... Şi pe zi ce trece, Sântili, noştri 

se inmulţesc. 
v. Fluera$ 

Catre penSionarii din jUdelul Arad 
In înţelesul convorbirilor avute cu 

organele competente ale Administraţiei 
Financiare din Arad, în intert'sui ac
celerării lichidării pensitlor lunare, În
vit pe toţi pensionarii ca între 15-20 
a fiecărei luni să predea livretde sec
ţiei de lichidare a pensiilor, spre con
tabilizare. Acestea vor fi completate 
şi semnate de posesorii lor 

Pentrueyitarcu ::tglomeraţiei şi aştcp
Utrilor zadarnice şi neplăcute pc co
ridoare, pensionarii se vor prezent~ 
după pensii numai în zilde În eari 
sunt afişate iniţialele numelor lor, în
trucât nu se vor mai admite Ilbateri 
În aCt'astă privinţă. , 

Ni s'a pus în vedere ,cĂ 'pl'nftionari
lor cari nu vor preda bueLele între 
15 -20 a fiecărei luni, nu li se vor lichi
du pensiile ptlnă la urmă, după satis
furerea celor ce şi au prezintat livre~ 
tele. 

Dimitrie Olaria 
rev. şeol pens, preşedintele, 
Asociaţiei Generale a Pensio
narilor din România secţia 

jud. Arad 

"IPOTEZI H 6 6 
••• 

Aceasta formează azi marca senzaţie 
a Budapestei şi putem E-pune, a între
gei opinii publice ma ghiar'z , care e 
cea mai naivă opinie publică dep e 
glob. Ce este» Ipot-ezi H«? Este titlul 
unei bizare cărţi apăf'!l'~ zilele acestea 
la 'Milano, Aut.orul nu-şi d5 numele, 
ci semnează cu un simplu X, Repre
zentantul la Milano al Ligii revlZlO
niste maghiare, BaUa 19nacz, care a 
şi lansat marea senzaţie, ţin€' să asi
gure opinia' publică a ţării s.ale că 

autorul pe earc-l cunonşte personal şi 

care i-a făcut favoarea de a-i arăta 

cartea, înainte de a o pune in vânzare, 
este un »eelebru scriito;" militar ita
lian«, ale cărei luerăl'i de specialitate 
sunt primite cu elogii atat de cercu
rile competente italiene cât şi de cele 
străine_ 

Ce mseamnă »Ipote:ri H« '? IJlseam
nă Ipotez; Hungaria; adi('ă ipoteza 
atăcării Ungariei din partea statelor 
Micii Antante. »Celebrul scriitor mi
litar italian«, cum îl numeşte apolo
getul său maghiar, discută -- în car
tea de care ne ocupăm - până in cele 
mai mici detalii un plan de răsboiu 

contra statelor Mieei Antante, în cazul 
când acestea ar ataca Ungaria. Spe-

I 
c~alistul ita,lian arat:t,. c~ 1 j a 1. iti, .~,ust~ia 
Şl Germania, ar saPI ImedlaÎ. In aJU
torul acesteia, Franţa, aliata celor trei 

I s.tat.e.» duşmane.«, România, Cehoslova
na ŞJ Jugoslavla, nu le-al' pl1te3 da 

• acestora nici un concurs militar, fiindcă 
a le ajuta pe ele, ar insemna a ataca 
Germania. Ori, dacă Germania ar fi 
atacată din partea Franţei, Anglia i-ar 
declara îndată războiu, c'e~~H'e Franţa 

va evita din toate puterilt>. Rolul ar
matei maghiare, ar Ii 10 inceput pur 
defensiv. La inceput, numai până când 
al' sosi ajutorul Italiei şi Germaniei; 
trupele italiene ar înaintn fulgerător, 

despărţind Croaţia şi Slovacia de Ser
bia şi împiedicând astfel inaintarea 
armatei sârbeşti. Trupele austriace ar 
înainta inspre Bratislava ca să impie
dice atacul cehoslovp,c asupra Buda
pestei. De altfel în câle\'a zil\~ republica 
cehoslovacă ar fi cotI'up~tă de invazia 
colosului german. Ce s'ar. înhlmpla cu 
armatele române, aut6rul nu spune. 
Probabil pe ele le-ar lăsa În seama 
»leilor ungureşti«. 

Cititorii noştri sunt 1 omam şi româ
nu! este dela fire om cu bun simţ şi 

mai ales cu simţul, realităţilor. ,Pe ei 
sigur, »Ipotezi H« ... nu,i emoţionează, 

~ Cronica învăIătoriJ' 
/1 
Asociaţia învăţătorilor din 

judeţul Arad 
Situaţia de azi 

II. 
Luptă în sânul Asociat,iei continuă. 

Aşa după cum se prevedea dela În
ceput, comitetul persevl?l"faz:l în ati
tudine şi-şi insuşeşte punctul de ve
dere. Hotărât să dob0are pe opoziţio
ni~ti - curi, în cazul că puteau amana 
adunarea pentru la toamnă, flH'au şi 

sUCces - a convoc:l1 .1 doua adunare 
generală pe ziua de 4 August c. 

Pe de altă parte cei nemulţnmiţi au 
luat şi ei contra ofensh'ă, filt'<lnd apel 
Ia centru şi pe care l-an iscăliL foarte 
mulţi. Lansează apoi, fl'l de fel de 

. svonuri cari, de se vor ::Jdeycri, 
pune într'o postură foart~ critică 

cei din fruntea Asociaţiei r,oastre. 
Prc cum se vede, conflictul c:'\t~ 

vor 
pe 

rioa, iar o impăc3I'e, in ll';tlitnte, nu 
pare posibilă, Ofir, :lsupra acestor 
stări, vom putea reveni. 

Deocamdată, fiind În preajma adu
nării generale, care are un punct aşa 
de important: alegerea comitetului ju
deţean, credem oportun a interVl'ni cu 
soluţii. 

