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ons·1 u IOn8 , 
Marea Întrunire dela Bucureşti 

Peste 10.000 de cetăţeni ai Capitalei aclamă cu entuziasm pe conducătorii Frontului şi 
protestează contra cenzurei şi stării de asediu 

lJiscllrs"rile rostile - )1loţiu"ea 
Duminica, 29 Septembrie, Frontul Constituţional a ţinut o mare În- I adunare în 1tU?ndr aşa d8 mare. Voi du

trunire de protestare contra libertăţilor ceu,ţeneştit în ,.la Ma.rna. de~' ceţi lupta pentru sal't'area patriei nOM-

Deschid î1t numele c(Tmitetidui mixt 
de organiza1'e al Pa1'tidului Poporului 
şi al Pa,·tidtdui Liberal această mal'e 

adunarea şi daţi-mi roie ca un simboL al 
importa?\ţei ei, al eroismului şi al ho- . 

tărirei, ei să propun pe fostul ]YI'im mi
-n.i8tru Generalul Vditoianu ca. preşedin
te al acestei adunări. (Aplauze). D-le Ge-

(}alea Griviţei din Bucureşti. tre. (apl.) 

Aşa după cum era de !prevăzut intrunirea a fost foarte populată. mii Daţi-mi voie să 8alut '/le fefii ooftri 
de cetăţeni ai Capitalei, asistâ.nd la 6St pentru ca din discursurUe rostite iu/nţi: pe Mareşalul Avere8eu (marei a
să afle scopul ce urmăreşte acest Front, precum şi ideile ~ călăuzesc pa pW,uze) şi d. Gheorghe Brătianu. (ap-

I . 
cei ce sunt în fruntea lui. " I lauze prelun.gtte). 

Şi astfel acţiunea Frontului Constituţional, prin răscolirea sentimen-! Punem roată nădejdea în eroismul lor, 
telor de demnitate şi libertate, va deschide ochii Românilor asupra. înda- I în. hotărirea WTt in devotanumtuL 1.6r pt. nera! vei conduce desbateriLe acestei 

~toriril lor, de-acwn inainte! l.;..inele ţării§i suntem siguri că intr'o zi I adunări ml"nite. ~ă descătuşeze ţa.~ no-
'VOm putea laolaltă să săbătorim salmrea astră. 

De dimineaţă, intenae coloane de minarea.întrunirei. ţării din jooul care o apasă. .. 
membrii ai celor două partide s'au Cadrele propriu zis ale celor două 
indreptat spre Oalea Griviţei. La partJide purtau panearte pe care se Cnvântarea d-Iui General Văitoiann orele 10 Yz marea sală Marna, parte- citeau urmă.toarele: Trăiască Mare--
rul şi balcoanele erau inţesatepâ- şalul Averescu, Trăiască Gh. Bră.tia- , fost Preşedinte de Consiliu. 

nă la ultimul loc. Miile de oameni nu, Trăiască Partidul Poporului, Tri.-i I Ocupând in mijlocul ovaţii1or fo- clipă pentru fericirea ţării noastre. 
c~re n(~u putut păt:r~~e ~ sală au I ~ Partidul Na.ţi~nal.Liber~ Tri.i~ I toHul preşedinţial d. general Vătto- (Aplauze îndelung repetate.) 
ramas m Calea Grlvlţel ~l str. BU-I asea Frontul Constituţional, JOS cen-

I 
ianu rosteşte următoarele cuvinte. Este impunătoare această adu-

zeşti până in Piaţa. Dr. Botescu unde zura, jos starea de asediut Trăiască • • _. ... nare prin 'prezenţa in mijlocul ei a 
au ascu1tat discursurile rostite gra- Libertatea.. Iublţi cetăţeru al CapitaleI. cetăţenilor îndureraţi de nenorocita 
ţie megafoanelor. Orice circulaţie a I Fruntaşii celor două partide au fost i Vă mulţumesc pentru marea cinste stare în care se găseşte astăzi ţărişo
fost complect înteruptă până la ter- 1 primiţi cu mari aplauze. I care-mi faceţi să mă desemnaţi la pre- ara noa.stră, şi cari indiferent de cre-

I şedinţî:a acestei impunătoare adunări. zullor politic au ,înţeles să răspundă 

Sosirea d-lor Maresal Â verescu I Este împunătoare adunarea aceasta Ila strigătul de mare primejdiecăltre 
, ! prin scopul pt. care a luat fiinţă şi care merge ţara. 

si G h. B r ă tian u ! :prin prezenţa în mijlocul ei a celui mai Rog întrunirea să asculte pe cei 
, I mare şi vajnic luptător pentru binele desemnaţi cu consensul tuturor să fie 

Către orele 11 au sosit d-nii Mare- \ descu, Eusebie Popovici, C. Toma,! patriei: Mareşalul Averescu (mari a-I purtătorii de cuvânt ai acestei mani-
şal Averescu şi Gh. Brătianu fusoţiţi 1 general Alevra, Atta Constantinescu, II plauze) ,precum şi a lui Gheorghe I festări atât de imp~ătoare a cetăţe-
de d-nii general A. Vă.itoianu şi P. I Dr. Cioc, Amiralul Nic1lllescu-Rizea, W • • ura}) st ba il C . al ~ .. I Brabanu (ovaţti, . e ace neo - n or aplt ei ţăru noastre. 
Papacostea. Mulţumea din stradă şi G:. Forţu, profesor Popescu-Praihova, \' sit şi neinfricat 1uptător de fiecare I Deschid şedinţa. 
cea din sală au făcut celor doui şefi Victor Papacostea, Constantinescu-

OdeJirantămanifestaţie~::;: 1~:ăde;;.::~~;.=~.::.r:::: I Discursul d-Iui Prof. 
In jurul d-lui Mareşa} A verescu şi 

al d-lui Gheorghe Bră.tiafiU pe scena 
au luat loc d-nii: general G. Vălea
nu, G. Trancu-Iaşi, profesor P. P. 
Negulescu, profesor Anibal Teodores
cu, profesor doctor Gerota, ,profesor 
A. Otetelişanu, Vasiliu-Cluj Dim, 
Grozdea, Gr. P. Carp, P. Papacostea, 
Colonel Gagiu, A. Kiriacescu: colonel 
Homoriceanu, Iancu AnastaBescu, C. 
Bucşan, profesor Meitani, general Ra-

număr de prieteni devotaţi şi şefi de 1 

organizaţii vemţi pentru a lua parte II 'ni-bal TeodoreSCl1 la această întrunire a Frontului Cons- d 
titutional. 1 f t d t t·· 1 C 'tal' , I os epu a Şl prlffiar a apl el. 

