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I {Peste 8 ... 000 d,!! celăteni acluHlă cu Dlare 
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entu:iaSlD pe 
'd-nii Mareşa1 .Ilverescu şi Gfj. E ... Brălianu şi se declară 

lnj, 

solidari cu Fron1ul Consli1ulional 
ia/e' 
no, 

uJmpunătoarea intrunire din sala Teatrului 
---------11---------
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Deţi.larea ~ultiDlei 
~ ~ . 
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- Banc-fjelul 
r~7 labuoirea "Frontului Coastituţional" d.la Cluj a fost o ade
lIr,vărată biruiDtă politi(:ă a celor două partide aliate: Partidul 
ar' . 
tri?oporahd de sub preşedintia drălucitului şi gloriosului Mare~1 
'/'IIA.vel'eSca ~ Partidul NatioDal Liberal de sub ,eUa marelui bărbat 

lIe stat, d .. l Gh. 1. BI'ătiaau. 
!il Fixată În inima Ardealului, ia oraşul care a c1llloscai mari 

lupte de rede,leptări nationale, această adunare, la care aa par
ticipat ua aumăr de peste 8.000 de cetăteai, veaiţi dia toate 
colturile baascarpatiae. se poate coasidera de adevărată adunare 
-.aţioaaIă, În care Românii, azi după 17 aai de dezrobire, dia noa 

~~iria şi-fi apără drepturilor lor, contra acelora cari au respectă 
('ilecea pe care este aşezată femelia României.Noui. 
(1\ Succesul acestei maDifestatiaai ae dovedeşte că, tara Îatreacă 
:~~p .. eclază acliaaea salvatoare a "Froatului Cou.stitatioaal" şi dia 
lo(ioate piepturile adevărate româneşti izbucaeşte a(:4,)a, glas, pro
(?!elizat de poetul Mureşiaaa = 
100 
( ? "Deşteaptă-te Române 
(?, Dia .oDlnul cel de moarte IU 

( ?\ 

:~~ In tot cursul nopţii de S8mbătă şi iască Mareşalul Averescu, Trăiască Gh, 
(?'~ dimineata zilei de Duminică eu con-I Brătianu. Multe din delegaţiunile co· 
(?\lIluat să sosească delegaţ.iuni din toate munale au venit având in frunte mu· 
fOfmghiurile judeţului Cluj şi din jude- zici. Comisarii de ordine, prevăzuţi CU 

(?iele limitrofe. In haine de sa.rbătoare, brăţări galbene, pe cari erau desenate 
:(~~1l steaguri trieolo:re, cu mari pancarte, O stea şi litereleP(artidul) P(oporu
I ~mele indicând localitatea reprezentată lui), primeau delegaţiunile, indl'umân· 
;Oitrin delegaţiunea venită, altele pur- du·le in spre Parc. .-
I 'rând inscripţia: Trăiasc<l l\1ureşalul La orele 10. sala cea mare a Teatru· 
i 1\verescu, Trăiască Gheorghe Brătianu, lui maghiar era arhiplină, fiind com
I.:eprezentanţii organizatIilor comunale 
Ifll • plect ocupată, până la ultimul loc, in 
I()[~e Partidului Poporului şi ale Parti. 
IO{lului Naţional-Liberal din jud. Cluj şi timp ce afară, in piaţa teatrului şi in 
(?Un judeţele învecinate, dcscll1<1eau in parc, staţiona o mulţime imensă, care 
I ?~ara Cluj şi din autocumioane in Piaţa urma să. asculte cuvânti'irile cu ajuta
:o.?~eatrului maghiar, cu striHăte de Tră- rut megafoanelor instalate. 

IM, 
Sosirea d-lor Mareşa) Averescu 

şi Gh. 1. Brătianu 
le' 
se La orele 10 şi un stert, mulţimea iz· 
ilcneşte in urale puternice şi indelun

-tte. 
hUD .. MIA -llll 1 areşa verescu şi Gh. Bră-

--

tianu, lnsoţiţi de d. Victor lliescu, prew 
şedintele Qrganizaţiei Cluj, descind din 
automobil, şi în mijlocul unei mani
festaţi:uni delirante, sunt primiţi de 

fruntaşii 6rganizaţiilor locale ale ce
lor două partide aliaLe. Muzicile into· 
nează »Deşteaptă-te Românc« şi alte 
cânteoe patriotice, iar uralele mulţimei 
se înteţesc tot mai lI1ult. 

IN SAL.A: 

D-nii Mareşal Averescu şi Gh. Bră-. 

tianu urmaţi de condUl~ătorii organiza
ţiilor loeale ale Partidului Poporului şi 
Partidului Naţional-Liberal, se îndreap
tă spre sala de întrunire. Aici, apariţia 
celor doi şefi, încojurap de h'1mtaşii 

partidelor, prilejuieşte urale şi ovaţii 

cari durează mai multe minute. D-ra 
Sabi1Ul Dănilă Vassu a oferit d-lui Ma· 
reşai A vcrescu un buchet de trandafiri, 
aducând omagiul studenţi mei clujene. 

D-rui MareşaI A verescu şi Gh. 1. Bră-
J 

tianu mulţumesc pentru această deli-
rantă manifestaţie de dragoste şi de
votament şi iau loc la mas"! prezidcn
tia!ă, înconjuraţi de d·nii General C. 
General Alevra, General· Rădescu, C. 
Toma, Dr. Trăilescu, I. Anastasescu, 

Dănilă Vassu de Arpaş, N. Zigre, N. 
Imbroane, Prof. Univ. Anasţasescu, 
Em. Vasiliu-Cluj, Şerban Oţetelişanu, 
General Butunoiu, Dr. N~uş, General 
Şeinescu, Ing. D. Voinov, 1"1. Porescu, 
Or. Duca-Galaţi, D. Pascu, NeÎ(;u, Col. 
Homoriceanu, Micu, Or. Bogdan, Galan, 
Dr. Ispravnic. Dr. Deruian, P. Dârlea, 
Boca, Gh. Anghelescu, Dr. Bratu, Gar
vin, apoi comitetele locale ale organi~ 
u~ţiilor Partidului Poporului şi Parti
dului Naţional-Liberal, in frunte cu 
d·nii Victor lliescu şi Prof. Dr. Grigo-
riu, Col. Sîlnie, Prof. Corodan, Căpt. 
01'. Mayer, V. Micloş, Stroe V. Mili· 
taru, Boloagă, Dr. P. Meteş, Dr. Cris
tea, Gh, Mihăileanu, A. Demian, P. Par· 
tea, Bujaru, Vlasa, Moldovellnu, Bub
Iue, Bolgovan, Muntean, etc. 