Am vorbit despre situaţia clt? a::.i a 
învăţătorilor din judeţul Arad. desin
teresaţi şi desbrăcaţi de patimă. După 
cum se poate constata din cele scrise 
până acuma, se vede clar că, nu ţinem 
parte nici unui curent şi Hb aducem 
sCUze nici unei părţi. Ne-am exprimat 
numai convingerea noastră, precum 
şi a eelora cari văd lucrurile aşa cum 
sânt. Căci, numai in aţest mod _&e, 

poate sluji un principiu de adevăr, de 
dreptate şi de folos corporaţiunei 

noastre profesionale. 
De aici se poate însă trage un lucru 

foarte îmbucurător pentl'U faptul că 

cei mai mulţi membrii ai Asociaţiei ju
deţene, se interesează de mişcarea ei, 
luâna parte activă la ea. Tocmai pentru 
aceasta, cunoscând scopurile ce urmă
rcşte Asociaţiunea, precum şi foloasele 
ce ne poate aduce, trebue să insistăm 
şi să dăm toată atenţiunea acestui 

Romanul în faţa ridicoJului ori râde, 
ori îşi face cruce şi sc'l1pa alături, 

după cum e cazul. Intr'adevăr trebue 
să fie cineva descendent al lui .\rprtd 
ca să cadă in extaz in fnt:! Ullor nai
vităţi ea acelea din carten amintită. 

Căci poporul maghi:lr este obisnuit de 
conducătorii lui vechi şi noul să Cre
adă, că tot ce sboară se rnillltlOcă şi 

tot Ce luceşte este aur. 

Fără această mOnlc.:1Iă, poporul nu 
ar răbda ce rabdă ji nu ar C!"cde tot 
ce i se spune. 

Cartea lui X dela Milano. a fost 
prezentată publicului maghi81' ca un 
lucru de o importanţă E:':\.cepţionaIă, 1 
s'a spus că ea va forma obiectul celor 
mai aprinse discuţii în intreg occiden
tul, că întreg acest occident va rămâne 
adallc impresionat ]i emotionat. Dar 
mai presus de toate teoriile din »Ipo
tesi H", sunt prezentate Ca un plan 
real de răsboiu. Intemeiat pe această 

prezentare, fantezia maghiară lucrează 
şi lucrează foarte »logic,< şi simplist: 
daC'ă Italia, Austria şi Germania e cu 
noi, iar Mica Antantă rămâne singură 
şi izolată compleet, neprimind de ni
căeri nici un ajutor, rezultatl1! răs

boiului e sigur: Ungaria va stăpâni 
iarăşi la Zagreb, Bra.';>ov, Târnavia. 
Vor fi ai ei cărbunii dela Petroşani, 

vor fi ale ei grânele dela Bac-iea şi 
apele din Pistyan. Revh:uirea e gata. 

fapt. Şi astfel fiind situaţia să ne 
Ilem intrebarea: In condiţiunile de 
Cu atmosfera de suspiciune şi gr 
tate în care ne găsim, vom putea re, , 
la o eale normală? - Ră~plLrl:lil 

omeneşte, in cazul de fuţă, spunem 2 

nu - Atunci? - O altă solutie ~ Ff ( 
marea UTlui nou Cure;:t în sâ~LlI c.: 
pullli didactic din acest judeţ. care I ( 
reslabilească ordinea, sa infrunte a 
disCiplină de fier şi să iniror·eze 1~ 
monia intre colegi. 

Peste frecăturile de ieri şi de azi: a 
să trecem! Peste calculele mărunte ,Il 
grupuri: interesele personale şi ini 
diilc familiare -- să tragem duni 

1 odată! I 

1
, 01oi, avem nevoe, de o puternică fo1 

de o arm5 Care să-şi aihă toată '* 
1 terea. Ziua de mâine, să ne găsca~O 
! organizaţi, gala oricăn:l la ~H'ţiuni ~ 
tărate şi curagioase. Ip 

Numai astfel vom corespunde me.il 
rii noastre, numai astfel vom put, ( 
face parte din rn~rea armată a Asocij f 
ţiei Generale, care-şi pune toate pu_ . 
riIe pentru susţinere şi fl.părarea c~ 
pului didactic primar din ţara întreHflld 
Asociaţia învăţătorilor din jude« 

Arad, să-şi ale::tgă conducătorii cei ~a 
vrednici, din cei ce nu propagă ur~ t 
provoacă dirigenţe intre membrii ei 1. 

Din aproape 800 de învăţMori credetll 

că vom găsi să alegem duzina necesat8 
a forma comitetul de conducere' fş; 

Deci. peste candidăriTe oficioase, ~ 
actualului comitet, peste epIe ale:f a 
zişilor » tribunişfi«, soluţia Ce-o re 
numdăm noi, este, să .'le f(lrmeze 
lună neuf7tf, .~ car e ,,/'fi' mihl (.ze mc

ţ
' 

brii Ce-; credem capabili ele CI condu 
pe viitor Asociaţia. I 

Cu aceasta se va apltllltl şi eonflift 
tul dintre ('('le două tabere ~i se '1 
repara şi eroarea eare ne-a adus in ~ 
tuaţia umilitoare de azi. fb 

'on Jelecuteanu:n: 
In Nr. viitor vom publica candida~ 

ce-i susţinem pe lisla neutră. Oomnt 
invăţători, cari doresc să prOpUn}l C3~' 
didaţi pc această listă, sunt rugaţi 
ne scrie la redacţie. 

1.,] r 
Trăiască revizuirea, ~răillsdi IIorthi 

şi Gocmboes. ~ 
Asta se şi urmăreşte acum în LT 

garia:' poporul S3 uite şi reformfl agr ,. I 

ră făgăduită inainte de ale~eri şi vot~~1 
universal Şi. refacerea şQscl dor şi 
strige; triiiască Gocmbocs: I 

Bietul popor unguresc! Şi nu se g" 

seşte nimeni dincolo de Tisa care Să! 
scut.ure sdravăn, să-i dedchid5 ochii 
să-i arate etil este? de nenorocit şi J, 
batjocorit. Eri a fost prostit, spunân 
du-iose că »taia Rothermere« a decla O 

rat, că trebue să fie cuminte şi . 
stea gata, fiindcă reviwil'e?a e In marI I 

ea soseşte foarte degraba, cd mai tâ 
:7.Îu în curs de cinci ani. Pe urmă i s' ~ 
spus, că fiul lui » tata Rothermere« 
afirmat, că va reveni în 6cumpa lu 
Ungarie în curând, Wnd(;ă e eonvin 
Că-şi va redob~lndi teritoriile pierdut I 
şi astfel va veni la un popor fericit Ş 

mulţumit. Iar azi i se spune, ('[ Mus' 
solini-Hitler cu armatele lor şi cu. 
cele austriaee, vor face repede praf şi 

pulbere din Mica Antantă. 

