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Majestatea Sa Regele a binevoit să 
ne reinoiască Inalta Sa încredere, che
mându-ne s! ducem mai departe marea 
operă de consolidare naţional A ce am 
început acum patru ani şi prin care am 
aşezat ţara pe drumul inflonrii şi al 
propăşirii. . 

Restabilind finanţele publice, punând 
În mişcare toate resorturile economiei 
noastre, renăscând creditul înăuntru şi în 
afară, inviorând toate ramurile de pro
ducţie - am reuşit fără nici un impru
mut străin şi fără nici o înstrăinare din 
patrimoniul Statului, să creăm ţării noastre 
DOui mijloace şi noui posibilităţi de des-
voltare. De aceea. putem azi continua 
intr'un ritm mai grăbit opera noastră şi 
putem in ace1aş timp păşi pe drumul 
reformelor menite să asigure definitiva 
consolidare a Statului. 

Guvema.rea care se deschide in faţa 
noastră va fi, astfel, o guvernare de con
tinuitate dar şi o guvernare de iDoire în 
toate domeniile. 

Continuitatea In opera 
constructivA 

Gllvernare de continuitate. 
Vom continua să consolidlm ordi

Dea ,i stabilitatea liDaDcial'ă şi si 

I 

practicăm aceeaşi politici de echilibrare bugetară care chezăşueşte 
atât rodnicia muncii şi propăşirea genera]ă, cât şi satisfacerea nor
mală a nevoilor obşteşti, continuând a asigura îndeplinirea tuturor 
obligaţiilor Statului atât in ţară cât şi in afară. 

Vom continua executarea marelui program de ÎDtt.rmal'e a 
ţării până la complecta lui desăvârşire, flcând din această impli
nire cea dintâi datorie a guvernului nostru. 

Vom continua cu mijloace sporite şi într'un pas accelerat ope
ra de refacere şi Înzestrare a gospodăriei naţionale, întroducând 
spiritul gospodăresc în toate domeniile administraţiei generale 
şi locale. 

Vom continua să întărim Şcoala, pentru desvoltarea căreia 
am cerut ţării în ultimii ani jertfe fără de precedent şi Biserica 
în care am 'Văzut întotdeauna izvorul nesecat de întărire sufletească 
a poporului nostru. 

Vom continua să indrumăm tineretul in cadrul aşezămintelor 
de disciplină naţională, asigurându-i mai departe viitorul printr'o cât 
mai largă întrebuinţare in locurile de munci şi de răspundere. 

Vom continua să sporim tot mai mult mijloacele materiale acor
date Sănătăţii PubHce, desăvârşind astfel programul început cu 
atâtea rezultate rodnice şi având drept principală preocupare higiena 
şi sănătatea rurală. 

Vom continua să acordăm industriei ,1 comerţului aceeaşi 
ocrotire. pentru ca să poată rămâne mai departe factorii generatori 
de muncă şi de avuţie în viaţa economică a tării. 

Vom continua să întărim prestigiul şi autoritatea justitiei, 

pl1strătoarea supremă a legalităţii în Stat 
şi să desăvârşim unificarea legislativA. 
Pentru a pune la indemâna satelor noast
re o justiţie rapidă şi lesnicioasă, vom 
re înfiinţa instituţia judecătorului ambulant. 

Vom continua să acordăm aceeaşi 
solicitudine provinciilor unite, în acţiunea 
de ridicare economică, socială şi cultu
rall care a constituit şi in trecuta noastră 
guvernare o :directivă de permanentă 

aplicare. 

o guverDare de continuitate, 
dar în acela, timp ,i o guverDal'e 
de Înoil'e. 

Această guvernare va de schi
de drum ref OI me 101' ce se pot ia
Iăptui azi, datorită situaţ.iei g eae
rale finaaciare meDite să Drg.D
teze procesul cODsoHdării ecoao
mice ,i sociale, al inzesbării ,i al 
transformărilor reclamate de nă
zuinţele vremurilor ce Irăim. 

In ordiDea eCODom ică şi soci
ală, reformele guvernului vor avea 
drept ţel I'idicarea ,i iastărire. cla
selol' producătoare ,i în special a 
plugărimii ,i dlUDcitorimii Doastra. 

Reformele pentru plugărime 
Pentru plugărime - care s'a bucu

rat şi în trecuta guvernare de atâtea 
numeroase şi rodnice înfăptuiri menite să învioreze economia rurală 
- reformele ce vor fi realizate, vor avea drept scop in primul loc 
sporirea veniturilor ei prin sporir~a veniturilor agriculturii. 

Rationalizal'ea, zootec:hnicizarea ,i industl'ializarea 
agricolă vor fi preocuparea de căpetenie a guvernului. Un nou 
program de măsuri sprijinit de mijloace financiare îndestulătoare va 
asigura desăvârşirea acestor mari transformări întreprinse cu cola
borarea tuturor organelor Statului şi a tuturor organelor locale. 

Un prim credit extraordinar de 1 miliard de lei va fi acordat 
în anul 1938 pentru incepeua executării acestui mare program. 

Extinderea, valorificarea şi industrializarea plante 101' telltile 
vor primi însemnătatea unei probleme de căpetenie atât pentru viaţa 
agricultorilor cât şi pentru viata Statului. Lupta pentru inlocuirea 
bumbacului, străin şi costisitor, prin cânepa, inul şi bumbacul româ
nesc va fi dusă până la complecta biruinţă. 

Cooperaţia ,i asociaţia vor fi instrumentele acestei rod
nice prefaceri. 

Politica de susţinere a preţului produselor agricole fi 
de scoborâr. a preJului articolelor industriale necesare 
agriculturii va primi o şi mai largă desvoltare prin aplicarea a noui 
măsuri menite să vină în ajutorul agricultorilor. 

Credite anuale vor fi puse la îndemâna plugărimii pentru ca 
aceasta să poată dobândi totalitatea pământurilor oferite spre vân
zare prin bună învoială de proprietarii lor. 