DESCHIDEREA INTRllNIREI. 

După încetarea ovaţii1or şi uralelor, 
d. Victor lliescu pre';le<.lintele organi
zaţiei noastre din judeţul Cluj a rostit 
următoarea cuvântare de bun sosit: 

Cuvânlarea d-lui V. 11iescu 
Preşedintele org. Partidului Poporului 

din jud. Cluj 

Domnule Mareşal, domnulf! Profesor 
B"ătianu, Onoraţi oaspeţi, Doamnelor 
şi Domnilor. 

In numele organizaţiei de Cluj a 
partidului ce cu onoare prezidaţi, am 
deosebita cinste şi fericire de a vă ura: 
Bun sosit in capitala Ardealuluil 

Astăzi ni se împlineşte calda dorinţă 
a tuturor din ţinutul Clujului, de a vă 
avea în mijlocul nostru şi a putea de
pune respectuosul nostru omagiu <J.e 
admiraţie şi devotament ce datoram 
cu toţii, marelui comandant de oaste 
şi bărbat de stat Mareşalul A verescu. 
(aplauze}. 

Salutăm alături de domuia-voastrăpe 
distinsul preşedinte al partidului NaţiQ.< 
nal~Liberal, profesor Gheorghe Brăti8~ 
nu, reprezentant al tinerei generaţii de 
inalt patriotism şi demnitate. (flplauze), 

Purtător al ~ unl:li num~ istoric, imple
tit în toate realizările mari ale neamu· 
lui nostru, a dat dovadă de cele mai 
alese calităţi necesare unui eminent băr
bat de Stat. 
Salutăm cu dragoste frăţească pe 

toţi oaspeţii din ambele partide veniţi 
din toate unghiurile ţării, ca prin pre
zenţa lor aci, să contribue la acea să: 
mare adunare şi să ducă la ei acasă, 
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cuvintele de îmbărbătar0 ee vor 
rosti aci. 

Noi ardelenii, ştim ce datorăm dom
niei voastre domnule Mareşal, pentru 
tot ce aţi realizat pentru aecastă ţară. 
Ştim cu toţii că de eâteori tara a fost 
într'un greu impas, s';t făcut apel la 
înţelepciunea şi priccperOd dvs. 

O şlim aceasta din timpul riizboiului, 
o şti.m din vremurile tulburi din 1920 
când ajunsese drapelul roşu să fie s('os 
in capitala ţării, şi o iTI:1i ştim din anul 
1926, când situaţia economi!:ă ajunsese 
într'o desorganizare compled-ă, şi tot, 
dvs. aţi fost acela care aţi reuşit să re
mediaţi acele situaţiuni C'lre ameninţau 
organizaţia noastră de Stat, solu1ion~lnd 
in totdeauna cele mai gr.:·le prob)t>me, 
sprc satisfacţia şi recunoştinţn tuturor. 
(aJ1i.auze) . 

Ardealul nu va putea uita nicieftnd, 
că dV8. aţi fost pl'imul eare aţi infipt 
drapelul naţional al libertăţii -. in sfân
ta glie românească a Ardealului 
realizând mai :târziu Hi~~ăduiala din 
tranşee de a se da p'3.miint ţăranilor 

cari, veacuri dearândul l-a11 udat cu 
sângele şi sudoarea frunţii lor. 

Sentimentele dvs. faţă de ardeleni 
le-aţi dovedit în guvernările trecute, 
când urmărind cu persistenţă marea 
chemare a unirii sufleteşti il tuturo-r 
fiilol' acestei ţări, aţi chemat la muncă 

. grea un număr atât de insemnat de ar
deleni, spre a colabora cu dvs. la căI'
muirea ţării - manifestare simbolici 
pe care niciunul din celelalte partide 
nu au ştiut măcar s'o imiteze. 

Prezenţa d-lui Gheorghe Brătianu" 
conducătoru:l de mâine - alături de 
dV8., comandantul de eri. şi de azi, ne 
atrage atenţiunea că stăm în preajma 
unor ev~nimente impol'tante - 'Pentru ' 
a căror 'PreîntâmpinaTe şi ·au dat mâ
na: gloria trecutului şi Il prezentului, 
cu nădejdea viitorului. 

Frontul C6nstîtuţiontl1 'Ilu este o 
combinaţie măruntă de "artid, ci ne
voia categO'riCă de a strânge rândurile 
tu'ttl'ror acelora ca-ri pUll mai ·presus de 
orice, - dragostea ldr de neam "Şi 
ţa'r'ă. 

ta 11 ţi ai massei POPOl'uhli, vă cer de 1) 

lua din nou conducerea aceste! ţări, -
pentru ca,· ştiind cârm~ ţării in mâinile 
dvs. să-şi recapete increderea în viito
rul ei. 

Poporul nostru din ţinutul Clujului, 
desamăgit în speranţele sale de dema
gogia profesată de mulţi oameni poli
tici -- vine astăzi şi se pleac,:t cu sme
renie în faţa dvs., singura nădejde a 
neamului, dela cure aşte8ptă adcvărata 
îndrumare. 

Cl.lYântul ~e-l veţi t'oSll astăzi, va fi 
căIăuzitor pentru noi t.oţi. 

Acest popor Care este hotărât să-şi 

apere acest ţinut românesc cu jertfa 
vieţii lui, nu doreşte altceva decât: po
sihilitate de muncă, o valorifkare ome
n('uscă a muncii sale, o administraţie 

cinstită, a trăi in libertate şi respectul 
legilor, deci într'un cuvfmt nu cere de 
cftt: »dreptate«. 

Suntem încredinţaţi că ajutat de toţi 
aeei bărbaţi de sUit eari au Înţeles ehe" 
marea vremii şistnu alaturi de dvs., in 
curând veţi înscrie o nouă pagiIll:l de 
glorie in istoria ţării noastre (aplauze). 

Toţi cei ce ne afllim adunaţi aci, din 
toate unghiurile, suntem pătrunşi de 
necesitatea acţiunii pornită dedvs. in 
fericita colaborare cu d. prof. Gheor
ghe Brătianu şi suntem gata de a vă 
urma pe calca .pe care am pornit şi nu 
aşteptăm decât cuvântul dvs. de co-· 
mandă. 

Această ac'ţiune, pornit din cel mai 
cald patriotism a găsit ecou pe întreg 
întinsul ţării, şi suntem sigur'i că is
bând a va fi de partea noastrfl. 