Poporul maghiar crede şi 
trăind Cu un venit de un leu şi jumă 

tate pe zi, in timp ce ~prc:'.r.'ntanţiJ·1 
lui îi votează d-Iui Goemboes şi Kaf' 
nya fonduri secrete de peste 120 mi-[ , 
lioane de lei. Poate poporul îşi merită' 
soarta, căci vorba românului: la aşil 

cap, aşa căciulă! uObser~ ator" 
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Dela o săptămână la alta • • • 
o ... tCII.~ 

o BARCI SE RASTOAH NA PE DU~ 
NrtRE 

o groaznică nenorocire s'a petrecut 
, pe Dunăre, lângă Turtucaia. 

In"ăţătorul Victor Brebu, insoţit de 
eopiii săi Puiu şi BaDu, pret'um şi de 

r 
cumnata sa lVIaria Frigure, de cieva 

~\ 
Termenciu Mitcu şi de normali1":tul Te

'ii zechelu Ruina, merg.ind să se plimbe 
n F cu barca, s'au lovit de roţile dela 'O 

moară de apă, Curentul fiind puternic 
ci a răsturnat barca, Toţi cei aflaţi în ea 
e, au căzut în apă. Neştiind să înoate 
? ! s'au înecal Puiu Brebu, elev în clasa 
hn primară, şi Rainn T ezechelu, care 

. f acum două zile a venit in wleunţă. Cei
ni 
7 ~Jalti au reuşit să se ..,:a!veze. 

ln~ c Jni DOI LOGODNICI SE INEAC:, IN 
.J APELE PRUTULUI 

o~ O tragieă nenorocire s'a întflmplut în 
asj<lrăşelul Ripiceni. 
~ Cu prilejul sosirii un'Or e8cur~i'Onişti 

Ipoloni, un grup de Lineri halutinei, 
le_întreeari se aflau l"rida Grumberg din 
u~ Galaţi şi Iţic Solomovici din Tg. Şle-
)ei! f~' . 't î ••. 1 IU_ aneşl au ieşI n mtampmurea OI'. 

c~ După primirea ,esl"~ioni~tilor cei 
aedoi tineri s'a dus să faeă bac în Prut. 
e~ Fiind prinşi de un vartej şi lipsiţi de 
~aiutor s'au înecat. 
~ t ' Intâmplarea a' produs 'O profundă 
~~impresie, mai ales că tinerele "jctim&' 
sa.ale Prutului urmau să !-le căsătorească 
JŞÎ apoi să plece în Palestina. 

af:> FEMElE IŞI INJl..l,NGHff. R1RBA-ei TUr. 
:e' Sotii- Tfrim ",i \lari;\ Tiron, din co' 
lu~una IurC'.ă.uţi, judeţul Ccrnăl!ţi, s'au 

~eîntors din 'Orăşelul Zustflvna, unde 
fli~useseră la targ. . 
't Ajungand acasă, în 8tare d~ ebrei-

1 \ate, s'au luat la ceartă şi apoi la bă· 
ftaie. La un moment dat, feml"ia a pus 

IU â ţ't d b "t-' . :ro na pe un CUI c uea arte ŞI a 
la~p1icat bărbatului mai multe lovituri 
n~ piept şi cap, 
'al Au intervenit vecinii, care au scos 

!cuţitul din mana crimill31ci şi 3u a· 

Ji unţat pe jandarmi. ' 
Soţia criminală a Ios\: arestată. . ' --

,tbl O ELEV Ă UCISA Df: TRASNET 

J 
Un grup de excursionişti saşi dip 

U ibiu, în majoritate fete dela colon ia 
'1' c vară »S;JnIa« au plecat în munţi 
~t ,pre vârful Cindrel. ~. ~ J La întoarcere, grupul a fost surprins 

pc o groaznică furtună însoţită de pu· 
ălÎernice descărcări electrice. 

~i· Cu acest prilej, un, trăsnet puternic sa 
, lovit în cap, omorand-.} pe d-şoara 
L 
U lice Reissenberger de 19 aui. elevă 
. liceul cvangheliceul dl' fete din 

"al1lo 1 ' calitate. 
~ 8' 
~ ] Din grup, opt persounc au fost trân-

~ite la pământ şi rănite. lr 
'ţi Jandarmii dela postul Răşinari, au ,3 
, enit la faţa locului, dând ajutoare şi 

,8 ansport.\nd cadavrul neÎericitej vieti
I hc la c'Olonie. 

~ţA CONSTANTA SE FABRICA ME
lljELVRI DIN CAR1\iE DE PISICA ... 

usJ ln oraşul Constanţa mai multe per~ 
cu~ne s'au îmbolnăvit după ce aU mân-
şiPf mezeluri fabricate de industriaşlll 

t· V â!clI. 

:fă,1 Făcându-se cercetări s'a cle,<;eoperit 
[\ă~ fabrica »Praga« a făcut mezeluri 
lţifn Carne de vite bolnave care era in
Ca.ţopată în cimitirul dr! ammale. 

ni.~ Ceva mai mult, Vasile F tUcu fabri~ 
ităp mezeluri şi din alte animal.. care 
şar sunt comastibile, carn~ de câine, 
" iepure, din Carne de pisică, etc. 

--~~~--

In urma cercetărilo;, s'a aOl'edit că 

aceste cărnuri altera te dela dte b'Ol
nat'e uerau procllratp de că/re inten
dentul Ion PopesC'l dela aba/orul co~ 
nllmal În complicitate cu {'ucarlll Radu, 
care ţine loc de agent vc!c;'('Înar la 
abalorul municipal. 