Constatarea şi aşezarea impo~itelor agricole vor fi refăcute în 
vederea uşurării agricultorilor. 
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2 INAINTE 

ConsQlidarea gospodărilor coloniştilor şi extensiunea colo
nizării româneşti la graniţă vor fi urmărite cu hotărâre. 

Viata satelor va li, ia decursul acestei noui guvernări, 
temeiul tuturor preocupărilor Doastre .. 

Reformele pentru mUDcitorime 
Pentru muncitorime - reformele guvernului vor avea drept scop 

ridicarea materială şi morală cerută de însemnătatea ce această ca· 
tegorie soci'iIă o reprezintă in viaţa Statului, împunând capitalului 
împlinirea tuturor îndatoririlor sale. 

Pacea socială reclamă, azi mai mult ca oricând, stingerea lup
telor de clasă şi secarea tuturor izvoarelor de suferinţă şi nemul
ţumire. Solidarizarea capitalului şi a mUDcÎÎ este azi o ne
cesitate. MUDca trebuie să fie pentru muncitori izvor de 
economie şi de ca pitalizare. Propr ielatea individuală 
trebue difuzată şi in hun-aa muncilot'imii. Sub semnul aces
tor porunci vor fi întocmite şi a plicate reformele guvernului. Prin 
ele, muncitorimea va putea rămâne un eiement de ordine şi de 
conservare, o < forţă de consolidare socială şi naţională. 

Lărgirea sferei de aplicare a asigurărilor muncitoreşti şi sporirea 
aşezămintelor de aststenţă vor constitui un punct capital din acest 
nou program. Acţiunea de Înzestrare a meşteşugarilor şi muncitoÎi
lor cu unelte şi maşini va fi intE:nsificată. 

P.09 ...... 01 dce ; .. ..,~~.;t;; 
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In ordinea înzestrării, măsurile guverr:uld vor avea de scop 
sporirea venitului naHonal prin punerea în valoare a tuturor bogă

ţiilor solului neexploatate încă. Situaţia înfloritoare a finanţelor pub
lice ne îngădue azi să trecem la executarea unui mare program de 
învestiţii industriale. 

Deopotrivă. vom trece cu mijloace noui la executarea progra
mului de Jucrări publice. de refacerea căilor de comunicaţie şi de 
electrificare rurală. 

Executarea acestor mari programe va constitui un nou element 
de inflorÎre a industriei şi comerţului şi un nou câmp de acţiune 
al capitalurilor şi muncii româneşti. 

In ordinea politică. reformele Guvernului vor avea drept scop des ... 
politicianizarea totală a administratiei generale, prin promovarea exclusivă 
a merilului, a muncii şi a competillţU, cu înlăturarea tutulor imfluenţelor 

politicianiste - şi prin asigurarea intereselor obşteşti, cu înlăturarea tutu
ror intereselor particulare. 

Revizuirea tuturor legilor de organizare şi a tuturor practicilor din 
viaţa noastră publică va fi făcută u hotărâre, pentru a Se asigura astfel, 
Ctl un ceas mai curând, aplicarea acestor poruncÎt care vor crea în Ro
mânia Nouă o atmosferă de întăritoare sănătate morală. 

Noul organe de control vor fi aşezate în toată ierarhia de Stat pentru 
a asigura aplicarea acestor principii precum şi executarea a.nei adminis
traţii oneste ti cruţă.toare de banul public. 

In cadrul acestor reforme, noui măsuri vor fi luale pentru a garanta func. 
ponarilor Inaintarea numai pe baza notelor acordate anual de şefii lor ierarhici. 
Anuare pe departamente vor ţine evidenţa situaţiei funcţionarilor. ArmonÎzarea 
salariilor vor fi rezolvată in decursul, acestei guvernări. 

Suflul cel nou ridkat impotriva practicelor invechite, şi care stăpâneşte 
az.i nlzuinţele întregei ţări, îşi va găsi deplină satisfacerc in aceste reforme, ro
ditoare nu prin formalismul legilor, ci prin executarea riguroasă şi cinstită a 
principiilor cari vor sta la baza lor. 

NafionalisRlul .:onslru«:li. 
Reformele acestea vor fi călăuzite de crezul naţionalismului cons~ 

lructiv. 
Acţiunea de ocrotire şi de promovare a muncii româneşti. legiferată 

pentra intâia oară sub guvernarea trecută, va fi completată prin noui mă
suri luate cu respectarea convenţiilor internaţionale şi menite să asigure 
elementului românesc drepturile ce-i revin ca element majoritar in viaţa 
Statului naţional. 

Aceasta acţiune lasă neatinse toate posibilităţile de desvoltare ale minori· 
ta:ţHor etnice băştinaşe integrale azi in viata Statului naţional intregit şi impărtă
şigdu-i toate aspiraţiile şi toale interesele. 

Respectarea. in cadrul legilor, a lîberlăţilor, a limbe:i şi a credinţei lor le 
rămâne pe deplin asî~urată. 

Chemăm şi cu acest prilej minoiitălile noastre conlocuîtoare la o colabo
rare :solîdară desfăş!lra!ă pentru consolidarea şi propăşirea Statului Român. 

Politica < externă 
In aEară, vom continua să ne căIăuzim de directivei", permanente CMe stau 

la baza polilicei noastre externe, expusă pe larg a doua zi după reluarea 
frânelor răspunderii. _ 

In cadrul alianţelor şi al prieteniilor noastre, şi credincioşi aşezământului 
Societăţii Naţiunilor, vom continua să apărăm pacea şi fruntariile noastre veci
nice, căutând să întărim cât mai mult raporturile noastre cu toate popoarele fără 
deosebire. 

O politică de pace, cu respectarea tuturor drepturilor noastre con sfinţite de 
tratate, şi executat in cadrul colaborării internaţionale va rămâne şi de aci înainte 
politica externă a Statului nostru. 