DESCIDDEREA ADUNAREI. 1 D. Praf. Anibal Teodorescu, primit cu I 'Iudiul unei alte manifestări a guvernu
După noui şi repetate ovaţii al că- 1 'mari aplauze, a rostit următorul discurs iui în care d. prim ministru trebuia să I ror obiect au fost d-nii M·areşa1 Ave- I 'la manifestaţia populară a Frontului Con- iacă anumite dec!araţiuni politice cu pre

reseu şi Gh. 1. Brătianu, adunarea a i stituţional care a avut loc Duminică la textul unei conferinţe administrative ce 
fost deschidă prin următorul cuvânt IlMarna.. se ţinea la Constanţa, conferinţă' admi-
al d-lui Trancu-Iaşi, rostit în numele' Domnilor, nistrativă ciudată şi neobişnuită, intii 
comitetului mixt. Acum câteva zile aţi citit un eveni- :prin publicul ce a fost adus să participe 

CU'vântarea d-Iui Trancu-Iaşi, 
fost ministru 

'ment prea fericit pentru ţara noastră: ,fără rost la. o asemenea conferinţă şi al 

Un tren special ap:ecat să ducă din " doilea prin caracterul agresiv al decIa
,Bucureşti la Constanţa în 100 de marfă raţiilor d-lui prim ministru. Vă rog si 
şi coletărie pe întreg guvernul, (Ilm- i 'reţineţi două fapte constante: 
tate), care fără îndoială---{;Iub impresia 1 - Intâi că de doi ani ~e zile guvernul 
ritmului accelerat cu care se desIănţu-, I d-lui Tătărescu nu poate conduce ţara 
oase evenimentele de mare importanţi in 1 decât cu ajutorul stării de asediu; 
~umea întreagă a găsit de cuviinţă să - AJ. doilea că. cea mai feridtă coali
ţină ohiar un consiliu de miniştri in mer- ţiune de partide po:itice din câte a cu
~ul trenului. ~ceasta nu era <imt pre- nascut istoria noastră, coaliţiunea. Part-i 

Primit cu -aplauze d. Trancu-IaJ}i ' s'a mai adaugat şi P"ovocafiunea ne-
rosteşte următoarele. socotită a primului ministru. 

Cetăţeni a.1 Capitalei. Astăzi cetăţenii Capitalei reacţionea-
După dm'erile, după sulM'in/ele prin I ză cu toată. 'lJigoaroo şi tot entuziasmul. 

eate ţara această a trecut şi trece îneăt I Vă mulţumesc că participaţi la această 
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INAINTE Duminecă, 27 OctomvrÎe 19S5. .................................................................................................. . 
dului condus de d. Mareşa1 'ANereseu cu 
'celălalt condus de d. Gb. Brătianu, a pro
testat tot timpul impotriva acestei În
călcări a pact;ului nostru fundamental, a 
Constituţiei noastre. 

D. prim ministru ştia ce gravi acuza
ţie îl apasă şi a căutat să se disculpe de 
ea. Lăsând la o parte învinuirile drepte 

'Sa u nedrepte pe care d-sa le-a adus CU 
.ş.cest prilej Partidului naţional-ţărănesc, 
eu mă voi ocupa numai de felu·] cum d. 
!prim ministru a înţeles să se spele de 
acuzaţiunea de încălcare a Constituţiei. 

n-sa era atât de impresionat de această 
acuzare, încât in loc să răspundă şi să. 

larate cari erau împrejurările cari au mo
tivat menţinerea ţării de doi ani incoace 
sub stare de asediu, d-6a şi-a. pierdut 
cumpătul şi a întors acuzarea: a cute
zat să invinovăţească. G6 inconştienţă pe 
Mareşalul Avereecu şi d. Gh. Bdtianu! 
(protestări, strigăte repetate ruşine). 

ternice). Deşi 8\'00. Ia indemână. legea 
care-i îngăduia proolamar~.a. stării de 

asediu şi deşi momentul era de o gravi
tate excepţională, Generalul Aval'eSCu nu 
a U:7..at de dreptul său şi a pornit la po
tolirea spiritelor înfierbântAte fără stare 
de asediu. (urale, ovaţii). 

Domnilor, 
,Astăzi citim cum in cutare stat în cu

tare republică se proclamă starea de 
asediu pentru că există grave şi pro
tfunde turburări in popor: schimbarea gu 
'vernelor prin rn,ijloace vio:ente, răstur

narea şefului statului; schimbarea for-

I
mei de guvernământ. Da-r• iarăşi, astăzi 
'Citim cum proclamarea stării de asediu 

I se face întotdeauna pe un timp foarte 
I I ~i.mitat şi indată ce trece primejdia care 
1 a motivat-o starea de asediu este des
I fiinţată. 
! La noi ce s'a petrecut in realitate. 
: pentru Ca stllffea de asediu să fie men-

CARE E PRIMEJDIA? 

Vi întreb fi-l intreb şi pe d. Titărescu 
care este primejdia care ameninţă ţara 
noastră? pentru că. aşa zice Constituţia: 

I - f,În caz de pelicol de Stat". Ce peri
I 'Col e$te alll~,la ca.re dev~ne II-tât ae ap1en~ 
f ninţă.tor, încât pentru salvarea statu:uj 

d. Tătuescu are nevoe de stare de asa-
diu? 

Dar dacă. ţara întreagă nu este ame
ninţati in insăşi exietenţa ei vi în
treb: Este poate vreo instituţie inaltă, 

veche, puternică a statului nostru care 
este ameninţată? Ei, care este aceia? 

1

- să ni se spună. 
Sau dacă nici aşeză.mintele fundamen

I tale ale noastre nu sunt ameninţate, po
I ate că este vreo persoană care întruchi· 
i pează în ea singură întreg poporul, în-

I 
treg statul românes<: şi este ameninţată 

se ocupă cu dJtCTSe afaceri remQDem~ 
toare, ia.r una din cele mai :vechi, din 

cele mal 8ClUllpe nouă tuturor rQmui

lor instituţie, Banca Naţiona.li, gr&T 

COD1p!romisă în tImpul gu~'emărj d-sala, 
'Sub stare de asediu. 

CE ZICE ŞEFUL PARTITUDU. 
LUlt 

Eu mă Întreb, domnilor: guvernul 

d-lui Tătărescu este I8USţinut de 1111 pal'
tid politie care are un şef, altul dooâ.t Tă
tiroscu. Ce. zice oare acest '}el al parti
dului, susţinător al poLticei :d..,Jw Tăm

I'Ie5CU~ atunci când iŞI aminteşte ~ ta
tăl său. fon Brătlanu, a luptat pentna 
IilM!-rlă ţile cetăţeneşti t 

o GRAVĂ INCALCARE A CON8- ' ţinută în mod continuu până azi? 
Vă. aduceţi aminte că în ziua de 30 

I 
de vreun pericol, ei, care este aceia? 

Domnilor santem noi oare 'UIlllopor de 

I 
răsvritiţi"1 de \l'isvrătitori f Suntem un 
popor d~ complotişt,:\ de oameni de' dez

! ordine! Nu, domni!Of', cred că nu existi 

Dacă in ţara noastră este cineva a că
rui viaţă sau măcar siguranţă să fie mai 
scumpă c.zcât libertatea poporului ro
mlneec, să ni se spună pentrucă poate 
atunci am cădea şi noi de acord cu d. 
Tătărescu - iar dacă nu este, datoria. 
d-iui Tătărescu este .să plece. 

TITUŢIEI 
iDeCOOlbrie 1933 a căzut pe peronul gării 

Domnilor, starea de asediu după ori- • .sinaia, primul ministru al ţării, Duca. 
dne ştie este o grarvă încălcare a Consti- Guvernul care i-.a urmat, guvernul d~lui 
iuţiei noastre. Starea de asediu este ridi- rră.tă:.rescu, a fost impresionat, a crezut 

'1 popor)Bl3i blând ~ecAt popoml l'O'l1lâ.nesc, . 
popor mai bun, jaţă. de aceia. ca.re-Î ta.e 
rău, decât poporul românesc, popor care 
lJlerge cu bunătatea lui până la sbdics-

Când primul ministru al ţării mărtu
riseşte că din primul minut când a pri~ 

mit puterea fn mână şi până astăzi, timp 
de aprva~ doi ani nu aTe autoritatea 

ea.rea temporară a celor mai preţioase 
qi:bertăţi individuale, a acelor libertăţi 

pentru care odinioară în Franţa a cu~ 
mult sânge şi au căzut multe capete pe 
eşafod, este suspendarea libertăţFor 

noastre omeneşti indivieua;le, a dreptu
lui nostru de a fi stăpâni la noi acasă, a 
dreptului nostru de a ne întruni pentru 
ti ne spune păsurile, a dreptului nostrll 
Iii! a OOIllunica pr~n presă, de a aduce cri
tici chiar guvernului şi in sfârşit a drep
tului nostru de a fi judecaţi în orice ÎDl

tprejurare de judecătorii fireşti pe cari 
lIli-i dă legea fundamentală a ţării, a.dieă 

de juStiţi;!.l civilă pentru a fi trimişi in fa 
ta \Ulei justiţii excepţionale care este 
justiţia militară. Iată ce este. starea de 
asediu. (Voci: Jos cu ea). 