S'a făcut şi o descilldere la fabrică 
unde s'a ridicat cantităţi ÎlIseTTllwfe de 
mezeluri fabricate în astfd de condi
ţiuni. 

/nfpndentlil Ion Popescu şi văcarul 
Radu au fost arestaţi. 

PRIlVIARIE ATACAT.{ DE BANDIŢI 
LoCalul primăriei comunei Tusla iudo 

Constanţa a fost atacat de dor indioizi 
mascaţi şi lnarmţi cu pisloalt? 

La ora când s'a inlâmplat atac:!l se 
găsia casierul comwml Fil'/), care lu~ 

era la incheierea regiS'trelor de casă. 

I Tocmai când casierul se t.n:gătea să 
plece, in faţa localu/lli p"imiiriei s'a 
oprit un automobil din care ali scobo
rât dOi indioizi. ACeşt:a au păfmns in 
primărie şi Cll armele întinse l·au so
mal pe casier ca să pn·dea sumele a
flate in casă, iar în cazul când oa face 
'O mişcare l-au ameninţat cu moartea. 

Cu toale amenintarile hoţilor, func
ţionarul Filip a dat alarma. St.-igătele 

fiind auzite de un pa:;nic, acesta s'a 
îndreptat ,că/re primărie. Bandiţii ris
Când să fie prinşi, s'au urcat repede 
în automobilul Cu care ('eniseră, dis
părând .. 

Fiind anunţat postul dc-' jandarmi, 
aCeştia au încePllt cilr('!?tăril(~. Cu o 
altă maşină bandiţii au fost urmăriţi 
pe un drum mărginaş. 

Din C-ouza unei pene la motor eÎ au 
putut fi prinşi. 

Arestaţi şi duşi la pn ... tul de ~ jan
darmi au declarat că se numesc .Ion 
şi Chiru Haralambescu. 

VOEVODUL l\HHAJ A PLECAT LA 
BHUXELLES 

'Marele F oevod Mihai msotit lZ,~ d. 
general adilltant Condeescu 'a plecat 
eri la Brll.t'elles pentru a vi-:iJa C~ po
ziţia internaţională din ca{Jiiala Bel· 
giei. De acolo Voevodul Mihai se Da 
duce în F.lueţia, llnde l'a rămâne o 
lzmă de =ile lângă Mama Sa ti rind
pesa Elena. 

DUPA CE IŞI O:\fOARl SOŢIA, 
JOACA IN JURL'L EI 

Loeuitorul Nicolae SăI'ătc~mu din 
Com. Cociujna jud. Lapuşn~, era de 
mai mult timp in ceartă cu nevasta sa, 
pe care o mallrata in mod sălbatec. 
Intr'o seară, in urma unu~ violent 

. schimb de cuvinte, Sal'~"ţcanu şi-a bă
tut nevasta până ce nceusttl a murit. 
După ispravă, a luat c<!clunul şi l-a 
pus intr un sac, transporh\ntlu·[ în mij
locul drumului. 

Aici, în faţa consăteflilor înmărmu· 
riţi de groază, 3 începUL a jU(;U in ju
rul C'adavrului. 

Dând semne de alienaţie mintală, 
sminiitul criminal a fost m'l'siat şi 
inaintat parchetului. 

UN A~ DELA ASAS INARE,\ LUI 
DOLLFfUS 

Cu prileiul implinirei unl1i an dela 
asasinarea cancelarului Dollfuss, a fost 
inaugurată pe colina Hoheluald O bise
rică dedicată marelui dispărnl. 

SARBATOAREA NATIO~ALJ A 
BELGTF.[ 

Cu un fast deosebit s'a eelchrat Du
minecă sărbătoarea n:ltioll<lltl a Bel
giei. 

La servieiuI religios care s'a ofieiat 
cu acest prilej în biserica St. Gudule , 
au luat parte suveranii membrii gu': 

vcrnuIui, c'Orpul diplomatic, Îlla !ţii dem
nitari ai statului şi reprezentanţii ma. 
rilor organizaţii profe~ionale. 

Tot Duminecă s'a desiă:-;;urat, în pre~ 
zcnţa regelui şi reginei, &ărbătoarc[J 

I naţională a muncii. 
La solemnitate 8 participat şi o de

legaţie a celor mai buni lucrăt'Ori din 
Franţa. 

RECOLTA PHCNILOH DIN JUGO
SLAVIA 

Din Vieovici (Jugoslavia) se anunţă 
că anul acest.a recolta prunilor a fost 
evaluată la peste 100 milioane de di
nari. 

CURAJUL UNOn AViATORI 

Aviatorul Krasicol', din armata S'O. 
vietică, o scăpat ca prin minune dela 
moarte sigură. 

Krasicov se aroncas.? de pe bordul 
unui al,ion eu o para.:mfii, care însă 
lOl'indu-se de coarda al1jonului a sllfe
rit stricăciuni, astfel că adalorul era 
iTi pericol să se prăbuş(,~!i(;ă în gol. 
Camaradul său, Stos}um, l'ă::ând peri
colul în care se află Xraskov, a sărit 
de asemenea din al'i'On cu paraşuta iar 
de aci pe spatele lui KrasÎroo Acesta 
s'a prins cu ambele 'nâilli de Stoskov , 
care a deschis paraşulll lui ş; ambii 
aviatori au ajuns Cll bin!> pe pământ. 

GERl'\'fANII INTETESC PROPA
GANDA IN ACS fRlA 

Jandarmii din Br'1unau, orasul na
tal al cancelarului Hitler, au 'arestat 
15 persoane cari au primit şi au d3t 
ospitalitat.e la mai mulţi legionari aU5-
iriad naţionaI~socialişti şi funcţionari 
germani veniţi din Germania pentru 
a c'Omunica ordine organizaţiil'Or secre
te naţional-soeialiste. 