'f1omnUTe Mareşal, 

Cerem bunului Dumnezeu să vă dea 

sănătate şi viaţă indelungati -pentru ' 

ca şi ac.eastă mare acţiune intrepr~să" 

de dvs. să o duceţi la uun sfârşit şi să 

ne încoronată de re(:unoştinţa între@ 

neamului românesc. (aplauze,. 

După aceasta d. lljescu a propus do-

rinţa d-lui Mareşâl Averescu, şi mul

ţimea a aprobat prin ac1amaţn, că, 

preşedinţia adunării să 'tie oferită d-Iui , 

os din osul domnesc al I\'1oruzeştilor şi promită viitorul şi destinele acestei 
descendent din ctitorii de ţarii, pe ţări. ! ap 
Gheorghe Brătianu. (aplauze). Domnilor, mă adresez generaţiei ti· 

Nu am venit aci l'a 8S înf:iţişem nere din sală. re 
spectrul mizeriei. Ştim că şi ae; ca şi Domnii Mareşal Averescu ~i Gheor. Al 
la Braşov, unde vrednici.\ alegătorilor ghe Brătianu au inceput o luptă: Ei tn 
mei m'au trimes în P~arlnmcnt şi acolo bine, pentru ·ca să Liruiască ei au ne-
ca şi in toată ţara domneşte o stare de voie de o armată disciplinaul, de o ar. pr 
ingrijorare vecină Cu desnădejdea şi mată pătrunsă de spiritul dc ordine şi st 

dezastrul. df> sacrificiu. [l]1 

N'am venit aci să vă înfăţlşum for- Mă adresez in special către genera. fie 
muIe amăgitoare, aşa cum fae alţii la ţia ttmără din Ardeal şi-i spun: »~ 
intruniri plătite cu sute de mii de lei. noi am înscris pe .steag-urilre noastl'e 1'0- tI' 

Noi suntem ca acei feciod de împăraţi zinca» dreptate tomanllo{"'<! Sl 
cari venim le isvoru. 1 apei să luăm apa Ş' . t' ~ . d 1 . . , ciI 1 nOl Ş lm ca mal cu €Ose ,1re al(~ 

vieţei pentru ca să iqtărim puterile sIa- • A d 1 a t·1 "t' f ŞC In l' ea, rep:un e romaneş 1 au OSI _ 
be ale împărăţiei. De aci din înţelege-I lt . t Şi' . t b' ~ f S~ 

U ragla e. tm ca va re Ul sa ac.elll r 
ea. din încrederea şi din g;îndurile dv. lOt' ă t' ~ ., d ~ ţ~ +.M (J O po 1 lC ac iva Şi In raZIlca a pen~l1l 

am venit să luăm noi putt!t'ca pentru r tu tu d t~ţi'l ai . epararea ror ne rep a or. , 
a duce maI departe lupta grea pe care <l~ 
am inceput-o şi pe care o vom duce Dar, nu este suficient să pui o Ci& el 

cardă şi o insignă ~.l să striO"i lozin4 

inainte, ori câte piedi.ci ne \"OI' sta şi ~ ~ ": rf 
b naţionahste. t ori câte capete de balauri V'a trc ui să 11 

Astăzi politica este în alt loc. EstA 
tăiem. 

Domnilor, alţii vă vor explica mai 
bine decât mine, care este l'ostul şi 
semnificaţia luptei aceleia pe care am 
inscris-o pe drapelul )) Frontul constitu- , 
ţional«. 

ElI, Oomnii'01', vă voiu da numai un 
exemplu, dar mai înaint.e vă voiu ex- : 
plica ce vrem noi. 

Vrem ca Constituţia, legea legilOl' 
ţării să fie respectată in litera şi spi
ritul· Constituţiei. Vrem Domnilor pen
trucă in Constituţie stăscris că toate 
puterile emană dela naţiune, vrem ca ' 
această -putere să emane într'adevăr de 
la naţiune. ' 

Domnilor, noi ardelenii ştim din tre· • 
cut ce însemnează nerespectarea legi· 
lor fundamentale. 

EueletllbU()r, v'am spus că \oiu da . 
UD exemplu: şi noi ardelenii am avut 
aci un fel de Constituţie şi anume: le
gea naţionalităţilor din anul 1868. 

Ori, domnilor, această lege n'a fost 
respectată şi deşi oameni de mare va
loare - chiar din neamul unguresc, au 
arătat, caŢ.,udovic Modoni, - că se 
face 4> mare greşală şi că prin ne
respectarea legilor fundamentale se sur
pă temelia Statului ungar, ei n'au in-

în acel fel de imoralitate Care a cu- dl 
prins tpată ţara. Este lipsa de atitudi .1\ 
ne şi demnitate, care s'a întins asupn ili 

ţării şi care a acoperit umbra ei, ( 
întunecat, toate manifestările noastrt w 

sociale. le 
Ei bine, contra acestui spirit luptăn fr 

noi, cOntr~ $cestui spirit vă chemăt h 

noi la luptă şi vă reamintim că tn tri tl 
cutul nostru, al ~rdelenilor, oameni ÎI 

mari cari -au sintetizat luptele noastll 
SI 

n'au {OSl mari numai prin mintea 10 
înaltă, ci au fost ,mari mai cu seam fi 
prin tăria convingerilor lor! prin fer 

JIlitate.a eamcterului lor. 'd 
Pe aceastA linie tradiţională 8 0CIl 11 

tului caraderelor trebue să mergeil: l' 
Trebue să începem educaiia aspră t~, 
caracterelor, trebue să faeem o politi ti 
că a sufletelor tari: (aplauze)'. , fi 

Acum începem o luptă. Aeeastă lu~ u 
tă noi ştim că este" grea, "tim că. e'
cere sacrificii, dar nici o datâ ideil ţI 
salvatoare n'au biruit dacă n'au fOi d 
Ul'ma1ie cu un devotament care a IDer il 

pană la sacrificiu. ţi 

Avem tn iruntea 'noastră, doi Cel d 
ducători: Il 

Ardealul a înţeles ace~stî'i chemare, 
ti ·cei ce stau în faţa dvs. ca reprezen; Prof. dr. Gerota. 