Starea de 1ISediu este, Domnilor, o 
lSuspendare a Constituţiei. Ea este atât 
de gravă, încâ.t vechea noastră Consti
tuţie.. nu o permitea, iar după războiu, 

tlupă ce am trecut toată. primejdia răz
iboiului şi după ce am trecut, şi primej
dia de G.upă războiu - a ameninţării 
comuniste - de care' cum ştiţi am fost 
e.alvaţi de mâna tare a g~vernului Ge
neral1l':ui Averescu - guvernul liaberal 
~a 19ia când ne-a inzestrat cu noua ti 
a()tuala Constituţie s'a gândit că ax <fi 
\hine, şi prudent, să. permită declararea 
'Stării de asediu prin chiar Constituţie. 
Insă şi-a dat seama de gravita.tea acestui 
act şi atunci a supus-o la două condiţiuni 
şi anume: a cerut ca să existe pericol 
de Stat, şi a.l doilea să se facă prin lege. 
Vă atrag atenţia că chiar in caz de pe

ricol grav de Stat, încă guvernul nu este 
obligat neapărat să declare starea de 
asediu. Ci Constituţia zice: "o poate 
-declara." 

IN 1907 N'AM AVUT STARE 

DE ASEDIIU. 

Vă aduc aminte ceeace s'a petrecut 
într'un moment de mar.e restrişte prin 
care a trecut ţara noastră - la 1907. In 
timpul guvernului conservator condus de 
'Cantacuzino, s'a aprins ţara, ca şi cum 
o mână criminală ar fi tras o dâră de 
puLbere de puşcă din NordUl Moldovei 
'până la Severin. Vă aduceţi aminte îm
prejurările de atunci. S'a sohimbat gu
I'Wrnul prin guvernul liberal, condus de 
Mitiţă Sturza, C8Jre a cârmuit ţara Incă 
:câteva zile cu ajutorul parlamentului 
'Conservator. In ziua de 18 Martie 1907, 

'Parlamentul a. votat legea. stării de ase
diu, adică a votat dreptul pentru guvern 
- dacă crede de cuviinţă - să procla
me starea de asediu. In guvernul acela 
care a primit misiunea să potoleasdl 
mişcarea a fost miItistru de război gene
'it'a::ul Averescu. (Mari ovaţii, aplauze pu-

I 

! - avea dreptul poate să crea;iă - că necesară să guvernt'Zf ţ&l'1J (Ou !~gil. ei 
normale. nu mai a.rece căuta. la eâr-, exiBtă o turburare adâncă şi imensă în 

I intreaga ţară şi că cea dintâi măsură pe ~!deJa. indatori1e civice. ee.-a~ bjuns ma ei 
! 'care trebue s'o ia pentru ca să instau- 1 nl)~ astăzi - vii daţi dv. seama, -- de- -O voce: La Maglavit. 
: I'eze ordinea, este proclamarea stării decit un popor bun să 'plătim biru.ri ca. 'Să D. 'Anibal TeoG.orescu: S'a dus şi aco-
'asediu. A făi:ut-o, domnilor. Asasinatul ingrăşim pe toti 'aveotwierli poIiticif lo! (Haritate). 
I comis la Sinaia a fost cercetat de in- D. prim ministru nu-ş! dă oare sea~ D. Tătăre5{!u poate să uite ocice. Un 
• strui:ţie; s'au făcut percheziţii, arestări ma. m !menţinâ.ud e-t&rea tie asediu. i!ji lucru nU trebue să-l uite d-sa toată via-
~n massă, iar justiţia când a procedat la dooerne iS1e-şi 'W1 blam, un brevet de ta: că este o si:mp'ă improvizare a soar

! judecarea crimei a reţinut numai câţiva ineapa.citate? D-sa nu-şi dă. ~amQ că tel, că esle creaţiunea norocoasi a unui 

.

!. 'Vinovaţi: trei sau patrl1 ... Aceasta în- ~tnnci câ.~.ai ~ Îndemână balt>netele şi j glo~te n~n~rocit. 
semnează că primejdia nU era atât de , Justiţia lmihtara, nu geniul unui dontH ŞI atunCl, d-lor, nu numai noi dar fn-

: intensă şi atât de mare încât să moti- Tătăresou ~te nooe68r să guvemezto treaga ţară către cine trebue să-ş.i în
: veze proclamarea stării d~ asediu. Dar ţara ci şi mintea restrânsă a iUltimului !drepte privirile pentru ca să fie scoasă 
: eu nu voi face un proc~s d-lu,i Tătărescu ~turător de stradă o poate guverna'! din ruşinea, din degradarea, din umilin
~ ,că s'a lăsat atât de repede intimidat de '1 D. Tătă.re.ron ,nu se intreabă oare. niCi- ţa, în care este ţinută de aproape doi 

t.sasinatul din gara Sinaia.. lju! Proc6~ ! «lată ce !Zic etrăinll despre noi? Nu tn- ani, de cătte aceia cari singuri sunt in 
i sul s'a terminat şi vinovaţii - acei găsiţi, treabă: ce se petrece oare la voi de ~ măsură să spuna cu:vântu~ rii~belitbi@ft-. 
~ vinovaţi chia,r de justiţia excepţională a , me ce sunteţi singurul sta.t din lume ca- ohestiuni ce înaltă etică constituţională. 
stării de &.Sediu - şi-au pridnit pe- :re vă ronduc6ţi bU s~ de asediu per- Către cine să ne îndreptăm "Iloi? Cui să I deapsa, . Qi.noot'! D. Tit.ărWlcu a Uitat să-şi pun' dăm noi această misiune decât celor doi 

I Ei, deatunci ce mai este? Ce s'a mai aooastă intrebare? D .. s'a p'reocupat in cari se ridică ca doi brazi drepţi, falnici 
\ 'petrecut în ţara românea.e.:ă ~entruca pretAtsa. conferinţă administrativă d6Ja Şi frumoşi în mijlocul unei tumw de po
I acest regim sever, neconstltuţional de I (lonstanţa de a1lceva: să arate.·ip6 a.re si Hticiani a căror veşnică atitudine este: 

oprimare a libertăţilor noastre indivi, I facă Î.n timpul oe-.i mai rămâne să guver.- cu capul plecat şi cu mâna intinsă? Cui 
dUa'le să fie menţinut cu acea străşnicie neze Uitând ~ ne swmă cari sunt r... să încredinţăm această misiune de cât 
'şi prorogat din şase în şase luni în mod ! deie guvernărH d-sale r- clrla.r .,sub stal'l' !Mareşalului Averescu şi lui Gth. Brătianu 
aproape automat! ; d~ a.sMiu: vice-preşedInţi de senat eari (mari aplauze, ovaţii pre':ungite). 