ROMÂNI! 
Infăptuirlle noastre din trecut rămân chezăşia Y'iitorului pe care avem 

dreptul să.-I privim cu încred re. 
Programul de reconstructie naţională ce am înfătî,at reclamă linişte, 

I solidaritate şi muncă în disciplină 
j Această lini~te, această solidaritate, această disÎplină - Guvernul b 

j 

cere azi tuturor conştiinţelor româneşti. 
Ridicându-se peste preocupările persoanele şi peste resentimentele 

trecătoare, toţi Românii sunt datori să se strângă azi in jurul Guvernului 
pentru a.l sprijini şi ajuta. 

Zările viitorului sunt încă tulburi. 
In faţa ameninţărilor ce pot oricând izbucni, pretutindeni gândul unirii 

birue impotriva vrajbei şi duhul înţelegerii alungă puterile rău făcătoare 
ale urli. 

In ţara noastră împovărată încă de greutăţi şi de nevoi, cu atât maî 
puţin ceasul acesta nu poate fi al frământărilor şi al luptelor deşarte, ci 
numai al păcii şi al muncii .aleîncetale, închinate întăririi şi propăşirii obşteşti • 

Cu aceste nădejdi şi cu aceste simţiminte, in numele marilor răs
punderi pe care le poartă, Guvernul Se îndreaptă către Ţară cerându·l 
sprijinul şi încrederea. 

In numele guvernului, 

i' 

<" 

Preşedintele Consiliului de miniştri, 

CI.. Tă.~.e~c .. 

ee 

Teatrul Comunal Arad 
Stagiuna Teatrului Românesc Arad-Timişoara 

7 Decembrie ora 20 ium. 

mlIDEASA. VA.,..,OWTĂ 
Operă comică în 3 acte de Smelana cu Opera R'1mână din Cluj. 

14 Decembrie ora 20 jum. 
ROMANTIO~II 

Comenie in 3 acte de Ed. Rostand, cu ansamDlul Teatrului Naţional 
din Bucureşti. -

--~--------------------~ 21 Decembrie ora 20 jum 

FRATII KJ\RAMAZOFF 
Piesă in 5 acte dupl F Dostoewski de Jacpues Copeau şi Jean Crone. cu 
ansablul Teatrului R. gina Maria, in frunte ("u G. Vraca, R. Bulfînski, G. 

Storin, Tantzi Cocea, efc. 

--------------------Preţul locurilor: Loje parter 320, Lojc et. 1 250. Loje et Il 170 lei. 
Rezervat: 65 lei. Fotoliu 50 lei. StaI 30 lei. Balcon I. 40, Balcon II. 25, 
Balcon III- 17 lei. Galerie 10 lei, plus taXele !e~ale, Pentru spectacolele de 
operă iodoitul acestor preturi. an. Public este avertizat că spectacolele vor 

incepe precis la ora anunţată. După ridicarea corUoei, nimeni nu mai 
va putea intra in saJA. . 

B LETE LA CASA TEATRULUI. 
ii 

AVIZ 
Cu onoare aducem la cunoştinţă, că în localul dela etaj al magazinului 

nostru, vum deschide expoz.iţia noastră de Crăciun la data de 1 Decembrie. 
Vom expune sute de mii de cadouri plăCute şi folositoare, a căror preţuri 
potrivit imprejurăriJor pe cari vor să l~ deIe conform puterilor sale sau obi" 
ectele casOlce necesare, 

,Incepând. dela 1 Decembrie in localurile magazinului nostru, dela par. 
t~r Ş1. dela etaJ. vor sta h dIspoziţia on. p'Iblicului: 42 s?ecialişli, 3 Casse 
Şl frct mese Plotru impachetat, pentru ca fiecare curupăraror să fie 8~rvil 
atent şi prrmt. 

C'mform veC'h:ului obiceiu inh?!,~;nderea noashă. şi în anul aC4?sta in 
afară de m'lTele asortiment al mădurior şi p'eţunle extrem de redu,:!?, or
ganizează împărţirea unei intre~i SeT" de premii< Intre ~cestea În primul 
:ând un :!'a~jarnent de bucă.tărle romplect executat artistic, impr~ lină cu 
Intreg seiV:Cllll de vase n"cesar ac,?stu;;,. 

Noi Vă încurajăm pe D.vaastra C'u marele as 'rFment şi preturile dUne 
rugându-Vă în schimb să n~ incurajlţi cu cumparăturile O-voastră. ' 

Cu deosebită stimă, 

ALBERT SZABO 
mare maoa~ID de stJcldrle şI por/elanurl 
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INAINTE .. Oi -
o. ministru lonescu-Sisesfi În judetul Arad 

_. -

are întrunire la Pecica n.'au putut fi vaioruicate, a.,a scumpit mărfurile, aşa se ex 
după cum ne cerea străinăta. plică de Ce mărfurile ce le 

\ tea~ fiindcă nu corespundeau cumpără ţăraDnl sunt mai 
Declaratiile d-Iul lDlnlstru lonescu-Slseştl I cerinţelor şi standartul vieţii scumpe, decât ceiace vinde el. 

Luni 6 Decembrie, organizaţia ing, insp. E, Podoabă, in~. N Cine a desrobit ţara românească nu era ri-licat acolo unde tre- Guvernul are însă grijă ca 
. naţlonal-libpral. a ţinut Popescu, Drăgan, P. Grecu. etc, d~ sub jurul turcesc? ;Partidul boia. să vină mai mult în ajutorul 

Naţional Liberal- - I Ţ~ '1~' 1 1 ri-' .. s~ ,-intrunire publicl, la care au specialiştii, cari au insotit pe dl : an e stralne, nu prea uau P u6 anmu. a avem p.eţe 1n 
r S . , Cine a făcut îndepE'hdenţa şi f ~ D' ,. st ~. -tat ~ 1- -şi d. G. "onescu· iseşti, mInlslru, R t 1 b'? P t'd I N ţ' i mar a noastra. m cauza greu. , ralna e ca sa p atea, S2:i\ 

ega u vec 1, ar 1 u a IOna . b' 't ill' "_ 
agriculturii şi domenii· \ Intrunirea a avut Joc in curtea LIberal. t<iţilor de vânzare scaleau ma~ me prollucţ e sa caşt ge 