Cuvântarea d-Iui Prof, dr. Gerota 
Presedintele adunărei 

, ţeles şi tnfrfrngerea lor Q început atunci. i 

Ei bine, domnilor, noi am creiat o ţară 
cu jertfe şi jertfa eroică a sute de mii 
de muritori. Noi, nu vrem să ajungem 
în halul ungurilor şi oricine - 'Ori cât' 
ae sus ar fi - nu are dreptul să com-

Pe Mareşalul Averescu (aplauze s 
conducător între conducători şi ~ 

Gheorghe Brătianu /aplauze) care' n 

I,Îngă strălucite calităţi şi tradiţii- 1rl 11 

are o inteligenţă vie, o activitate şi c 
vOi;iţă fermă. Să·i urmăm cu "inCI! r 
dere şi ('Om birui. (aplauze), d 

11 

E iJoatrinelor, domnilor, iubiţi fraţi t gru şi de caradWr, t:are a ~tillt să sli- • 
lJrdeleni. deze şi să respingă repetatele promisi-
Mulţumesc d-IuiMareşal Atrerescu, uni de aducere la putere din partea a

(aplauZe 'putemice) pentrucinsfea ce- {'elora cari au îndelctHiCirca de a co
mi face de Cl.-rtti fncredi"ţa preşedinţia rupe şi destrdma partidele politice. 
acestei importante intruniri D. Gh. Brătianu, in capul partidu-
Vă mulţumesc şi dv. cari ali apro- lui său, vine să dovedească înct10dată 

bat această numire prin vocea şi a- că se găseşte astăzi solidar. şi angaiat 
plauzele dv. (aplauze). alături de inţeleptul conduCător de oşti 

Voi pune toată atentiufleapentru ca Mareşalul Averescu, la luJlta ofensivă 
nimeni să nu turbure seninătatea şi bu- pe care au In<!eput-o pentru normaliza
nele intenţiuni pe cari le avem foţi cei rea vietii de stat, viciată şi coruptă de 
adunaţi aci. guvernele ce s'au perindat in ultimii 

In această Intrunire ne găsim uniIi fjaSe ani (aplauze). 
laolaltă, membrii Partidului Poporului Domnilor, o rugămulte care vi-o fac 
de sub pMşedinţia d-lui Mareşal Ave- lntdiu pentru d-nii oratori cari n'au cu
reseu (aplauze frenetice) idolul oame- oontări scrise. li rog Călduros ca să 
nilor cinstiţi, speranţa ţării, care vede scurteze în aşa mod cuvdntă,.il~ lor, ca 
tn eroul dela Mărăşti, singura autori-să lăsăm mai mult timl) d·lor Mareşal 
tate morală in stare să salveze ţ4ra, Averescu şi Gh.Brătio.nu. 
(aplauu). Şi alături de d-sa mai vede Şi acum, d-lor, intrăm. in ordinea 
pe 'd. Gheorghe Brătittnu, omul inte· de zi. 

Cuvântarea d-lUJ 4ilr. Neouş 
deputat de Br"$ov 

Onorat4 adunare, 

Ne-am adunat aci' la Cluj, pentru a 
saluta tn mijlocul nostru pe ,acei cari 
reprezintă Neamul 'Româllesc Cun 'vii
to,r mai demn şi mai bun. (Clplauz.e). 

Am 'Venit Qci să salută1\l 'pe" Mare
şalul Averescu, comandlllltui glorios in 
război, şi conducător strălucit tu timp 
de pace. (aplauze). 

Am venit aci să salutăm"pc aC'el ca
re face fală generaţiei noastrC', t~nă1"u.l 

Cuvântarea d-lui dr. D. Vassu de Arpa~; 
fost deputat, presedintele organizatiei 
Partidului Poporului din -jud.Flgăras 

i 
( 

1 

Ilustre Domnule Mareşal, Domnule 
Brătianu, Onorată Adunare, 

Onorabilii organil,atoriai grandioa
sei manifestaţiuni de azi in frunte eu 
distinsul nostru fruntaş d-i Constantin 
Bucşan, mi-aufăeut marea (moare de 
a mă incredinţa să vorbesc in numele 
Ardealului. 

In tl'eCUt, de eAte ori mtam tmpăr
tăşit de această 'onoare, am declinat-o, 
fiindcă un elementar sentiment de 0-

nestitate. mă oprea ..,ă iau cuvântul în 
numele unei importante provincii â 
ţării, .a cărei opinie publică până de 
curând era in contradicţie cu c()nVÎD# 
gerile mele politice. 

Ardealul, tnputereM tre('Utului săug 10-
rios, ca depozitar neîntrecut. al' virtuţi- . 
lor de credinţă şi demnitate naţională, 
era odată un simbol sfant pentru în
treaga suflare românea.scă. 

Marii proUigonişti ai aspiraţîunilor 

noastre'llaţionale, ca eminenţii . patrioţi 
Ionel Britianu, Nicotae Filipes(,'U şi 

~)avran~â, cariftU desfăşU!'at uraga< 
nul 'hlpte:i de Intregire, i-şi "rezumau tQtl~ 

te gândurile lor politice în cuvintel:J 

»Ardealul, Ardealul..::, - iar cea ti 
I 

scumpă jertfă a întregirei neamului, r 
tele ae "inii âeeroi ai ră7.boiLilui f 
vărsau cu generozitate sângele cu aÎ 

laş sfânt simbol p.:!' buze: »Ardeaj 

Ardealul ne chiamă«. 
Odată visul nostru milenar împlk ( 

cu prilejul deschiderei primuţui pa~ I 

ment al României Mari, - vă aduc 
cu toţii aminte, cu câtă frenezie ef ( 

chemaţi ardelenii să întroneze în ~ ( 
publică a ţării cinstea clasicli şi mot 
vurile severe ale falnict11ui Ardeal. i ; 

Cuvine·se deei fraţilor, ca euprt 
jul acestei patriotice m8nuestaţiuni,i 1 
tronată de nebiruitulGeneral oII'! 
boiului, Mareşalul Averescu (aplaut 
'rii de neintrecutul patriot Gheorgbe 1 
tianu- (aplauze) să aducem prin~ 
nostru de recunoştinţă generaţiilor j 
cute ale Ardealului, cari prin lupi 
lor de un luminat patriotism au şi 
să facă din cuvântul» Ardeal« un ~' 
bol de mântuire pentru întreg neW: 
românesc. 
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Dc atunci domnilor ne-am făcut o I serviciul neprihănit al ţării, 
ei apă şi un păm:lnt. stânca de Încercare la toate 

a fost 
cotiturile 
este glo
( Aplauze 

In mod fircsc se pune Însă Întreba
j, rea: care este contrilmţi:l falnicului 

Ardeal în vinţa publică a Rom~lnici in-
'1'- • ? 
Eri treglte... . .. ,,' .. 

