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i Dacă iJl'aş avea căluşul in gură, multe 
.~ aş scrie aei. Şi poalet că opinea publică 
11 1 ' ar urmări cu i'nlercs mu le din solu-
li t!ilc ce le-aş pl'opune, A('uma, Însă -
lâ 

aşa după cum le fierb cu În mine 
c~ fiecare-şi macină gândurile în el şi le 
~ retine !wllll'U el, constilutia din Romi1~ 
l~ lJlia modernă, uepermil:llldu-i să-şi le 
iQ 
~ spună !iOer ••• 
, Iar, dacă Încerc lotuşi să ating 

l(i 
nceastă chesliune, o fac din datoria ce 

jX 
o am faţă de multi celilori, cari nu se 

al 
pot împăca cu ,'mistel'uL iu carc este 

ci 
îuvăluiL acest organ politic şi cu ali-

'cl ludint!a lui aşa de independentă. Căci, 
;li lumea la noi este obişnuită sit ştie dela 
al j.neeput în slujba cărui curent politic 
f~ It' scalzi şi. anume ce om urmezi. !'\u 
:Q contează programul, scopul sau rezulta-
, lui ce-l urmăreşti, ci consecventa fală 

rl -de o firmă oarecare. Exad ce spunea 
bătrânul cronicar: nu vremurile sunt 

l~ sub om, el bietul om sub vremuri. 
q I\'oi, cei grupati la acest ziar, stăpâni 

! 
I"t pe ideile şi principiil" noa51r", ~l\'em 

~ mfijul ::;a ni le sustinem şi - dacă 
II. azi nu putem aşa dup;) cum vrem -
{ o să vină timpul când "om putea face 
~ şi aceasta. 

In viata politică a României, se practi-
că un democralism fals, care de câ

:f ti \'a ani demOl'alize7..e întreaga structură 
N a Sialului nostru. Din aceas/ă cauză par
'111 lide{e}}olitice s'au dezbiuat pe interese 
It absolut personale şi la ordiue venite 
ni din alte straturi. 

d , Se afişează program~, se tulbură 
'1 massele populare şi se agil ti. inconUnu 

opinea publică, nu din adiîueă cOIl"iu
gere, ci din aUe interese. 

Experienta de câ!ivl ani, ll;'-au dal 

'"" • alâtea exemple şi ne-au scos la supra-
i fată atâtea socielăti lhlitice l de dreapta 
f şi de stângă, cari au terminat, sau vor 

ri! termina cu acelaş rezu ltaL 
.s!- Demagogia electorală lle-Q sdrucinat 
el 

şi ultima sperantă, ial' mişd\riIe l·na-
01', nu la Turnll Severin, cu prilejul 

agita ŞÎ mai mult publicul, până ce-şi 

Vot' deschide ochii toţi roolLluii şi vor 
vedea cine sunt ap:lrătorii lor de azi; 
Imbogătii şi parveniti dcmocl'!tlisl11ului 
fals din Romfmia de ieri. 

Or, nu la Turnu Severin, cu prilejul 
unei întl'lHlirÎ electorale, zilele acesle, 
Mareşalul Averescu, SpUllea 1tirii întregi 
că »sunl unii oameni cari din politică 

şi-au făcul o meserie şi cari n'aveau 
ba'ni pe piaţă, iar azi au "iute de mi
lioa,ne,(. ? 

Unde sunl, pr~1l urmare: idealurile 
precollizale ani Întregi de lllulţi din 
oamenii noştri politici'! Unde sunt do
vezile - că ei, vor aplica cu sfintenie 
programul 00-1 afi5ea7.i~ la toa!e ocaziu
oile? Ba mai mult, ce garanti~ ,ne pot 
da aceştia, - fie că sustin mişcările de 
dl"capla, fie pe cele de sl:lnga, - di 
pe viilor vor fi adevăraţii t'xI,onenti ai 
~ntereselor de Stat? 

- Aşa, că avem lol dl'epllif să. !IlU llC 

alipim de vre'o cărut.! polilică, de-o 
firmă sub Care 101 fel de samsari îşi 

dreg afacerile, ci să rămeluem în con~ 
duHa noastră, independentă, - a~a după 
cum suntem şi azi. 

Iar, pe cei ce reprezintă, munca, cin
stea, legalitatea şi cu faptei\! lor au do
vedit tării şi lumii întregi că au lucrat 
pentru făurirea, conSolidarea şi prospe
rarea României, avem datoria să-i spri
jinim din tOate puterile noastre. 

Iată, dece azi ziarul »Inainle« este pc 
lâ,ngă »Frontul Constitutional« şi ră

spâ·ndeşle cuvântul celor Ce se găsesc 

în fruntea celor două partide el' cousti
lu~c acest front. Cuvântul autorizat, 
de prestigiu şi mare valoare, a Mare
şalului A verescu şi a omului de bronz 
şi caracter: Gll. 1. BI'ătianu. 

Ion leleluteanu 

~ 
di Alegerile dela BarDul Aduocati/or din Arad t 
~ - S_cces_1 Iis.ei ....... â .. e •• ' -
)4 Dumillecă au aun! loc, alrgerile la Sever Ispravnic (senior) 10" voturi; 
IJ Baroul l'ldvoca(ilor fiiiI Arad. După tI/, Gl!. Sârbu, 105 valuri; Nicolae P. 
IT! elim Se ştie au fost 2 lisle, uila a acilJo- Pâuseşli, 104 votul'i. 
~ cafilor români şi al~(l G milloritarilor Dr. Al. Boţioc, 47; dr. Cu(ioiu, ,~6; 
I pe care /igumu 'llumai 3 români. dr. Borneas 53; tlr. Bela Sdwmcn, 62; 
t Numărul advoca(ilor ca drept de vot dr, Ge::a lu/ws::, 62; fir. Romu! Laza, 
j a Iasi de 213, Dintr'! aceştia1 au votat Si; tlr. AJanlleim, 1; dr. Al. Rl1cz, 1. 

'~ 192. Au fost anulale 23 de LJoluri, eleoa
nt ft'Ce n'au întrunit condiţiile cerute de 
q ICflc _. 8 poturi au fost declrll'a!e Inule 
)3f ~naillte de scndin,i 15 lJOtUl'( in tim-
. pul despuiaii scrutinului. . 3~ 

i jO~/;~e~ Î!'~~ll:i~-:~~:;': '~~;:;~:~:~::~~~ 
). care a ieşit în lnlre{}ime. 

După voturi, re:ullalul e urmă/Or'fll: 

'j~ Decan: cir. Si//Jiu Mo/don:m, 108 lJO

& turi. 
f Membri În consiliu: dr. AurcI Grozda, 

108 vo! uri; dr. Cornel Lu(ai, 107 lJO,. 
turi; cir. Emil Micloşi, 107 voluri; dr. 

7.iarul llPoru·nC(l Vr"rHii« saie, in le~ 
gri/ură cu !u:iunea Goga~ Cuza: 

Dela actul Î,nfăptuirii fuzillnii Cuza
Goga care s'a săvârşit ieri la laşi au 
lipsit d41Îi: 1. Vasilc,>cu-Valjun, priet{'iJ} 
al' d-Iui Ocla\'ian Goga şi tiI'. V. Trifu, 
frunlaş al LANC-ului. 

AbSenta este interpretată in sensul 
că niei d. Valjean nici d. dr. Trifu, 
impreul1ă cu toti prietenii lor nu "or 
lIrma actiunea pal'lidului nuţional

creşlin. 

D. N. Titulescu, m('1iS1ru de e:rterne 
a plecat În străină/ale. 

Am citit discursul pe Care Mpreşa
luI Averescu l-a rostit la Cluj ş; cu 
toate că el nu infăţişează ponte cele 
mai actuale lozinci ale zilei de aZt -
această măÎastră pagină de gândire 
politică totuş n'ar fi posibil aCum s'o 
lăsăm să treacă fără ecou. Ştint bine 
că Mareşalul Averescu, ele dhv!.l timp 
cel' puţin se ţine par'că la Oarecare 
distanţă de ritmul precipitat şi sigur 
al unor vremi în care l-am VI"ca mai 
activ. Dar de câte ori el ia cuvântul in 
confuzia vieţii noastre publice de azi, 
de câte ori Mareşalul vorbeşte, glasul 
lui are accentul profetic ai "marilor 
adevăruri şi omui mereu bîndr se ri
dică triumfal peste vârsta lui albă ca 
să ne arate par'că şi să ne spună că 

el nu cere încă nicio indulgenţă anilor 
cari nu l-au atins. Intre Mareşal şi noi 
s'a legat o neştiută prietenie de mult, 
ruptă din fervoarea colectivă a Româ
niei de aCUm aproape 20 de ani când 
numele gloriosului soldat aducea în 
~asele pustii şi triste dela Bucureşti 

ecoul sângeros al tranşeelor şi când 
eu, copil, am învăţat dela părinţi să 

mă închin la icoana lui... Şi astfel din 
sufletul înfrigurat al copilului de atunci 
în care primele iubiri au rodit, chipul 
Mareşalului a crescut par'că în fiecare 
an mai mult ca o imagine de poveste 
sau un mit pe care l-a împodobit mai 
târziu adoraţia nesigură a zgomotoase
lor popularităţi, sau i-a dat o mai în
duioşată apolează câteodată uitare. 
contemporanilor cari se pricep atâta 
de bine să fie ingraţi. Şi mi se pare 
că acum, aşa cum trece el' inalt. şi 

discret aproape, dar fără să renunţe, 

prin scandalul uliţei politice a ţării 

noastre de azi, Mareşalul nostru evoacă 
mult din acea figură de lavă şi de 
bronz a tigrului Clemencean pe care 
la sfârşitul vieţei nu' l-a mai C\lllOscut 
o ţară pe care el o făcuse mare ... 
Să ni se îngădue nouă, cel puţin, să 

ne apropiem de Mareşal Cu veneraţie, 

cu iubire, cu emoţie. Iar glasul lui 
răspicat în care recunosc secretul 
ahUor biruinţi, îngăduc-ni-se deopotri
vă să-l auzim mai mult! 

Discursul Mareşalului, dela Cluj, 
merge in continuarea unei linii de gân
dire pe care nu pentru prima oară noi 
o admirăm acum. Mareşalul a arătat 

la Cluj portretul trist al unei ţări des
figurate, şi a evocat aproape 20 de ani 
de jaf şi crimă împotriva unui neam 
care .sângerează şi acum, caşidlnd fron
turile de altă dată ar .fi trebuit să-şi 
mute tot amaruI şi tO>ltă jalea în gra
niţele noastre de azi. Cine să nu pri
ceapă atunci şi cum s'ar putea să ne 
mirăm dacă în acest nou război care 
mobilizează energiile noastre, Mareşa
lul răspunde »prezent..., din nou, şi 
înaltă la orizontul trist al României de 
azi, cu figura lui pateti<,ă, steagul mai 
glorios al biruinţelor Cllrc nu s'au 
uitat ..• 

Luptând pentru responsabilitatea gu
vernelor, pentru fix.area responsabilită-

ţilor şi pentru concretizarca lor, din
colo de vălmăşagul anon. 

cerând o identitate nEli 
predsă acelora cari pun sti".p:'inire pe 
destinele noastre şi pc ('ari noi îi cu
noaştem atât de puţin, în această luptă' 
în sfârşit Care azi e a lui - ~i a d-Iui 
Gheorge Brătianu tot ntMa de mult 
~ să fiţi siguri, Mareşalul nu serveţ;te 
o agitaţie sterilă şi am gre,i să credem 
că se cheltueşte fără folos. 

Analiza lui va merge dimpotrivă 
adânc, aşacum ne-a obicinuit acest 
surprinzător moşneag pc carc încercă
rile aspre ale vicţei nu l-au obosit p:Înă 
azi, - şi nu-i va rămâne necunoscut a
proape nimic din tot ce ne doare astăzi 
pc toţi. Cuvintele lui deasemenea nu 
se risipesc în frazeologia obicinuită a 
elanurilor populare şi nu invoacă ni
ciodată deziderate care să nu fie o eX

presie concretă a realităţilor unei ţări 
pe care el o cunoaşte pasionat şi a 
servit-o toată. vieaţa lui, ... o vieaţă care 
ne stă de pază şi azi. 

Dar iată-l denunţând, cu o clarviziunc 
prodigioasă, democraţia ca o cauză 

tesen~iaJăa dezaslrelor noastre de 
aCUm. El vede răspunderile fărâmElLC 
în competiţiunea anonimă a sufragii
lor iresponsabile, a parlament(']or anal" 
hice în care personalităţile llU se mai 
regăsesc ... 
Să nu se uite, spune el -' in cuvinte 

'care nu se pot decât repeta--- că şeful 
guvernului este în mâna parlamentari
lor şi (l ceştia în mdna alegătorilor. 

Datorită acestei clientele electorale, aC

tivitatea politică în loc să fie o jertfă 
pentru biMle obştesc, e!>tc un mijloc 
nejustificat de îmbogăţire «. 

Aţi citit de multe ori aceste adevă· 
ruri. Dela Renan şi până la Charles 
Maurras ele s'au tot repetat, mereu. 
Dar să recunoaştem valoarea lor, alta, 
când aceste adevăruri le auzim din 
gura unui om care le-a trăit. 

Gânditor şi erou, aşa cum ar fi vrut 
Carlyle, - gfmdirea politică a M.are
şalului foarte greu s'ar rezuma aici -
dar noi, CU fiecare afirmare a lui în 
luptele noastre, salutăm o figură im
presionantă şi covarşitoare Il rasei 
noastre, un om pe care niciodată nu 
vom şti să-I preţuim, nici să 1 iubim 
de ajuns ... 

(» Porunca Vremii«) 
Toma VIădescu 

"Se culcă săraci. iar dind~ 
neata se scoală bogat~" 

D. Gr. lunian. fost mi,nistru in gu
vernul national-tăl'ănist, a spus într'o Cll

vânlare rostită la Chişinău despre oa~ 
menii din paI'tidul uational-ţlrănist ur
mătoarele: 

»Nu pol reueni, intr'un partid care 
şi-a pierdut busola, şi in cure oamenii 
fe culcă Seara săraci, iar dimineaţa se 
scoală În palale şi cu bani d{~pn~i In 
bănci În Elveţia. 

»Noi nu ne plltem uni pentru'a le 
acoperi murdăriile«. 

1 
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CINn A,NI nT: (;e()R(;lS.~f 

Suh titlul d,' mai !;LIS ,i'n'lIl ,:E/,o
ca « publică arI i('ola~\ll lll'lniî Lor: 

l,a Constanta iTlfr'rm Cor/ni de mare 
solemnitale, s'a sârhi!fori! S~Îmbâf'[, 
cinci ani de ('IÎnd a Iwd lii'l!t'i /w/"fidill 
naţional-liberal al d~hi CJlt'or(!llC' nri"i
HmUl. Ev('nimeuful ar.~ i1lSCf1l11ăf ate 
pentru foală piata /)l)ll t ieei n ţării. 
fiim{cli In {Jrirtejul 11If'leloy de !)orficl, 
g{'or~işlii au !Ih'al ('('ll' ii!(!j Îlli('IC<;;I/l!C 

etape. 

In adet'ăr, gâl1dind la u w("e a dc
tcrminu{ pc d, Gh. Tk(jlian'l 1.1 j()3(), 

sa se des/)(lrld cu ahÎ/ ::::f!fl1WJI ,~I /1)

conjllyat de aldla nnl ,::-oi COill/W; ,;nd e/l 
poziJia de a::i şi a dhi Gh, /J!"jlim/il 
şi a celor ('ari J-aH hulit, eiwh;[euiilc 
se izbesc, N{'!wlul trri,ltilm'( 'de ((
clIm cinci ani, olilul care a lrâc/af 
tesfa11Jellll/l polilic al lui IOTlcl Brâ .. 
fiaau ufund, {'sIc a:i I'n ţw;:iţie imprs!I, 
desigur, [ot (lfll! de gr['1l roTijicul de 
c('MlaU patl id liheml. 

D. Gh. Brâ/ianu I/{/ ii l'r//u[al (hsi
gllr asupra acestor llll'l'n/iri l!e ro/uri 
poliliee, C'onc!lI::.ja nu l-fI in,flresiil/wl. 
D-sa repl"c:;intâ ceiace e fow'/e ) ar a::.i; 
caraderul. ' 

Dat cei cinci alli de p;c'm'[:'zSIil, /0;-
fnca::ă şi lin capiJol d(' iSf(1r;c ronlÎm
porană. ednd se PU t'orbi de Com)(-'c
{lenţa l)Ofirică se pa ('iia in linia in
tâia de excmple pW'fir/a l (i.lUl Ci!, 
BrăfiO?lll. E illeOJllparah:l mai intere
sant dectlt cci doi afli Je tmiere ai 
glwernullli Tâtiirescu. 

}) FIArA SE SCC:\1pE.5'rE 
MEREU,( 

)} An;usul ( e,amintmd ycr1 if'inoaSll 
urf"are' a costului vieţii scrie: .' 

}) E bună rOHsialarca fă~lI[cl el" mem
brii comisiei peniru conl,'obd preţuri-
lor. [;a reslabilC'şle IJi"c5/igiul uTlei 
clase de producători, pe ('(11"(' I)rea 
l1wlt edrlllilitorii s'au obi,;;flUit s'o jered 
(apl1I iSJiaşilor al ner('u,~:' ci dhwr.~,'l(/r 
/01' acţillni el" >: o,.gfmi:;are~( ecnrJmnică. 
Comisia a('casia, pre=iJaW de d. Gh. 
Christodorcsc:u, direc10nd g:':l1cral (/{ 
lJniHllei Camerc!or dc ('()iJI[~'t, 1111 01il 
(are CU1iOll,;;!e ca Im(ifli allu' {'ia!u noa
stră comercială, n'a iiiclll dccdt sti 
conslale ceeace in'imia să t'O:ls(ate ,<ii 
anume că nu există for/â În ll1me care 
să determine o urcare .'ian o scădere 
de prC'{lIri clufJâ alle ('rit",'ii dc,;,ÎI durâ 
libenrl joc al cererii şi al o,kr1ci şi cii 
nu se poate sOI'oti !)}'{'(, cie p(;~!'wre jâi"ă 
să se ţie seama de pretul de cost. 

De altiel, dllpâ elile suntem infor
maţi, Comisia p(,71lru cor;frolll! preţu
rilor Îşi Da continua t.:mlsu!itiri!c. 

lnceplind de sâptălIlti/;a ('ii/oare cor 
fi conpo('ate la l7lillis!cr şi cc/clltlle «(1' 

tcgorii de (olllcrci(w{ i, '>!)i"f' a Îael! do
vada cii urcârile de pr:'tllri sunt în 

Gt~. 
E cartea timpului nost.ru. Ca într'o 

oglindă magicfl aiei lucl'Lli'il,\ prind rc

lief, dcyjn \'izilJilc ~ Se im pun prcocupli
rii c/loaslt'c III rea1ihli pre/{'nte::-i mu-;ln1.

toare. DI. Gheorghe Tudor arc 1Il-
tuiţia concretului ţ;i simţ 1.l1 indudiv 
al problemelor, pc carc le disecă cu 

o spit,îtuală dihăI'i~, Că are ':H:esle 

caIHrt\-l la un RupL'rior nÎ\cl de dC~:l

vftrşirc, ne-o dovulcs(' cu prisosinţ:i 

artil'olclc d.sale şi mai cu seo\u:!. ul
tima lllcru,'c: Vcrbomal1ia. 