DisClll~sul d-Illi Gh. 1. BI-ătiallU 
D. General Văitoianu a anunţat : d; 

Gheorghe Brătianu are cuvântul. Mul~ 
. ţimea a izbucnit in urale repetate şi 
I ovaţii prelungite. Apoi d. Brătianu a 

spus următoarele: 

I dică împotriva lui ,toate forţele poli-

I tice conştiente. 
, Guvernul care îl mentine îşi în-
I ' i suşeşte astfel o covăJrşitoare răspun-
I dere. Elae face instrumentul unei aso~ 
I ciaţii de jaf, de destrămare şi chiar de 

Cetăţeni! I trădare, care operează la adăpostul 
"Frontul Constituţional" care v'a 1 măsurilor ce i le-a impus. Zadarnic 

chemat la această adunare ~r,:. şi-a 1 reprezentanţii săi se fac avocaţii unei 
căpătat numele din iniţiativa conducă- I astfel de cauze. Făţărnicia lor nu mai 
·torilor săi. El şi-a primit botezul de~ , înşeală pe nimeni. Nu mă voi ocupa 
la opinia publică a ţării care a văzut I deci nici de persoanele, nici de păre
şi vede în el garanţia nădejdillor şi I riIe lor, dacât în măsura în care rep
a năzuinţelor ei celemailegitime.Deiroduc instrucţiunile ce li se dictează. 
aceea el sporeşte mereu şi nu va în-I Am însă datoria de a lămuri unele 
ceta decât atunci când această opinie fapte şi de a spulbera unele calomnii. 
publică ce I-a creat va fi găJsit deplina I S'a· făcut de curând, printre ironii 
satisfacţie a revendicărilor ei. Sun- I ieftine la adresa frontului nostru, in~ 
tem adunaţi aci ca să ridicăm din I sinuarea că noi ca partid naţional li
nau cuvântul nostru cel mai hotărit I beral am fi revendicat puterea. ali
de protestare impotriva regimului, tnri de spiritul, Constituţiei noastre 
cenzurii şi al stării de asediu, mereu l' şi deci împotriva ei. S"a spus că. din 
prelungit din an in an, prin deciziuni I resentimente şi supă rări personale 
fără justificare, raţiune ori ruşine. I ne-am fi schimbat atitudinea. S'a 
Acest regim întăreşte tot mai mult afirmat mai ales, Cu o cutezanţă. pe 
peste hotare impresiunea că ţara es- care numai adevănl1 n'o poate avea, 
te ameninţată de grave turburări: că ne luptăm Împotriva unor ~ver
el distruge orice urmă de încredere sari creaţi de inchipuirea noostrăl şi 
în stabilitatea aşezămintelor şi în c,ă, nu există foarte oculte În cânnui
paşnica ei desvoltare, încercând să rea. României. 
dea permanenţă stărilor anormale in La cea dintâ-i imi veţi îngândui nici 
viaţa noastră de stat. De aceea el ri- să nu răspund. E doar ştiut că În 

toată acţiunea noastră in ultimii cin-! ci ani, am respins avantagi le puterii 
când ele nu se potriveau spiritului 
aşezămintelor noastre constituţiona
le. fie pentru că. aranjamente arbitra
re nesocoteau vointa şi conştiinţa pu
blică, fie pentru că nu în telegeam să. 
primim, ca alţii, onorur~ şi rispunderi 
fără. libertatea şi securitatea. nooesa.ră 
unei acţiuni:de guvernământ. 

S'a mai zis că am fi în contrazice-
re cu noi înşine şi că ardem astăzi ce 
am adorat feri. Şi aci adevărul e lim
pede. In 1935 ca şi in 1930, noi apă
răm acelaş principiu, aceea.'jIi institu
ţie monarchică pe care am voit-o şi 
o voim ÎntemeiatA pe toate garanţii
le Constituţionale care-i determină 

existenţa.. Acum cinci ani, ne-am În
suşit nătlejdiile şi năzuinţele unei ţi.
rL Când aceste nădejdi au fost în
tunecate, ne-am afirmat îngrijorarea 
cu aceeaşi sinceritatet şi cu aceeaşi 

hotArire. Noi rămânem şi astăzi în 
aceiaşi atitundine, desinteresată dar 
inflezibilă. de apărarea. a Monarchiei 
împotriva tuturor acelora cari Îi îm~ 
piedică menirea firească şi rosturUe 
normale. 

Ne-am exprimat o convingere prin 
jertfă., unnărim realizarea ei priit 
luptă. 
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Duntinecă, 27 Octomvrie 1935. = 7. INAINT~ 

Cunt si. calificăm Însă. pe acei cari 
pentru 1010suri personale, &dom as
tăzi chipul pe care l-au ars ieri, pe 
.aceia ale căror prevederi şi convin
geri anterioare au rA.mas înscrise in 
arhivele Ministerulul de interne? Se 
poate că În această privinţă d. PrIm 
Ministru să fie lovit de amnezie. Dar 
'chiar dacA, emoţionat de simpatia 
ce o arati fiului lui Ioan Britia.nu. a,.'jd 

~'oi sA. scuz această lipsă. de memorie, 
şi inci sunt obligat ca Istoric să-i a,.

mintesc şi fa.ptele şi documentele. 
, , Ori unde ne intoarcem privirile, 
ameniţările Tăsboinice se ridică în ju
rul nostru. Se vorbeşte mereu cu em
fază, de tăria 'alianţelor noastre, de 
înarmarea ţării pentru care se cer 
necontenit noui şi mari sacrificii. Dar 
dne le-ar refuza, aceste jertfe, cui 
l-ar trece prin minte să conteste uti
litatea acestui efort, dacă nu 'am ,avea 
ÎI! faţa acestei frazologii bombastice, 
ta bloul sinistru al unei ţări expuse să 
fie aruncată mâine in toate conflic
tele ce pot isbucni ori când in centrul 
~i răsăritul Europei, nepregătită şi 

desarmată, fără pavăza armamentu
lui care de ani de zile se comandă dar 
nu se execută, fără reazimul moral al 
'Securităţii lăuntrice şi externe? 

Nu ne-am ocupa deci de persoane ori 
c(J,fi le-ar fi numele, dacă n'l1 am vedea 
în acţiunea ce o patronează o sistematică 
zădă/-niCi,'e a Apără7'ii Naţionale, o (l>re
cuătire a aservirii României unor tendin-

te străine de fiinţa twa.8tr41 ce Bt Ma

nifestă tot mai limpede în etatismul care 
~oncentrează bogăţiile ţării în mâinile 
câtoTt'a profitori, în înfiUrarea incea.stă 
dar sigură, cu atât mai primejdiasă cu 
cât complicităţile ei sunt -mn.i numeroa
flC şi mai adânci în conducerea stahdui, 
a concepţiilor vrăjmaşe naţiunii ~i so
cietăţii româneşti în înlăturarea tot mai 
desăvârşiM, a oricărui spirit de libe,rta
tea şi de demnitate, onteneasca şi naţio
naLă, în cârmuirea b'ebuilor obşteşti. 

Mâine, robiţi şi desarmaţi, vom asista 
la, prăbuşirea ţării, dacă nu vom pu'ea 
sfă7'âma cât mai e vreme 1wzeala cea mai 
periculoasă împotriva fiinţii acestui ne
am. Ţinem deci să se ştie: există prin 
noi, în ţa,ra, aceasta o forţă al cărui pres
tigiu sporeşte prin loviturile însăşi ce le 
înfruntă; care veghează la, apărarea pat

rimoniultd strămoşesc, înlăuntrul şi în 
afa7'ă: înlăuntru pentru a împiedica pe 
vrăjmaşii ce ne pândesc să pă.'jească, în
tocmai ca în 'marile vre?nuri a căror a
mintiri e încă vie în noi, un Rege liber 
într'o ţară puternică ~ apărată. 