Cu m:lna pc conştiinţa ŞI Cu lIUmQ 
e- d 1 v " v profun jn( urerata 'iunt neVOIt, sa con-
I~ stat, d\ bilanţul Ardealului după 17 
Ş' ani dela intregire, este nu numai de-

ficitar, dar profund mâhnitor. 

'a: Zilele de grea incercare prin cad 
,şi treec azi ţara, prc('um şi şcoafa de one
.,. stitatc politică ce o fac ele 1 r, ani, sub 
, . drapelul neprihlmil al marelui nostru 
10 şef d. i\Ial'cşal A "crescu, mă impiedicu 
~sl să bat monedă ele răzbunare politic:;' 
~1Ji din starea de decadentă in ('arc se zbate 
"" azi via.ţa publică a :>\rdealul;li, -- şi 

astfel mn voiu şti ca fără patimă şi 
::it cu toată obiectivitatea să vă arăt ca
ld. re este motivul real al acestei triste si-

i tuatiuni. 
li( Eu cred, domnilor, că grozava deca
~ denţi't a Ardealului de d1lpă riizboiu a 
d.i fost in mod falal det~l'mtnată de o lege 
In implacabilă a naturii. 

t 
tl'l 

După cum marile ur:lgrme l'fiscolesc 
adfll1cimile apelor şi scot toate p:unoaic-
le la supra raţă, _. tot ostfd marile pre

in Iaceri, mal'ile l'iltadisme 5()('ial~' desfac 
i!! toate măruntaiele solului peste care 
I't trec, sC'opnd la ivenlii toată drojdi'l 
,ni Îngropată in ad:încimile Întuneeoase ale 
tz, societăţii. 
10 De acest fatal fenomt>t1 nu a putni 
lDI fi scutit nici Ardealul. 
:er 

Marele cataclism al riizboiului mon-
. dial cu epilogul zguduirilor revoluţio

lUI narc dcla 1918, au scos la iveală şi în 
~u Ardeal elemente nebiumit.!, o seamă de 

oameni lipsiţi de conştiinţi"! şi de ones
liti tita te, printre cari nu lipseau şi unii 

foşti pliofilori ai regimurilor de opresi
UJ une dela Budapesta. 
tf-1teeste elemente ncIast~ odată coco
eil ţate la posturile de conducere ale Ar
tOt dealului uzând de toate mijloacele de,.. 
lei magogice naţionale, au pUA cu uşurin-

ţă stăpfmire pc massele îng[uluitoare 
~81 din Ardeal, în timp ce adevăratele e

lemente curate şi oneste au Iost pur şi 
u simplu date la o parte. 
f Astfel ne-a fost dat să vedem ruşi
, nea nemaipomenită, că pc (','lnd ele

rn mcnte dubioase şi chiar unii cunoscuţi 
şi clienţi ai cabinetelor de instrucţie, e
~.)I rau ridicaţi în cele mai înalte postlIri 

dc conducere ale ţării, oameni de ta
lia neuitatuluî nostru fruntaş Amos 
Fr:1neu, eroul memorandului şi neînfri-

l~ catul tribun al moţilor, cari şi-au risi
pit eu generozitate sufletul şi averea 
in luptele sfinte ale naţiunei, - să fie 
ostracizaţi din viaţa publică a Ardea
lului şi în Homânia întregită să fie 

te} aproape muritori de foame. 
Nu voiu uita niciodată momentele 

nt 
penibile, c~lnd regretatul Amos Frâncu 

" t venind la Bucureşti ca să apere cauza 
. I 
L I sI:lntă a moţilor, era n(!"oit să facă a-

ai pol la sentimentele de caritate ale câ
~ah tOl'\'a prieteni pentru a>r;;i putea acoperi 

chc1tuclile oneste de drum, - - în timp 
fliti ce profitorii politici ai Ardealului huzu
~ar reau în palate pompoase câştigate pe
.ue' ste noapte şi llimeau chiar şi pc ban
el' cherii elveţieni cu asaltul depozitelor 
vii. de milioanc. 

n~ 

l i . , 
prt 

Au trebuit să vie guvernările de po
mină cu lanţul neintrerupt al panama
ldor, cu dansul miliardelor jcfuite din 
munca poporului istovit, au trebuit să 

id ~ 
.lţ iie trimişi pe banca acuzării, unii din-

aUi tre cei mai proeminenţi politil:iani, pen
e! tru fraude comise în detrimentul inar
nd mării naţionale, - pentru ca in fine 
r f să se trezească în realitate şi opinia 

publică a Ardealului. # 
lpt " 

şi După aWtea deza.struoase eJ'perienţe 
azi îllb'eg Ardealul l1-e-:ât ca după un 

L ~ 
vis lU·ât, îşi îndreaptă cu înfrigurare ear 
privirile către aCela, care î1Zcărunţit in 

istorice ale neamului şi care 
riosul Mareşal Averescu. 
mari). 

Ori şi unde te înt'JrCÎ azi 
deal, dela oraşe şi p'ind la 

prin 
cele 

Ar
mai 

umile cătune din crc>erii 111ll11ţilor, nu
mele Mareşalului jLui:trii pe bazele tu
turor cetăţenilor domi';i de indreptare 
şi esle chemat Ca Si/lgllra lIâclejde de 
salvare. (aplauze). 

In numele acestui Ardeal, al adevă-
ra/HIui redeşteptări naţionale, am pri
mit azi inalta onoare să iau cuvântul 
şi să depun omagiile şi dct'olamentuI 
nostru nemărginit în faţa llebimitlllui 
erou de eri şi a salvalambIi de azi, 

Dovada constatări/or mele face pre .. 
zenta alături de M areşal a eminentu
llli patriot Gheorghe B,-ălianu, - în 
('remurile de grea cllmpănă prin cari 
trecem: aCela care atât prin tra
di{ie, cât şi printr'o atitudine de o 
desă"IÎrşilă demnitate şi printr'o voinţă 
de fier, a ştiut să răm:ină depozitanz1 
t'irtuţilor patriolice ale marilor Înain
taşi ai Partiduilii Naţional-Liberal, nu 
putea să-şi servească mai slrâlucit ţara 
şi tronul, decI!t ddrd mâna dreaptă şi 
fără tdrgudi fU nebiruilul general al 
neamului, _ - dOl'ada a făcut-o opinia 
publică a ţării, care S('~i'Zu1lClll-se de 
importanţa istorică a alial1ţt'i ':'u}wiate 
cu d, GlJ. Brâ/ial/u, t';a grăbit să fie 
aşa acestei alianţe şi În mod spontan 
a bolezal-o » Frontul con . .,fifuţional'(, 
- dovada a Ic'iCl1l-o îm;lişi inima ţării 

Bucureştiul cu II/ovul prin cde 21.000 
poturi curate ca cristalill şi in fine do
('aiia o face şi străluâta tklllnare de 
azi. 