Or. R. Cotioiu, primarul Primăriei, in faţa unui public Cine a înfăptuit România în prt:ţurile mărfurilor noastre. mal ,mult şi să fie mai u-
cipiului Arad, d, Sebastian foarte numeros. tregiLă? Partidul Naţional Libe-j Guvernul a luat atunci: mii. şuraţi. 

dePutat, d. Ferdinand Dupăce, primarul comunei ra!. , suri. S'au inchis graniţele, ~ Să deschidă frontierele. va-
Pascu, consilier judeţean, d. Axenfe Nova~, in numele popu- Cine a făcut improprietărirt'a? pE'ntru miirrudle din străină. ma mai mică, mărfurile ce ne 

Jelesuleanu, directorul ziaru- laţid salută pe dl ministru şi Partidul Naţional Liberal. D .. cre tate. Diu (:i!UZa ca nu veniau vin de acolo să fie mai efLile 
nostru, d nii: D. Petrescu inaltii oaspeţi, se dă cuvântul lui dE' imp,roprietărire ~ste sen:- ; şi astfel şi fabricanţii noştri 

IdirE:ct(~r de cabinet, ing. insp. A. d-lui deputat S. Şerbescu. care a 'lat de 1. C. Uuea martn al Nr';.t- ; să eftinescă preţurile iar pl 

Cu~~:~:r::S ;:~;;Ut~~;:;~escu ::~~~:;~~~;~:f~t::!;t,;] c~~~~t.1; i E~;t~ ::::::::~:: 
Dp:la răsboiu au fost mai multe I Cel m,ai învăţat, profeso~ dela toase? tot Partidul Naţi(Jnal Li, 1 l. ., . Dvs .• ca să vindeţi scump şi 

ceiace e foarte rău pen" Acadt'mta de A g Icultura dm Bu- beraI. ~1",.' ~J:"\"'~'-" - W t· ftin 
'1' d M Palidele care vin cu tot felul: ~.,~t?~~-,~: Sa cumpara y l e • o ţară tânără, ca a noastră. curq'i, ca specia lst, in;stru " ' N d 

t de promisiuni sunt partide ce ur- : 'tf;,~ tt.i a evarat. Interesaţi-vă In inţelepcium~a Sa, l'vL 1-1. vă- ! Ion>:,sctt- Siseşti, vă va vorbi Dvs ' i măresc inferese mărunte, Se poat6'! cum trăeşt~ lumea în Ungaria. 
roadele g'.lvernului liber:.!" despre l)rogramu! a~ricol, fiindcă spune despre partidul Nati 'DaI; Jug'lslavia şi Bulgaria sau ne-

a incredinţat din nou putere,! laci aveţi /n~ (;ij,t:-e .. cele mai Lib~ral că nu (ste creştin? I norocita de Rusia unde oame-
In 1933, aoricultura era apr0a 'i bo~ I t,e r<"t,Il1Ol al .. tam. Cine a făcut alâtea bi~erHi şi! 

5 'f nii sunt ca nişte vite, trimise 
falimentară, l' (11 ne nrezdăm cu r1tntea a sprijiflit preoţimea interesându. ; 

I 1" , '" ' d d" ' lla moarte, ca la abator.-
G 1 t 't d- t ' : ~;(F. ' uşor si cntlc1, Ş1 L' greUl se e situaţia ti materială, acă' I 

uverou a moş cm (l d Of ,C , , . ' f P t' 1 1 N ţ' 1 l' b J I \ In alte ţări impozitele sunt , , }"" ~ dp hL1C'\ i2lL I c s'~ Do~(e opune' nu ar:t li 1 il lOna 1 era, -
24 mll:arJe, pe care fi p a'il-O'· , ! p ., .. d ' m"~ martO ş,' ATeuta~ţile vl'e~l' cu 

b
' -'1 '._ iC'.!)~la ;':'l,e"r:"h;.? Că n:, p:!lul oale pn:nl lecţll c naţlona-j <La '" ii 

să sporească IrU, 1 e "'1 ::;,l, 1" !? N' ; mult m": Arele ca la DOI' 
y ,lsm ac~'d m,ire partI(, '01 am' ~ 6 • 

Ii!r"'~P7p ţară. i f~ "t 1 " ~ - c., r; o:cro=~:-- ,:.,;:: "''''-::-;:''s_~tI:; Nor', v,Am ca tara roma~neasca-n ap'UI ce,~ mat ruan opfre 'I<!- " 
In }'udi!Jul Arad au fost plătite r·\'"i"tra AgflclIi'_I ,i ;i j)();'ncdlor " sa~ 't'e o (araW bo::"ta-, sa- f'nfr"aca-

t tinna!e, Tam se ba7ea:-ii re in- ~'" '" 
tatodile făcute sub alte :lU făphJiri!C' no.\,;tre. Noi nu f:Jccm miirluri din strămătate, s'au! foali! tiriie din Europa şi dac:.ă 

Partidul Naţional LibHat, al 
un act istoric când a făcul 

naţ;on;dism de vo: bă, ci de fapie. făc;Jt :i;;lbrici b. roi se poali! chiar d;!l lume, 

Fa',teh! noastre Sl;1U OlărlUl ie ia Faur.ciIe cii',l ţară însă, in Iată ce urmăl'eşte guvernul 

i 
toaL operele mari al,> '';aţillnei daiorinţa de a gâşiiga mua, au de astăzi. (Apl~u?a.) 