In afară, pentru ca rămânând cre
dincioşi alianţelor noastre, la Miau 
N03Jpte ca şi la Apus şi Miază-Zi -
noi vedem cea maJÎ sigură chezăşie 

de rezistenţă în noi înşine, in pregă
tirea cât mai desăvârşită şi mai repe-

'de a ţă'l'ii, pentru că ne vom opune 
cu îndârjire ca fără ştiinţa naţiunii, 
graniţele României să fie deschise în
căerării, pe teritoriul nostru, a Un-

perialismelor străine şi poftelor lor 
1 seculare de asuprire şi de cucerire. 
I Căci naţionalism ul nostru este ace
[la al vorbăriei goale a guvernului care 

nu poate acoperi aserv,irea 8a tot mai 
deplină ,influenţelor străine. Naţiona

lismul nostru va şti să a.pere şi drep
turile Românilor in ţara ce O stăpâ.
nesc şi avuţiile acestei ţări pe cari in· 
conştienţi! şi profitorii le scot la me
zat, fără a se gândi la sărăcia de as
tăzi şi la nevoile de mâine. Dar acest 
naţionalism nu se poate despărţiri o 

clipă de noţiunea moralei şi a cÎnstei. 
De aceea nu pot încheia de cât afir. 
mând încă odată dela această tribună. 
că, ticălo.şille cari de atâta vreme ră
mân ,nepedepsite vor găsi în condu-

I 
cătorii acestui front răsbunători im

I placabili. Să ştie jefuitorii fără ruşi
Il ne ai avuţiei publice, corupătorii şi 
traficanţlii cu obrazul şi cu trupul ţă

'1' rii, ori unde s'ar afla, să ştie în spe
cial acei vinovaţi de desarmarea no
astră de astăzi, că prin noi, braţul 

l dreptăţii se întinde asupra lor şi că 
Va şti să-i apuce şi să-i târescă la 
ispăşirea pe care o merită, ori cari 
ar fi piedicile şi ori unde le-ar fi a
dăpostul. 

S'a vorbit, în jurul acţiunii noas
I tre, de şantaj. Şantaj facă acel cari 
I UI1Ilăresc ambiţii şi folosuri persoa
Inele. Noi stăm în slujba. ţirii şi lup
! tăm fări preget şi fără teamă' până 

la desrobirea şi la. mântuirea el 

Si. vedem cum glisueşte această lege 
şi cum se petrec lucrurile de fapt. 

Art. 1 din sus numita lege sună astf21: 
"Starea de asediu nu ee poate declara 
decât in caz de pericol iminent pentru or· 
dinea .i siguranţa publică." 

Cam acel aş text găsim .1 in actuala I (!()nstituţie, la art. 128 al. il şi anume: 
In caz ae pericol de stat se poate prin 
lege institui frtarea (i{! asediu generală. 
sau parţială. 

Evident că asasinatul din Decerobr".k 
1933 .. fost un fapt reprobabl\, darorlt 

desigur unei aberaţiuni foarte regreta
bile, dar el nu poate să justifice intru 

nimic urmările sale politice. 
Dacă pentru mOl1lent Upsa. de sâng. 

rece şi groaza de un pencol închipuit au 
făcut să se recurgii. Ia o măsurA ro t,d. 

tu,l in afari, de lege nu se poote justift~ 
şi nici măcar expUCil menţinerea a.ceW 
stări de lUcruri extl'a legsJe, !JJ după ~ 
ee1'ea momentului de groază. 

In Franţa. au fost asasi.naţi doi Pre
şedhţi ai &epubllcli: Sadi Carnot In 
1894 şi Paul Doumer In 1927. In ItaU. 
a fost a.sasinat in 1900 Regele Umbe:ri 
ti nimeni nu 8'1. gândit nici In Frnata 
mei in Italia si. recurg! la starea d~ 

asetLu. 

DisCllrsul d-lll'i Jlaresal 
. . , 

~ 

AvereSCll 

Anul trecut a fost asasinat Pr~l1~ 
wl8 consiliului de miniştri austriBc ,1 
deşi asaslmtul era in legătură cu o. mlt
eare sediţioasi. In stat, care punea In 
joc situaţia. WHticl a republicei, totuşt 
s'a. Inst".tnit starea de asediu nwnal din 
acest punct de vedere ,i cum s'a potolli 
miljcarca şediţioasă a urmat imediat rI· 
dk.&rea stărW de asediu! A fost o mi· 

Când d. General Văitoianu, a anun
ţat "d. Mareşa! A verescu are cu'Vân
tul", mulţimirea din sală a şi isbucnit 
in urale şi ovaţili. furtunoase care au 
durat mai multe minute; o manifes
taţie similară s'a produs în acelaş mo
ment in stradă unde miile de oameni 
~e staţionau luând cunoştinţă prm 
megafon că va vorbi Preşedintele Par
tidului Poporului a izbucnit în mari 
urale. 
După restabilirea liniştei, a luat cu

vântul d. Mareşa! A verescu, rostind 
:următorul discurs: 

Domnilor, 
Regimul politic sub care triim de 

'câteva timp Încoace este în toată' pu
terea cuvântului, regimul bunului 
plac. 

Pentru el nu existA nici o frână. 
Nu-i impune respect nici o lege, ni

ci chiar însăşi Constituţia! 
Dovada cea mai vădită ne-o dau: 

starea de asediu şi cenzura. 
Nu ştiu dacă cele ee spun aÎd vor 

pătrunde în publicitate, căci cenzura 
mi-a tăiat lucruri mult mai puţm su
pără.toare, ca cele pe cari le-aţi auzit 
deja astăzi, şi veţi mai auzi în cele ce 
urmează. Eu vă făgăduiesc să fiu cât 
se poate de moderat şi mai ales cât 
se poate de scurt. 

Pe ce se bizue cei, cari exercită cen
"ZUra. şi ne priveazA. de un drept, ga,.. 
l'antat expJicit de Constituţie? 

Să-mi daţi voe să lămuresc acea
stă chestiune pentru, care in omeni
re s'au vărsat valuri de sânge şi de 
care noi ne batem joc, pentru că ne-a 
venit mură în gură, dela alţii, fără să 
fi făcut cea mai mică jertfă. 

Art. 128 din Constituţie spune Iă
lllurit că ea nu poate fi suspendată 
nici in totul nici in ,parte. 

Aceasta înseamnă că atât cât nu 
este modificată Constituţia noastră, 
'bună sau rea, trebue să fie respecta
tă, in Intregime, fără cea mai mică 
ştirbire. (aplauze). 

Starea. de asediu şi cenzura sunt 
'Ştirbiri brut.aJe aduse Constituţiunii 
< a.plauze ) • 

In art. citat 128 este spus la a1inia.
tul al doilea. că: 

"In caz de perkol de stat se poate 
prin lege institui starea de asediu". 

Prin care lege s'a instituit starea 
de asediu, 'Sub al cărei regim trăim 
astăzi, iar pe de ~tă parte: ce anu
me-pericol ameninţă Statul? 

Nu cunosc nici un pericol de stat. 
Există un pericol foarte serios pentru 
unele persoane, nu însă pentru stat. 
,Pentru a protegui o mână de persoa
ne cari şi-au făcut şi continuă. a-şi fa
ce toate mendrele în ţară, se priveazA 
Intreaga populaţiune a ţării de drep
turile garantate explicit de Constitu
ţie. 

Este o văditii călcare de lege, ori 
cum am întoarce lucrurile; de aceia 
putem a.firma. că. toţi deţinătorii de o 
putere, oricare ar fi ea, în compune
rea statului şi au jura.t la. intrarea în 
funcţiunea respectivă că. vor păzi 
Constituţia, sunt sperjuri! 
Vă rog să luaţi aminte: 
La 14 August 1916 s'a votat o ,lege 

consistând numai dintr'un singur ar
,tico! care suna astfel: In actualele 
împrejurări excepţionale şi până la 
restabilirea păcii Europene, starea de 
asediu va putea fi declarată prin Dec
ret Regal, în cuprinsul legii din 10 
Decembrie 1864" •. 