Poate că vom fi ai('i mJi puţini ca 
la întruniren recent[\ dela Braşov, fiind 
că noi nu dispunem de fondurile lui 
h..reuge1', nici de ale Skodei şi nici de 
codrii sef'ulal'Î ai Ciucului, - în schimb 
credinţa şi sunetele noastre sunt de 
mii de ori mai mari deeM a celor delu 
Braşov. 

In mod fatal domnilor .s',Ju găsit a
numite m,1ini criminale dar nevăzute 

(toţi criminalii au oroare de lumina 
zilei), cari fac eforturi disperate să in
troducă intriga şi calul Troian al tră
dării în r:Îndurilc frontului constituţia
nnl. In numel~ rganizaţiunilor Parti
dului Poporului din Ardcal şi în nume
le caracterelor de broni: oţelite la fo
cul patriotic al l\Iare,,;,alului, - vin să 

vă asigur domnilor, că noi respingem 
eu profundă indignare ac-este tentati
ve ruşinoase şi cu devotament mereu 
eresdnd vom face zid în jurul scum
pilor noştri comandanţi, Mareşal Ave-

.rescu şi Gheorghe Brătianu. 

Fiindcă a venit "orbit de caractere, 
şi cum înainte Cu câteva zile s'a insta
lat o nouă şcoală ele earactcrc D sui ge
neris« pe stadionul del,) Braşov, sub 
patronajul domnilor I. ivIihalar.he şi dr. 
Lupu, - să ia aminte fostul dascăl de 
la TopoloVl'ni şi azi mare aristocrat la 
Dobreşti, că ade\'ăralelc caradere nu 
sr, pol naşte in alcohlrlle lui Kreuger, 
nici în cele dela S\\'\!nska şi cu at,U 
mai puţin in seeularii cudri ai Ciucului. 
(aplauze). 

Tot ce mai este r:aracler curat în 
această ţară trebue să se adune şi se 
pa aduna sub steagurile izbih,jloare de 
ţară ale Frontului C01lstiJuţimwl, 

tot ce mai este conştiinţă 1 vmânească 

În această ţară, trebae să de să ia 
sfânta cuminecătură dela adet'ăratul 

apostol al neamului. 
Ţara Înlreagă aşteapW ca nerăbdare 

cllvântul marilor noştri comandanţi, 
noi vechii ostaşi, aşteptăm ordinul. 

11 {'om îndeplini, scm pom muri, 
Triiiasccl lI1 areşalul Al'('rescu, trăias

că Gheorghe B,.ătianu, trăiască Fron-
tul Constituţional. (aplauze). 

C .. .,ti\ •• t ... e.. d.IIlBi Zig.e 
, .... • _b.~c:.-.e .... d~ ~.oii'II. 

Onorată adunare: 

S'au implinit cinci ani de când am 
pornit, sub steagul ridicat de iubitul 
no&tru şef, de himîrul encrgicul şi vaj
nicul nostru şef d. Gheorghe Brătianu, 
împinşi de un mare eveniment ce era 
atunci, de Restauraţie, şi eonvinşi că 

pc acest drum nou trasat de Partidul 
\Jaţiol1al-Liberal de sub şefia d-lui 
Gheorghe Brătianu, vom putea realiza 
dorinţa noastră profund;î de a regene
l'a, de a renaşte, de a provoca reacţin 
,-ieţei noastre publice şi ca viaţă de 
ptirtid politic şi ca t'olltill'~ere de ţară. 

Am mers drept inainte pc acest 
drum - drum lung, drum greu - am 
mers însă fără şovăială fără târguia
lă, şi aşa cum a spus d·l preşedinte al 
şedinţei noastre de azi, am refuzat de 
multe ori ofertele ispititoare cari ni 
s'au făcut pentru că am fost convins 
eă trebue să luptăm să facem o edu
caţie cctăţenească pentru a restabili o 
~4C\-ărată demnitate naţională, pcntru 
a creia o adevărată conştiinţă cetă

ţeneaseă, care să fic straja care să păs
treze şi să îngrijească de toate drep· 
turile cetăţcneşti ce sunt sincere. 

Am pornit pc acest drum pentru ca 
prin votul ectăţenilor să ajungem la 
dirmuirea ţării, ca prin volul cetăţeni
lor păsf rat în cOllştiinţ.1 ectăţcnească 

să fic votate lozinccle, ii1r 107incele a
duse de mandatarii cetiiţcnilor să fie 
legi respectate de toată lumea, de sus 
pfmă jos. 

Sunt convins că pc acest drum nou 
vom ajunge la izb~lndă; sunt convins 
că pe acest drum vom realiza o parte 
din prog:ramul naţional liberal, - par
tea naţională. 

Noi ardelenii şi cei din provinciile a
lipite indeosebi, trebuie să accentuăm 

această latură programului partidului 
Naţional-Liberal, pentrucă el trebue să 
reprime, trebue să restahile3scă drepta
tea tuutror. Trebue să ridicăm elemen
tul românesc, productiv şi muncitor la 
acel nj"el la care au ajuns ci, în urma 
protec!iunci milenare, trebuie să ne ri~ 

dicăm la 8eelaş nivel, la care nu ne-am 
putut ridica în urma oprcsiunei pc 
toate tărâmurile, în comt.!rt, in indus
trie, în toate exploatările avuţie~ acestei 

ţări, să fim egali cel puţin, dacă nu să 
fim cu acele dreplul'i, cari ni se cuvin 
nouă ca naţiune dominantă, 

Vrem, domnilor, să l'cstabltim res~ 

peciul faţă de Instituţia noastră tradi
ţională, dvs. ştiţi bine că În trecut po~ 
porul romfm ţăranul l'omiin a luptat 
condus de preotul şi dascălu! romiln, 
Să 8e rcd('a bisericii şi ~rolîi rolul c~ 
re l-au ayut şi în trccut. (aplauzc), Aci 
in Transilvania să fie bi~cricile noa
stre naţionale toi aşa protejate, tot aşa 
sprijinite şi tot aşa in grlja ocârmuirii 
cum au fost în trec-ut, in iubirea noa
stră şi în sufletele noastre, pentrucă 

luptăm cu crucea în frunte. 