In tot ce scrie dsa, se observă lu· 
mina unei transp,1renţc de .iudc:'~\lll "10 

şi pătrunzătoare. E o laudabÎ1ă cali
tate stilistil"ă, care l'insteşte pe ('ctitflr 
eu fm'u!l,atca de a ,"eden axioma tic, 
pCII1ă în ultimile adlllcÎmi ale pl'ohlc
mii. De la cuuze la conseeinţc, tTl'ci 

imaginati\', prin tI" o l' aki']O:-ivr'l ,kii În' 
:;.iru i re de imagi 11 i ~;i 111l:1 ahll'l" Conclu
ziile au o eoqw!cnţi.l a lor lH'(!!!l'ie 

{>alpabilă - dtd ţi-se impun in \i.t:iuni 
de ncdesmin~ihl 1'<.'alil;lk, 

,. - jt;p nWlr 'Ii.mns r _ .... , 

I 
1 
I INAINTE Duminecă, 21 Iulie, 1935 
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Z, ~~ ,~~ &$': ~~~~ = Cr..0nica îDvătălorilo..!' 

pro.!JOr/ie cu iloll111! sacrificii 
/i{'i.!llSt orilor, 

cerllfe 

Ce l'a cOIlstafa cf)(Ili"in,'J Desigur, 
r('('((ce a:l1 COIlsi il I al si Iloi ÎR S!ll/la/'el 

Gllc!;c/â pe care al1l !acul-c' iTI uliţele 
11cg Il,'; l OJ'('!;;li. 

Asociaţia învăţătorilor din 
judeţul Arad 

I
I Si mil1l11(' eri 111'nc('1l{r:T de '''('I!' 71 I)i,'(' 

a H)(ir/1lr;for faţii de 1.5 ()('Iunîlm'c 1984 
este: 

Situaţia de 

I. 

.. 
aZI 

I !)i,'hrrtc U fa sulâ; 

I i1Ianll!a~:I1,ni. 20 la, si:lu; 
, ('o!n71;fI!e 22 la slr!â; 

I !urmac,(,lIfi("(' 20 la, sl1la; 
I)1lT!I!nk"iric 31 la .~!lrii. 

I
'D('U! {ille,"l scanw eiî fn j;j n('fo:llbrie 

103·;', f)'-~""(jn~il(' C['fiII {nai lIr • .'(l/~~ cu prc-o 

:(,(,C' ia sIlhi /airi r!e i71c~'{l7l!!{1 (1(')11:([:;'

mI, reC'ie ((1 i:iC(}ia dtt nrcure a PI'C

(lln(o/" la ariicu/t'{(' d,' mai !>";'iS e de 
(>e:>! (' tre;;:ef'i III SlIfâ ('71 (',l:CCjJ( ia bWJ/
ha/Ilhi la care !)/"0fW!'{i"l (' //lI/li mai 
ridi, a/ii. 

1'om Jmb/ica, /](',,[c ((/l"l'a ::i!e, da
tc!e !Xrr{ hie cari 11['-(1'1 dl/s la lo{alll
rilr' u'(' "iai S1(S. ]) 'o:'(/fl1'!afâ, hl<;ă i/'(>-

1'('1111'\1 ziua dC' IhlmilH'că, 11 Tulie c, 

a fo~t COllYOe:lIă aduIHlI'e;l g{'lL'rală 

illYăI~ilorilor din judetul Arad. 
1 n jlllll! al'{".;lei adunări g"I1('raL, 

anuale s'a incins o pnlel1li~'ă t!C's!l1] li:' 

apri!.(ă, pl'o\'ocală de lil\'a\:ilorii grup:lli 

~n jl1ru! TriIHuH+'. ;\!o:int1? Dupa a 
10]' părL'rc, Cii at'imliii ('nlHllIc.,lo!'Î',ai 
.\"fH'iaiiei jmkt(,l1c Ul'I11ări's~' ("0111I1ll','

rt'a )i p{' 111:\i departe, (n"lIll1:l, ln'huind 

,'ti fie Uil'S comilclul' ('011\'o,';ln(\ a(jU!I;l-

I 
bIt(' sâ frat.::elll o t;zrj;,',.,,-e şi (//U[i1IC 

cit preţll[ tuturor llElr!l'ri/o/' (/r, illJ;lOJl- I 
1 s (Iii .,>cui':pil il; Î);'ojJor{ 'i:' CI: {!/'('lL'âţill'.'1 

I pe ('an' l"an i,.i.i,'.,lj)h,wt ii'rjlor!u[orii I 

rra gl'ilt'i'[1Iă IOl'lllai în dl'ieot "rrii, şi 

rit acLu:l!ul cOlllile[nn ar :WUY;l a-;::\ 
dlll'~ eum ('Pl' ill·t' .. c~("r mt'l1lhrilor, 
("uri sunL Iăs:l\i În voia ~;oadei... 

~i dela :lr'l':lsIă ll:irlnia\;L -, la \nCl'-

I l! 1 1 put dll"ă prin ziare - Dl1minccă. s'a 
I a (/;1//,'('1'['([ IInirjll Şl ("/! /) /1SI! (' , .,.,. 
I rhel,'I1;aii/ !,,:l eal''' {mi l1!'lIf lu procll- I aJullS la O hă\'IUI~lla plL!)Ij('~I, I\I1(h~ ('('le 

" 

rU"l'a d('pi::::f'lo~·. I (fom! la"l)('l'(', :lU (bl illlpl'C";in uo('\ luple 
, Ciirele de mrrÎ, ",,'/1,<; 1);ivc'8.~ m-fico!elc , dD colcrii polilice şi unde divirgclllclc au 
z1n/Jo;'/a,'(', j,a artlcoJl'ie I/l(h~('!!e rre,'jle .. I i"n-.t a):l de dl'()<;clJi1e, cii putem nlirma 
reu preţ tiri/oI' e mai mică. Cijrdc su- ('ti toată ('('1'1 i ludi 11(':1 ('a tlc-~I('IlI11a !-;(, 

lJwrc Tll'hla!i:a{c illeă, clO!;('l/esc că 
eh' lill l'/'e .... e71i ill ra/)();-[ din'c'/ ('U ~'ml' 
Ufll{ca de maleyiC' Pi'i1J;c1 adllsă din a(l'~[l'i .\sol'i:1(iuni, ajUll'-'ă p,~ pragul 
striiinii!a!C'. () dr}padâ ill pll/'; că mI . unei pră1JU~~iri l'olllp1ccle. 
',s!){'culu< C (Jcf'ca C,IFC illlJiinqc la .\'am ~,ă iilsist Ill:\i muii a-:upra celor 
U/',uJ"ea pr('turilor,:. de Dumilll'că - despre Gec:lsl,\ mă ,"oiu 

D. Ji-:li.fjalacţje are 
d.w'''ep1a1e ..... 

~ lJ/âlI'P!fll'l"/« 

{oare: 

Stwda,Kreugcr, Chi1ll'i1uri1e, Sle\\"art, 
Ca"Cte :m\ollolllc, şo.;c1c1c .. , illdiguirUc •• 
cadas! I'ăriie, spirlu i lll',"l'll şi i.OeltC l','

Il'lalie fainloa,',l' ills!iLllii ,,;,i el' P:ll1lillă 
al',lCl'ri l1a\ ÎOIl.'lI-!ilr:i 11 ['i! L'.. Il rin l'eprc
z('lllan\ii lor ;Iulnd/ali şi însUll'iti pe 
~)pilla('ea săriicit'i gel\eralc, ali luai eri 
cuvunlul la T.-Sc\"crill, pentru a faec 

t apoiugi:: ('il1slei, moralei ~i corectitu
dinei. 

Cu ,H'(';l:;iă ocazie, d. :'Ilih:dacl:e vor
bill(l clw;pre Frontul COllstitutional« a 
spus: 

- "CU acc,:,li:l n'avem ee lupi a, Ei 
ill('urră lumea dpge:\ha,. 

i D. ;\Lil1al:.tchc arc dr:p:a!e. 'FroLllul 
I CfJ!ls!iiuliollU i " l~l('urră ÎIl ade\'!ir, lu-

I 
mea d{'~!c:![,a~, IlU ca T1rt\i(lnai[u.I'unişlii 
carr oJl';lU IllcurcaL-o dt'g~ilha, ci SP1'C 

a race avere. 
*, 

Ol'upa C11 at:ă ocazjul1C. 
Am,î'lIarea 2dunării, iaril,;>i HU se 

poal-c sus(~tle că C tl bil'llilliil:l Irihu

l1Î)tilol"«. Ba mai IllU Il , JluteJn splln~' că 

i'stc () \ icloric a comileillhi celllrnl 

l'arc m'lllăr('~~h,' "o inLrare in 'Hormal", 
adkă <':i () tin;! pesle 15 zile cu un ,nu-

'mă;!' de memhdi ud cal"e ar ri ei, şi 

p;-j1l urmare, in :lşa fel ca să se poalii 
ajulIge scopul ec-J unnăn,'s(' ci. ~ :\'u
Ulai in c.::!zul că :l:!llll:ll'L'Zl IlU "a li l'011-

\Ol'u:ă dllpa li) zile, ci :lm:lnal<.i pl'utrn 

lu iO;tllll1ă, ar in:,ellllla un incepuL ele 

biruinţă a opozi\iullişlUul". 

Ceia ee ya fOl'ma Însă.. sHl'ier!1I1 lll:'tr 

de a:<ăzi esle subslru!;,l (lcc.':ifl!' {-,pl.,; 

Cllln s'a ajuns la, sill/',(ia in eul'(, se gă
Se<.;c Îl\\ă(,ilorii din :l"C'.,l .iude\. Es1e 
loemai miezul e!le<;linllii care lle-a arlu'-4 

acolo, că în :-:('uri~i yrcmc dill injghl'
harca aCC;ts!& prorc~iollaiă, vom face Ull 
cluh tit" luple personale şi C:\1'(' I\C va 
~drucilla lO:ltă bruma de so1id~H'italc de 

Că •• ; De. .. ;! sufletelor în căutarea altor orizonturi. 
____ ..;"'r-__ ._____ Se petrec transformări ludicale în 

I Stilul dlui Gh. TudOi' c puternic şi 

I multiplu colorat de striilucitoare me· 
I bl'ol"c şi de \'i~Ur');l"e ::,':prr,,,ji nrigi-

InHl,C. E in scrisul dsalc putel'ea unei 
S\!J~sl a ilIe spirilu:\ le, în C:,l)'l' i'h,i 1" hi 

I f!;i:lsesc expresia de acU:1C'\IJlC şi vraja 
! de m::iiastră ('ol1crci i z:ll'C, Contuc'(ul 
I meditativ cu partea cristalină a ope-

Il'ei c\sall', dc-;ehidc Însel:irilc ~pil'i[u]ui, 
I pr-ntru l,rlp5r:iisiren Cu c..;('nţa und 
! adC'\ăraie eufosii intelectuale, I 1)1. (~h. Tudor il ]n,'it !n nodul nI" 
I \Tu~~(i" :1 llil01' pl'nh!cmr de Cel m:1i 

'al'ui. pri\,'at ac-tual. Sunt acolo lucruri 
SŢHiSC ("u o dnrero(lsit l'On"tainrc, eari 

, impun mtlsuri de indreptare, dl1pă un 
i plan (11: mohiliznn' a tuturor fnrţelor, 

I f'C detin, o 'r:ll';lmă de t1utoritrdc mo-
ral~i, in 1ara aceasta. , 

1 .\.slăzi, ~)~!}oa:'C~~' Em~opii, f'~l11t î~ 
'1 t>rad:l, unu l!'t'liCZIl (le H.kal, (te l~OU:1 

(Wil'lliare, spre un alt tip de \ lata. 
! Sul'b Uil v:mL dl' no,~j~ll,'2,ie (htp~i vre· 
i mud noui, E piin ai"l'id dc [l"\.~i\midllt 

structura de gu\'crnămtmt a multor 

I popoare. Suntem în plin proC'es do 
~'l:viZllirc a yalorilor 111l1ralc, a sis1.c
t11Clor de conducere, a metodelor în I şcoală şi a capitalului în industrie, 

! E o Întrebare ce lli·l' pnll1em llOi 

l
i :lid: Cum pOMÎI1l ca :llitudine mo

rală, politică, economică, faţ:l de a;' 

. el'aslă stare de 111cl'uri? O spuncm cu 
! o .ialnic[\ sinceritate: suntem dăruiţii 
! ('clei mai lini:;;titoare indifcrcnţ~, Faţă 
! de eursul Yremii ile ;l1r:'lli~ăIl1 cu faiah 
! ahsenţi\ a unui pcrsona;iu de basm, 
1 cart' a uitat să-şi mai ridiee din dInd 
I în e(mct ~ cu eârja -- RIH"'lIlcl'ndc ",i 
! p'~()al'elC' Jll·tIlrll ;l prhi la Cl'tlgnhre
I mu. 

t \'orbcsc de un inclifel'l·n1ism sirudu-

1 rai ~- organic poporului nOl"tl'u. La 
Illoi niciodaU"t lIil ide;tl Il'a EÎcut ~o· 
I Ioana ver1ehl'nliî a t\ll{'i \oinţQ nspra 
i ~i neinduplccate, dccise la lupt it. Nl~ 
I nm avui "idol'ii dfJdl'ill:lre \lolezalL' În ! s:în~(', cum foarte hine o ui"it'mă DI. 

" 

Ch, Tudor. 

Victoriile sunt In definiti\' flacările 

1 de vrajă n unor su[lt::Lc aprins!.', de o 

carc am dispus. 

1. Ilwă dc mai binc de un an 
i (. 

de 
~ 

7i'1', 1n C;~îlllli corpului didudi(' fHIl Arad, 

S'a hiL o defectiune între învă\ătorii i T 

tineri şi cci lHllr(llli. ;\Iajol'itah'a în\"ă" I 

tăiorilol' ljl1{'ri \"euili de dincolo de Car" 
pali, dornici de ac'\iuul mai vii,· de con·, 

i 
tllI('"el"l" plini de ~yiillt :;;i in7.(,:;lril\i de,l 
mal'i rOr\l'. au pretins să li ~I" :l('IIJ'(le~ 

!()('uri 111 rru nlca îllyăIăllLj.n1 ulII i şi, ~I 

natural, şi in fruulea Asociat ici llrofe.: 
<;iollalp, dl'şi jluate Jl'an'lll un sta:~iu 

mal'(' de luptă pro)'('si'II1ahi. E' {'raU 

/)i Sli:11.: Icwili mai 1al'c în "ială de, 

lipsuri mal('ri~11e şi astfel "('('[:lIuau Cll 

mai multă a~jll'il1le rcyclHliciiriic şi; 

dreplllriJ.c 101'. Dar aecsLe, P(~ ce calc) I 

[lril1 cine? - SiQur că numai prin Aso~ 1 

ein([e, prin biGta nO:1 slră a~o('ialie ('are • 
nu poal{' i':îCt' mai mult şi carc nu-i de, 

c:·tl () at!exă o m:u'cl asoei;I\ÎllUi de Jlt 
(ariL laI' slrigi'ilc1e şi durerile lor au 
fiimas :îsll"e l, 111:ldll)ilc ca şi p:'Ul(l :Iei. 

EXpOll.Cntii lor, ai llo',;ld ai tuturor 
,l'l\'i!\alo;'i J;~itnllli.l, condueatorii aso
('iatit'! jude!fllc, acci cc erau indalorali 

să luple pentru rUisc:'i1illlC, au fost asUci 
crilicati ("ăntl-~i f:\c dalori-t ~i 111'0\'0: 

('ali să rellunte1:1 demnii:ili!e 101'. f 

2. Cazul biindi Jlopulare încii a conlri1 
Lui! la sporirea llcmu!(Ulllir!llll". I 

De .ullde: o liră a ,paLl'llllS în S;lJlu\ 

lm'ă\hlol'ilor de azi, cari s'au divizat 

in două tahere. Lupla a Îllceput, (prllţ 
\oca!?t de {'d' nC1Tftlt'tttmt\t, ~:;.ii ).1'ţi~ 

neri: eli urlieoIe pril1 !Jt'es:l locală! 
cOlltinuată /!l'ill cercurile culiur,lle ŞI 

mluliărilc sll]lsecl iHor, degtmcnÎond în 
('Cu dC~lzi. Cude va ajunge vom 
\"l~dl'a, [le \i110r, 

Trt1:J(ÎIU] , (,()llcln:da cdor scri,w !}{iTW 

acum:! cow;t(/fr'im ed În ,'idllal iWlâ(ri., 

{ori/oI' din jlld('(ul /u'm/, smd (/OIlJ 

ell/,{'Il!(': Unul, ~'lstinllt de cei dela con· 
dl/('('f"e, de ma jori!!dea, î1Hni(tiforilor m'~ 

ha/J'âlli şi al!/1',de Înnâf'J./(,l'ii ojJo:i: 
(ioni.')/;. neHwi(lImi(i cu CO]J(il1"i'/""a. 

llI11jo/'i!;dca Îlwâ(â/lJri liw,l'i. 

ion Jelecuteanu 

ideie, de un ideal. 

Dar cum sii rilscoleşii imboJduriii 
d(' acţiune ale UIlUÎ popor, căr;liil i-s'( 
illjcr:lat al[ti dc mult mlcrob"d illdocl~ 
~i al dezmnugil'ii? D1. Gh, Tndor ~ 

s('zisat originea răului, până în răd~ 

cînele lni cele mai ascunse. f 
! 

Nu poţi deştepta încrr~cl('re dInd se: 
luţ-ionezi lucrurile verhall', Nu pol 

j adtKe nOl'oQdcle la cultul UI111i i<1('4 
î hnf!;ntelizat, paroc1iat. In VcrLotnan~ 
! se bieiucse aceste mari defecte n~ 
( ~ionale: manh de a pune vorha ~ 

locul faptei şi de a zeflemlsi orice i~ 
,tenţie bună si ori('c act Ile c-roism, r , t 

l-am fi răi judecători, dadl n'an 
suh1illia eu ce pălnlllZrt!\}.l1'l' '>1l1s;~111\4 

critică atacă d."a problemele. D1. G~ 
Tudor m~lnui e cu o egală dr;o~~ 

J 
stili~ti('ă, himn unei ironii UtioaSl 
pamfletul săge(ător la l"fI.ădtiv:l,-' l~ 

I git-a unei dialccliee convingătoLlre, 4 

I şi proza unui' scris dl' Cl'H mai alell~ 
literatură. " ! 

O rccomand[un ca pe un 'i1periti 

spiritual dlor intelcctuali de toabe C{ 

tegoriile. 