Atrag atenţiunea celor cari mă as
cultă, asupra următoarelor două pune 
te. .... 

Intâi că legiuitorii din 14 August 
1916, în împrejurările excepţionale de 
atunci, căci războiul EU'l'opean era în 

! totul său, şi armata noastră era pe 
picior de război, dădeau prin lege Su
veranului dreptul să decreteze decla
rarea stării de asediu, în cuprinsul le
gii din 1864. 

Al doilea, că Regele putea exercita 
acest drept nmnai până la restabilirea 
păcii Europene. 

Cu restabilirea păcii inceta şi acest 
drept. Or, Domnilor, pacea a fost res
tabilită prin tratatele dela. Versailles, 
dela Trianon dela Lausanne iar arma
ta noastră a terminat complet demo-

bilimrea şi trecerea definitivă pe piCi~ 
or de pace Ia 31 Martie 1921. 

5_ in adeviI" trecătoare. 

X. JIOI, tari binecuvâni&tă de D4e' 
Jucrorlle meiriJ altfel. Nu este vorba de 
pMlDAljdie căel primejdi. DlI a exltat fi Dela această dată, legea din 14 Au

gust 1916 rămânea perimată, adică 
ddinitiv anulam, iar dacă alte Îm- nu existit 

Să.IDIi daţi voe să iau o pil:dă mai isbi
prejurări 81" fi cerut din nou declara-
rea. stării de asediu, ar fi fost obliga,.. 
tor necesară votarea unei noui legi, 
aşa cum cere al., n de sub art. 128 
din Constituţie. 

toare, din însăşi ca&a noastră. 

A existat () eată şi la noi pericQl. şi 
pericol de stat în toată puterea cuvâ-ntu· 
lui şi anume Răscoalele Ţărăneşti. din 

1907. Pericolul era atât de mare încât Lucrul este perfect lămurit fi t0-
tuşi noi avem instituitA starea de ase- oamenii politici de atunci, cart· nu erau 

d· d • b' d nici mai puţini patrioţi nici mai puţini 
lU e ma.~ me e un an şi jumăta- I . . • . " A' 

te fără să. se fi votat legea. cerută de I capa;bil.l, deca.t cel de a2ll, sau, ga.ndit da
Constitutie că 2 corpuri '.le armate streloCn, pentru 

In ziu: d~ 30 Deeembrie 1933, în ur- a restabili ordinea. 
ma regretabil ei asasinării a Primului Mi- Groaza eraatâ-t de ma.ret încât parla
nistru Ge atunci, r, G. Duca s'a instituit mentul conservator. pe plmctul Q6 a fi 
prin simplu Decret Regal starea de as~~ dizolvat, a votat pentru gUvernul lihe-

;diu sub rezerva ratificării ulterioare, 
prin lege, ceiace s'a şi făcut la 16 Mar
tie 1934. 

De atunci s'a mai prelungit leg8a pâ
nă in prezent încă de trei ori, pentru 
câte 6 luni fiecare dată! Aşa Se face că 
avem astăzi în vigoare o lege, isvorâtă 
dintr'un Deeret Regal şi reintărită. din 
nou in momentul când-i expira tennenul 
de 6 luni pentru care a fost votată, 

La o întrunire publică din T.-Severin 
cu ocazia ultime:or alegeri parţiale din 
acel judeţ, s'a vorbit de oportunitatea 
modificării, Constituţiei. 

Luând cuvântul, am spus că înainte 
'de a ne gândi la modificarea sau men
ţinerea, aşa cum este, a Constituţiei, im
,portant şi urgent este să intrăm în Con

stituţie (aplauze puternice). iNoi trăim în 

afară de Constituţie, căci atât Inaltul 
Decret din 30 Decembrie 1930 eât şi 

raI, intrat atunci în funcţiune, legea pen
tru aplicarea stării de asediu şi a lăsa.t-o 
să fie aplicată, de aceasta din urmă.. 

La primUl consiliu de :minif}tri am 
deelarat în calitate de ministru de război 
că după convingerea mea ordinea 'Va.fi 
restabilită, cu siguranţă, fără să !fie ne
voe a se recurge la starea. de. aseou. 
Intreg consiliul a primit cu satisfacţiune 
declaraţiunea mea, iar Regele Carol 1, a 
ma.nnest&t chiar bucurie, când a f<lst 
pus în cunoştinţă de hotărârea consiliu

lui de miniştrL 
Unul din :miniştrii conservatori, mi-a 

spus: Ce aţi făcut, a fost foarte inţelept. 
N oi am votat legea, dar dacă ar fi tre
buit să o ap:ică,m, eu m'aşi fi opus. Le

gea din 1864 esta lovită. de nulitate, de 

textul explicit al Constituţiei 
M'am. oo('.urat de douA ori atuncl, cii. 

am avut fericita inspiraţie să dedin Il-

trei legi consecutive pentru prelungirea p~rea stării de asediu şi sunt in aceiaşi 
stării de asediu sunt o eălcare flagrantă măsură uimit, CUln de se găsec În ţ&.ra 
a Constituţiunii. Ziua în care S~ va intra noastră azi oameni, oari fără. cauză bine 
în legalitate nu va fi o zi de veselie, pen- cuvânta.tă să pe populaţiunea sub jugul 
tru acei care ~i-au bătut joe de ea! 1 unei legi în afară de cadrul Constituţiunli. 

Voi reveni asupra acestui punct. l:Deşi absolut neconstituţională, deoare-
Pentru moment este încă. ceva. Odată ce totuşi ea se aplică. eu tendinţa de per

ce se apucă pe calea bunului plac se manentizare, să. intrăm puţin în econo· 
merge îna.W.te fără nici un scrupul în ori mia ei: Art. 3, 4, 5, şi 6 din text explică 
ce direcţie. din ce eonsistă starea de asediu. In ari. 

Starea d{! asediu este aşezată în ba
za !{!gii din 10 Dac. 1864. 

6 sunt enumerate drepturile ce capătă 
autoritatea rnili.ta.ră în regimul stări ase-
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diu. SWb număru·; 4 este spus, că ea are ADEZIUNEA a cenzurii, cari nu apără o ţară mun~ lmpo,fa,.,. evenimefe 
dreptul: de a opri publicaţiile şi a adună- Blocului cetă.ţenesc pentru mâutui- citoare şi cinstită, ci pe cei cari fură polifice ' 
riIe pe cari le va crede de natură a ex- rea ţării. ţara şi mint pe rege, cunoscând ei S •• clti .. lu! r.,i_al 't 
cita sau întreţine dezordinea. Urmărit în chip cu ,totul 'special de "Frontul Constituţional" înseamnă un ,," 

Pe baza I8CElStui aliniat, s'a instituit cenzură şi starea de asediu numai I front legal care chiamă ţara pentru a F'jl'ăroântările politice sunt în toiu. Du-
cenzura şi se opreşte a se publica păreri pentru că arăta şi ataca pe toţi tică- detennina şi partidele ... să intre în le- pă întrunirea dela Marna, care a pro-
9i afirmaţiuni cari nu au absolut nimic Iaşii vieţii noastre publice ori cât de galitate, declară că va colabora cu dus o adevărată panică intre guverna-
de comun cu ordinea şi siguranţa publică. mici şi oricât de mari, neurmârind de~ "Frontul Constituţional" al d.J.or Ma~ I melltali, punâ.ndu-i într'o situaţie foarte AB( 

Se scapă însă din veC:ere, că legea cât câştigarea acelor libertăţii şi drep- resal Averescu şi Gh. Brătianu, nu ! critică, zilnic se aud fel şi fel de ,tiri. 