UN PELERINA,} AL FOşTTLOn 
LUPTĂTORI LA HOJ\1A 

In ('ursul lunii Septembrie vor mer
ge la Roma un număr de 1:;,000 foşti 
luptători, din toate ţă~i1,~ cari nu fost 
in răsboiu, pentru a ddllee omagii Pa-. ' 
pei. '. 

Pelerinajul se \'a desfiişur<1 între 6 
şi 9 Septembrie. Vor fi reprt-zentaţi 
foştii luptători din Franţa, italia, Bcl~ 

Ilalia şi .Ilbisinia se pregătesc 
de răsboiu 

Peric'07ul unui rdsboill inlre !talio 
şi Abisinia, preocupă toată lumea. 

Italia trimite trupe în AfriCa şi este 
gato de a incepe răsboiul. Fuţă de 
aceasta situaţie şi Abisinia face pre~ 

gătiri foarte mari. Impăratul lor, pen
tru a-i imbărbăta le"a făcut. o mare 
paradă, CU care ocazie a rostil cuointe 
energiCle asigurând pe solda/i că el va 
fi primul care se va aru.nca in luptă, 
imecliot ce răsboiul Da incepe şi in
demnând pe toli abisinienii ",ă-I ur
meze. 

Abisinia se înarmeazii şi a făcut 
mari Comenzi de materiale de răsboi, 

Italia posedă arme moderne şi e bine 
pregătită. 

Deci, ameninţarea de riisboiu devine 
din ce în ce mai mare. 

Liga Naţiunilor se va ocupa de acest 
conflict Îi} şedinţa ce t) pa ţine peste 
CâtcL'a zile. Se crecl~ că ea, l'a lăsa 

gUt'ernel'Or interesate tIr('piui de a 
proceda după cum ('or crede de C'll~ 

piinţă. Ceea ce va însemna că Italia 
şi Abisinia in curând se vor bate! ... 

5l 

3 

gia, Portugalia, Pol'Onicl, Cehoslovacia, 
lugoslaYia, Homânia, Statek Unite, Ca
nada, Germania, Austria, tn~aria, 

Papa va celebra un serviciu divin, 
apoi va primi pe foşlii luptători 

FRAr.;Ţ:\ NU VREA R,\ZDOfTJ, DAR 
E GATA SA, SE APERE 

Cu prileiul inaugurădi m0711J1lwntu
lui din Cha"leau, departame'llul Aisne, 
monument dediCat celei Je a doua vic
torie la II-Iarna, d. Fabrp, ministrul de 
râ=boi, a ţinut o C'll'â12fm"e in care a 
glorifiCa! eroismul armatei franceze în 
timpul marelui război. 

D. Fabry a spus intre altele: 
))Nimeni TIU poate Crede că Franţa 

ar fi În stare să alente::.e ("'('odahi la 
libertatea unui popor orc( ar,? .V imeni 
nu doreşte mai mult ca n()Î, şi Cli mai 
multă sinceritate pac;:a, dar cu con
diţia ca să nu trebuie niciodată să o 
C1lmpărăm eu sacrificilir libertăţii. 

), Armata franceză nu amenmţă pe 
nimeni dar dacă este nevoie ea este 
oriCând gata să facă aceleaşi efurturi 
şi jertfe Ca in 1914« . 

'FE\mTLl~ ABISI~IENE VOR 1 FPTA 
ALATUHI DE B:iHBATH LOR 

Impiirăteasa Abisinici a I:ms,lt un 
apel către toate :I'cmcil~ abj"~inj('ne de 
a se pune in serviciul patriei, in cazul 
când războiul cu Italia va iL'Lucni 

»Credincioase tradiţiei lwastre} 
spune împărăteasa în accşt a/leI 
v'Om urma pe bărbaţii şi CQpii noştri 

pe câmpul de luptă:. 

171fr'un intervieI' acordal ziarului 
})Dail!' Miroin(, împăr-ăleasfJ a spus 
p"intre altele: 

}} Vom îngriji toţi rămţfi "u devota
ment egal, fie că ei sunt abiqinieni sau 
italieni. 

Femeile abisiniene 'indreaptă ruga 
lor spre Dumnezeu, ca pacea să nu 
fie fllrburafă«. 

Spionaj in tară 
Siguranţa din Arad, de st.:b condu~ 

cerea isellsitlllui şi talentatului şef 

Take C'iorăscll a descoperit mai multe 
persoane, cari se 'Ocu.paa ClI SPionajul 
în România. 

In c;urând se oa ţine la Tril//111allll 
Arad, p,'-oc?slll celor 8 sPioni wl!!,uri, 
acuzaţi cil al! făcut sPionaj în România. 
l" om rCI'en; Cu amănunte. 

incendii mari in Ungaria 
rn diferite 100alităţi din TTngaria, 

s'au inrC'gislr:tt Duminică m.1l mult.e 
incendii cu urmări dezasjruoasc. 

lnccrcările făcute pentru stingerea 
incendiil'Or au fost mult ingreunate de 
faptul că din cauza secetei a lipsit apa. 
La propagarea incendiilor a contribuit 
şi nlntuI puternic care a suflat Oumi
ni:..ă în toată ţara. 

La l\ll'zolak, întreg oraşul a fost 
aproape complet distrus de foe~ ali~ 

mental de vânt foarte putcrTllc. 
Alte 15 ferme au fost distruse in 

apropÎc:rea 'Ora:;;uluL 
Incendiul a luat Dilştcrc 

denţa unui eopii, care s'a 
chibrituri. 

din impru
Jllcat cu 

La Baiu au fost nimidtc de foc 5 
ferme. Şi aC'j focul a fost pr(I\'ueat de 
imprudenţa unui locuitor. 

In munţii Matra a ars o p[tdure de 
40 hectare. Echipele de soldaţi n'au 
putut stăvili focul care s'a stins nu~ 
mai după ce vantul şi-a :;>ehimbat di
recţia. 

Pagubde sunt foarte mari. S'a de
schis o anchetă pentru stubilin'a răs-
pundcrilor. 