1. P. Ghedeon 
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P&GI~.& ~OT&RI~OD 
• 

Pro DOlIlo • • • 
Dela Îllcl'/JUtlll Gparifid l1oaslrr., fim 

descl!is C/l multă !mllll. lIoin/â coloanele 

z~ţlru/ui )'Inainte« prc,lJlemelor admini,~
Irafifle. In repetate rânduri, autori de 

ru:con!('slaIă ,,~"oarc, au .~prij:J1i1 {/O· 

leantele şi de:ideriltP.i~ {1l1ICtio/1(Jl'ilol' 

atlmill;slr~rti/Ji În specirl/ a Tlol:lrilor, --' 
Qceş/' factori de condulJere a vieţii ru
rale din RomânÎfl ilJ/rcgila. In ):C/ze· 
marea« ce d-l Ioachim S~I", notur, un 
reputat publicist şi bun Clpără/or al in
tereselor breslei sale, a aâru;al-o coif'· 
gilor din loată ţară, I'n primul A'r. din 
ziarul >>1nainfe« scria urmă{O'I:f·le: 

Fraţi Colqgi, 
Dacă lcyiuiril" din ultim III timp Î/l 

mulle ca,: uri ne-au de-~c(jnsid('rat. dacă 

nu am I(),~t şi nu sun/"m llprecia(i după 
adevărata nOastră utl'Oltrf! ş( după ser

uiciile reale ce aducem admi/listratiei 

şi prln aCPrlsla Romtinki, dacâ une-ori 
am fus! Irala;.: cu vilrerJie de câtră (fu
p('rJlele ce s'au pcrindaf la carma ţării, 

llfna -- după - cum ,,>'au pronunţat 

(leja mai mulţi colegi - irebue să o 
a[rUmÎm faplului că JIU am av.ul Q 

p,,'să proprie. 

Ziarul )lnainle«, ne descltitle cu bu

nil/!'Ointa portile sale, punc;TttTu .. ne hÎ; 
dispo:i(ie ... paţiul 'llcC{'S;lr pentru co
municare cu opinia pllblică, deci şi 

(Ia/oria noastră a tuturor !'sl.~ sti îmbră
ţişam şi sprijinim aceşt ziar, af..onându·j 
şi râspândiJl(lu-l, de aşa, ca glasul 
OO.'IIJ'll, tălmăcil prin coloanele sale. să 

păff'llIulă pretlll;nt!('[l('ll, sâ ajllngă la 
urechii,' tutllror. 

Fiecare dintre poi şti~ m(Înui con

({dul şi fiecare e C'IJ){/71il să-şi uşfeannă 

11e IHÎrtie doleanţăle, deci oricl' neajun-

Sllri per.wJlale orice J1('IJ(}f 111 legă/ură 

ClI piata Iloastră de to:1I(: zilcle. comu

ni.ca(i-le n'chic(i('i Q.;es!ui -:iar. 
In sp('ranţa că "om iz/mii Îllcdul Cll 

i /leei /lI .~ă-l ridicâm pe nofarul comu~ 
lIal, la locul ce-l compde În viaţa sta

tului Romun, deci jertfa l'OlJMră mo~ 

melllanâ~ nu pa li zatiurnicli, .~(/llli ini
ţialil!il ziarului »/Jlain~e,( şi ]J(> l'oi co
leai de suferinţe. 

• 
In conlimwre. noi l!'t1I1l'm mai mult 

fie adăugat declU că, ne lIom face o 
primii datorie faţei de Jleam şi (ară ŞI 

vom sprijini şi vom apâra ÎJlf('1'('sele 

funcţionarilor lldmÎnis/ ['rlli,,;' tir foaie 
caleyoriil(" rClIll1Ul În coloanele zi~lru-
11liJl{).~/rl1, plÎnei ce pom .sti rca1izote 
(oaie aspiraţiunile lor. 

Şi credem, că vom birui' 

REDAr.7'IA. 

La lălau a auut loc un important congres 
al ASOciatiei Denerale a Dotarilor comunali 

(fn Inceput de reconciliere In1re asociaţii 
Adevăruri crude - Pace Inlre nolarl? 

In 1-iua de 10 Iulie c. ~t .wul loc la 
~--==-

Zăfau col}gre~ul Asocial1t'i Gmerale a 
Noiarilm'. Au lual parte duH: Alexandru 
Comşia, preşedintele U llimlii Generale 
u Nutarilol' din Romftnia, Ioan Popo
viciu, s.ecrelaJ' general, Ioan Lullli, ca
Sier', precum şi de1egllUillolarilor_ 

In ordj!lt>a de zi a şedintei figurau: 
1. . De~chiderea şedin\f>i, cOIl..<;tatarea 

membrilor prezenti, "erificarea proce-. 
sulUl verbal din UdUll.HC:.l precf'dentă. 
2. Raportul pl'c!;iedinle1ui. 3. Aprobarea 
eontului de gestiune pe anul 1934. 4, 
Votarea bugetului pe anul H135. 5. In
casarea !axelor de membrl~ prin statele 
de plală, 6. Alegerea consiliullui de 

cenzori. 7. Cereri de ajutor ~i impru
mut. 8. Ret .. age{~a uolm'ilor Iilr:lii din 
Awcialic. 9. Infiintarea Ihtucii Nula
rUai'. 

La şi'dinţă a mai participat şi d. dr. 
Ioan Stoica, secretarul gen1:'.ral prin de
legatie m Jud. Cluj, dircC'torul revislei 
"Cu"ântul Nolarului «, şi preşedintele 

Asociatiei functionariloL' admini"trativi 
din Ardeal şi B~nat, care a initiat şi 

conduce În Sâll~l A<;o.~iatil'i Notarilor, 
o actiune opo1.antă, eu carc/de!' izolat. 
Se ştie că în ultimul timp - 7n revista 
profesională de sub cOIulucel'l>:l d;-;alc, 
d. tir, S~oiea' n slIsHnut un aspl'u rechi
I:ilor contra 'Comitelului de conducere al 
A<;ocialiei ?\olari 'ol', ÎndrephÎnd atacuri 
uirecte la adl'esa singUl":1!ieilor (:~lnducă-

.Iol'i ai UlilUlliinotadlor, cOlisi<lPraţi de 
d';a ca inc:lpabili şi simplii profitori ai 
ro:izatiunilol' plălite d~ llotal'Î, .\s'lCialia 
Xotari 101" la rândul ei, a răspuns pr.tll 
revista ,'Administratiâ Romană < demns
când dedesubturile campaniei dlui dl'. 
SLoiea şi <"ctlpul pe care,l uI'măreşte -
de a se alege de preşedinte al Uniunii;. 

Prezenla dlui dr. Sloic.\ la connl'es .. ~, 

a fosl cu dl'cpt cuvânt inlerprdală ca 
un început de rcponcilil!re între cclt) 
două asociatii profe~ianale şi de rcsla
hil i re, oei putin aparen(;'\ - a armoniei 
dinlre d. dr. Stoica şi couducălm'jj As-.!
cialiei Xotadlor din HOlli;Înia. 

To~odafi1, în vedere,l desbaiel'ii· punc
tului S din program, a pa!'licipat ca 

l't'prezeutan\ al noiadlol' tilrali, d. Vic
lor Boroş, licentiat în drept şi uotar de 
ci rcumscri pt ie. • 

Situatia Iflol ari I OI' litrati a fost discu
Lată in pl'('~dabil În rt":istele ad1ninistra, 
li"t' şi cum Asociatia N olal'1hr di'll Ro
mânia, prin exponentii ei Îlldreplă\iti, 

luase o alitudine fălhc prin al'licole şi 

discul'suri yehemen\e impotriva numi
rii al'estor~ În posturile de notat' - li
eentia\ii c:l.rÎ alt intraI i,n admillistratie, 
înuinta seră ° declal'atiune de re:ragere, 
din cadrele Asoei:ltiei GeneralI' a ~o

tarilor din ROIl1llnia, care urma să fie 
su~ţil\ulă de delcgatul lor, în t'RdreJe 

congresului de azi. 
Se prevede deci, o şedinlă animati1, 

iar deshateJ"ile promilcau ;1 fi tntNe
sanIe. 

Din partea aulorilătilor adminisira
liyt~ judetene au partil'ipat la congres 
dnii dr. D"leu, secretarul gt>net'ul al ju
detului, cir. Supuran, d,', Filip, şefi d~> 

sl'rYiciu Ja Pl't'fectură, etc, 

CUID au decurs desbatedle 
congresului 

Prin! /,'0 scudă a1o.:'u!k, d. A. COI11şia, 

fJl'c'iedinlele A~ocialici :'\olal'llol' din Ro
ll1fruia, ui'''chidp ;:.pdill\;l si Î';ii citeşte l'a
porilll allual, In C~lJ'~ iwedcT":lză rc
zultale:e luplt'i profe,j>'lnalc p~'ntrll 

cl'ciart':1 uilei f.ilU:'lilllli n}:li (,meneşli p;, 
!';euma noluriior. 
Dă apoi eU\':Înlul dlni cir. S!,jiC;l, Y('

llil l~l'nlm a aduec salutul Săll Asociatiei. 
Dsa "orbeşte de<;pre l'l'oblenw!e vitale 
cari in!el'e~e:1Ză funclionăl'im.:a admi
nisll'aliyă. Trece în re\'htă lo~te ÎUct'I'

căI'ile - fără prea mare rezultat prac
tic, ce S'au mcut pentru uşurarea c81-

yarului not arii or, - dintre toti functio
uarii publici, cei mai ol'opsiti. f.rilică 
uşurinta mai marilor zilei, cari lovesc 
în notari pentru satisfaoel'e~ unor am
bitii personale. Arală cum se fac trans
ferările notarilor, Spl'e ruşinea corpu
lui, care nu se ştie pune la adăpostul 
inal11o\'iLililătii. Ahcă dj$po;i!illiliic 
llQllii [PUi admi/listraUl'e, care este pe 

cale de votare, insislând aSUfJr.l preju

dicii/oI' ce lJa avea de supor.':d admi
nistraţia română prin aplicare'l a,,<,slri 

legi. Intre altele, ds:! - meniionilnd că 
nu se leme de comisii disciplillal't', cu 
cad n făcui şi în trecut ;'UilO"jliuţ\ -
pentru apărarea drepturilor lJotaril~r, 

îşi exprimă î-ndoiab că aclualul parla
ment ales prin demagogie şi teroare, 
ar putea aduce o lege bună ~: in spirit 
democratic. Atacă disp,wiţiullile prin 
cari se urmăreşte illtÎoducel'e~t licen.:. 
tiatilor în postul de nohll" enun!;1nd că 
Î-1l lipsă de practică şi pn'gîl~iÎe profe
sională, aceştia I1U su ni capal;m să con
ducă bine un notarial. IIl('he~c făcând 

apel la î'ilregimenlare~l tuturor functio
narilor administralid Într'" <1e!;unc co
mună pentru apărart':l 1Ill(,l'f,~elor pro
fe'>ionale. 

D, pre'jedillie Al c '\andl'lI COlllşi:1, 

luând din nou cuvântul, mul(ullH'-;tc lllui 
Stoica pentru cuvinLele :,l,dresal.. Aso

cialiei. 

Dnu dr. Valer Moldovan ,i Valer 
Pop pre,edinţl de onoare 

In altă ordine de idei, d. preşed.intc 

mai arată că Î'il lupta gl'eu ce au a\'ut 
de dus Notarii În ultimlll timp, s'au 
bupurat de sprijinul nejll't'cupe!iI şi so
lit'itudinca alaI' doi prn!e'l'turi ai {'IlÎunÎÎ: 

Ziarul "Ioainte" se trimite ia loate comunei. diD Ardeal fi 
BaDat. DOlDnii Dolari SUDt rugati să-I recomande sătenilor cari 
doresc să oetească ziare ,1 cari iubesc slova românească. 

Răspândiţi acest zÎar, căci coatribulti la organizarea marei 
lupte de dezrobire politică ,i de emancipare a lIeamului Dostru 1 

Sprijiniti darul "Inainte", căci Vă sprijiniţi pe voi, organi. 
zatia voastră ,i prin ea interesele tuturor fUDctionarilor publici 
dia România Latl'eaită J 

dnii rlr. Va;er \foltlm'an, [0<;1 ministru, 
proresOl' 1I11in'l'silar şi V:1lrc f'0P, mi
lli'ilrl1l juslitiei. Crl'e, :;ii ('[lJlgr:'sul cu 
lIllanimilate admitl' PI'l)~I:ll1larl'a lnl' ('3 

preşedinti de onoare :Ii A'oci[~liei. 

Adunarea generală, pro('clT:Îl1!l la des
halcl'ea pe PllllClc a ordinci tit' zi, npro

hă eonl li 1 de gesliune, \'ul,':v:'i bugelu I 
.\socialiei pt' lU~lti, del'Îrh' Îllcasarea co
lizaţiunilor prin slatele de plată. nlege 
eonsiliul dc cenzori şi <lin lips~ de fOI1-

duri respillge eer2rilc de ajlller şi im
pl'lunul ce i S-au adre..;at. 

La desbalerea punclului 8, ia cuvân
lui d. Yiclor 15 o roş, nolar titral, care 
smtine punclul de yedere al noturilor 
din cadrele Că1'01'rt hee parte - şi pre
zinlă adulI(trii generale 

.lI enlOliul I101ariluc filrati, 
procedfuHI la cilire;l lui În şedinţă. 

AYl\lH! În "cdel'e imj>0J'lalJ!1 lui din 
pune! dl' yederp prol'e"iollai, precllm 
şi dhell\iunile ill(h,jungalc cp S':lll in
eins in jurul problemei nolariloi' titrati, 
il YOlU puhlica in întregillle în ziaml 
IJos/ru de milin!'. aşa clIm a fost sus
linul ili fata congresului. 

Spre o impăciuire a celor 
două tabere 

Oupă citirea memoriuilli. a avut l,jc 
dc-shalere:( lui, 1:1 (':11'(' iall parte dnU 
0pl'h, fir, Sioica, (;ioc:ln, COlll'5ia, -- lu
turor f1,lildu-le n hillC' ~lI~tlnltla !,pplkă 
d, Y. Horoş, reprezcnlantul notarilnr 
titrati. 

La propun~l'('a cOllcilianlă a preşe

dintelui, se ajunge la o solulie impă
duiloare, salisfăc;Îlldu-sc cele eerul!' de 
nolal'ii litrati. Preşerlinlelc se angu,it'ază 
la puhlicarea unui comunicolt prin care 
\'0 interzice membrilor aSllcia! ici să 
su<;\ină prin oric~ mod, VI'{,-O compa.nie 
contra "re-unei C:1legOl'ii de nol:.lri. Se' 
pal~ că în urma nc{'"lei r{'F.ofutii, no
larii titrati \'01' l't'\'eni :l"upra retragerii 
lor din ('udl'cle organiza\Îei prof!,sionale 
ale :\olarilor dill Homilnia, 
După expirarea OI'dinei {](' zi, el, Pre

şedinte Comşia, mullumin:1 tuturor pen
tru prezenţă, a Închis şedillt~l. 

Coresp. 

Apel către 
Scrlitorij Români 1 

Intr'un colţ indepartat ai Ţării 
noastre, se găsesc trei sute de eopll 
cari, deşi au supt odată cu laptele 
mamei lor, vraja unei poezii populare, 
vijelioasă dar melancolkă, doina bul
~ară, ar dori totuş S;1 poată mai' 
ad:1nc iubi ţara care 'i ad)jpo~teşte şi 
care este-acum şi ţara ]or ... 

Jmprejuri'trile şi faptele oamcnil'Or 
sunt mici.., doar scrisul 101' mai are 
puterea de vrajă, a unei băuturi de 
dragoste ... 

Păeatul e că ,'lcc:lstă buutură e 
sl:umpă, grozav de sPlUnpă pentnl 
aceşti copii cari se dlH~ desculţi la 
şcoală, şi lasă pete de mundi pe frun
tea lor, ('~Înd, In Huzul unor \l'rsuri 
de Emines('u, îşi sprijină capul in 
palme .. , 

Scriitorii nostri, să'si scuture rodul 
suflt,tuluÎ 101', 'şi pent;ll ll('ci cad vor 
să iubpaSCll Rom~Înill tlltfcl, dl~CtH din 
poruncă ... 

Opcrile lor vor t cse-o p:lIlz~i trainică, 
o punte de luminii, pe t'ar,~ f'C vor in
l["ni cugete ncdespărliie de eticheta 
unui nume, ci Î,nrrătile În admiratia 
af'eloraş talente ... 

Pentru acestea, îi rugăm să rămilc 
aceiaşi "isători fH.':1ntin·;:i de matcrialis
mul vremurilor de astăzi. şi să tri
mită operele lor Bihliotecii )\ Poet G, 
Tutovcanu«, a Liceului Particular Bul
gar din Bazargic, adăuglmd incă un 
gest la opera de înfr<tţirc şi de innait 
naţionalism, pe Carc ..,crisul lor o in
făptueşte! 

In numele Celor Irei suie de elevi, 
mulţumeşte 

EMlL TUDOR 
Profesor de Limba ROT11t1Ilă, 
la Liceul Particular Bulgar 

Bazargic. 
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Dela manifestatii Frontului Constitutional din (lui 

Cuvântarea d-Iui Iancu Anastasescu' 
presedintele Partidului Poporului din jud. Dâmbovita 

Domnule Mareşal, Domnule 
Gheorghe Ereitianu, Domnilor, 

Vă rog să-mi ÎQlgăduiti a aduce aci 
o mică contributie, la i'itoria scrisă şi 

,'orbită de d-l Gabriel Marinescu, Pre
fectul Poliţiei Capitalei. Şi }Jenlru că 

e vorba de contributie istorică, ceea ce 
am de spus, VOlU citi. 

Ştiti de sigur frământarea ce a pro
dus conferinţa tinulă la Radio, mai de
unăzi, cu privire la aşa numitul eveni
ment al restauraţiei. 

Eu iUU mă voiu ocupa de faptUL ~"i 

d-l Colonel Gabriel Marine<;cu, Prefect 
al Politiei, avea SfIU nu căderea să vor ... 
bească cum a vorbit. Las altora acest 
drept. Eu mă voiu ocupa de adevărul 
cuprins în cele spuse de d-sa, şi voiu 
complecla cu Ceea ce lipseşte, ca ade
vărul să fie dt mai intreg. 

PI'incipala idee care se desprinde din 
toL firul cuvâutării sale, esle cit Româ
uiei nu-i pria sub Rl'genţă. ~ AnUI~Hl:W. 

se -născu sub un cer iunoral, CII per
spective de grele amenintiit'i pentru li
niştea tării«. - spune u-sa. )r\tenla({', 
incendii, agilatii revolutionare, mjşc'ri 

a·uarhice, comunism, lipsă de aulorilal~, 
măsuri pălimaşe, cari duc 5.uflelele tă

rii pe pI'agul falimentului moral, iur 
mulţimea pe drumul rbboiullli civi\«, 
toale aceslea sunt relevate şi subliniate 
de d-sa cu multă Îngrijire, penlru ca 
să prezinte cel mai intune\~at, şi mai 
real îu acelaş timp, tablou al vremei. 

Domil1i1or, este de sigur foartt' mult 
adevăr în cele cuprinse mai sus. 

Şi ceea ce mai rezultă din confel'i·nţa 
d-Iui Gabriel Marinescu, este că toale 
acestea se petreceau sub gU\'ernarea na
tional-tărăllistă, care, de sigur, accen
tueeu, a fost cea mai vinoyală OI:' laceaslă 

stare de lucruri, 
Regen!a, factorul constitutional de a

tunci, care ar fi avut căderea să se' 

sesizeze de aceastl stare ingri.iodHoare 
şi să incerce slăyilirea prlibl15irei mo
rale, făcând apel la elemente de altă 

valoare şi de autoritate bine cunosculă, 
se Htsase impresionată de fOl·ta demago
gică a partidului nalional-Firă-nc<;c, i.ar 
prin complectarea locului de"enit va
canl prin moartea lui Buzdugilll, eUl 
Sărăteauu, deveniSe î-n ochii tuturor ca 
o institutie cu totul la disp:lzitin acestui 
partid. 