Banca Naţiona' 
arată, că in judetul Arad peste 
milioane erau datoriile in a 

1933. 1 

noaslq; :1şa dupăcui1't propOVăduia 
regn: ia 'ul VinHă Brălianu, care' Pe valea 

AstăzÎ mai sunt 4-5 milioane., 
Partldul Naţional Liberell a a I 

. J ' " cumpărarea in\en!<1.-e!or agricoie, sau. d F", r, :C.',!' nIl ,,-',Z, .J' '. 
griJă e ţărănime Şl s a in I -

, 1 'f 1 J ' ~":l,inţc, etc. p'cn!tll ca desvolta- N~G"~G ";rJ·,h,-,, 1(.1"" 
ŞI vaOrJICarua proeuseorl n~~ generală a~f':"lcillturii~r:.pro-iCf~'·S iu"'. w:' (L ("'? 
le. G' . ' ' - grcseze. riia de dipetenie li g'l' 1;";·"(111'1 C '1 ',,' _C';!ci{:f ,II <Ii;!, 

Mureşului 

D ministru Ionescu- Sis. şti iu
ând ('11l'ânl/Jl, se ocupă dl? prog
rnmui f1(! 'if:.' ,'cu:'ilră ci gll'er
nTllui, J).,:! ~;',InP cp/,·, pnzenţi 
t"'tl Sţ! (a 1" m0i inainte dr loatl? 
sa fle OIS: ;,I,J;wti şi supuşi legi, 
hw, că):; rlllin·Jl astirl 81l lJ·t p;;

t·'a organiza bună slfJre a tăra

Deci. să daţi incredera celor I 1 f d ::;, el''' .';rl Ci, ! 'i ',' i (' 1";-1:1' 
sunt capabili ~ă conducă tara. I D. 5_ $eili'he!!l«:" II verou lIi ~sl~ raţă e ţi\,rlinimv, ~I d' :'r·l. L)r,~r~ ,iL~n" ţ1'('_ D l~~r"TI1-::c:('~ti anunţă că 

au vă fă,Hdlll' m nt'ml'c. NiCI' f t tI' , '? N" C ll'':'; reprezm a cea m~ 1 mare {H!,!;,;t .. :1! vig.liL il C (L'" n;; (,-1. tJ,,'r." /(' lIa (l ce u,,-i PU sili in pufmlâ ca 

li iim-, 

5" rrce o U In palrll ani. 'CI I - ,- . - d "t" I 
. C O" f" 1 '" p:lr,ea[i"d,can ;tcaJIl<\1H1,ste'dJn,"ldeţuIA-'" ',~,iitr:/·I',(5,f;,"",:n:',(!:.!dehibrizi. mmune. ine vă spU'1e aşa, îşi umneze;J n;J aCl1t 'I'nl;:'a 100l t) - , ,:, - . 1 ' f' ".., :.. ', .• ' -',. 

~ar, C :! II d..an,t \a 1 sarac. j'l <1,/'. "-, -:,' 'l ci mini"" - _ c,'-n, - u,l?r;jU. ,,1 ,~j răs{lIăle-
jO\! de Dvs, acela minte. zi. Poate cineva să sh;nă că Par·, ' ' _ . , l' f'. 6" '" ~'" ,,{t, , " .,1, U 

~. , ,', , , Leac~l,l gUVf?l nul lil prima 1-: ŞI d, profe :",. ,~, rw ,('" U nil, tos! asrfi nI' n'''{'i rin n/ătari caii alt 
Manifestul guvernului arata bdul LIberal n a realizat cele mai: nie va avea aC!:lsta griia de pro-; Imâm;~inaţi f!,'. r;{'7, ,.(, n{; (,11-: aSNl1rn('o ,,!ofli(lt:i , si apoi în 

de guvernare. imari opere pentru ţaIă? : gresul agricuhurii. ; im;!ciţifor um"'/u , i~ fn;r:le CIZ ioC'!;/ UCI!S!O'iI Sti seiil1scă altele. 
I pnmarul ci, D, id Clh ,~~~, s, A,~d,;l Si! l',' pu.'u' nd,ca pruallc-

De ela r a t ii 1 e d -1 u imi ni str u Ion e seu -Sis est i I d.,?U':":~,~~m~,:i.<r,~",,,:!{,_şe_aul: . ~!';,_,}~n,l~~~:'~,d,~ s<n~u b I ':'1 (~;;:~::;;e,:~ 
, , • ~ ie". C'_ ... ~ryl t", ", ., ,{vro, u. 

D. FerdirllJncl Pa~:u •. con!lil~er'l E zi de bu.curî~~ ast~zi Câ'ldl Primit cu m,{ri aplauze dl mi-! ~;';-~'~!;11!~~!:·I~':i7:~;~:1~,:;('".e~;~·~\i~~·~ 
ar:l la cetăţenll dIn Peclca, putem !'al~l~ 10 m1Jlocul o_ostru nistru G Ionescu Sis~şti, a făcut, f'" Ii:,: a J!nVr'ri'll 'li, " i ',- }?'IT!C1'rj 

SPrlJtne lista guvernului. I pe ~I ~IO\stru Io~escu.SlS~Şll, \ următoar~le decl~raţii i Cofiwu",edlc În lf'm, SOPllrşi", 

\ 

candld~t Hl fruntel. uenafulut, ~ _ ,,' mernb,"u marcant ui "Frulliu 
D sa, ca specialist, poate să Fratilor dlln Vecie o'!, ! lui" 9:", 

! a~llt: n:ta~ mu~~, ,o~~!cul,tura tăr~i ~ o Abucu~ie ~~re pen ~~:l: 0, ministru S:seş:i, cu intr('nga 
l Şl sa ndtce VI,iţl sa.emlor n.o:l':l'l mlne cand vin alCl Am fost ~ocidal\~ " "iz!. t ;:;-.(), C\'n1UH~ 
11a 10('ul und~~ ~rebtl~, să fI;, 10 de 2 ori, când am fost ales,11' (!in V"I('a 1\1nn·i',:U'. jt~re. 
rapml cu bogaţla ţăru noas,re. I d t t d A d p~ t f ~a~'n'i'l .. e d~ nl"'() ,.. '·-"·'l-t 'rlI01' i _" , epu a e ra. as rez ru-; '" ,~, .' " ". '"_.,, , 

l
In multe parti, traIUl ţăranulUi' • 4!,' d t . > şi reznlviHld d"'panb;:' ·,.'esto"a , f", t l' b ' d t ' moase ammuo'l e a UDCI. J' " ' -',' , 

romul}. e ,ar ~ s, I ,Ş\~ ~ OTJ.l ~. ~ • t Cu l! ceaslă ac z a s'au ţinu·: 
noastra este sa 1 1mbunatăţim, AstăZI. cand sunt din nou 1 m.:li mulle întrunit i, Ul'd" ci,,:i 
I 0-1 Siseşti, in calitatea" dsal~ ~iDistru de Agricultură~ vinil):", .~f,ml)je"cu, ,1 .'J/ :,r.n", I,ir 
I de senator de Ari.ld. va fI mal lD fruntaşa Dvs. comuna, cal C('(iOill, (·te. au <li'atat (\;,If1Cnl,Or ! lcgll de ;, c,:st viU?fţ şi v~ da tot să vă spun grija mea fată de I pr.[1g: aml1 i de :'li~; 1-, a,l f~t:vcrn,~l-
! ~oJl(.ursul CJ. s~ aJt1te agn~ult~lra: I interesele plugărimii. lUI: ,j:m>cum ~I 1!1 <1,,\, t'l"l!e mn 