Din cauză că DU ne-an sosit 
c1i,eele comandate În Capita~ă, 
"Gl1ra Satulni" DU va apare până 
in săptămâna viitoare. 
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Adunarea FronlulUi ConstnUI!Onal 
dela Galati 

Duminică a avut loc la Galaţi o ma- I D. Gheorghe Brătianu a rostit cu 
re adunare a Frontului Constituţional. aCeastă oca=ie unnăloarea cUt'ântare: 

Cuvântarea d-Iui Gheorghe Brătianu 
Această grandioasă manifestaţie de 

soJidaritate închee actiunea de propa-' 
gandii şi de luminare a maselor cet.ă

ţeneşti, ce împreună cu pricti..'nul De
leunu şi cu valoroşii fruntaşi ai orga
nizaţiei am intreprim;-o în comunele 
judeţului Covurlui. 

Am ţinul să facem acest drum in $t 

afară de frăru<'mtările ah'gerilor, pen-' 
tru a dovedi tuturor că nu interesul 
imediat al votului ne indcnmnă la ac
ţiune, ci grija constantă de a rămane 
în contact cu nevoile şi cu năzuinţele 
poporului nostru. 

Ne întoarcem oţeliţi, inălinţi şi in
tăriţi din ac-cst drum în l'a1'(, ne-am 
întâlnit cu luptătorii noştri incercaţi 

dela Cahul şi dela Tceu"i, in care ne 
stau acum alături prietenii dela Br[lila 
şi Ismail, in care am avui tm arăşi pe 
fruntaşii aleşi ai orgauizaţ((!i partidu
lui poporului, proa;jpat intol'şi din 
luptele dela "'lehedinţi. 

Ne Întoarcem cu cO!lvÎngL'rca nestră
mu:ată că masele au îmbrăţişat politica 
noastră ncşO\"tlitoare şi iIHhir~)!nică de 
rezistenţă. :\'Iasele naţiuuii vor o po
litică naţionnl{l, ele vor, după lozinca 
noastră, ca Bonuinii să c:lrmuÎască în 
ţara lor. Dar dacă VOI' pe Homâni la 
locul de frunte, ele n'l inţeleg să des
partă criteriul naţional de cel moral. 
Homanii în frunte, dar acei Rom[mi 
cari dau deplină chezăşie a tll.'lUlutăţii 

şi a cinstei. 

DE~lNITATE ŞI C\STt: 

Am zis demnitate şi cinste pentru 
că poporul nostru nu înţeleg\' să des
partă una de alta, şi ele nu SI" pot 
despărţi. Frunţile pătate Înseamnă in 
ac-elaş timp spinările incovoÎate, iar 
noi putem sta cu caplll" sus în faţa 
oricui pentru că ne ştim cu conştiinţa 
şi cu sufletul curat. 

Deaceia opinia publică sănătoasă a 
ţării nu urmăreşte atâta frămantările 
şi prefacerile din vinţa partidelor, nu 
Sf' preocupă atât dacii se adaugă sau 
se scade o literă din alfabetul grupări
lor, cât mai ales doreşte să vadă cât 
mai neîntârziat sancţi.unil~ pc cari le 
aşteaptă de aUHa timp, în] potriva ja~ 
iurilor cari umple in fiecare zi coloa
nele ziarelor, ca o pată de ruşine pe 
trupul ţării. 

Politica de rezistenţă işi CApătă as
tăzi înţelesul deplin. 

Spuneam la Bucureşti, la 2 Decem~ 
brie, că noi nu facem politica uşu
rinţii, ci aceia a dificuWiţli. Politica 
uşurinţii care e astăzi aceia a umilinţii, 
nu e pentru vremurile grele ee le in
fruntăm, pentru cele mai grde ce ne 
aşteaptă. AL'Um zece ani, cineva putea 
spune că vom avea incă un deecniu de 
linişte, şi l-am avut. Nu vreaa să fiu 
prooroc, dar mai putem să spunem 
astăzi, în 1935, că in jurul nostru, la 
hotarele noastre, va fi pace zece ani 
de zile, de azi inaitne? .\Ui te!a că 
nu, Şi când ne g:lndim la starea in 
Care ne arIăm, de dez,1rmare ;;;.i dcs~ 
compunere materială şi IT.orală, de
sigur nu ne poate apuca decât groaza 
răspunderilor aeclora cari nu dau ţării 
altă garanţie de rezistenţă decM fă
ţărniciile cari nu înşeală pe nimeni şi 
ticăloşiile pe cari toată lumea le cu~ 
noaşte. 

ROSTUL FRONTCLCI CO~STJTU

ŢIO?'-JAL 

In aceste imprejurări, iubiţi prieteni; 
vă rog să căutaţi lămUl'ire,l ~i rostul 
frontului constituţional. Cnon am în
cheiat această legătură cu mareşalul 

Averescu, acum mai bine de un an, 
noi prevedeam imprejurărilc grave ce 
erau să se ivească în viaţa noastră 

Tip. oonVIN. ARAD. 

publică. Zi de zi, ccas de ceas, pre
vederile ne-au fost confirmate. Fron
tul cO'lstituţional nu dace luple nici 
cu partidul dela guvern, nici cu alte 
partide. 

GRAIUL SATELOR 
Dar frontul acesta mai arc un rost: 

accI de a păstra aşezăminl elor de te
melie ale ţării fi'lgaşul nonnal ce I-au 
('J'oit pentru ele făuritorii şi întemeie
torii acestui stat şi acestei nllţiuni. 

Eu nu vreau să dau de lucru agen
ţilor de siguranţă cari ne {Jâlldesc, dar 
alunci când unii por sâ modifice 
Constifuţia, dând Coruwwi prilejul de 
a se amesteca mai din'rt În conduce
rea trebilor obşff:şti, eu ii invit să 

refacă drumul pe care l·am făcut noi, 
şi să asculte graiul amârdt al satelor. 
Dacă a rămas la ei o urmă de conştiin
(ă şi de patriotism, Sllltt cont'ins că 

s'ar fllf{roz.i şi ei cum ne-am .'ngrozit 
şi noi şi că ar inţeleţ{€ mai lămurit 

decât din orice alt argument pentru 
Ce Coroana trebue să rămdllă ;n afară 
de luPlele noastre, făt'll să influenţeze 

şi să fie influenţatli, un factor de per
manenţă, de echilibru, de obiectivitate, 
(ciră duşmani Ca şi fărâ prieteni. 