Astfel stând lucrul'Ue, cum sK nu fiu 
de acord cu d-l Gabriel Marin-rseu, că 
lumea, desnădăjduilă de o Îndreptare, 
era 'normal să-şi îndrepte spcranţele 

sale undeva, departe. 
lall dar cum s'a pregătit nşa numita 

Restauratie. 
Dar nu pot să fiu de acord, domni

.Lor, cu acel pasagiu al d-Iui Gabriel 
~fari'nescu, care este următorUl: »In 
faţa acestui tablou de situatii al:lt de 

- triste, tara întreagă părea amortită«. 
Ei bine, tara nu era deloc <lmortilă, 

domnilor, tara era într'o gl'07.avă fră

mântal'e. 

Parlidul Poporului, C:lre 
atunci, ca in totdeauna de 
cea conştientă, a dovedit că 
loc amortilă, 

reprezenta 
altfel, tara 
nu era de. 

Nu se poate trece cu yederea, dom
oilor, acel memorabil congrc<; al bnle
leclualilor Partidului Puporului, de la 
sala Tinerimea Română, di:n Bucureşti, 

in ziua de 23 ~fartie 19:10. 

Generalul Averescu, Pre~.;e(linlel,= Par-o 
!idului Poporului, adresase conducăto

rilol' organizatiilor judetene ale parti-· 

dului, înlrebal'ea: cllm să ieşim din cer" 
cui viţios î-n care ne găSCi11ll «? 

De aceea, cei aproape trei miI de 
oameni, intelectuali, - aCCentuez: inte
lectuali, ca să arăt "alo~rea COl1gresll
lui, - se adunaseră aci din loale col
turile tării, frământati de această Înlt'e~ 
bare, care oglindea atât situatia dIn 
tară, cftl ~i preocuparea de care era 
cuprinsă lumea. 

Apoi amorţire el'a 3ceasia'l 
Ei bine, donmilol" la acest congres 

s'au petrecut lucruri cu ~.deyărat isto
rice, în legăll:lră eu·Reslauratiari. 

Examil1ându-se siiuatia, printre alle 
solutii s'a propus suprimarea Rege-ntei 
şi aducel'ea Printului Carol î:n ţară. 

Pentru prima dată se rostea în public, 
În adunare, făliş şi cu cu .. ~j,· numele 
PrinluJui Carol, în a cărui venire se 
puneau sperante atâl d~ lUari pentru 
indreptarea atât de mult derill, 

Mi-aduc aminte, Doamne, riU entu
zia'>l11, câl ă înflăcărare, a slUl'l1it atunci 
in sall1 numele PrinţuJui Caroll 

Acest congres, domnilor, 8 hotăl'it 

depHnă imputernicire şefului sliu, de o 
adopta sau nu această solutiUllC', şi î'l~ 

caZ când o adoptă, să aleagil singur 
calea cea mni nimerilă şi Hi(lll1enlul cel 
mai propice, pentru exccutare, 

De sigur, guyel'TIul de atund a trăit 

o neplăcută oră, clici a diSpus confis
carea gazeteloI', iar doi din oralol'Î, -
d-l Bucşan şi cu mine, .- am fost che
mati în fGta Parchelului şi interogaU 
asupra crimei ce să\':ÎrşiscllI, pri.n cu
viiulăl"ile nOastre c;lrliste. 
Vă imaginati însă ce idd au dus a

ceşti congrcsişti, în judetele 101\ şi cftt 
au conh'ibuit deci penll'll pregătirea 0-

piniunei publice, aSupra e\'enimentului 
ce avea să se producă, 

Ce a făcul mai în ul'ln~ GC1H'I'alul 
Averescu, în aceaslă privinlii, se ştie, 

IaIă, prin urmal'C, indi odattt, ce fd 
de amortire era În tară, şi in ce rei a 
contribui! Partidul Poporului, la pregă
tirea şi rC:llizarea eveniment ului munit 
Restaurare. 

Iar dacă el nu a precupetit şi spe
culat niciodată aliludinea sa carlistă, 

nici Înainte, nid după Re<;laurare, cum 
au făcut şi trâmhilat aU}liI, foste că a
cest partid ştie, deb ş.erul său, cii îm
plinirea datoriei este suprem;l bucurie 
şi sup .. ema mândrie pe care un cctă

tean o p~ate a\'e:l înlr'o tară. (Mari a
plauze). 

»CARTE DESCHIS:\ PENTHU 
FISC. 

Unirea, Societate Anonimli. Română de 
Petl'Ol, Legătura cu Socielaica Phoenix 
oU and transport Comp~\ny'y Ud din 
Londra. 

Elia Zltlllf": I fi~('ald 

IOAN ~lORLZI 
Opera acpasta, era nu numai singura 

solutie admisibilă în acel IJItlllHml, dar 
şi singura solutie eficace. 

Un partid care pusese sfăpimirt> pe 
Regentă, nu se pulea uşor obiş.nui cu 
ideea ullui slil.p,în. De aceea partidul 
national-ţăI'ă·nesc s'a crampullat de gu
\'c I'lla re, din toate pulerile sale, şi a 
căutat să facă din evenimentul votului 
dat pentru Restaurare, pe de " parte, 
şi din popularilalea obtinulă şi păstra

tă prin cea mai desmătală demagogie; 
pe de allă parte, mijloace de presiune 
asupra Coroanei aşa .i,.ncât liberul ar
bitru al Acesteia. 

Nu voiu căula eu aici să intru în de-

talii, acestea sunt prea ştiuLe de lume. 
Trebuie insii să adaog, domnilor, o 

mică paranteză, aceea că dae:i al11 re
levat şi discutat aci \'il1:1 parlidului na
ţiolla'-!ărălleSc, 'IIU am făcut-o Ca să :1-

daog la duşmăllia exhlenl:i, manifesta
tă de acest partid lill eoull'a Hoastră\ la 
orice ocazie, ci ca, spu'l1:lnd cu \'â,nl ul 
deschis, să Îndemn a se deschide ochii. 
mari, căci ne ameninlii primejdia pră
buşirei, şi cu totii căzând de acord a
supra răului, să contribuim la stăvili

rea lui. (Aplaure). 

Cititi Si răsDÎnditi ziarul 
1\. 

"Inainte" 
Numai m;lfel 8(' pOflle ('.l'pliC~1, cum 

(ar: [ cea mIIi !rullIOfWt şi pr0ducfillă 

(iin lume, a pa/IIi ,~d ojlln,/ă cea m:?i 
plirli/ă dintre foaIe. Sunl (tiri cari ali 

milioane de şoml'uri de întreţinut, şi 

!olllş pol Să-şi plâlr'(f.câ la timp dalo

riile, pr·1/.'iiile şi l('juri I~ flllldionarilOl' 
$(ii. La !loi lUi ,~llnl şonu'lIl'i de Între
(illut, (aru (' destul de bogată, şi lot71ş 

datorii/e, ,~alariile şi pensiile nil se pot 
achita la timp. 

De ac('e~, cOI1!-itatarca accast~ :l d-lui 
Profesor PeIre Negule<;cu, de deunăzi, 

rezultată din oll&erYalia sa fină şi ju
dicioa<;ă, eli la nui viaţa politică in
fluenţează viata econumic1, iar nu cea 
eeollomică pe cea polilidi, cum se în
tfUllplă în alte părţi ~i elim esle normal 
~ă se inttllllJlle, esle o eonsLatare care 
tri'lmic sli dea serios de gtlllll:t condu~ 
călorilor aeestei lări. 

Dar o concluzie se mai desprinde, 
domnilor, de aci: situatia (tela H)30 
era fără sperantă de Întlt'cptare, şi de 
aC'eea s'a recurs la aeeI Ira!:lInent ra
dical, care a fost Rt'stauratia; .pe când 
situatia tUn urmă, trebuie să ,'eClllloa
ştem, mai prezintă ind spel'anle de În
dreptare. 

Dai' cum se pol realiza aCl'ste spe
rante? 

IaUI. pl'Ohlema de căpetellie, ce PI'C

oeupă azi tuatli suflarea rc'lll:îlwa~că, 
Solutii se prezintă de sigur mai mulle. 

Unii SPUll: domnia legil.)rj n1tii: eco
nomii şi mai mullă cin"te; alţii: Sta
lUi tărl'inescj altii: nume rus valachi
cus; alţii, În fine, dan drepl solutie, 
li:neretul. La serbările rl~cenlt' de b 8 
Iunie, n'a lipsit :]c('a~tă lr:1mhită, cu 
ideea Hneretului. 

Domnilor, vă rog să-mi dati voie s~ 

afirm, ('ă 3eca<.;Iă modii, al:ll de actua
lă. esle tol în genul acelei m.)de de R

cum câtivu ani, cu l{'('hniciellii. 

Oamenii aCeltl, demni de (oată COI1-

~idera\iunea, luati fj{'C.lrc în parte, n'au 
putut să incheie un lot unitar, care să 
dea rezullalele dorite. 

Ei bine, pol să afirm cii mai rău se 
va l.el'mina experienta cu tinerelul. Căci 
să vedem, domnilor, ce fel de tineret 
este acesla, şi cum se face a1eg{'rea lui. 

;\Ioda aceasl:\ de mişcare a tineretu
lui, se datore~le aC\Îunei d-Iui Gheorghe 
BdHianu, făra însă C'l d-sa ~i" fi \'izat 
creiarea unei asemenea mode. 

Să mă explic: La 19:W, d-l G1ieorglw 
Brălianu a făcut un gest patriotic, 
isyorît dintr'o profundă i-I1 tl'legcre a lu
crurilor. PrÎ!n gestul d-sale, n adus a
tunci mari servicii ti:lrii, salv,înd pre
ştigiul Coroanei şi însăşi existenta par-

lidutui uational-liberal. z 
Persoana sa tânără şi simpatică, şi ~ 

actiunea sa plină de (lnlnt patriotic, a SI 

ereial un curent de opinie fo~rte JlU- Î'I 

ternic şi fOarte simpatic în acelaş timp,; d
aşa încâl partidul care e acum la gu- b 

Yel'lI, înspăimânlat de ceea ce vedea 
că se petrecA:', s'a văzul nevoit sa Cl'(,- li 
ieze ceva Similar, Pentru prupria-i con· c 
,.erYare. 

Aşa S'fI creiat organizarea IiIH'relului 
din partidul C,lre este azi la guvcrn, al 
cărui şef a fost ales în persoana primu
lui mini"tru de azi. 

Prill imitati·e, partidul national-!ărli
nesc, Care vede că pierde din mâtnil 
cele mai frumoase energii dd 1 sale, a 
creiat ~i el organizalic 1:1 r('l. Azi, un 
pal'\id ('Clre se respectă, lrelmic ~ă aibă 
lillerelul lui. Aşa e moda. (llaritatel. i , 

Pe dud insă mIşcarea tint:rească a' 
d-lui Gheorghe Bră! ianu, şeful parli-; 
duluina(ioual-libera l, el'a eălr1l1Zilă de 
UH ideal p:ltriolic, lille"e~'~ priI! adn- i 
1111 'sălI şi prin sacflt'iei'.ll la C:1I',' ~c de
dica, celelalte mişcări tinereşll, din ce
lelalte parlide, eran m~ît1ate de un 0-: 
jlOl'tuni,;m josnic şi hidos, gala la orke 
ll'<1l1z<)('lii şi umilinlc (AplauzC'l. 

n" aCt't';1, Pl' dnd mi-:;carc! ~;i ac-
tiulI('u el-lui Ght'OI'ghe BrăIi:lllll (a-
plauze), gă',eşte ecou şi aliani;l In cl'le i 
mai reprezenlati"e persoll:l1ilăţi de ea-I 
rade!' şi pat,'iolism (aplauze pul"l"nice, I 
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~t rigăle de TI'iiiască ~l:lre-:;:llu 1 A "ere· f 
Se-li \ C. e1 ălaIL tineret rC;llizează orice I 
compl'lI111is, pentru salvarea nu a vre- \ 
unei idei, ci a unor aranjamente.,.. 1L ~ 
menajamente de ordin infel'br:-îwl'so- t: "'i 
flal şi lrecător. 

D-I Gheorghe Brătianll giiseşle că oi 
mi5care po~ili('ă poate I'i !illercascil prin 
noutatea id{'jlor, îIlă1tim,'a cOlll'cpliuni
lor, curătenia sufletului şi puterea de; 
sacl'ifjciu, Mi cât de· Î'lIaintată al' fi vâr
sta omului, iar nu prin vâl'sta fr:lgedă. 
a compollentilor. 

Prin urmare, avem tineret şi lÎnel:etl 
(Ap1ollze i . Dt' o p:u'le titlet'etul palri(l
tic şî desinlen'sat, lînt·retlll idt'l'i, i:lr 
pe de alta tineretul tuturor compromi-, 
,,>ul'iIOl' şi oporlunisl11ului. i 

Este cUl'jos cum de Ia o vrpme se' 
poale cl'ede la noi că un a~elll{'ne:l li-: 
ncrel oporiullist, poate Î-ndl'l~ph eC\'a în i 
aC€3stă ţară. Cum un asenWllc:! .Iinerd, i 
est.. uşor de Înteles că ajun'4~~m şigur' 
la fali meni, cum \'edem c:"l merge Iara 
din an În an şi din zi În zi. 

Este de altfel eyidellt eă (11+, o vre-
1111' sunt mari serbă1'i, h:mche1e, l'l'cep
ţiuni şi oH.e.le de ace"t fel, şi bietul no
stru Suvel'an, esle purtai fa toale a
ceste manifestări, În mllziei şi r:mt'are,' 
sprt> a veden lotul ÎII roz, pe dnd ea· 
rui Stalului mt)rge din ee În ce mai 
greu şi sc~ll't<;itlll slin sinistru, <;llllă ca 
un glas de cohe, at:ît b sate e:1t şi la 
oraşe. ( 

Prin urmare, domnilor, colltludHorul 
po~ilic. trebuie căutat rlnp:i minie şi ex· 
perie-lltă, iar nu după vârstă si tăria; 
bratelor. Căci pe :lce-;t cnnducător îl, 

pui la loc de judeeată şi prie('pcl'e, iarl 
tiU la mUllcn câmpuilli sau bătaia nico-i 
valei. 'f 

Vă exp licati, ('I'ed, acum, l,cnlnl ce, 
S'a putul realiza şi ace,t acord, între! 
Glwol'ghe Brăliallu şi :vr,ll'e)alu r ,\ ve.! 
reScu, I 

Viociunen mintii lor, nOlllnt('a idei·! 
lor' şi clara lor vedere, i-a apl'opiat, ca! 
pe doi mari hl1rb:\Ll de Slat, devotatii 
salvării Patriei. I 

r 
Şi acum, iubHe alegător şi n~"pcct~t: 

factor constiluţional, de \'rei î.ndrepla·t 
rea treuurilor din acea'iIă .tarli, punel 
nădl',ide în m~ntea luminală şi încerca·, 
Ut, şi tn acordul Gheorghe Brătiauu,; 
:\lo\'cşal A \'el'escu. t 

I 

Iată soluţh cea sigură. (Aplauze pu· 
tCI'llice şi indelung l'epelate, oyatii; O'i 
ralorul esle felicilal dil d-nii :\lal'~:jal, 
Ayerescu şi Gh, 1. Briilianu). 
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Dela '0 săptămână la alta II e • 

(;E10r.\:\L\ SE pqJ·:(;,\TF~TE ... 

Lu!,sln), (Ilni/c rau/i,' !!lI'/;tl :n{r Îll 

{lIO'!Ulli/lI/ ei'tlH,!,(J/ lle ,!I{lie, 1]111 lkic/111-

111; pC'llru alJlJ! 1!n5 SI' ;'Îlli,'tl lu suma 

dp llPS{r III1 miliard lJui:'d. ----~~--

O.A .... .5 PEIADR\ IN llJDRŢUl, DAMBOVIŢA 

A RETEZAT C.\PCL SOŢfU ce 
COASA 

Locuitorul Ion Axinl,~ din C()l11U1H\ 

'lubl'cşli -Ch j)inl1u, S',1 Îni01's [\1':1:s1'i dela 
cosit rupi de foanH'. El a 0erul n'e',cstei 
sale sK-i den ceva de m:}ncarf>. Accasla 
Însă i-a răspuns că nu :l g:llit nimic, 
deoa!"cC'e fiind gr~1\'idă, nu s'a simtit 
biIH>. 

S'a isc:1l ('earfă Întrr Ton ,bildr :-;i So

Jia lui şi la un rnonWlll elal, ccI di nl:li 
cupdns de un fH'CCS de furie, a jlU'> mft
nu pe c();lsă şi dinlr'o stngllJ'ă lovilură 

i·a retezal capul. 
IHndu-şi ~;"i.lm:I, Axilll(', ,.,''1 ingrozit 

de isPI';.l"!1 lui şi s';t dll" să Si> pc
depsească singur, :lJ'un('.1Pc/~l·SC in Prut. 

l-a fosl dat în;ă să nu s('af!~ j'lIsti(iei 
OJl1r-neşli, căci mai mu I(i 10Clliiori, ('uri 
i-au oh,.,e\,\'ul geslul, au sărit şi ]-:m 
sah'al. 

El a fosl pred:ll jUl1d,lrmilol' cari 
după allcllclil I-:lu in:1i!ll,\1 parchetului 

de Ltipn~lla. 

SECETA IN :\10T.I)OY.\ CO:-\TL'\UA 

Seceta continuă În pnrtca d~ sud a 
~[oldo\'('i. Judetul FăI"ill de cx, ~ufcră 

(',ump(U din t'auza l!p'l'i (Il' ~,pă, Din 
luna :\fariie JIU au l'ăzuÎ ploi În aCl'asli1 

r('giune. Copadi :îU frullze:", cOl1lplcct 
arse de soare. Aspe~llIl rC:c.((ullci e ca 
al Saharci. Acei:l~i si1un!il' (' şi in jU

ue\el Cahul, hlllaii şi Ce1a1c,1 ,\llJă din 
Basarabia. Păioa~c'e lI'an (!:tL nici mă
COl' alitl CflL al' fi suficicli t pentru să

mUntii. POI'umhuI c;,le dl'a':..'mcll~·n com

promis, frullzele liimlll i ll'lealC, I'IJl11ii 
Hil'fi iruc:l', \ii1e lUllll'l';JJlIi,o{j, llt<lj'C lijJ::.a' 

de nulret, LOt'uilorii îşi dwl vitele pc 
preturi del'izorii, CarHe:l de yucă eslc 
cu 10 Lei kgI'. Ia Uuşi. 

IN LOC DE ),"UYL\, LUPTA 

La Botoşani s'a .:elehrat ciis<iluria 
el-rei ~1aria Nedelcil cu d, Ion Avălă
malloiei din satul Cosle}lL ' 

La nun Ul se aflau şi cit Il \'3 tj,ncri foşti 
arloralori ai mÎl-esei. 

C{lIld enpetcle s'au lnficl'h:tulal de vi
nul consulllal ullii lineri au devenit 
agl"t'sid, Pentru a t'\'i~:l UII sca'udal, ei
neva dinlI'c rudele lJljl'esii a a. ul i'llspi
I'atia să nu se mai [lea vin la masă. 