Onorată adunare, 

In acest drum trasat de iluslrul şi 

iubitul nostru şef, a-l Cheorghe Bră

tianu s'a unit cu marele ostaş, Mare
şalul Avercscu şi căui:lnd să-şi explice 
de unde provin aceste rele --- pe cad 
le-au arăt al ante-yorbi torii mei, - cum 
se poate c:lrmui, cum se poate îmbu
nălăţi sitlIaţia morati şi economică în 
această ţară şi ('um sti fa('~ ca o ţară 
bogată să fie ţara IlIKI!:>ir<i, hogaţiile ei 
să fie ale noasl re, ca aceste hogâţii să 
fie exploatate de claseI'! muncitoare ro
mtllll'!;'li, pcnh'u lla~iunea romtină, nu 
ajuns la o i:nţL"ll'gere: au aflat că tre
bue restabilit~i în primul dnd o concep
ţie morală de d('mnilate, că trebue 
ştearsă in viaţa nO~lstră publică slu
gi:îrnÎ<'ia, fie fa}ă de cei de sus, fie fnţă 
de cei de jos, carc se manifestă -prin 
demagogic. 

Partidul Naţional-Liberal de sub şe

fia d-lui Gh . .Briitianu, cu aceeaşi spe
ranţă şi nădejde pe carc. am uvut-o 
p:ln::'l azi, în cei dnei ani, 1fi pc eare o 
avem şi de acum inainte, _. în accst 
t~Înăr vlăstar al unui mare neam, care 
esie d-l Ghcorghe Ikătianuj - şi în 
acea nădejde că unindu-se această e
nergic tinerească, [li pru(tl'nţa d-Iui 
\farcşal Avel'escu, 111 numde organi
z~ţi.d nnţional-libel'olc din Ardeal, eX

primăm. - şi in numele dvs., cari a .. 
plaudaţi cuvintele mcle,- tot devota
mentul, tot sentimentul .de solidaritate 
faţă de iluştrii COndllf'ătol'Î ai acestui 
froni constituţional: faţă de d-nii r-.,·la
reşal Avcrescu şi Gheorghe Brăt1anu. 
(Aplauze, ovaţii). 

... 

Cuvântarea d-Iui dr. Trailescu 
p~._ POiII"'. P4DP_ d ... i_d. Se .... ~ .... 

Domnilor, 

Cu noi, Românii, Dumnezeu a fost 
foarte darnic. Ne-a dat at<lta răbdare, 
cum nu cred să mai fi dat altui popor 
pe lume. 

Ne-a dat spirit de obscrv.lţic, ne-a 
dat şi darul de a critica totul. 

Nu ne-a prea dat însă spiritul de 
alltocritică. 

Toţi vedem că nu mai este bine în 
ţara rom,lnească, Toţi ne dăm s~mn 
că destrăbălerea şi demoralizarea ame
ninţă să cuprindă totul, -- l'uspunde
rea insă o aruncăm numai în. spinarea 
altora şi in special în spinarea condL\ 
cătorilor. . 
Această credinţă 8 noastră este pro" 

fund greşită, şi din cauza acestei gre
şeli răul merge progresi'tnd. 

Nu am ajuns noi unde suntem, şi 

nu au venit at~1tca nenorociri pe capul 
nostru, numai din cauza conducători

lor. 
Condueătorii, mai ales cei de astăzi, 

fac Ce ştiu, fac ce au invăţat şi ce au 
fucut intotdeauna. 

Intrebarea este: ce fac cond uşii ? 

Ce fac frunlaşii satelor şi oraşelor? 
Ce fac intelectualii dela oraşe şi de 
prin sate? Ce facem noi toţi, cari ve
dem şi ştim mai multe, şi cllri ne dăm 

mai. bine seama că incon~henţa şi va~ 

nitatea conducătorito!' duc ţara la 
pieire? 

Căci fără amorţeala, fură toleranţa 

noastră, lucrurile nu tll' fi ajuns unde 
sunt, şi ei nu ar fi putut face tot răul 
pc care l-au făcut 

Şi noi trebuia să·i împicJicăm, pen
tru că ţara asta nu este numai a celor 
cari au pus 8tăp~\nire pe cu; este şi a 
lloastră, - este chiar mai mult a noa~ 
stră decât a, d-lor, pentru că noi sun
tem cei mulţi şi noi ducem tot greul. 

Deci vina şi răspunderea noastră 

sunt cel puţin tot al,lI; de mari ca a 
lor. 

Şi ca să nu vă picrfl Vl'cm('a inşi

ranelu-le toate nelcgiuil'il('~ voiu aduce 
azi înainte.a el-lor voasire un singul\ 
exemplu. 

Cetiti ziarul "INAINTE" 
Si "Gura Satului" 
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Cuvântarea d-Iui CONSTAN'lt~ TOMA ~ 
~e 

Domnilor Preşedinţi, Doamnelor, 
Domnilor şi iubiţi ascultători, 

Să-mi daţi voie ca în numele 1\101-
dovei, din a cărei cflpital5 vin, să a. 
duc aci, în această măreaţă adunare, 
hotărîrea nestrămutat!i fi Moldoveni
lor, de a lupta cu oriee ri!'lc, cu orice 
jertfă în rtmdurile »Frontului Consti
tuţional«. 

Noi vedem în accs;t "front« apăra
rca drepturilor cet.1ţene:;ti; noi vedem 
in aeest front apărarea libertăţilor pu
blice; noi vedem în acest front, mai 
presus de toate, dreplurile naţiunii de 
a se cârmui prin ea însăşi.-

Drepturile aceswa, libertăţ.ile ace
stea, nu ne-au fost dărnite de nimeni, 
pentru ca ast1izi să se ajungă 13 for
mula: »Domnul a dat, DOlflllUl a luat«. 
(Aplauze). 

Drepturile, libert1iţilc acestea, au fost 
cucerite de înaintaşii noştri şi inscrise 
de ctitorii ţării în aşczămtÎntul funda
mental pus la temelia Statului rom:ln 
modern. Noi avem datoria de a le a
păra, pentru a le transmite nestirbita 

# ' 

copiilor, urmaşilor noştri. (Aplauze). 
AşezămintC'le acestea au fost ele dc 

folos? Este de ajuns să d;lU două îm
prejurări, pentru a înlătu1'a orice dis. 
cutie. 

Dela două principate în duşmănie şi 
cari se r:'izboiau intre ele, am ajuns, 
prin conştiinţa cewţ.enească, prin con
ştiinţa nnţională, la Statlll întregit. 

Dela două principate înapoia te, prin 
aceea,~i conştiinţă cet{tţencască şi na • 
ţională, am ajuns la desvoltarea de 
azi, la starea dc cultură şi ch'ilizaţie pe 
care o reprezintă neamul nostru în mo' 
mentul de faţă. (Aplauze). 