Domnilor, acestea ne sunt obiecti
vele. Dar rezultatele ';, Vi le-a adus în 
Aprilie IHovul, vi le-a adas deunăzi 
i\lchedintii. Voturile acestea nu cân
tăresc i~să numai prin numărul lor, 
dar prin calit.at.ea lor: Sunt -voturi ne
eumpărate, libere de' orice ispită şi de 
orice samavo!nide. Tot mai mult se 
limpezeste lupta: Deoparte cărdăşia 
complicităţilor, tovărăşia fraţilor sia
mezi de eri şi de asta;;i, ai afacerilor 
şi a tradiirilor. De alu, frontul nostru, 
care nu e nUlllai acel al Con~tituţiei, 
ci acel al demnilăţii şi al cim,tei ro
mâneşti. 

Din mijlocul puternicei d-v~., solida
rităţi o pot afirma ('u mândrie. Puţin 
ne pasă, dacă ici şi colo unul sau câ
ţiva mai slabi de ingcl', leapădă ar
mt'le. Pentru zece cari 31" pleca, vor 
veni o sU'Lă. Noi n'avem nevoie de oa
meni slabi. Ne trebuesc caral tere şi 
voinţe oţelite. Dreptatea şi ţm'a sunt 
CU noi, şi nu pot încheia deeat cu cu
vintele., pe cari în vremuri grele le in
semna bunicul meu, Ion C. Brătianu: 
» Cine va putea sta 'impotrha adevăru
lui şi a voinţei naţiunci?« Răspunsul 
d-vs., de astăzi e cea mai sigură che
zăşie a biruinţii de mâine. 

Spirtarul Nicolae ReUSI 
să fie DUS la Duncl! 

In Arad există un gange8-i.er, Care 
acum câţiva ani făcea spirt. negru, 
inşelând Statul ,';li pe bieţii (:onsuma
tori: Nicolaie Reusz. 

Astăzi, acest vestit bandit operează 
ÎP- voie, bucurânduse de proi.ecţia unei 
mari fabrici din Bucureşti, desfăeând 
bcuturi akoolice şi ghCdţă artificială, 
pc piaţa Aradului. 

Cu ar'eleaşi metode ca şi-ntrecut 
gangesterul Reusz din Arad, înşeală 
lumea, seduce pe micii comercianţi 
şi-şi bate joc de ţara românească. 

Autorităţile noastre au datoria să-} 
pună la punct. 

Căci, e o mare ruşine pentru naţia 
românească, ca să se permifii mai 
departe acestui spirlar să-şi bată joc 
de legile româneşti. 

Se spune, că, lepra nu respectă nici 
sf. sărbători. LUCrează În Dumineci şi 
Sărbători, cu muncitori creştini, iar 
Ce e mai mult, a lucrat şi in ziua de 
10 Maiu. 
Dacă şi după aceste fatJte nu se vo,. 

lua măsnri contra acestuia, noi ne 
vom lua sarcina să-l punem la punct. 

I.-V. 

r~1are$alul Averescu vorbeşte 
in campanie eleetoriala 

Inainte de alegerea pentru lin loc de 
senator, ce a avut loc în judeţul Me-

I hedinţi în ziua de 18 Iulie. la o întru
nire publică ţinută de »Fronful Consti
tuţional « in Turnu Severin, d·1 M are
şal Avereseu, a făcut declaroţiile ur
mătoare: 

Eram in luna Martie 191i, ZlUa 22 
cand 2.3 din ţară era ocupată de duş
mani, iar 1/3 ocupată de ru,;;' şi ro
mâni. Această armată era (:omandată 

de mine. In această armată era şi di
vizia 1 dela T,-Severiu. Regele a ve
nit pe front, a inspectat trupde şi a 
făcut făgădueli trupelor, spunand că 

pământul ţării va fi al lor, ded au da
toria să-I apere. Eu am căut.at să pun 
in aplicare făgăduiala regală şi cu oca
zia când regele a ,,'enit după câteva 
~ile şi a luat masa la mIIle, i-mll făcut 
urarea de a rcali;r.a ceeae~ a promis pe 
front în 1918. In luna Mai s'au făcut 
alegeri şi Mehedinţiul Iniea dut) sub 

! vechiul regim, două mandate. Când 
I eu eram pe front n'am făcut propa-
• gandă ci alţii mi-au pus candidatura 
şi au făcut propagandă. Dacă atunci 
am fost ales ce mi s'ar putea spune azi 
ca să nu mi-se dea votul? 

Eu din politică nu mi-am făt·ut avere 
căci averea ce am avut-o in trecut o 
am şi azi. Gazeta noastră, a partidu
lui, a rămas datoare 500 mii le; la 
ministerul de industrie, unde eram ti
tular, datorie ce-am plăiit-o ufLerior. 
Sunt unii oameni însă cari din poli
tică şi-au făcut o meseril', Sunt oameni 
cari n'aveau bani de piaţă, iar azi au 
sute de milioane. Tara e azi datoare 
2H: miliarde lei. Unde s'au dus aceste 

I sute de miliarde când pentru ţară nu 
s'au cheltuit? Mare parte din aceşti 

r 
bani au intrat in buzunarele oamenilor 
politici, cari inzestraţi cu d~lrul vor-
birei vă promit ce nu pot .face, po
negresc pe adversari şi calld sunt aleşi 
îşi acumulează averi. Gm ernul est.e 
numit de factorul constilutional dar 
este întărit. de votul alegătorilor prin 
demagogie şi minciună. Am adresat o 
scrisoare alegătorilor lllchedinţeni şi 

va rog să o citiţi care n'aţi <:itit-o şi 

veţi vcd<.'a că nu fac nL:io făgăduiala 
şi nici nu aduc insulte la adresa al
tora. Eu vin să vă solicit votul pentru 
d. Trancu Iaşi. Cine va vota pe d-sa 
mă va vota pe mine. 