S'a născul alunci o CC'ill'b\, nunta"ii 
im părt~lldu-sc in dOll:! tahere, cu tinerii 
sC3nda 1agii şi impotriva Llr. P,Înă l'Il 
cele din urmă nunta s'a 1nUl sl'ol'mat 
înlr'o incăierare generalii. 

Localul ~t fost deya~lat in intregime 
~i numai t1alorită inlencnliei PD!iliei 
bălai:! ~1 putui fi cllrm,d'i. 

De pe teatrul luptei au ro~l culeşi :10 
de răni.ţi. 

Gillere'e şi mirt>as:l ati fosl il1l~'rn:)ti 
in spital jn slrwe lllUriJllllldă. 

DO] A(;E:'\TI DEFH.\l'J)EAL\ PESTI,: 
:mo !\1Il LEI 

La adnlÎllisll'atia fij:all~':a' fi ~Il'hl'(lillti, 
in dceurs de lr('i uni, ;.;',m î'lICilsat de 

către ngcJltH \l:lrin Bl'ehul ':'Î CCrllslall
lin Hoi)(>ll" ambii deb pCl'l'cpli:l Sisl'~li, 
tax{>le de limlwll l:! actele li ... y,înZlll'l'. 

<loiale şi (/oualiuni, Iil;cr.llldu-se ClIn'-

11i1ele {'hitante, 

IH'Că Slll1li'~e in{'a:~;~ie !11 loc de :1 fi 
\ăI'Salc la atlmillisll':lIil' ali ro~L ill~ll';iiIJ 
(\{, sus numitii. , 

Din cerep;i'irile Uicull' p.tllfl ÎII pn'
z(>nt reCSe cii stima l'nwLlt;l lrr< e tL' 
peste 300 mii lei. 

Nu ş1im illSă <lin {'auz,t eiÎror;1 in
lern-ll!iulli oculte p'1nă în ln'(,z~'llt nu 
s'a IU:tt Hici o mă,IIl'iÎ {'('ulra .'l,t:l'lltJ.lor 
tare ~,c plimbă llheri. 

in jllr!"(1l1 Dlim/Jo;l!(a, prl"fJra f1lcP 
ravayii. I(/t~ ce f:le /Ii ,tii ollm,'lli: 

Pr'l1u'ia SIaf?('([ D. D,)/;;"~ tiin eWl1, 

!.nr17('.5:i nemai pulrind sâ suporte c!/;/lll

riIe b()a/d, s'a arllnc,,! Într'o fli/l/dnă. 

Car/uPI'IlI ([ I(lSI d:'.~, '()IJ,"rif (:(; sâkni. 

Pal'r'!/{'11l1 a I/l//ori~" Î/lmr.J'/wÎn!'11'I1L 

Sri!l'a Il 111 'Y.'l'ol-te Tia ~'Il s,'r:11I:/ll/al 

de o yrÎl1dâ a cclsd. S"'fiil,,~1 I)(inllc!i, 

}J(lfC!l('lul (l :llIlori::,;! Înmoi'n;rÎn!',n-a, 

o\rrn,\ rn"SE:\SC\ I:-.J Jl'D, ILFOV 

n/J,Îda l'llSr'ISC,1 Cilr" (/ /ritllf fJwn 

rap:'yii ClllllfJlIllli .i,; JIu/duI'ia ŞLl {ri

cill aplrifi,t ,~i in j//ll"tnI /liOl'. 
J1.~!f('1 ali {()s! Si'mll:d(/{(~ nU/l/ri d(' 

nmi~i i'n ('fllIllll)('!' liNi::fi şi .lIaill. 
eul/II!"/(' (fIl ('J,~! im':ui,J!(' ,~i in mure 
plfr/(' /10: miri/,". 

.\Il/orilri(i!c all [IIM I1visllrÎ pcntru 
di,~frllner('a ;lmÎ::i!u/'. 

IN ,HjDETUL CLUJ R:1~Tt!E O 
BO.\LA liHEA I.\THE VlTE 

Lahoralorul de microbinf'J!.(ie de 11(' 
bÎngă ~CI'V. sanilar al nnmieipiulni în 
urma eX:llllinării yaselor de bp:c al t~i .. 
l'ullilor C:lri aduc 1:1pip Spl'> ,;inzal'c' 

in ora:;, :1 CI1I1stal:11 că el cO~lJill:' Eldlul 
Ih .. ng. care j1i'c\',aeă ,1\O:·t inLcl:o..; la 
YadIe cu lapte. 

nm 
G ..... 5 .. __ 1 .. ; 

suplimentul ziarului '!w:;'nll',', \'a fi 
cea ll1:ti plăl'uiă lectură lH'lllru popor. ._-
.JEFCTT01U DE I:1SEHh:r. .\I~EST.\TI 

.Tatldal'lllii dill l'Olllt1l;a l'ut'n:n'ii eur
ehi au ul'c'lial. pe doi inşi tocmai iJl HII)

lllClilul c:lud Illcercau ~ă ,icl'uia.;că bi
serica comunei. 

Adu~i la sectie spăI'gătorii au d{~cla

ral că se numesc FIOl'C,l David, origi
Har uia COIIl. T:tpa dc Sus, din BillDl' 
)i COllslanliu PâUll, de lo,~ din cumun~l 

Poellari Hali, jwldul 1>1'al,;)\'<I, J\reslatii 
aH măr! urisil C:t au sp:U'L pin,), a;'lllll 
aproap<' 50 de hiserici în diferit(> cu
III UIlC din (al'iI, In .iude! III Pra!luva au 

jeruil hisel'kiJe din comllll~le: Gorgota, 
Crivina şi nălicni. 

R\.:\IHTCL \i .. \(~\' A EV,\D.\T DELA 
AIUD 

\"cslilul ocna:;;, Bela :\',1:;,\, cundamll.'l.l 
jJC"l1tru 01J101' şi t;îlt.ăI'Îi~ (\ fugil din 
ÎnchiSoarea Aiudu;lli, impt'cună cu d
ti"a loval'l1:;;i cu cad au [urmal o ]JaulUi, 

ÎI1CCP;llld din nou a!acUl'jlc la drumul 
lllare în judetul ~rure~. 

UN COPIL SCAP:\ DEI..\. ~IO.\RTE 
CA PIU:\ :\LJ ~ lJi\' E 

Copilul (;11. Fikimol1 în claie de H 
a>nÎ. dil1 f'Omu'na C~ll'I)J 1, ArI:îlluu-se cu 

vilele la p:lseuL şi .Îudndu·se Între li
lOii'e de ('al<, rera\,i, BaLac!:!!; \kd"j<!ia :l 

;"") r"} J 

adormi!. 

Trp(';lpd au!Omoioi'lll dr. c:tJ'e n~Jli'a 

Spl'{' COllstant:). ('Il 10:ltl' ~'l'JlII~a:e!C dak 
~;j in('cl'cUI'ea de a opl'i tJHt)intl s'au <h' 
a dcşiepla pc copil, C:l~ :tu fllsl zadal'
,Il! ce. 

,\uI011l010I'ul a Irl'cul lwslc copilul 
('al'e dOl'll1<':1 fiîră a-i prkillui alt riîu 
d<'cftl <'ii ia [fiiat Irei deg('l{' el,' la llli\nu 

drl'aplii. Victima :J. 1'0<.;1 url'ai:: in :11110-

motul' ~i mlusfl la Ml'dgidh ll!lde i ;.,'all 

1, dai Îngl'ijil'i!e Ilcce:'are. 

I t;~lJE nn: .JOCURILE I.W C,\UTf 
Ju siipliilll}llla Ir('{'llt;) s'a si,!' ;1('j-; Îi'lr'o 

nll1ll'!'ii de [1O:cl, in Bl1"lH'(~)li insj!l'clll
J'ul Pelcules<,u din minislerul s;in:ilatii. 

S'a ('011 si al c:t el a dcofl':1lHÎal j)t'slc :1 
milioane [t·;, 1)(' (':u'e h pi('j'dnl la elll
huri in căI'Ii, fiind un mare paiimaş al 
jocurilor de noroc. 

CO.\D:\\I:\'.\TI I'L\THTi '-;P!O:,\,\,J 

In proc/'sul fi", spiunr:i. r'!/'(' .';'0 d('shi-

1111 În iJllcfTreşli, de (fiii " t:/'Jlsililll (I'e 

rd:!)f)ill al C'OFPlIil/l' !l, ,lJ'l'1:I'( tiU Iust 
COJl(/a1l11111(t 1,.1, AlI l UIi/'S,'1l fu 2{J u/li 

1II1llll'c/ sjlJli/{! ,~i dr"il'(/:r:f{>, PIl/nil; la 

7 ani, JhnT/ la G Ulii, r;"I'Jfil'Jlti'l şi 

!:os"/ la ('ril, , 5 (/1);. 

O,\SFETf T'\,\LTI 

Jli'intllJ l'au] Kat'a:~,'()r'~h<'\'ici, primul 
J'egl' il I ni Jugosla\'iC'i, a r"st s:':pl:lll1:înu 

[!'e('td2î ill H0I11:1nin, vizit:"'llcl In Siflai<l. 
pe ;1.1. S. TIl;gl'!(' Cal"ol al JŢ,It.;;t. 

Cercuri le o\'i<'ia le S PUll e'Î "i-
zjia pl'illiului !':Hll t~ ( Silllplii \'izil:1 
pI"i\'alil de cu rto::1zic. 

2.000,000 ŞO~IEHI 1:\ :\.\'(;:-,1\ 

Stll1lcirll! celor li/l~i(i il.' [IU'rll .in 

.tni/ha fu dl/ta de 24 Iunie ,ţ(' ridil'â la 
2,000.110, at/ierl Cll /,.",,652 mai jJ!/(in 

ca l~~, 20 Mai 1935. 

,\LTE CD;\TJ(;l'::\T!~ ~IOI~~L1Z,\TE 

C\ IT.\U.\ 

(Jiicial se wlllJl(â râ filiP, TIHII iiolÎ'm 
a d,!! un 1I('('['I,t prin cun' ('!/f'umă sub 

dmjJ('! p" snltl'.cfii sp,'l'ialişfi din cnn~ 

/iHyen/de JrJ09 şi JrJlO, 

PHETl'L (;IUn.cr S',\ {'nC\T 1:\ 
JCGOSL\ YL\ 

Ziarele germane jlu]lii,'ă ştiri primilo 
din YicHa carc allunlă cJ. Italia facl' 
aclualmeJlte lllai'i cumpărâri dt' grflll şi 

porumh din Jugoslayia. 
In!oll11a\ii'c ad~\O:':,ă ea în UnI];! al'e,tOl' 

"':lll1lpar~iluri, lkc,li: ;ak l:ir:, indoi:tla 
lrupelol' italielle din Afri;~a, pretnl grâu
lui în Jugosls\'in ,S',l urC}i ('()Ilsidcl·abil. 

C~ TUNEL SlJH:\I.\R[~ DE 150 
KILO\IETlU 

IJI/re Jap0J!iu şi ]\01','(',1 SI' c(ln~t[,/H'şf(' 

un luneI submarin de o lUllU;lllC (le 150 
kilometri. 

CosllIl lllcrdrilor se c/'Nh eri l'a de
pâşi Sllma r!r 1.500 mi/ic'Jl(, 1/('/!. 

rL\BSnrHGI POT YE~I J.\ ACSTHIA 

Dieta federală din Viena a adopta! 
l'rorc!ul de leye !Irin Cat,7 se flhrcH{cl le~ 

(lea din 191.9, fr'(crilo'in 7 la (',61(1/,('a fe, 
miliei d(' llabshllru :;f [fi ('(IIlj;sNll'l':1 

bllllurilor ioslei lJinasl:i. 

\I.\~IFESTE SFB\'EH'::>I\'E LA 
BlJDAPES'['\ 

Politia a ares!at pl' dl'",ell:!lfH'nl Fl'c
cleric \\.ungk, pe mecanicul TIepczik :;;i 
pe Y:lllziHoarea WiHH'llUina Sehltlz. 

Tol i lrei sunl Îtlyinu iţi (le pJ'opagandii 
comunis1il. prin riispilndîl'(' dt' mani
fesle subyersh·c. 

UX \'GJ.C,\~ 1'\ UH~I'TJE 

Yulcallul Krakaloa. siln;It !îl' [) mica 
i,nsuJi\ \'lllcal1i('ildiillj'l~ Java !;'i Sumair;l, 

8 intrat în eruptie. 
Explozii PUlcl'l1irc s.e !l1'tl(]U(' În Cl'a-

1cl'. Ele sunt urlllail' tip ;"l'lt!~lillni de 
Iad apl'insii, c:n'i' a!ing' tni\.!time(l ci:' 
1000 metri. 

Odattl {'u începere:l acli\Îlii\ii yul('[\
'nu1ui, mica insul:l A'l1akr'll,at!1U. siltlali'i 
în npl'opi('!'(', R. disp:il'U!. 

,\(,IT \TfF STl-{)1':";f'I<:,\SC" 

S!/IlI('lI(ii În /Hi',iic:ni/ IIÎI' /'(I/';S, $/1/11 

i!;n 1I1J1I (lr]if.lţi, !)('n!r, 1 i 11iln! râ (Nn 
IIl'imite 2:12 rliJ.,lolJi,' ,ir 11""1, iTaI in 

ml'di,'inii. 1:;0 mI jfls! :ic'Li/'(llilc 1:1 ."0111-

'/1'11(; slrriini. 

Ş\SI': :\!()ilTI l.\"lKI :,' ,\CCIUE.'\T 
DE .\\'ll>."\ 

i'n Q\iojl ulaildz'z rk 1I':tlJSPOrl, În 
l'~!'(' S(' :111;111 1!) IhT"',;J1\·, <,1 lH':tlJll~il. 

!Jnl ru IllClllbri tlill c.'llil",:.i ~5i doi pa
sag-l'ri :lll 1'0",( ]H'i',i, iar' 1:; p'·l's .. alll' S':IlI 

Plliut salv3. 

00{ IA ,\\'1OA!\1': J\ JlO.\ i':ZI': S'.\{j 

PHAIWşr r 
AllioJl/l/ cIJloneillltli Tal/"ka. şlIu! Sec

(illnii m,ia/ie(7 din T(JJ:in, (J slI(,"ril o 
paniI dc motur, ,1.n;uwil s'o IINil'lIsi! la 
[ii/miinI, Col"I1ellll ,51 !Iilullil Cll'Î0]11/illi 

aII iosl uml/riU fJe loc. 
Un al I!uilca OP;Oll [/ C(I::z1 il! ul'l'o

(';('re cir insula .\iko/u. r;umunJ,'/jdlll de 
paS por!(J{l{ml!1e ,t1.wli şi 

C'OIwrlii Yanwda, rlii fosi 
accident. 

c,i"t!:IIll'! dr' 

omoriti in 

:\ Înc{'!nl din \'i:i(:l I'o'iilli prim mi-
nistru o!and('z Î:l ti!llpul nizl1oiului. 
V 21'1 der Linden EI awa Re.) ani. 

ABISI:\I.\ PRE{~,\TE~TE RIZnoIFL 
DE Ş\SE .\XI 

Imp~il'alu! Ahisinir'i nj'c::;ăleşle ri'izIJo
iul ClI lIalia dc (;(':I.'>C ani. a (kclarat 
printesa abisinÎ:ll1;1 Taman~'a Rns":1I'i
hes!a, \ara imp:irallllui .\lJisillicL cu
\'(·- .... i face s!lHliilc l1111zic;llc la :\ewyork. 

l'rill(l'''a nH..,i'liallii a .,Hai (leclaral că 
de ~ease ani Abisinia se apn,vizione,'1ză 
cu arme şi 1111Illi(iulJi: c~l a fileu I de
l;(nile s~crclc în mUlIti şi cii trupele 
abisinielle sunt În,,1 mile (!I' ofiteri 
slrilinl. 

Ea a mai arâtat că ptctuUndeni în 
Abisinin s'au construit tllf'cidri care să 
sencasdi drepl adăposturi împIJtriva 
alacurilor aeriene. 

Ziarut "INAINTE" apare I'etrulat În Hecare §âmhă~a. 
Jncet»ând cu săptămâna viHoare va reapare şi "Gura Satului" 

suplimentul ziarului "i2~AINTEH. 
Ziarul ~,INAJNTE", apare într'un Hraj de 10000 exemplare şi se 

trhnite gl'atuit timp de 3 luni de :d~e, adică pâ,nă la t Octombrie 
a. c., tuturor prietenilor şi abonatilor noştd. 

Voim să facem din acest z1ar: o tribună l·ă,snâudHă cât de mult 
în straturile largi afe poporului nostru de~a sa~e. 

Deci, cei ce doresc să teetească ziar.ti "inainte" să avizeze 
despre aceasta administraţia dia Arad, Str. Ewinescu NI'. 20. 
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CongreSUl organizatiei nal .. liberale din 
judetul Constanta 

Sâmbâla trecuta a auul loc la 
Constanţa Congresul regional al orga
nizaţiilor Naţional-Liberale din Dobro
gea. 

La aCeastă manifestaţie a fost invi
tată şi organizaţia Partidului Poporu
lui elin Constanta, care a fost repre
zentată printr'o delegaţie 

In/runirea, cOre a fost lJ/'r::.ida/ă de 
d. Gh, Brc'itianu, a fost deschisă prin 
cIll'llniarea d-lui AndronescH, şeful or
ganizaţiei liberale (lin jud. Constanţa, 
care a salutat pe d. Gh. 1. Brătianu 
şi delega/iile prezente şi a t'orbit cu 
mare incredere despre rollll 'li ac
tiunea Frontului C01lstituţional. 

D. Al, Spineaull s'a asociat din toată 
Î'llima la alliw>,rsat'e,l partidului aliat 
ur[lIldu-i propăşil'e pentru binele ţării. 
J\iJai dcpa..te d-sa a spus că Frontul 
Consliluţiona1 nu urm~il'eşte puterea, 
el ridieilndu-sc peste in{Pese1c de par
tid, pentru a feri ţarn ele jJl imcjcliile 
ce o ameninţă. 

Naţional-ţ{lrăniştii Care au cuptM şi 
trădat năzuinţele maselor s' a asociat 

cu falimentarul guvern de azi pentru 
a instaura rotativa dema~o~iei C:1 dic
tatură. Frontul luptă coCnt; .. .'l acestor 
tendinţe criminale de distl'ugpre a o
perei realizată de inaint:Jşi. D-nii 1\'la
reşal Avcrescu şi Gh. 1. llrălianu re
prezintă instinctul de eonsenarp al na· 
ţiunei, iar înţelepciunea şi vitejia lor 
sunt chezăşie biruinţei noastre. (uplau
ze). In altă ordine de idei d-su spune 
cii nu Constituţia e de vină de sara
cia şi mizeria din ţal'il. RănI stă în 
oamenii care guvernează. Sc::lparea nu 
poate veni dedt dela rdn{cQrarea 00-

mcnilor de valoare la concIucet'ca ţării. 
Iuolii de pămrlllL trebu~ l'oborllţi de pe 
sodul de granit. 

Biruinţa va fi a noastră pentru că 
av('m în frunte pe d-nii l\lnreifal Ave
rcS('u şi Gh. Brătinnu, pcntl"U:<:ă ştim 
că orice luptă cerc, pentru a fi câşti
gat{t, sacrificii şi pentrucă, in sf.1rşit, 
sunLt'm invtllaţi a ne ,iert ti. 