Ila, ~ws ~ 4 ~lrn suntem slgu'l ca t s- ". b' '1 i cel . .!: am de guvcrn,lf'e ilb~r.u1a 
1 vom r utea spune uln~CUVal1 ata . ~ • . In toate 10cufl 1e d. mint!'t'u, a 

~ .,'. 

1." , t -1 a mearga mal me a~ncu -1 " , 
; fie Zi,U:l câ'td Dsa a c:mdidat 1 tura, gos~od~~.le p:ug:udor. , h~at cllvâlltt:Î, f'xDHcimd săt?r.i!e[ 
\la ner i D,'s. sa tralţi mat bine, ma1ir.,std ci s:,le b guvern, PIOi;;;l, 1. D prd ;': L::. ;<;:"2.,.,,,~<,.t""'~C:I:;'I 
! DI m' n.i~tr~~ ~stc, ~tn pas;on:d! uşor; copiii Dvs. să fie slnă: 1; mul ,~ş~ !-~rija ţ:. -;j a~e d- sa bţ:, .. ,r ,.J, , 

! al "gncuilurl1 Şl aiCI are un te I toşi şi voioşi, şi să vâ simţiţi de ţaram[ll€. ,1'i ._><1.. , L 

! r~n, amf)!u de aC,tivat, unde şi Va mai fericiţi. I~ In comur.n- _ Bârtatm, a ,,"Dt: [jW,1l ce; ş: (1 i~i'm,i~~(Jt ;;/~.D1.:~ 
1 gasI cokboraton. D Y f ~. W toc O f,umoasa adUn3te>, rnd(> a lHzn/e, d, mJ!!sfrl1 lfJn~,h !l·~l~eşd. 
!l S t - d' ~ faca va l aşa, 1Jl ,ara elvorbit şi păr Cămpianu dm par-~ insoţlt de cei!oll! tin; ... (,'ar'. (;u 

d ! . d R' C t' . un eI,n ma~ n c~?e ace bine. . tea 'frontul~ românf;s~" : pl,'ca( /0 Ar'~G_' area -lut r. I O tOlU aeestă cmste Şt deacela ti rugăm Est d " .' ~ A ultim·· I " ';, -~~AvF,u*rs liIIiII I 
, ~ d t tie a evara .. ca ll'l U l R "DNA . f' ,-""~-- - - -După dl Pascu, dJ primar al,' sa ne ea o concursu. . il ! n comuna 1'1" , s amu!: '_ ,. . ~ . " , 

i, Dr. R. Coţoiu, deputat Iar, noi, să ne facem datoria am ~ebur ~ au mers mai greu. deasemeni () adunare und~ {'On'- Cellţ1 ŞI ra3pandtţt zmrul: 
aoest~l plăşI, luând cuvântul: faţă de Dsa, votând lista gu· decât trebulaU~ I ducătorii partîrluilJi iibl?ral şi, ,. I N )It,. ... N TIE"" 

. verrtului. Mărfurile ctift ţara lloastră vaidiţ;fii au '!Orbit poporului, .•• ' ___________ _ 



INAINTE 

Podgorenii priIDesc 
pe d. prefect Dr. 1. 

cu însufleţire 
Groza 

In ziua de SI. Nicolae, d. pre-I special măsurile cari vor fi fect - In judecata poporului 
leel DT, 1. Groza, insoţit de d. luate pentru imbunătăţirea pă.. nostru, care acum este che
Ion Jelecuteanu, directorul zia- turei ţărăneşti mat să-şi expună voinţa prin 
ralui nostru. la invitatia Iă· • 
cută de d. Dr. T. Barbateiu. Căci la acest guvern, vot'ba alegerile generale. 
advoC'at. şeful de seclor politic e totdeauna ,i faptă.. Chezăşia Intr'an entuziasm mare, d. 
al Podgoriei, a pizilat mai multe este trecutul ,i opera din ul- prefect şi însoţitorii D sale, 
comune fruntaş. din Podgori". Umii patru anL Am toată în- părăsesc comuna, indreptân. 

La Covăsinţ jcrederea - a Încheiat d. pre- du-se spre cumuna Cuvin. 

Prima comuni din podgorie pe 
care O vizitează este eOIJăsinţ, . 

La Cuvin şi Mlnlş 
dupl masi la aTa 3. Nerăblători,cuvinanii, au a,- conducătorii comun"i. 

La losirea maşinei. in faţa \ teptal până târziu p~ d. prefect. D. Prefect Dr. L Groza, a 
Primăriei, d. prefect este lntâm- I Sala Primăriei era neîncăpătoare vorbit oamenilor df/spre opera 
pinat de toţi conducătorii comu" I pentru mullimea ,',nită să ascul- guvernului, care a salvat plugă-
nei In frunte cu piriotele Tere- t fi' J I 1 . . i , d l d t D a 
~nţiu. Muzica jntonează "Mulţi • pe ,e u IUu.' U Ul. "m'a, ara ea uas ru, -s 
ani trăiască", iar publicul ovaţi-· Şi aiC'i. d. Dr. L Groza a vo,- a amintit aici, fiindcă este regi

D. o •. 1. G. __ _ 

Prefectul judeţului Arad 

bit poporului despre realizări/il une piticolă, măsurii" ce le va 
guwrnu[ui. măsurile de ordine lua guvernul pentru "Qlorificar"a 
,i d, .tat luate pentru apărarea vinuri/or. 
tării fi buna ei conducerfl. &ara târziu in C'dnl,ce de 
După c. a rnolvat mai multe' fanfară, maşina d-lui pref,ct, .'1" 

chestiuni, d. pr.fect a pl.cat la desparte de aceşti oamf!ni ospi. 
Mini,. talieri, voio,i şi totdeauna hotă· 

Ap"oaptl Intreg .atul. cu o ad- râti de a fac' festivităţi, prin 
mirab,lă fanfard a aştf!ptat so- viala lor r,ga/d de deCJ1.~ vitl. 
sirea d-lui prefect. Erau prezenti şi ••• cântec. 