Trăim în afară 
de Constitutie 

Fiindcă d. Cameniţâ a pomenit de 
frontul constituţional ."ii J·sa spunea 
că nu trebue să se ITwdijice constitu· 
ţia, eu cer să se apUce Constituţia 
fiindcă aşa cum este azi 1/oi Irăim în 

! afară de constituţie. Trăim cu' cenzură 
şi stare de asediu de'.',i suntem În afară 
de constituţie şi al'em datoria să ce
rem nu modificarea ei ci ap/;mrea ei. 
Vi s'a spus şi aţi vă:::ut şi dvs. că aci 
la Mehedinţi printr'o ordonan{ă alegă
torii sunt învăţaţi să nu melll'l!ă la vot 
că nu vor fi amendaţi. 1u 1920, în pri
mele alegeri ce s'au făcut era starea 
de asediu şi Cenz.ură şi eu am cerut 
ridicarea cen=urei :;;i stării de asediu 
pentru aleţ{cri; fiindcă nu mi s'a admis 
elI nu m'am prezentat la ah>geri. 

S'a injghebat atunC'Î un partid ţă
rănesc, condus azi de d, l\lihlllache, 
care şi-a permis să mă critice aici la 
o intrunire. Câtă neruşinare şi câtă 
inconştienţă. Eu fiind un habotnic al 
constituţiei trebue sa o apăr. Const.i
tuţia poate să sufere modificări, dar 
până la modificare ea trebue respecta
tă aşa cum est.e căci în eu sunt dreptu
rile cetăţenilor, căpătate cu mari 
jertfe. 

Şi la noi au fost. jertfe nu aşa de 
mari dar totuşi dacă constituţia nu se 

D 
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I respectă t.otul se clatină şi Înseamnă 
că trăim în afară de lege. Dece aş 
putea să mă mir, când d, prefed dela 
Mchedinţi spune alegaturilor să nu tat 
vină la voL Dacă d<lnşii n'au pus can
didat ii priveşte dar ceeace a făcut 

cl~v 

~au 

aCu 
tel~ d. prefect e o sfidare a legei şi o ne-

ruşinarc. s 
Un slal ~a 

In vedel'ea alegerilor pentru loczlll~al( 
dc senator as vroi să vă dml un sfat. Joall 

-- - ~_.~~_-I_~-..-- ~",. ~.: ............. - '\ _.~. ___ 

Sau făcut atâtea greşeli ::a de pe ur- ~il" 
ma lor a suferit ţara. Eu vii inţeleg nic: 
durerea, dar şi eu sunt ca şi dt's. S'au bo~ 

tăcut atdtea greşeli pe7ll,·u C6 s'au Iă- ma 
sat alegătorii să fie ademeni ţi cu vor· pe< 
be. Nu mai judecaţi, deci, ţ,e oameni I sili 
după l'Oarbe ci după fapte, după fe- bet 
luI Cwn s'a comportat şi Şi-a indepli- VOI 

nit datoria, pentru că esle greu ca prc 
omul să se schimbe la o anll:uită eta- nat 
te. Este timpul ca să t'ă dati seama că Ro 
şi eu şi dvs. nu ne pl/tem schimba ,i 

I ideile, ca copilandrii. E.1'amma[i-vă deci pâl 
conştiinţa şi faceţi-vă datoria la vot dul 
căci nuo faceţi pentru mine nid pen- Cf( 

1 
tru d. Trancu-/aşi ci pentru dvs. şi raI 
pentru ţară. bel 

INFOR~,MA TIUNI , ~ 

M. S. Regele şi Marele 'Voevod Mi
luzi, all luat parte Dumine'ă, [a f>finţi
rea bisericii cIela Costeşti. 

Al. S. Regina Elisabela şi-a IIlat 
reşedinţa ele vară la mo.;.ia sa din 
Banat. ( 

Omida rusească a făcut mari stri
căciuni recoltei din foarte multe co
muni din Moldova şi s,ls,u·abia. 

Oficiul de valorificare a grânlui a
nunţă că nu se va reveni sub nici un 
moiiv asupra tablourilor de clasificare 
a morilor. 

S'a api'obat înfiinţarea llllL'/ Insigne 
c!('numită ) insigna de război a cerce
laşilor\(. 

Insigna va fi confecţiol!atâ din ar
gint masiv şi va fi acordată tuturor 
cereefa.'jilor cari vor dOl'edi că au fă
cut serviciu în timpul războiului de 
intregire. 

Ziarul "INAINTE" se trimite 
2'ratuit până la 1 Octombrie a. 
c., tuturor prietenilor şi abonaţi
lor noştri. 

I 

CUI 
D, mareşal Al'ereSClZ l'a pleca in gă 

străinătate, spre a-şi ia'Je ohi.'jlzuita în 
Cură la J(jssingen, in zi!/ll de 29 Iulie. 

Inainte de plecare, şeful pari i.ll/hli 
poporulUi va aoca o il1trel'edero! cu el. 
Gheorglw Brăfianu, 

j Ziarul» Aradi Kozlt)ny< din ,\rad, 

la fost suspendat pc 5 zile. Ordinul de 
suspendare a fost dat de Prefectura 
judeţului, pentru că z.iarul n' ~ rcspec- . 
tat cenzurg. 

. Căutăm corespondenţi harnici mi 
şi pricepuţi În toate IocalHăţi1e şi 

Oierteie să ni se trimită la ţic 
redacţie. di 

Bl 
Conferinţa .i\1icii lnţcle'.!;eri are loc 

la Brec! in zina de 15 AHg~St. Ea pa 
dura trei =ile. 

Dela 3 la 17 August se va ţine în 
Italia congresul intern.lţional esperan· 
Lisi. 

Vor participa la congres reprezen· 
tanţi din 40 ţări. 

Congresul va începe la Florenţa. 
Cmlllrcsiştii vor pleca apoi la Roma şi 
la Neapole, vor face o eXtursiune în 
Lybia şi vor reveni la 17 August la 
Genua, unde va fi şedinţa de închidere, 
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