D-f'a fi încheiat în apLUIJfcle mulţi
mei strig:lnd: Triiiască lVIare-;.ulul Ave
rcseu, Trăiască Gh. Brătianu. 

Cuvântarea d-Iui Gh. 1. Brătianu 
Nu fără O adtmcă şi reală emoţie 

iau cuvtllltul la această impuniHoare 
întrunire. 

Au trecut cinci ani deci"lnd în aceeaşi 
zi de Iunie am deschis aici lupta pe 
care am purtat-o prin vrednicia şi 
stăruinţa Dvs., prin toate meleagurile 
ţării. 

Cinci ani de c<lnd u,m inceput reac
ţiunea sănătoasă a tradiţiei Naţional
Liberale, 

Cinci ani de nebiruHă statornicie U 

Dvs., în jurul unui steag prea adesea 
ameninţat şi prigonit. 

Cinci ani ai căror etape mi şe desfă
şoară succesiv, in obiectivele acţiunii 
noastre: Ideia monarhidl, uşurarea 
crizei economice, rea('ţiunf;~ spntimcn
tului - a instinctului naţional, iar azi 
apărarea libertăţii şi a demnităţii ro
m{meşti. 

Iubiţi prieteni, s'a spus de răuvoi
torii noştri că ne-am fi sehimbat ati
tudinea. O profundă gr'2.şală. Am fost 
şi suntem mai mult Ca oricfmd Na
ţionali şi Liberali, când apărăm Na
ţiunea şi Libertatea. 

Nu ne-am abătut nici un moment 
de1a 10zinca ce ni s'a făgăduit acum 
cinci ani: cârmuirea cinstei şi a dem
nităţii. 

Deaceea 
ne mâna In luptă aceleaşi preocuparI. 

Am rămas monarhiei dar vrem o 
monarhie respectată înlăuntru şi în 
afară de ţară. 

O voim re
zemată pe increderea şi iubil'l~a oame
nilor liberi, 

Grija noastră pentru monarhie sta
torniceşte prezentul şi asigur{l viitorul. 

Hegii sunt deţinătorii unei tradiţii 
şi unei meniri care nu începe cu ei şi 
nici nu se sHrşcşie cu ei. 

Vrem o l\lonarhic statornică ~n ros~ 
tul aşezămintelor fundamentale ale 
ţării. 

In deceniile trecute, naţiunea şi-a 
dat constituţia şi dinastia prin libera 
ei voinţă. -- Nu-i lipseau nie1 atunci 
talentele, capaciUlţilc, umbitiilt>. Dar 
era nevoie de un factor permanent, de 
cehilihru, de obiectivitate, deasupra 
patimilor şi frămilntăl'ilor politice. 

S{l nu cobor:Îm coroana cl·.:!h strălu~ 
circa la care au aşezat-o întemeietorii 
ci şi ai ţiirii. 

Deaceea eilnd se vorbeşte de moeli· 
ficarea constituţiei, modificare ce nu 
e ceruta de nici o nec{~sitat(! a vieţii 
naţionale, voi sublinill o notă comună 
Ia toţi aceia care agită aeer:stă proble
mă: restr:lngL'rea lihcrtăţilor cd{tţcneşti 
şi întărirea p,lnă la abu:t a puterii 
executive. 

In aceste imprcjurări ea:'e este rostuL 
luptei noastre? " 

Se tinde prin modificarea constituţiei 
Ja rohi a tiirii urm:Î nd fiir:î întelegl'1'e 
exemple strttinc, 

La noi lihertăţile publice au un 
rost naţional: Votul şi pălIl,~l1tul ce 
sunt eonsfinţite în aşezăm.lntul pe 
care-l apărăm, au avut un scop su-

'fi". CORVIN, ARAD. 

perior, inăltarea unui >l1{'am robU de 
veacuri pe pământul pe care drepta
tea istorici i l-a dat să·I stoarcă. 

Când noi vă spunem că aparam 
constituţia apărăm dreptul ţ;i pănllÎn
tul pe care le stăp}"lniti, noi nu agi
tăm o formulă demagogică ci vli des vă
luim o crudă realitate. Pierz,\nd drep
turile cetăţeneşti în folosul cine ştie 
cărei asupriri, lăsând cine ştie ce ex
perienţă de economie dirijată să ne 
robeascăplugtlria, noi distrugem în 
neamul nostru înconjurat de vrăşmaşi, 
p[lIldit la toate hotarele, resort!tl însăşi 
al conştiinţei şi rezistenţei. 
Apărând constituţia suntem mult 

mai naţionalişti, cu adevărat naţiona
lişti dee[li purtMorii celor mai răsu
nătoare si umflate formule. C~\t des
pre cOl1c~pţia adualilol' guvernanţi, ea 
e călăuzită de cel mai josnic oportu
nism, dovadă reoentele d(~claraţii ale 
Primului iVlinistru, al căror sens real 
este: din moment ce e vorba de mo
dificarea constituţiei, atunci s'o facem 
noi, pentru ca injosind statul şi na
ţiunea, m;lnjindune eu o nouă trădare 
să ne putem prelungi nefasta nostră 
cflrmuire. 

Eu nu sunt aici, in mijlocul acestei 
insufleţite întruniri, numai ca să vă 
exprim bucuria ce o simt că după cinci 
ani de luptă, în jurul lrti Virgil Andro
nescu rtmdurile prietenilor sporesc 
continuu, in ciuda tutllror piedicilor 
şi intrigilot Ce ni se pun în cale, 
Vă exprim adevărain mea mândrie 

că soarta a vrut să mă aşeze· În frun
tea unei astfel de armate şi a unor 
astfel de ostaşi. 

Deaei din mijlocul acestei neC'lintite 
solidarităţi, nu pot decât să repet cu· 
vintele i\laresalului Avel'escu rostite 
deunăzi la ş~dinta comitetului de di
recţie al Partidului SălI: aceSta este 
drumul nostru, cine nu vre.) să ne ur
meze, să-şi ia pălăria şi să plece. 

Drumul nostru nu poate duce decât 
la biruinţa şi la mântuirca naţiunii. 

Hostul meu este să vă dedaI' şi aici, 
cu toată puterea convingerii şi ~ în
grijorării: 

Pentru a le apăra împotriva tuturor 
primejdiilor şi uneltirilor ~,Frontul 
Constituţional« stă în picioare. 

Apelul nostru la această ultimii Întru
nire în ajunul vacanţei de vară, înain
te de acele pe care le vom continua 
cu puteri înzecite, la sfl3rşitul verii, 
apelul nostru de azi depăşeşte această 
in (runire, depăşeşte chiar ace'lt oraş 
şi judeţ, el se indrcaptil către toate 
conştiinţele liberale, cu îndemnul de 
a-şi găsi instinctul dc conservare a li
bel'tăţii şi conştiinţei ronHineşti. 

Nu voi incheia, de uata aceasta, cu 
formula » deşteaptă te române", pen
Iru că văd în privirile Dvs" că roma
nii se deşteaptă! 

In convingerea şi solidaritatea Dvs. 
văd strălueirca biruinţei carc vine 

< pentrucă e înscris în destinul însăşi 
al Patriei noastre. 

I 

Î-

JNFORMATIUNI I , , 

M. 8. Regele Carol ;11 Il .fea şl:a luat 
reşedinţa de vară la Caslelul Foişor din 
Sinaia. 

In cur~Înd se va da publiCităţii cfigia 
nouilor monede metalice de argint de 
50 şi 200 lei cari vor fi bătute de Mo
nctăria Statului. 

Monedele vor fi făcute dintr'un aliaj 
care va cuprinde argint În proporţie 

de 900 la mie. 

Cursurile de Y3r:1 alc; Fnivcrsîtă!ii 

Populare » Nicolae Iorga« din VăIenii
de :~vluntc, se vor ţine între 13 Iulie-
15 August 1935. 

In timpul cursurilor vor funcţiona 

ca şi în anii trecuţi O cantină şi cămi

nuri pentru băeţi şi fete. 
Costul este de lei 1.200 de persoană 

pe întreaga lună. Cei ce vor locui la 
cămin sunt rugaţi să-şi IldIlCă: cuver
tură, pernil şi ccarceaf. 

Inscrierile pentru cursud se fac pc 
adresa următoare: 

» Universitatea Populară NNicolaQ 
Iorga« Bulevardul Schitul-Măgureanu, 

Nr. L BUe'ureşti 1. unde se află secreta
riatul cursurilor. 

Monitorul Oficial din 4 Iulie ll. c. 
publică jurnalul Consiliului de miniştri 
prin care se aprobă mutarea fabricelor 
de Vagoane »Astra« din Arad şi 

» Vnio« din Satu Mare la Braşov-Nou. 

La Bucureşi, a încetat din viată după 
o lungă suferinţă, Constantin T.. Nau
mescu, preşedintele Uniunei avocaţi
lor din România. 

I 
I 
i 

T:'\,nărlll Zaminer, in etate de 25 ani 
dipl()mat i,n ştiinţele ecunomice~ s'a, 
dus cu un grup de 25 prieteni în escur. 
sic în muntii Făgăraş. I 

Ajungând la lacul B111ea el s'a urcat 
pe o slâ:ncă. 

La un moment dat a alunecat şi 

căzuI Jlltr'o prăpastie, murind pe loc. i ( 
Pentru Înlâia oară in istoria naviya~ s 

ţiei se vor face mllli acmlla Cllrs,~ comerJ i 
ciale de vapoare pe marea C'.lle muri; , 
Iimă a Oceanului Jllţ/tlrţal de Nord, t 

-- I 
Suveranul a vizitat tabcrele străje~ 

r.eşli dela Breaza, sh"ind o zi intreugâ ( 

în mijlocul străjerilor. I 1 

~ 
Parchetul el~n Chişinău a fost inştiinJ 

tat de postul de jandarmi Recea Lă1 ( 

puş'na, că într'o hrubă eli,n umnib col I 

mună au fost găsHi şi ~reshtj 20 adepti 
ai inochcnlislllului împrt'lN1ă cu preotul 4 

101' VasHic Drăgu\eallu, l 

Locolrmen!ul Papana, a sta.T,i'il, 
Braşol' noul ff'cord de al/iludinc. 
a o/ins Înalţimea la ll.fill Jn. 

I 
I 

1,' 
EI I 

I I 

I 
111 biserica gr. or. din Ghio1"IIC s'a. 

ceh'brat w:::i că,~dtoria cl-şQ1uci Anll(a' 
Bll/ariu CII d-l Pa/'el St ro~~( !1, jl1t/c'câfor; 
la T ribllnalul Arad. 

Patri:.trhuI :Mil'Oll urma si'l plece zi.: 
lele acesle::. la Londra. In ultimul 1110-: 

meni Însă patriarhul ~i··~\ am .. \n'lt ctiIă·; 
loria din cauza boalei regelui George.; 
Vi:ila /)(1 avea loc :l,~ff('1 la louwnd, i 

i 
i ' 

D . w 7 1 -1' - , A 1"t 6 Asociaţia de lurism ;)La DIUlw< eli",: 
ummeca, u le c. s au mIp Ini I ~. .. 1 

~ t" A • d 1 t t tI' Arad 1IIireprlllde o escurSle II! Tarm sap arnan} ea moar ea regre a u Ul , • ,~~., _. '_..,...,.-;-; ;"'-' 
. G'" 1 t t b' "1 Moţdor fn :::t/('le de 19. 20. u, ~2, 2,l'f' epISCOp rlgOI'le. n oa e lserlCl e . " . . 

t d · d' >\ 1 l' , 24, JlIlie. E:rcurSiOf1lş/ll vor aH,~«1 lai rom. OI'. In Ieceza arac U Ul sau l . r ' •• 
ţ . t t desfdşllrarea Idrgu UZ pe munl~ ,f? (,ama" 
1I1U parEls ase. '1 l' , j 

cât ŞI la parastasul onmt a Illl ll/Jram 

1)';lIa mareşal Pilsudsky a fllecal pen
tru ciHeva zîle la ISlambuJ, d..:~ unde se 
va reintoarce În România Îl! cursul 
slip! ilmftllii viitoal'e. 

In Rom:1nia văduva iluslt'ului Mare-

Iancu, oficiul de stare(ul lJiană.~firii Iz·· 
buc la Iroi(a eroului depe piswl acestui 
munte. Se va face un peh~l"in.'li la CasI; 
şi J/uzcul lui AW'am JWICU Se va vi,! 
zi/a apoi Ghe(arul d('/a ScârişOflra şi: 

şa(' va face mai mulLe călrtlodi 

oraşele 'din Tral1silmnia. 
prilll culmea Bihoru/ui, cu pi~cd (4 rt'/ mai: 

AtaşaLul militat· al Ungariei la Bu~ 

cUI'eşti, d. maior de stat majf)l' Geza 
N agy a fost rechemat prin decretul 
semnat azi de RegentuI Horthy, pe 
baza propunerei făcută de millh;!rul 
Apărilrei Nationale. 

Ca ataşat militar al Ungariei In Bu~ 

CUI'CŞti fost numit d. It. t:oloncl de:' stat 
majOl' Oskar Britz. 

Trăiască Maresalul 
Averescu I 

La o întrunire pe care a ţinut-o 

l> Frontul RomfllleSC« în Capitală, şi 

la care au vorbit d-nii: ar. Vaîda 

Vocvod, A. Vlad, Voicu Niţescu, D. 

R. Ioaniţescu şi C. Angelescu, s'a~ 

întâmplat lucruri la cari nu se aştep· 

tau cei de mai 8US. Iată ce scriu 

ziarele: 

In cuvi\ntarea pe care a rostit-o d'~ 

dr. Vaida a atacat Partid nI Poporului~ 
dar în locul aplauzelor scontate, ori 

de câte ori a fost pronunţat numele 

eroului dela Mărăşti, el a fost aco

perit din asistenţă CU striglitcle repe

tale de Trăiască Mareşalul Aperescu, 

Trăiască Eroul, Trăiască Mareşalul 

Averescll, Viteazul cu care am făcut 

războiul. 

Fără nici un comentarl 

inalt, Cucurbela, de 18'1.9 m. 

Arhidtu::esa Ileana şi copiii ('i 

veni I}esle c:ltCVQ zile în Rom~I1Ll. 
hiducesa îşi va petrece "m'a aci. 

vor: , 
Ar-: 

, 
In acest scop s'a amenajal un etaj' 

al castelului dela Bran" Aci i~i va reci 
lua reşedinţa de vară şi 

care se află acluulmenle 
E posibil Ca odată cu 

vie în Jară şi arhiducele 

Rt'gina Maria! 
la Sillnia. î 
&l'hiducesa siL 
Anton. 

Alege.e .. dela: 
lYIeLed· .. f· 

Succesul Frontului Constitutional 
I 

La alegerea parti:l1:i penLru un JoC! 
de sena tOl', ce s'a tinut Joi, 18 Iulie, ::1l1 1 

obtinul voturi: D. Radulescu Ml'h('(lin(l.! 
candidatul partidului 1l11t,-I:hăllt'SC şi! 
susţinut de guvern, 6427 voturi. (aleSii 
D. Gr. Trallcll-/t/şi, candida' ni Frontu-l 
lui COllstilutional 4424. voturi, candida-; 
tu! d-lui Argetoianu 383:, voturi, iar d1i 
Dr. Allrel lTlad, calldidulul misd~rii d-luil 
Vaida, 'llumai 2788 voluri." 1,' 

Asupra acestei alegeri VOUl rcwllj, . ,------_______________________ t 

L A. N. (. de sub prlsedentel d. A. (," 
eUla si Plrtldul National-Agrar de su~ 
sefla d-Iul OeI. Goga au 'ulionat s ... ' 
denumirea de Parlidul National-Creşti., 

~ 
D. Iuliu hbniu a plccat Ia Viena,! 

Contrar' celor puhlicate de 7iar(', că: 
Dsa va răm:lne acolo mai rllul~e săpHi-i 
mij.ni, alluntăm că Dsa va sia numai câ-i 
teva zilciu străinătate şi se va i'uapoiai 
~n Iară. 1 

... 
RedactQr resPQusabi,l: IOAN V ALAHU 
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Dela o săptămână la alta r:/JIiSII'II' (unile 1'(/' nli' lJ:'l'111i:nfr in 
!!/,ofiramlli {'Iahlli 1/1 d" 1/'II,e, Ilul Hl'idlll
lui j!c!/Iru ([luI 1,'/::5 Si' ridiCil iti ::i11l1W 

de l'ps/e un miliard lJlli."('i. 

D.o f ... ~ - -
A RETEZAT C:\PCL So:rru ce 

COASA 

Lo('uilOl'uI Ion Axill!e din C{Hl1UJ1a 

Zllbr('şli-Chi~~nl111, S',l întors ::l1':'lsă dpla 
cosi! rupt {Ie foame. E t a cerlll 'll"('1'cstei 
sale sl1-i dC3 ccva de mâncare, ",cpas!a 
fosă i-a răspuns ert nu n g:'itit nimic, 
deoarcce fiind gravidă, nu s'a sim1il 
hi 11<'. 

S'a iscal c('urll1 Înll'c Ion .billt(' şi so
tia lui şi la un mOllwnt elat, cel dintfli 
cuprins de un [H'CeS de' furie, a PU'; llul-
113 pe eO:lsă şi dintr'o siHgurii hwilllră 

i·a relezal capul. 
D:î ntltHii ::('<1111;], Ax i nh~, ,~:1 Î ngl'oJ'i! 

de ispra\";l hli şi s':t -lll'i să :,t' pe
depsească si ngul', arun('[i pdu-se în Prut. 

I-a fosl dat ÎlI"ă s:i nu seit!':> TLlslitiei 

ollwl1cşli, căI'i mai mulli lucuiiorl\ curi 
i-au ohsel'\"at gestul, au sărj~ şi l-:m 
sah·al. 

EI .a fost pr,ed:1l jand"rmilllr cari 

după anehclll l-:lH ÎI1ain 1l1 pa['ell"tu:ui 
de UipU~ilU. 

SECET.\ IN ~[oLnO\'A CO~TI;":VA 

--~~--
PFIAGRA IN JUn/~1'U', D:\,lJBOVI]'A 

In jm/f'(lll Ddml!o.,i(a, j)('lilfjra {ncr 

ra/iauii, fafd ce !u(' /li ,tii oumuli: 
Ff'1J1I'ia Stanc:/ D, [)o!';''': (/in ('IIm, 

(;Ol;/l{'Ş;'Î !1('mai J!llhilUl ~:ă sl1pOr!1"' chinll

rilr huald, S':I lIrunerJ! intr'o j(ÎFllIÎnrl, 

Catlu/ll'lIl ({ {usI ti :'3:'o!J('ril dC sâ/f>ni. 

POl'i'/i ('1 Il' a (I/llori :":;i iJIlJ1(;nwÎn!'lr,'u. 