OI ... inislru,lonesc:u-Siseşli, 
..-izilează co .... unele ~r .. ăLeşli 
In după masa zil~i de Luni, d. ' Ultimul ia cuvântul d ministru 

ministru Ionescu-Siseşti, d. Dr. fI Ionescu.SisC'şti care îşi d('sfăşoa
Mano]escu, preşedintele org. Na- r~, programul de activitate pen,tru 
. . .. vutoarea guvernare, mulţummd 

,IoDaI-Llberal dtn Judeţ, d. Şer-l totodată pentru primirea fru-
betcu, deputat. d. Dr. R. Coţioiu, moasă, ce i-a'a făcut_ 
d. Or. Iancu Adam fi alţii, au După incheierea intrunirei d. 

Candi.da.ti.i gUTernului 
in judetul ~rad 

la. alegeri.le generale 
Lista candidaţilor partidului ttolional-lib.rol in judtl,ul 

esl. următoQtea: 

Pentru CamerA 
Dr. D. Manolescu, Profesor Universitar. Pn,edintele 

tidului Naţional Liberal Arad. 
Aurel Birtolon, Preşedintele Partidului Frontul KC1miine'" 

Arad, 
Dr. Romul Coţioiu. Primarul Aradului, fost Deputat. 
Sebastian Şerbescu, fOlt deputat de Arad 
Franz Besinger, ziarist, reprezentantul Partidului \.1E~l1l1lanlt 
Iosif Vu.lpe, ajutor de Primar al Aradului, fost Preşe 

Camere; de Muncă Arad. 
Leontin Ciurba, advocat din Şcbiş. 
Ioan Botişel, advocat din Chi,ineu-Cri,. 
Dr. PetrUa Petica, advocat, fost primpretort 

al Pa!tidului Frontul Rombesc. 

Pentru Senat 
Dr. Git. Ione.cu Sise.u, Ministrul Agriculturii fi 

niilor, fost Deputat de Arad. 
Dr. Adam Iancu, Preşedintele Camerei de Agricultură 

Deputat. 
Ioan Frăţila, proprietar din Agriş, agricultor. 

Colegiul Consiliului Judeţean şi Comunal 
Pascu Ferdinand, B~ricultor. consilier judeţeant Sem]ac . 

C .. d.e ...... .., .. ".ec:e 
sub c:o .. d .. ~e.ea 
d.I .. ; 1 .. li .. mia ..... ! 

onează călduros pe d. prefect 
şi insoţitorii Dsale. 

fost primiţi cu poartl de triumf ministru cu toţi Dnii prezenţi au Bucureşti, 7, In cercurile naţi Dt. lan Mihalache. 
şi banderli în comuna Aradul descins la Pret~ră, unde d, de- onaHărăniste se comentează aru, Armand Călinescu, etc. 
Nou decinzând In sala Kornet putat Ş~rb"scu I a prezentat do- declaraţiile elogioase făcute de Naţional-ţărăDiştH se 

. leanţele comunelor germane, d 
In sala Primăriei, in faţa unUi 

Bumlr foart~ mare de locuitori. 
d. Dr· Barba t,,;u , aalută pe d, 
prefect ,i-I roagă să asculti do 
leanlele acestor locuitori, oameni 
gospodari ,i foarte harnici, ca pe 
viitor ele.l fie rexolvate. 

unde In faţa a]or cel puţm 1000 ministru a promis satisfacerea către şeful gărzii de fier despre cănd se va face impăcarea 
de oameni din Aradul-nou ,i tuturor doleanţelor juste, d. Iuliu Maniu, sonală Intre DL Ion 'ULlI",UI,\,;1IW 

delegaţii satelor invecinate s'a De]a Aradul-nou d. ministru In cercurile naţional-ţlrăniste Virgil Madgearu, Armand 
desfăşurat programul partidului Ionescu Sistlşti cu toţi ceilalţi se afirmă că după terminarea nescu şi O. Codreanu 7 .•. 
Naţional-Liberal. domni au plecat in c~m~ ba- alegerilor D. Corneliu Codreanu Se afirmă ci 01. Virgil 

Primul care a luat cuvântul a gală, G~ogovaţ, u~de Il s a făcu, t Va incepe lup.a politică sub con- . A d C l' 
. o pnmlre strălucttă C11 b'lndeni gearu '1 rman ă mescu 

Cuvântarea d. 1. Jelecuteanu fost d. Hartmann Andrei, prete• poată de triumf. Părintele Dur ' ducerea d-Iui Iuliu Maniu. gata să se Impace cu d. 
dintele AgricultQri10r din Ara ţinut o cuvântare de bineveDta:e~ In rândurile naţional-ţărăniste reanu, dar d. Ion Mihalache 

p~ 1. J"ltlcuttlanu. rosteşte o J d~l-no~, ,salutlnd în, ~uvint~ 1 To~te eoruri1~ din. Glogovaţ apropi,erea d-lui Codreanu de ,tmpotrive oricărei impăcări şi 
cuvAntare erătând 6pera na Uo- bme simţite pe d. mmlstru '1 t au cantat clntărI ocaZIonale. d. Iubu Maniu se comentează inţelege ,ă cola boreze cu un 
aală a Partidului Naţional-Libe' pe ceilalţi Insoţitori ai Dsale. Dela poa~ta d~ ~iumf d. ministru cu aprindere, deoarece anul tre-I care l-a pus pe lista morţii. 