din 1864 a.lost anterioară Constituţiunii tur~ ce~ţ~n~i ~ca;e se cufundă în,săşi n~ai până la sfă.rămarea ruşinosului I Situaţia politică e. deci, într'o periodă 
din 1866, in care se abroga, prin arL 129, legil~ ~ ~Şl ~~ra de cru:e ? ,na!lU~e jug al stărilor excepţionale, dar şi de criză. Opoziţia se pregăteşte serios ti Al 

tot ce era. contrar prevederilor acelei nu-şI merItă ruCI numele ŞllliCl paman ~ - 1 asigurarea unei vieţi demne pentl'u ziua câ.nd criza va deveni,publică 
Constituţiuni, di5poziţhmea eare s'a men- tul care O hrăneşte, - înţeIegâ.nd ca, ~~:tul şi demne de nă.zuinţele Ro- şi când va trebui forma.t un guvern nou. 
ţinut ..; de către constituanta din 1923, în ceasul acesta cea mai mare dintre M. S. Regele, care şi-a reluat ~ta = ..... . , mâniei Mare. ---
sub regimul cărei se presuplUle că primejdii este prelungirea făţarnică de lamă, se infonnează.. Vor fi primiţi 
trăim azi. şi provocatoare a stării de asediu şi Preşedinte, Gr. Forţu. în &Udlenţ& toţi ~fi :cle partide. I I 

In arL 137 găsim spus foarte explicit: Din jnfOl'lIUlţi~e pe ~~ le ~eţ(nePl> i 

Din ziua promwgarili Constituţiunii sunt Discursul d-lui General V ăitoianu din sune bune, aflam urmatoarele: .,' 
desfiinţate acele dispoziţiunile din legi, La. iuooputul săptămânli viitoare Ma- F 

Decrete, regU':amente şi orice alte acte fost pres, edinte de Consiliu reşa1ul Aye~ i\'a sosi in Capitală. ealt 
contrarii celor inscrie în prezenta Con- }).-sa va I'fID1ite S1lvera.nul~ ': moţiunee dar 
stituţiune, Aţi ascultat cuvintele cal<ie şi pline de I prezentanţilor diferite şi cari a. :n găsit că prin ,cs.re se protestează contra. ~trmnii pop 

Nu mai puţin explicit este art. 128: patriotism a reprezentanţi:or Partic.ului este de datoria lor să dea in vileag seu- 1 ,i smrii de asediu. , ~ 
Constituţia de faţă nu poate fi suspen- Poporului precum 9i acela al Partidu- tiDrente1e 00 ii animă fată de aeţDlm.e8 Dwpă aceasta, d. Maref}8J. Averescu. ma..i 

da.tă nici in tQtal nici în parte. I lUd L~be:aJ, făurit~rii ape:ului, _la :F~ntulw ~tituţ:iona.l, in marea. prt. urmează să. fie primit in audienţă de 1.4. Wtl 
Jar art. 25, unul Cin cele mai impor- care aţi raspWlS cu atata entuzlasm., tau- mejdie ce se mtrezăref}te. S. Regele, audienţă care, va fi urmati cbe 

tMte din Consutuţie, este în intregime ritorii Frontului ConstituţionaL de rezia- <Ju cuvinte calde şi pline de avânt, ei de ~te evenimente politice. iIW 

şi In mod brutal nesocotit de actualul tenţă la incercările ce se fac pentru des- au manifestat adel'&l'ea lor Se afirmă, in legătură cu aceasta. că. iull 
regim. iEste de prisos a-l ,;nai rep~~ce: II trămar~' a.şe.zămintelor de temelie ale Cetăjeni,. tot să.ptămâ.na v~toare, d-l Mareşa.! Ave-; , l 
'Voi menţiona numai doua prescnpţlunl Statuhu roman. In lupta iniţiată de Partidul Liberal rescu va avea o mtrevede:ce cu d. C. Ar- cbe 
din el. Aţi atlZlt cuvintele înălţătoare şi pline ti Partidul Poporului, În lupta ce ~ în- getoia.nu şi alta cu <1. Grigorie Iunian,!n tCO 

.,Nici cenzura, nici o altă măsură. pre- de ingrijorare ale conducătorilor acestor teţeşte acum şi m&i putemic, In apl'Cl- care se va fixa un plan comun de acţiune. apr 
ventivă pentru a.pariţia., 'Vinderea sau partide, Mareşalu: Averescu (aplauze şi bare., şi particlpa.rea dv. entuziastă şi Şi după câte aJ'1ăm, noul guvern VA fi 'e'" 

distribuţa oricărei publicaţiuni nu se va ah. Brăti>J.nu (aplauze). I plină de curaj civic, in rezistenţa vajnieă format Dumai sub preşedinţia ~lu-. 11 

putea înfiinţa". Şi unul ţii celălalt, plini de drag06te a tuturor: cetăţenilor doritori de binele hri "Averescu, In sprijinUl acestu:la.stă pe ~ 
,,.Presa nu poate fi supusă nici odată de jară şi de neam v'au spus tot ce vi se I public ~ toate ~~~le ~re d~ ~ de o parte situaţie internă ~ ~la.mi, teo 

sub regimu1l avertismentelor". putea spune şi am ferma oonvilngere ~ . la ma.rgmea prapastiea văd nădeJdea astăz Oi oonducere 'de JllAre aUt.orttate. InUl 

J)omJillor, s'a inţeleS tot ceea ce trebuie să se in· I unui viitor mai bun în scurtă vreme. iar pe de i&lta cea e!de .... ă. 1Il~1 
Nu cred că pot incheia mal bine I f.eleagă de mintea şi de sufkd;ele dv. tu- I Urind tuturor hbAndA deplinA. m Presa inregistreazA. - a.tât& iC&t poate, "'li 

strigătul meu de protesta.re, decât b1fnatEl de flaci.rea patriotismulol şi • I lupta. ce duoem. pentru recăpătarea 11- _ acest fapt ,i comentează i fa\'Orabil clie 
reproducâ.nd aici in parte, Declara,ţi- de~tăţU. bertăţilOI' eetăţeneşti dau ootlrfi urmă- mişcarea ;Froowhu Constituţional.Ohiar 't 
unea drepturilor omului, cuceriu, cu Aţi allZlt cuvintele şi decJaraţdle ~ I toa~ zia.reie de dreaptă. a.:mmţă 'că. oondueăw- . ViDI 

şiroae de sânge in Franţa, votau, la riJ celor ~ouă partide ce IO~:lă ~- .'ât 
27 August 1789 şi puse ro capul CoBS-tui <Joustituţ:iooal, se pregătesc werioe- IlJ· 
tituţionei Franceze in 1791. ;11"0 ,... • -'-1 ;11 T V pentnt ziua. 'de mâine. ( per 

Art. II. Scopul oricărei asociaţrl.uni J.,. ~ .Il, ... U..J... W' .I:JI Ca o compleetare 1'8 cele ~ '."4; 

politice este de a conserva drepturile • - I ziarul, Adeverul publică următoarele: _ el. 
naturale şi imprescriptibile ale omu- Cetăţenii Capitalel, intruniţi astăzi e9 • In viaţa po2itică internă. a.u izbucrut lDei 

lui, aceste drepturi sunt: libertatea, Septembire in sala .. Mama" la chemarea Mulţimea a aprobat prin lungi şi deodată unele manifestaţiuni cari denota DU' 

proprietate, siguranţa şi rezistenţa "Frontului Constituţional", protestează repetate aclamaţiuni această moţiu~ că nu sînt escluse evenimente impor- iA-.1 

la oprimare. cu ultim.a energie impotriva prelungirii ne. Intrunirea a fost apoi declarată I tante. - deJI 