Se{!('([fll/I Xl('ul:w Tio 3':: g/ r:!ll:'fItlal 

d" o fJrindd a e:!.>ei, Sr'!iital brl.lllll'/i, 

[IC/rclWIIlI ([ UII!O";::·.! illllw"llaÎn'"tre8, 

m,rm,\ nCSl':,\SC \ 1:'\ lTD. ILFOV 

/11'/1'1 

NlP:1qii {'IÎIHPlllui Î,r; J!nlrh,c,(l şi ,-/ fd

elll a!J:lri(ill şi in jur/;'t1d /l/r)p, 

iislicl alI f()s! s('mn'daff' l1ulllri dr' 

omi:i In ('flm/mcl- llf'/'/,:;fi şi .Vairl, 

ClIlfl1r'!c an f,)Sf iIlI':i(; !lc~i tn 

fiorle nimicite. 

.1u/orilâ(i'e aII llla l nuisl/ri 

di:-:[ /'/!!Jerea I Jmi :ilor. 

IN JtJDETUL CLUJ ItiXTliE O 
BU.I"LA talEA I.\THE \TfE 

Labora!ol'U1 de ll1icl'ohiDfogic de pC' 

lllJlgă sc!'v, sanitar al mW1ieipiului în 
urma eX:lIninăl'ii yaselol' de hl]): l' al Ft
ralljiOl' C:lrl aduc hplc Sl'l'{' \ ;inznr~ 

in ora.,~ :1 COJlsl~tat ('ă ci cOllJin:' B:teilul 
n~llg, carc jll'!;\·'lac:'i ,1' n:'l jnL'ct:o'l la 
vacile cu laple. 

C())."D,\:\IXXrr I'F'\THU S!'JO:\:\,T 

In procesul dl' slliuno;. ("I/'(' :;1/ rin/'rI

luI in J:l/I'llf'c,~Ii, de (Iil/,' C('nsililll de 

râ:hoiu al O'I,/Jltffli Il. J.FII!;/et ll/I IriS! 

com/aI1lI!!I(r L!. ,tll:lillt'~l'JI 1/ 20 «/li 

ni u fi cel silnica ,~i df"lr(/ll-:r~, J!lllnik la 

; al/i. MUT/II la G u/!;, r;"I"[.Ii'I/(i,/ 

HiJs!'/ /a Cli/,> 5 uni. 

OASI'I:n T:\".\LTI 

ŞI 

l'ri Il! li,: I'aul Kal'ag,·o)',~l:l'\'jt'i, 1 ,rim ul 
n'grll\ <11 .Iugoslaviei, :l f;,sl S,~p\;llll:ill[\ 

tn'c\lt~ în Hom~ll1ia, \'i7ihnd la SiIJ:1Îa 

pe :\1. S, Hege]e Carol al IT·tr'a, 

C{'I"clIl'i'p o!'id"lp SPUll C:l yi-

zlla pl"illjldlli 1':1111 e (, sinq,1n yizil;i 

privat~i de curtoazic. 

2,O()().OOO $O}IE In 1:\ j\ ~G -;.IA 

FI/metrlll cdor lil,<i(i d,: llWrll In 
.tnr,lio la da/a de 2~ /1/11;"(' se rillidi ln 
2,OoOJ 10, ailieel CIl 41.6,52 llW! [II/ţin 

ca l:! 2U M(/i W35, 

ALTE G):\TJ(;Eyr!~ '.IOmUZ.\TE 
IX IT.\.LL\ 

Oficial se aI71lll(d efi :/lll'i"rllili itali'!]1 
a d·d lIn rlecrrl prin c:/rC ('!ti'~rn}[l SilI> 

drarc! 1)(' ,~o7d'lţii ·<;IJI'ciali.~ti din cnll .. 
lin'lC'Il! el(' 1,1)09 şi 1910. 

,\(;rr \TIT-: S'ITllE'\TE.\SLA 

Shll/en(ii in m"',""·i/ll ti,'" Paris. :\11111 
(/fn 11//" aiJ if.r ti, 1),','>11'1 1 (11,ln! ('fI din 
!/ffimilr 2:.2 llifllof1).· ,le ,;,,,{ iTaI in 

nwr!;,'ină, l::ri ali iI/si (icordllfe "1 S/I1-

l!rJl(i ,o;/ râini. 

~\Sl': .\r()i~Tf L'\Til l:,\ 
1 H<; A\' iI):\ 

.\l:CII )1-::\'1' 

îll 
nln~ Sl' ailan lH PT'\lJi~(', ,,':l 11l·:IÎJll~il. 

f'airu 111l'l1lhri (hi\ l'('I1:P!j ,;,i doi pa

sa,c:,'ri ;1lI rO'~\ LI('j"Î. iar 1;) !H'!'SI):IIH' S':III 

putul salva, 

f}<)l'A ,\\·IO.\.:\ E .r,\ PO:\ i'2 r·: S'AU 
PHAIWşrr 

.l/iioJllll colonelull/i 1'all'If.:a. şe!ul S('c-

(Îllnii apinlil'i' din 1'ul:io, {/ Sif{r'rif o 
palid 1/(' mo!oF, JlliUliIil s·" [lrd"IISil la 

[II/mlln'. Co'"ne!lll şi liildll! flI'Î<!JlI/1IIÎ 

fiii josl omoriti 1;(' foc, 

Un (lI (!oilea (lI'ÎOll a eri -al ÎH ilJlrn

(lier(' de insnla Si ! .. or lI, (:nmuJlJ,1;d III de 

{laS por/(w;oo!l(' ,\ t;,Hli ,~i câp,t:llwl elI' 

co:'rrlri l'am: Ida. :Ill ,"os! o111ori(i in 

accidcnt. 

;\ Î!le{':al din "i:lt:l t'O'iill I prim mi
nisiru o:alld,'z li! timpul 1';~lzlllJiltlui. 

PHFTIT C;IUn,U S'.\ l'I~C\T 

JEGOSLe\. Y1 A 

I \'2n,dp.1" Lill~~I1,EI, ,n,\,l:~ ,8'1 ~ni. T 

1,\7 I AT3ISL\L\ 1 '1.L! .. \lL)H, R,ZnoH.L 
DE $,\SE .\'\'1 

Secela continuă in p:u'[ca (];, sud Il. 

~Ioldo\'cL Judetul Făldu (k CX, suferă 

{'ump(il din cuuza li[l~d de :pă, Din 
luna :\rarlic nu an căl-ui ploi ÎJ\ aceasLă 

regiune. Copaeii au [rullZe~(' CU!1lplect 
ars~ de soare. Aspc:: lul rcc:iullci C C:l 

al Sahart'Î, :\ cf>iaşi sil naiie t' şi în .iu
df>\cl Calml, Ismail şi Cel<l.lcil .\lhă din 
BUsanlhia. PlU{)a~elc Il'au (hL nici mă
car at:U cM ar fi suficiellt pentru să

m~ÎnIă. Pommlml e~l(' ell'a'eIllCllL'H eom
promis, frunzele l'iilll!ui HSl'dIC, Pl)lI1ii 

suplimenlul ziarului fw:inlc,', \"3. fi I Ziare'e gcnn::l11C pulJiir'ă ştiri !)rimile 
,cea nni pliiculă lectură penlru !JulJur, uin Yjena care anulllă c1 Italia face 

TmpilralHI AJ!i:-;illici j)i'e~;;lI('';iL(> războ

iul ell I!aha dC';'C;l':C ani, a dcclan1l 
printesa _ alJisiniall:\ Tamanya Has":lri
hesla, \am imparatului AblsiiJici. etl
rc-,:-i race sluctilie muzic:llc la :\C'wyork, 

-~"1ftT'a li u,,::c', \ii1c ~ lJilll'r'Jllj"c, Illi\rc lip:-.J 
de 'IHI1 I't'ţ, Loeui1orii i,;;Î \"<111<1 vilele pe 
preturi derizorii, Cal"lwa de vacă c:-lc 
cu 10 Iei ligI'. la 1 1 u~i. 

IN LOC DE .NC:'\T;\j LUPTA , , 

La Bo:oş:1lli s'a ~elchnll ciisaloria 
d-rei :Maria l'\edelC!l cu (L lou A vălă-
manoici din saiui Cl5sle;:.li. 

La .nunlă se aflau şi clÎlivil tineri foşli 
lHloralorÎ ai mil'€~ci. 

Cflnd eapetele S':lll înficrhlnlat de vi
md consumat unii lineri au deveni! 
agresh'Î. Pentru :1 evi:a lllD scandal, ci
{Je\a dintre ntde1e mil'e~ii a a\ ul inspi
ra\i:1 să mI se mai d0rl vin la masă. 
S'anăscut atunci o cc'<lJ'lii; llllllla:;;ii 

Împărlkndu-sc in dou~Î labere, cu tinerii 
scandaJagii şi împolrh'a l.Jl', P~lIlă în 
cele dill unnă nunla s'a transformat 
într'o incăierare gener:-tllÎ. 

Loealul a fosl devastat ill inlregillw 
şi ,numai dalorilă iuicnclltiei polii iei 
hălai:! a puiul fi curmal'i, 

De pe leatrul luptei au t'o~t culc:;;i 30 
de l'ănili. 

N • nr -
JEFCTTOHI nE BlSEl{ H:L .\I:ES'L\TI 

Jal1<larmii <lin COl1lllila l\wllCirii nur

ehi au ăresla1 pc eloi in~i tucmai in n:ll~ 
mCll:ul dlld Incercau :·ă .icl'uia:,di bi
serica comunci. , 

Adu:;;i la sectie spăl'gălorii au deda-, 
ral că se numesc FIOl'c.l DU\'Îll, origi-
Ilat' diJl com. T;lp~J de SU'\ din Bilwl' 
~i Consta nlin l'ilull, de lo,~ tii n comuna 
Poel~al'i Hali, jwlL-(ul Pralt$<l. c\reslalii 
au mărlurbil c<i ali :-.part 
aproape 50 de biserici in 
Illuile din tadL In jude!ul 

pana acum 
<liferili' co
Prahova au 

jefuil biscrieUe din comtltl.~lc: Gorgolu, 
eri vi na ~i B<illcni. 

BA:\DlTFL XAtiY A EV.'l.D,\T lJEL.\ 
AIUD 

Ye<;ii!u I OClla~, Bela :\ .qy, C'llJldall\llal 
penlru '0111Oi' şi L:1111ăril' l' fugii din 
lnchhoarc:l t\iuduilli, ÎJllj1l'eună C~l câ
{ha loyar~şi cu cad tiU [urlnal o baJi;Il, 
lnccp,înd din nOII Il:acuril{' la drumul 
mare Îl1 judetul :\rllrc~: 

UN' COPTL SCj\P,\ DFL.\ M(HHTE 
CA PUI:\" .\11.\ G:\E 

Copilul (~h. Fikimon III etale de 9 
ani: din comuna C<u\)I 1, ,a{!:Îlldll~Sl~ cu 

Gill{'I'C'e s,·i mir,'asa ali i'ml 1· nkrll:\'i 'l 1 J ". 1 . I \I.(',C a P:1SClIL ~I jUl'andu·sc intre i-
În sjlila! in slan~ l11ul'iiJUJldă. iiiilc dc eale rCi"ai:\, Ha]'ad:lg,\ktlgidia, :t 

Dor A<;E:'\Tl DFFlt\l DFAL\ PESTE 1 nrT,orll1i~, , 
aoo ~UI LEI fl·{'t::\lld ,1U'0ll1o!o:ul C']'I'. Cl]"" \"('Iha 

, );p["c L<ltls:alll:l, ('Il !'l'lit: ~{'mlt1l!t'!c dalc 
La adlliinislnlli'l iillail::al ă :\IelH'dinli .', " . . , 

• ., ';>1 l'Ilcel eal'(':1 de a Opl'l lWlsJIla saa <k 
JlI (]P('ll!'S de I rei ani. s' .lIl i'llc,tsat de I " (fnst ~I}t·, )" 'f t I 

". .• , .. ~'. C ... l' eopil, e::'~ ;111 liS laI el\'-
călre agc;l!11 ?lI:ll'lIl Brclnu )1 Lfr!1sl UIl- 'll [C('. 

lin RO!J('!l" amll!i dela Perl'cptLI Si':iL'~li, 
laxele de timhru Li ad",\c dl~ vi~nzare, 
dotalc şi don:ltiuni, lil~ei',îndlt-se CU\{>-" 
nile!e ehilan!p, 

" 
rllsă SlIlll,:>le· ii1e;,lsaie ~-Il 

,ăI'Sale In adlllÎnhl ra!il' 
'<le SW, Ilumitii , , . 

loc dC'l fi 

Dill e('['ct"ări!(' făcute P:lll:) 'in Pl'~ 
74,'111 n'es(' eă SUllJa I'r:llld,li.l trc( c de 
'pc<.:k 300 mi i lpi, 

Nu l;i!im însă din eaUI.il cărora in
tel'\'cllliUlli OCldl(~ j)'1J1ă .în pi'ezl'nl nu 
~'a IU:ll 'Ilici o mă ';111'1 eeUlr:l ttgl'iltilor 

('arc ~"C plimLă lii,eri. 

AU!O\llolonti a tn'l'llt pesle copilul 
('Urc dOt'll11'a fără a-i pricillui alt rău 
deei,1 \'ii ia 1~'!iM Irei dl'!!l,lt> d,' la m:ln<l 
(ln'apla. \'ielima a fo>l llf'('ai~, ÎIl :lnln

molul' :,i ndusil la :\ledgitiLl uilde i s'au 
i,dal Îngrijirile !lc('e"aI'C, 

It;:\/ll': nuc .JocnnLE Ill~ C.\llTl 
In Slljl!iulI:li1a 11'~i'lIf;l s·" sil::J~'h ,jotJ'o 

1
, ('<llIH'ra de ho,d, III BI\l'Ure::;11 I1lSpl'citl

I'ltl P,'lcuJesc'u tiin ministerul silT1:tlil\ii. 
S'arollslut di I(.d a elt'I'I'3IHial Jlt's1e a 

l11iii(J311-t' ki, pe ('arc 1:\ pierdllt la Clll
bud in cărli, fiind Uil mare paiimaş al 
jOl'urilor de noroc. 

aelualmellte mari clllllpăr:lri d,' gr;"'m :;;i 
pOl'lllnb din Jugrr;layia. 

!nfoi'll1a\ii\e :ld~l(),:iă C;l in u;'ma a,'e'lor 

(":~m1j;Ji'i:l,'.ri, eL',Ji"aL' l:u';! b'!O;~hi 

Lrupelor italiene din l\frk:l, pi'dnl gdn
lui în J ugosla"ia s'a urc,ll cullsitleraLil. 

C.N TUl\'EL SUR\L\R(\, DE 150 
KILO~lETm 

In/re Japonia şi /'::'or,,('(/ SI' c()ll~trllcşfe 

Ull lunei submarin de t) IUJlgime (Ip 150 
kilometri. 

Costul Illcrărilor S{~ ('N'd'! efi va de

păşi suma de 1,500 mi1iG':]!C rll'll. 

I'rill\c"a :llli:-:i!Jiailii a 111ai declaral dî 
de ~L'HSe ani Abisillia ~e aprlyizionează 

cu arme ;;i l11l111l(iuni, cA a nicu! dc

Fozile secrete in munti şi ci1 trupele 
abisinicue sunl in~l J'uilc {h' ofiteri 
slrrtini, 

Ea fi mai al'itlul că j1I'Cllllinc1cni jn 
Ahisinia s'au conslruit lUl'er.lri carc să 
servca'>că drept urliîposluri Î\1l11fl!rh'a 
alacurilor aeriene, 

'.\L\HI :\L\'\E \'IW I~ IT;\LIA. 

1J,\BSDPR(;l POT YEXI JX AFSTHL\ , 

Dieta federală din Viena a adop/a/ 

proecilIl de lege prin c([:'!' se nlJro!/â le~ 

gea din 1919, rrfc;'ilo Ii·(' la (':ti!rlrea {o-

Marile mll!lcprc ("Iri ,~e 1'01' desfăşura 

in clll't1nd in !lalia /'('r li. din punclul 
fir vederr l1umeric. (', TI' mai importantr 

cari S'au f/icut vreo,ldâ În peninsulu 

ilnlied, 
l7Iilici ele II ahshllrq :,; /n 
IJllJlw ilor jostei Dinllslii. 

)'I.\~JFFSTE Sn\\Ell':lI\'E LA 
Bl'DAPEST\ 

Politia a arC':,tal pe (l{"'cll;llnl'ul Fl'c
uerie Kungk, pe l1lL'c<.lIlicul Rt'pnik şj 

pc V;l11Z~iloal"ea 'Yil!lel!lIiJlrl Sdlltlz, 
To!t trei sunt ÎIl"iulliti eJc propagandă 

eOlllll'nisliî. prin rtt'>p:îndil'c de mani
fesle sl1byersh~e, 

e:-.; \'FLC.\:'\ 1.'\ T.RP1'TTE 

Vulcol1ul Kraka!oa, situ:!1 pe () mid 
I i'll~UJli \lIleUllit'ădiiJin' ,fm·:l şi Sumall':!, 

I fi inlral în cl·up\ic. 
1 Explozii pui{'l'llic(' se PI'tJ'LUC În cl'a

jieI'. Ele sunl t1nnah~ di.' c'l"lIplilllli de 
ln\','i rlJll'iIlS:\ (':l1'r ating IIl:tltimrrt de 
1000 metri. 

Odal~l cu lllCe)1{'1"c:l acliviUltii YI!1ea
nului, mit-a insulil A,nal,r'11u'll~111. sihralh 
În apl'opipl'<', a di"p:ll'n!,. 

I 

M anelJN'lc .';c pur i"{',,'uh in i ni ["ruga 
ţara sfa/Jilinrlu-se III d multe centre re

']/ona!c. Pl ÎlIlIll C, !I/ [" 1,,1 cuprinde re
'liunca Ro7::.ano, unde (I,"l" CI'O[llU 1n a

crla:;i timp ş([/de dil i-:; .tI doilea 

efl/lrll, În req;IIJl":1 7 'JI/[", l'fl clif/rii/{!e 

pa/nI dil'i~H, trei clip;:ii uor fi concent
rate in jllml MiTIIl1lIlt1:, f.:i intre Bari şi 
Sapoli l'or acţiona trei dipi=ii. 

\lO.\HTF\ COU IXE!Xl.liI 
DREYFL~S 

La Paris a incl':al din vi !f;i cofoTlelul 
1 Dreyl'lls, Se ~lil' cii el a l'o"l arc"laL i-n 

1 1~!11 \1(' 6111d era c:lpilun d,~' artilerie, 
J'iiiHI aCHI-al de splo:Jaj. A fosL condam-

t
I J~al la.,dPjllll:la,l:e :;;i. ~il HlIH) a, J'.;'s: r4:':lhi

ltlal 1 Jt!lll ga~H 1l~\1'1f)' aL ,\ [(l~t ehi/{'-
I'n 1 din dl'porlal',:1 sllil'l'il.l in J'llsula 

! Draeului. Zi:lrell' puril.jp;;e J.ul 1 1ieă pa. 

I gilli Îllli'('~i, pO\l'sliild CJ'i :<1<11;[,1('. acl'
slei, at":lC'f'I'i. {.~;)r(' a :l\'lll r:lsullcl, in 

t

lOala Itll1wa SI h lIll m .t;lPl1l da: 1111-
V)~irtise Frallta ;ll \lonil InlH', 1'1'; parti" 
zQlli !:,i ad\'ers~l;ii lui /)l"t'~'rllS. 

Ziarul "lNAINTFu apare re\!'ulaf În ii~cal'e 
Jncepând cu săpiămâna vWoare va reapare 

suplimentUl ziarului "INAINTE". 