1 d t ) t . R â" S'a dat cuvântul eL candidat \ Ionescu-Slseşb '1 cu d. Dr. Ma cut, la Tg -Mure, garda de fier După alegeri vom vede 
ta , e a In emelerea om meI ., I nolescu preşedinte al organizaţiei j '.' ....,. 
până astăzi. Dsa combate politica de ~eputat Bessr,ng'Ir al PartI" t Naţional Liberale, au străbătut' a ~us pe. hsta n~ag~l a ~orţi .. ~ 'Ya lzbub d. Iuhu ,Man,u 
externi care ne apropropie de dulul VolcksgeUlemschaft, care a, comuna cu ° trăsură CU 4 cai,! mal mulţi fruntaŞi al parttdulul. impace pe d. Iun MJhalache 
axa Berlin-Roma, şi care in- arătat necesitatea de unire a tU- 1 fiind ovaţionaţi frenetic de cei ~ naţional ţărănesc, printre cari pe d Codreanu. 
seamnl pentru noi, revizuirea turor Şvabilor, expUcând ti p~c'l preunţi., ,. , ------------1 
hotarelor. Poporul român, conş. tul cu guvernul pentru alegenle 1 IntruD1rea s a ttn~t ln~ o sală 
ti t d h f' lă" parlamentare. pentruca astfel mai, n,tare aproape de Pnmăn., unde 
e~ e c emarea sa, va 1 a , . .. la a adunat populaţia din comu

tun de M S Regele armatA ŞI bine să poată aJuta Interesele ~ nele GI f'I ţ L' d S~ 1 ' .., , 1 • 060va , Iva a, an eanl 
guvernul vrednic de a sta in poporulUI şvăbesc, I şi PăDatui nOu. 

Guvernul va interzice 
functionarilor să facă politică 

slujba neamului. După daa a luat cuvântul d. i Aici s'a desfăşurat programul j Măsura de despoliticianizare r na1ului. a dat UD. ordin 
Dr. Manolesru Preşedintele Or-! partidului National-Liberal, ară- a administraţiei va fi pusă in I Iar tuturor direcţiunilor 

cuvantarea d. prefect Dr. 6roza ganizaţiei Naţional-Liberal cerând, tăndu-se, ce s'a făcut în trecut practică mai întâi prin oprirea' care U se pun~ in vedere 

D Dr 1 G f tu! dela poporul de fa"'. ca să 'Yo-! in au ,ve. mare de ce.,i 4 ani. şi în-Ii funcţionarilor de a face politi- Unirea -i difuzarea ••. ro~ pnu ~ Ut I t t ~ y 

judeţului. este primit cu mari teze la alegerile generale cu cel· PDw~ ~ Pden r~ ~l or. . " că.. Guvernul va impune tutu- electorale. de orice nuanţă 
. • t rt' d din ţa li. , ealCl. UllDlstru insoţlt de f ţi rit ~ i ă1 l' t liti - t li 

aplauze ~şi strigăte .. Să T ră.. mal ,l
d
n
ul
semna , pa. llib 1 r cu I ceilalţi dni au vizitat casa dlui 1 r~r UDdc °lna . or s~ se eas- 1 ~ o~d po ~,m ::u ere, 

iască .,. parh naţlOnat- era, care al' Haidt Pavel consilier judeţean,! ca o ec araţie pnn care se I ţiuru, epourl, mag , 
. Dsa arată realizările guver- realizat cele mai mari opere unde s'a servit o gustare. f obligă să nU facă politică, ,i I autobuze sau birouri este 

tlului liberal şi a consiliului de stat. să se abţie dela. manifestaţiile I desăvârşire oprită. 
judeţean Arad, în cei 4 ani de D. ~ep~tat Şerb~s~u. a. arătat Ciocnire de trenuri ! de politică militantă. Pentru o cât mai strictă . 
cind este infruntea judeţului. necesltah:a construtm unei mare Celor care vor călca ace stă licare a acestor dUft)<llzUl11! 

Judeţul Arad, la venirea abator 5iste~a~ic la Ara~. pentru- lângă Valencia dispoziţiune li ~e vor aplica' d. ing. L Macovei, 'UT'A'!L:'LU' 

Dsale, ca prefer.t. avea 93 ca marfa truD1să in străinltate să sancţiunile prevazute de sta..! general al căilor ferate, in 
milioane Lei datorii, cari au se pr.elucreze aci, in ţară, ~sa 20 morţi, 30 grav răniţi tutele respective şi legile de Î" dinul dat, arată că ţine 
fost achitate. a mal arătat necesitatea de untre Ud' organizare. responsabile de . 

Cu cinste şi economie a între poporul român şi german, '. n. tren e persoane s a Prin aceasta nu se inţelege dispoziţiunilor pe şefii ti 
00 - y combătând hitlerismul dela noi C10cmt cu un tren de marfă, v f ţi arii .' t t~.:1or j ştiut să gosp are asea acest A' ca UDC on nU-.,.1 po ezer· a~ • , 

judeţ; în aşa fel că astăzi se din ţară. /langă Valencla. cita, în toată libertatea, dtep- ___________ • 
poate număra între primele . ~upă d. Ş,",b's~u a vorbit d ! _ Sunt 26 f!1Î.litari morţi şi tul de vot. 
. d din ~ pI'llllar Dr. CottOla, care are °j...lO grav rămţi. D d -t .. 
JU eţe ţara. ,_. legătură sufletească cu poporul, .... , easemene~ con u~a om 

D. prefect exphca apOI prog- . german şi care la toate ocaziile: C~uzele ClUcnUll n au pu- efr. preocupaţi de menţinerea 
ramul anunţat de guvern şi'a 1 mai însemnate a fost prezent. i tut fi stabilito. c1isdplinei în rândurile perso-

Abonaţi ziarul: . 

,fi Dai D t J 
d 

Tipografia G. lENeI, Arad. 

s 
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