Art. XI. Libertatea de a comunica stării de a,gediu şi a cenzurii, cu tendin- închisi in mijlocul urarelor freneti. IAStiel, pe Ili:aşte.ptrate, a fost convocat ~tI 

gan~ direa AI' opiniile este unul din drep~ I ta manifestii de permanentizare. v. M un consiliu de miniştri la ora 5 d. a. la. Ind 
"J' I ce şi a strigătelor "Tralască areşa-

turile cele mai preţioase ale omului. Din experienţa de atproape de ! ani, ministerul de finanţe, la care au fost ~icj 
lul Averescu!U "Trăiască Gh. Brătia· 

Aceste principil sacro sfinte şi res- ,'a constatat în nwduL cel mai vădit po- convocaţi numai miniştrii plini. Cilr 

din 'd sibil, că ţara nu se găseşte în situo.ţiu- nu!'· "Trăiască Frontul Constituţio- . ili pectate riguros în ţările OOCI 00- na1!U Convocarea aeestm cons u, pe ne· ţiof 
tuI continentului nostru, vor consti- nea. pentru care Constituţia prevede 4P- • aşteptate, a produs surpriză în cercu-, >01-

tuI meridianul de orientare al politicei licarea. regimului stării de a8ediu şi • riIe politice. . -
Frontului Constituţional, până. când al cenzurii. Nici aşezămintele fund.amen- O prec'zare In timpul t:!ând miniştrli ,erau în 0011- '1'!" .. 
vom isbuti să-şi găsească. şi la noi ap-- tale ale ţării, nici Siguranţ,a Statului nu ~tiu din ceT'curile celor iniţiaţi - şi eari "t.· •. 

, t ~. 11:' Unele ziare au făcut comentarii in Iica.rea lor, fără Bici o ştirbire. (mari 8unt arnentnţa e de tulbura1'ţ .ăuntnce de obicei. .~ose intenţiile primului mi· 
• d' ·d o

• d' f h t 1 J'urul unor cuvântări ce s'a ţinut .CIi -x t aplauze, ova,ţii prelungite, urale, strl- sau e p?'tme3 n m a ara o are ar M- 'Y nistr'U '- s'a răspândit 8"onul va aces 
găte repetate Trăiască Mareşalul Ave astre, dar g?'eşelite în funcţiona.rea apa- a unor adeziultli ce s'au produs, la consiliu ~tă o deosebită Unportan. ţii. nHI 

tul . d ~-t -nd ~ 'l întrunirea de Duminică, a Frontului resen, Trăiască Frontul Constituţio- ra u\ e 8..... 8e pen eaza ap1'oape Zt - politică '11 că u putea da 100 la .,urpnze. ICtl 
mc sub ochii noştri. Constituţional. ~ ~ , 1 inistru este nal.) De . ~ ~ t td ~ t Ni s'a. aratat ca pnmu m COl 

ADEZIUNEA Nu există deci decât o 8ingură ex- Slgur - ca in o eauna m as ~ f{)arte nemulţumit de situaţia economică 

"Cruciadei Românismului" condusă 
de d. M. Stelescu. 

"Cruciada Românismului", mişcare 
politică născută din necesitatea unei 
regenerări a spiritualităţii tineretului 
:român, faţă de starea anormală a vi
eţii politice a statului nostru şi faţă 
de măsurile excepţionale şi 81buzi ve 
luate de actualul guvern, înţelege să 
facă front comun cu acei ce au pornit 
lupta în contra acestor anomalH. 

Lupta noastră separată ce am dus-
o până în prezent credem că va avea 
un efect mai mare alăturându-se 
Frontului Constituţional condus de d~ 
nii Mareşal Averescu şi Gheorghe 
Brătianu şi printr'o acţiune comună 
pusă în slujba cinstei şi adevărului, să 
putem reda acestei ţări viaţa ei nor~ 

mală. 
Trăiască Cruciada, Trăiască Fron-

tul Constituţional. 
29 Sept. 1935. 

Mihail Stelescn 

Tipogr. Erdilyi Hirlap, A1·ad. 

plicaţiu'Ma pentru existenţa la. noi a re- fel de împrejurări - forma fiecărei şi, până la un punct şi de cea financiară 
gimului excepţional: necesitatea de It cu'Vântări aparţine oratorului, ţinem şi că este foarte ingrijorat de faptul că ., 

f d .. o • • d 7_ f însă să relevăm că fondul a fost are-eri e cnttct mentate Ş1, e ace(.U. o- ln8I'IIlarea ţării se face într'un ritm prea 
arte dureroase, incapacitatea, inwralita- laş, stăpânit de ideia apărării Coro- lent. După inforrn.aţiunile guvernUlui, si- ~'. 

anei şi a instituţiei monarchie de tot tuaţiunea externă se prezintă astfel în· tea şi nu rare ori necinstea. 
Pentru aceste nwtive, adunarea pro

testează in faţa, întregii ţării, în faţa lu-
mii civilizate, în faţa istoriei, în cont?'a 
unui regim a că?"'u dăinuire însemnează 

o adevărată degredm'e şi face apel căl

duros la. toţi iubitorii de ţară, nu nwnai 

ce-i poate împiedica misiunea şi ros- • ţ" ". 

I 
cât rec181mă neapăr~t ~a marmare,a aru. 

tul ei normal în viaţa statului :român. să se indeplinească. iutr'un clup mal 

Dealtfel manifestările publicu- I amplu şi într'un ritm mai viu. Ni s'a " 
lui şi adeziunile primite ca spus apoi că guvernul are nevoie, pentru 
şi altele ce vor mai urma, arată ră- opera de inzestrare 8. armatei, de fon
sunetw tot mai adânc şi mai larg pe duri foarte mari pe care nu le poatlit 

să se alăture l.a protestul acesta, dar tre~ care acţiunea Frontului constitUţiO-\ obţine decât, pe de o parte din economii ~ 
când peste oricare alte considera.ţii, să nal îl are în opinia publică a ţării, 'ca- din actualul buget, pe de aAtă parte prin. . 
vie alături cu frontul. constituţional, pt. re vede în el cea mai singură şi efi- nOUL sarcini fiscale pentru bugetul viitor. 
ca într'o patriotică înfrăţire, să facem cace garanţie de înfăptuire a legitime- Or, partidele de opoziţie - se plângI.' 
tot ce este necesar pentru reintrar4l în lor ei năzuinţi. I pl'imul ministru - nevrâ~~ să înţeleag~ 

ordinea. normală. \ aceste datorii, fac greutaţi guvernulw 

• m aM ill *Faa&&DW _ __ 

In situaţia în care ne găsim şi pe cari credem că. o cunosc îmleajWls 
şi 00. noştri cetitori, nu putem să scoatem regulat ziarul "inainte". 

Deocamdată. nici o altă. motivare. Vor veni şi vremurile când ne 
vom explica mai pe larg. 

Până ahmci, cerem tuturora • • • răbdare. Tot cu această ocaziWle 
anunţăm că. d. Ion Jelecuteanu, directorul nostn., contra căruia s'a în~ 
cercat Wl atentat moral, va continua cu mai mare entuziasm activitatea 
sa.; în fruntea acestui ziar. REDACŢIA. 

1 în intenţia sa de a cere noui sarcini fis~ " 

cale populaţiei. 
In cercurile iniţiate ni Se .,punea. ase .. 

a.ră că. nu este exclus, ea. primul ministru. d 
in starea sufletească în eare se află, să \l 

I tragi. şi consecinţele. ~ 
I IAceasta ar însemna ca d. Tătărescu să .,1 

pe 
I prezinte demisia guvernului. e 

Redactor l'esponsabil: ION V ALAHU. 
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