~âmhă1a. 
şt "Gura Satului~' 

Ziarul "INAINTE", apare Într'un Hrai de f,OOOO exemplare şi. se 
trimite g'rafuH timp de 3 Juni de :z:i~e, adică până la 1 Oceo::.nbrie 
a. c., tUturor prieteni~or şi abonaţilor noşhi. 

Vo;m să facem din acest z7ar: o tribună l'ă~pâU(Htă cât de mult 
În straturUe largi ale poporului nostru deja su.te. 

Deci,c'9i ce doresc să cefească ziarul Hlnf'.,Înle" să avizeze 
despt"e aceasta adminisfraţia din Arad, Si.'. Eminescu Nr. 20 .. 

, 
1 

i 
, ~ 
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COngreSUl organizatiei nal .. liberale din 
jUdetul Constanta 

INFORMAŢIUNI ~ 
).c ",""". ! 

M. S. Regele Carol ;zi ll.fea Şl:.a luat 
reşedinţa de vară la Castelul Foişor din 

Tâ,nărul Zamincr, i,n etate de 25 aJ 
diplomat în şliintele ecunomice: s', 
dus cu un grup de 25 prieteni in escu~ 
sic În muntii Făgăraş. 

Sâmbăta ireculâ a aVlll loc la 
Constanta Congresul regl'orurl al orga
nizaţiilor Naţional-Liberale din Dobro
gea. 

La aCeastă manifestaţie a fost invi
tată şi organizatia Partidului Poporu
lui din Constanta, care a fost rep,'e
z.e1l1ată prinLr'o delegaţie 

In/runirea, care u. fiJ:;/ prf'::idată de 
d. Gh, BrătiwlU, a fost deschisă prin 
cl1lH1nfarea d-Iui AndronescH, şeful 01'

gani::.aţiei liberale din (ud. Constanţa, 
care a salutat pe d. Gh. 1. Brăfimlll 
şi delegatiile prezente şi a {'orbit cu 
mare incredere despre rolul ~i ac
(iunea Frontului COllslituţional. 

D. Al. Spilleanu s'a asociat elin toată 
i·njllla la anÎYcrSal'l:.l partidului ahal 
ur~lnelu-i propăşire pentru bincJe ţării. 
l\'lai departe d-sa a spus că Frontul 
Constituţional nu urm~ircşte puterea, 
el rididndu-sc peste intl'c:sele de pat'
tid, pentru a feri ţlra ele primejdiile 
Cc o ameninţă, 

Nuţional-ţtlriiniştii care au cuptat şi 
~_ năzuinţclc maselor s'a .. sociai 

cu falimentarul guvern de azi pentru 
a instaura rotativ3 demagogiei Cn dic
tatură, Frontul luptă cont"a acestor 
tendinţe criminale de distrug~re a o
perei realizată de inainbşi. D-nii Ma
reşal Averescu şi Gh, 1. Bră1janu re
prezintă instinctul de conser\'arc a] na· 
ţiul1ei, iar inţelepciunea şi vitejia lor 
sunt. chezăţde biruinţci noastre. (aplnu
ZI') , In altă ordine de idei d-su spune 
('ă nu Constituţia 1.' de vină de sal'a
cia şi mizeria din ţadi. Hăul stă in 
oamenii rarI.' guvel'nează. Scăparea nu 
poate veni del'<ll dela rcinteg;l'area oa
mcnilor de valoare la condueerea Virii. 
IJolii de părn~int trebue cobortlţi de pe 
soclul de granit. 

Biruinta va fi a n03sll'ă pentru că 
avem in frunle pe d-llii i\l::u'cşal Ave
rescu şi Gh, BI'ătianu, pcnLnt:că ştim 
că ol'Îce luptă ccre, pentru a fi câşti
gafă, sacrificii şi penlrucă, in sf,lrşil, 
sunl.t'l1l in\,[lţuţi a ne jertfi. 

D-f'a a îneheiat în aphll7cle mul~i
mei strig:lnd: Trlliască Marqalul Ave
reseu, Trăiască Gh. Brătillllu. 

Sinaia. 

In curand se va da publicităţii efigie 
nouilor monede metalice de argint de 
50 şi 200 lei cari vor fi bătute de Mo
netăria Statului. 

rvIonedcle vor fi făcute dintr'un aliaj 
care va cuprinde argint în proporţie 

de 900 la mie. 

Cursurile de vară ale Fniversil:'ilii 
Populare »Nieolae Iorga« din Vălenii
de Munte, se vor ţine între 13 Iulie-
15 August 1935, 

In timpul cursurilor vor funcţiona 

ca şi în anii trecuţi o cantină şi cărni

nud pentru băeţi şi fete, 
Costul esie de Ici 1.200 de persoană 

pe întreaga lună. Cei ee vor locui la 
cămin sunt rugaţi să· şi aducă: cuver
tură, pernit şi cearoeaf. 

Inscrierilc pentru cursud se fac pe 
adresa următoare: 

Ajung~Înd la ]acul B:1tca el s'a urca 
pe o stâncă. 

La un moment dat, a aluilecat şi f 
căzui înh"o prăpastie, murind pe loc. r 

, Pentru întâia 0-;;':; in iSlnria :nttviyl 
ţiPi se vor lace (mul a;:esia Cllr~1J come, 
ciale de vapoare pe mW'ea (".lle mar~ 

timă a Oce(~nului .!..11{/!tcţal de Nord'l 

Suvcranul a vizitat tabcrt'le stră,j~ 

J'{'şti dela Ih'caza, sEmli o 7.i întreagl 
in mijJocul străjerilOl'. 

~ 
Parchetul din Chişinău a fost Îllşliin 

tai de poslul de jandarmi 1:{l'cea L',. 
PllŞ>I1U, că 111tr'0 hrubă din liumib cd.~l1 
mHlnă au fo<;l gi1sili şi art'"hti 2G adepfs; 

ai i,nochelllismu lui Împreună cu prcoll\.le 
lor Vasilie Drăgutesllu. ~; 

Cuvintarea d-Iui Gh. 1. Brătianu »Universitatea Populară l>Nicola., 
Iorga« Bulevardul Schitul-Măgureanu, 

NI'. 1. Bucureşti I. unde se află secreta
riatul cursurilor. 

Locolollen/ul PapJnG, a sluhi.'il, *;~ 
Braşo/l noul record de altitudine. E~. 
a afim Înalţimea la 1l.6H m. .~ 

Nu fără o ad:lncă şi reali, cmoţie 
iau cuviintul la această impunătoare 
Întrunire. 

Au trecut cinci ani deefllld in aceeaşi 
zi de Iunie am deschis aici lupta pe 
Care mn purtai-o prin vrednicia şi 
stăruinţa Dvs., prin tOilte meleagurile 
ţării. 

Cinci ani de când a,m început reae
tiunea sănătoasă a t.radiţiei Naţional
Lib0rale. 

Cinci ani de nebiruită statornicie a 
Dvs., în jurul unui steag prea adesea 
ameninţat şi prigonit. 

Ciuci ani ai căror etape mi se desfă
şoară succesiv, în obiectivele acţiunii 
noastre: Ideia monarhidi, uşurarea 
crizei economice, reacţiunc!l sc>ntimcn-

. t.ului - a instinctului na~ional, iar azi 
apărarea libertăţii şi a demnităţii ro
m.lneşti. 

Iubiţi prieteni, s'a spus ele răm'oi
torii noştri că nc-am fi schimbat at.i
t.udinea. O profundă greşală. Am fost 
şi suntcm mai mult ea oric:lnd Na
ţionali şi Liberali, când npărărn N a
tiunea şi Libertatea. 

Nu ne-am abătut nici un moment 
dela 10zinca ce ni s' a făgăduit acum 
cind ani: cârmuirea cinaiei şi a dem
nităţii. 

Deaceea 
ne mână în luptă aceleaşi preocuparI. 

Am rămas monarhiei dar vrem o 
monarhie respectată inlăuntru şi în 
afară de ţară. 

O voim re
zemată pe încrederea şi iubin~a oame
niJol' liberi, 

Grija noastră pentru monarhie sta
torniccşic prezentul şi asigură viitorul. 

Regii sunt deţinătorii unei tradiţii 
şi unei meniri care nu începe cu ei şi 
nici nu se sf~lrşeşte cu ei. 

Vrem o Monarhie st.atornică in ros
tul aşezămintelor fundamentale ale 
ţării. 

In deceniile trecute, naţiunea şi-a 
dat constitutia şi dinastia prin libera 
ei voinţă, -- Nu-i lipseau nici atunci 
talentele, capaeitaţile, ambiţiile. Dar 
era nevoie de un factor permanent, de 
echilibru, de obieetiviiate, tlt'l\supru 
patimilor şi Irăm:.iniărilor politice, 
Să nu cobo6un coroana J~h strălu

cirea la care au aşezat-o intemeietorii 
ei şi ai ţării. 

Dcaceea dnd se vorbeşte de modi
ficarea constituţiei, modificare ce nu 
e ceruta de nici o necesitat.~ a vieţii 
naţionalc, voi sublinia o uotă cnilllJnă 
la toţi aceia care agită accf:stă proble
mă: reslr:îngerea libel'tăt,itOl' CeLi'tţencşti 
şi inl...1.rirca p,înă la abuz a puterii 
executive. 

In aceste împrejurări cal'e este rostul 
luptei noastrc? 

Se tinde prin modifkm'ca constituţiei 
Ja robi a lilrii llrm~itld nir:i illlelegere 
exemple str{!ine, 

La noi liherti'lţile pllhli< e au un 
rost naţional: Votul şi piuu:'iIl tul ce 
sunt eOllsfinţite in aşczăm:inl111 pe 
care-l apăr[un, au avut un ecop su-

perior, înăltarea UllUi n{'am rohU dc 
vea<.-'Uri pe pământul pe care drepta
tea istorici i l-a daL să·I stomcă. 

Când noi vă spunem că aparam 
constituţia apărăm dreptul şi păm~ln
tul pe eare le stăpc'miţi, noi nu agi
tăm o formulă demagogieă ci vă des vă
luim o crudă realit~te: Pierz.lnd drep
turile cetăţeneşti în folosul cine ştie 
cărei asupriri, Iăsfmd cine ştie ce ex
perienţă de c('onomie dirijati) să ne 
robeascăplug::iria, noi distrugem în 
neamul nostru inconjurat. de vrăşmaşi, 
pândii la toate hotarele, resortul însăşi 
al conştiinţei şi rezistenţei. 
Apăr:lnd constituţia suntem mult 

mai naţionalişti, cu adevărat naţiona
lişti dcC'flt purtătorii celor mai răsu
nătoare şi umflate formule. Cflt des
pre concepţia actualilor guvernanţi, ea 
e călăuzită de cel mai josnic oportu
nism, dovadă recentele declaraţii ale 
Primului .l\1inistru, al căror sens real 
este: din moment ce e vorba de mo
difi('area constituţiei, atunci s'o facem 
noi, pentru ca injosind statul ş; na
ţiunea, m:.lnjindune cu o nouă trădare 
să ne putem prelungi nefasta nostră 
cârmuire. 

Monitorul Oficial din 4 Iulie a. e. 
publică jurnalul Consiliului de miniştri 
prin care se aprobă mutarea fabricelor 
de Vagoane »Astra« din Arad şi 

»Unio« din Satu Mare la Braşov-Nou. 

La Bucureşi, a incetat din "iaţă după 
o lungă suferinţă, Constantin 1.. Nau
mescu, preşedintele Uniunci avocaţi
lor din România. 

Duminecă, 7 Iulie c. s'au implinit 6 
săptămâni dela moartea regretatului 
episcop Grigorie. In toate bisericile 
rom. ort. din dieceza Aradului s' au 
ţinut parastase. 

D·ma mareşal Pilsudsky a plecal !)ell
lru câleva zile la ISlambul, de unde se 
va reîntoarce în Româ,nia în cursul 
săplămi\.nii viitoare. 

In Homftnia văduva ilustrului Mare
şa{ va face mai multe călătorii pdn 
oraşele din Transilvania. 

1, 

r~'i, 
In biserica (jr. or. din G/lioroc s'~ă 

cr,If'!Jraf azi căsătoria d-ş(I{lrei A nll/jptl 

Bu/ariu ClI d-l P:Il'el SI ro'!sc!r, jâdl'eâfofl< 
t,st 

la Tribunalul Arad. fU 
!n 

Patri::lrhuI Miron urma Să plece ziţta 

Icle accslc~ la Londra. In ultimul m()< CE 

ment însă patriarhul :;;i .. ~t amâll~1 dmjcS1 
'. b l' I 'G ~('U tona drn cauza 0:1 el rege Ul leorgelne 

l'i::ila "a avea loc aslff'l /a IO:i11lnd, ~ar 

~ I 

Asociaţia de turism )La DI'Ulw< dif{!o 

l Arad . întreprind~o • es;,..'urSL.'" Î It..-. raJ:!ht 
Mo(ilor În zilele de 19, 20. 21, 22, 2:lF 
24· Iulie. E:ccursidniştii vor a~isfl l(nf 
desfdşllrarea Idrgului pe mUJ1t~~e Găin~rl{ 
cât şi la parastasul unm,l al iui Avramin 
Iancu, ofici(d de stare(ui llj{Înii,~firii Iz!Ul 
buc la troi(a eroului depe piswl acestuI' j 

'f l . - l C ;te munte, Se va ace un pe ,J"tn:l/ a ,US~CI 

şi 111 uzeul lui Auram Iancu Se vri lIi)lhl 

zi/a apoi Ghe(a/iIl dda Scârişof'/ra Ş. fl 
culmea Bihorului, cu pi<;cd ei fI'! mAUr 
î/talt, Cucurbela, de 18t9 m. lplc 

rnţ 

tie: 

Eu nu sunt aici, în mijlocul acestei 
insufleţite întruniri, numai Ca să vă 
exprim bucuria ce o simt că după cinci 
ani de luptă, in jurul lui Virgil .Andro
neseu r:ÎnduriIc prietenilor ... porese 
continuu, in ciuda tutllror piedicilor 
şi intrigilor ce ni se pun în cale, 

Ataşatul militar al Ungariei la Bu- Arhiduoesa Ileana şi copiii ei "Of îr 
cureşti, d. maior de stat major Geza veni peste ci\lcva zile în Rom:tni,l. Ar~i. 
Nagy a fost rechemat prin decretul hiducesa îşi va petrece "ara aci. 'Că 
semnat azi de RcgcnluI Horlhy, pe I,n acesl scop s'a amenajal un elaj1i~ 

Vă exprim adevărata mea mândrie 
că soarta a vrut să mă aşeze în frun
tca unei astfel de armate şi a unor 
astfel de' ostaşi. 

baza propunerei făcută de minh;tru] al castelului dela Bran Aci i5Î \'a re.1pa 
Apărărei Nationale. lua reşeuinţa de vară şi Rpgin:l Mari~s~ 

Ca alaşat militar al Ullgariei la Bu':' care se află acluuhnente ]a Sinaia. lor 
Deaei din mijlocul aC'estei ne<,lintite 

solidarităţi, nu pot ded.t să repet cu
vintele l\laresalului Aver('scu rostite 
deunăzi la ş~dinţa comitetului tIe di
recţie al Partidului său: acesta este 
drumul nostru, cine nu vreq să ne ur
meze, să-şi ia pălăria şi să plece, 

curcşli fost numit d. it. eoloncl (]t> stat E posibil ca odată cu ilrhiduccs:l săDc 
major Osl,ar Brilz. vie în tară şi arhiduC'cle Anton. re~ ________ -=-______________________ ~)dil 

'ali 
A.leSe.e .. del";at Trăiască Maresalul 

Averescu! 
La o intrunire pe care a ţinut-o 

Drumul nostru nu poate du ee decât 
la biruinţa şi la mântuire ... naţiunii. 

Rostul meu este să vă dednr şi aici, ~ Frontul Românesc« În Capitală, şi 
cu toată puterea convingerii şi 3 ln- la care au vorbit d-nii: dr. Vaida 
grijorării : 

}> 1 ' Voevod, A, Vlad, Voicu Niţescu, D. 
entru a e apăra impob'lva tuturor 

primc,jdiilor şi uneltirilor ;' Frontul R. Ioaniţescu şi C. Angelescl1, s'a~ 
Constituţional« stă în picioat'c. întâmplat lucruri la cari nu se aştep-

Apelul nostru Ia această ultimă intru-I tau cei de mai sus. Iată ce scriu 
nire în ajunul vacanţei de vară, înain- . 
te de acele pc care le vom continua zIarele: 
Cu puteri înzecite, la sf,îrşitul verii, In cuvântarea pe care a rostit-o d. 
apelul nostru dc azi depăşeşte această. ... 
intrunire, dep[lşeşte chiar ace'lt oraş dr. Vmda a atacat PartIdul POPOI'UIUl~ 
şi judeţ, cJ se îndreaptă cătr'e toate dar in locul :lplauzelor scontate; ori 
conştiinţele liberale, cu indemnul de 
a-şi găsi instinctul de conservare a li- de câte ori a fost pronunţat numele 
bcrtăţii şi conştiinţei ronuineşti. eroului dela Mărăşti, el a fost aCo-

Nu voi încheia, de data aceasta, cu perit din asistenţă CU strigătele repe
formula »deşteaptă te romflI1c,(, pen-
tru că Yăd 1n privirile Dvs.) că româ- tate de Trăiască Mareşalul Aperesr.u, 
nii se deşteaptă! Trăiască Erolll, Trăiască Mareşalul 

In convingerea şi solidaritatea Dvs. AveresCtt, Viteazul cu care am făcut 
viid strălucirea biruinţei care vine războiul, 
pentrucă e inscris în destinul însăşi 
al Patriei noastre. Fără nici un comentar! 

lfteLediiufii r~ 
Succesul Frontului Constitutional Ihh 

1 V 

La al<'gerea parjiali'i Penh'u un lOCi' 1 
doC senator, re s'a tinut Joi, 18 Iulie, au.ril 
obl1nul voturi: D. Rădlllescll Mr'hedill(l'.iUrI 
candidatul partidului J1nt ,-lii i';'Îllesc ŞiPlll 
sustinut de guvern, 6t27 Yoluri. (alest-al 
D. Gr. Tl'allcu-Iw~i, candida' III Frontu-~g, 
lui Constitutional 4424 voturi, cfllldida-!
luI d-Iui Argetoianu 38:15 \'oIUl'i. iar dl! 
Dr . .. turei Vlad, candidatul mhdlrii d-Iui! 
Vaida, numai 2788 vo!uri. '1 

Asupra acestei alegeri V01l1 rCVl'Ili. 

--- .. ,_.-.--: L( 

L A. N. C. de sub presedentei d. A. C.,v , 
(UII si Partidul Natlonal·Agrar de su. sp 
sefii d-Iul Oei. Gaga au fUlional sU.Jj 
denumirea de Partidul Nationll-(resti~re 

\ 

~rn 
D. Iuliu Ma,niu a p]ecat)a Viena., st 

Conlrar reIat, publicate de ~iarc, că~ea 
DSa va rănuÎIle acolo mai multe săp!ă·:'. ţ' 

. , ţ" ă D I .• a li m31l11, allun <lm c sa va s a numm ca- , 
teva zile in străinătate şi se ~'a jnapoia: S, 
ÎiIl tarii. ~ai 

i 
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