Şi atunci, d-nii mei, intreb: de ce să 
le suprimăm? Nu pot c{lţlva pigmei şi 
epigoni, să exploateze ţara fără con
h'ol şi fără r~şine? ~u pot (':l~ivo pig
mei şi c:1ţiva epigoni, să împartă popu
laţia acestui Stat in dOUlt ('ategorii: 
câţiva stăpâni şi restul iobagi, robi? 
(Aplauze prelungite). 

Secretar General al Partidului National Liberal 

Iată, domnii mei, de unde vine ho
tărirea noastră nesh'ămutab, ne unde 
vine hotărîrea acesLol' străluciţi coman
danţi ai »Frontului COEslituţional« 1 

marele ostaş d-l Marcşal Avc]'l"'sCU (a
plauze prelungite), şi stdihh~it\d profe
sor Gheorghe Br,Hianu. (Apiunze pre
lungite). 

Iată din ce conştiinţa vine hot:1rirea 

noastră nestrămutată, cI,) a lupta cu 

ori ce risc, cu orice jerWî, pc haricnde 

de va fi nevoie, pentru apâral'ea drep(u

rilor şi liberti'lţilor noastre. (Aplauze 

pre1ungite) . 

Noi \\loldovenii alU pus pe steagul 
Frontului Constitutioll,ll o lozincă, în 
faţa aventurilor cu ('uri suntem ame
ninţaţi, - am 7,is: "» niaslu nu se 
poatc«. (I\iIari aplauze). 

O-nii mei, dar poate s'or intreba ci
neva: ee rost arc, ce ţel urm(lrcş1.1J; 

Frontul Constit llţional? N()i v~~ spu
nem dela început: ţelul nostlll nu este 
c~'trmuirca. Pe noi ne ini<.'r('senză c:ltc
va probleme, ,probleme mad, vitale, de 
căpetenie în viaţa unui popor. Ne in
tel'eseaZfl problema de care vorbeam 
adineauri: apiirarea drepturilor şi li
bcrLiiţilor, ne interesează Ploblema de 
existenţii a Statului intregit, şi ne mai 
interesează problema rdcritoill'C In) 
buna stare, la desvoltarc<l, La propiişi~ 

rea naţiunei. rom:i.neşti. (Aphuze fr~ 
netico), 
Dacă c:'irmuirilc le-ar fi rep1 C'zentat~ 

ar fi găsit în cOllştiillia nonstră cctu
ţcncască, colaLorare şi sprijin. Din ne
norocire, eflrmuiril·c cari s'au perindat 
dda 1923 încoace, n'au reprezentat in
teresele naţiul1ei, n'<.w intrflL în preo
cuparea lor ol'est.e prohleme. Nu-i ne
voie să stiiruim prea mult. Faptele stau 
mărturie hotăriioare. CiHeya din ele: 
Ce-au reprezentat e:Îl'muicile naţionnl

ţărăniste, sub diferitele forme în cari 
s' au îniăţişot, timp de 5 nni de zile? 
O sărăcie ahătlltă odat.l Cu Înscăuna
rea lor, şi prin incapf!('itate şi jaf orgn
nizat, au adfmcit acenslă sărăcie. 

durată: Cât este suu presiunea dure
rii, reacţionează. C{md llstmÎmefl se 
potoleşte, uită. Jignireel nu are impor
tanţă. 

De aci deosebirea Între discursul. 
d-sale de la Bmşov la acela dela C.
Lung. Se potolisc d-l Ion \Jihalache şi 
lactka şi-a impus dreptuL Ei domni
lor, să ne lase cu caracl.cl'cle acei cD.ri 
nu vin la frontul constiluţionaldc tea
ma unui semn cu degetuL 

li ştim. Le cunoaşlem procesul de 
conştiinţă. Ei nu aşteapUi deC':Ît func
ţia degetului pentru a tr~'ce peste toale 
serupulecle conştiinţei şi ale demnităţii. 
Prin urmare să lăsăm carfictercle şi vir
tuţile. Ii cunoaşte ţara. Dar a venit cu 
o vorbă nouă:: SI at ţăr,incl'c. Şi li se 
parc că fleC:1. c;L.ă idee rl'prczinUi un i
mens val ce distrU,>..:e tol ce Il1ttllllpini'1 
în calc. 
Ducă veţi înlrcha ee este ac('st stat 

şi cum vn putea fj realizat, nu \'3 r:J.s
punde nimic, - aş:l eum nu m s'a 
r[l,spuIlS noni:'! în Cmuel'<l, dnd am in
trebat pe doct rinnrii n('c',ttti parlid. 

O NOUA FOH\{UL.\, TOT 
ADE1\IEN lTO.'\ H l~ 

De aceia zic nu venit acum cu o 
vorbă nouă: stot ţi'lr{mcsc. 

Recunosc C~l aveau nevoie să năs

coteaseă o nouă formulii de ademeni
re a maselor. Cea veche, partid al ţă

ranilor era perimată, cftnnuirile lor o 
dovedesc, o minciună. Trehuia să in
venteze eevn nou. 

Au inventat formula stat ţărănesc. 

. Evi<lent că urcasUi formulă nu'.\ nu
!Hai o minciună, ci o inşc1uciullc, Stat 
ţ~J.rrl1lCsc·:' Ce insemnnă a('clls1a? As
lT1t1iirea 5a1c1ol' asup!'o oraşelor? Stă
pânire de clasă? Statul ure datoria să 
porate grijă deopotrivă tULUrOl' dase
lor şi să le armonizeze interesele. De 
aceia zicem statul ţărăncse este o in
Şd[lciunc. Noi propovăduim aici şi 

pretutindeni nu stat ţărănesc, ci res
pectarea drepturilor şi intcl'esclo~ tutu· 
rol'. Noi vrem statul naţional. (aplauze 
prelungite). 

Virtutile national-tărăniste .•. Dar a venit apoi o altă ctirmuire, ~ 
c{u'muirea tcchnicicnilor. Cine el'au? 
D-l N. Iorga i-a definit: un m:Înunchiu 
de oameni cunoscuţi in străinătate, ca
ri vor să încă »puţintel hine« pentru 
ţeară. Cum s'au format cum s'au înfă
ţişat, guvern at:lrnat: de ~us în ~paţlu, 
băt:lndu-l vântul pe sub picioare. Nu 
avca legătură cu massele, eu l'l'alitiiţilc 

ţării acesteia. H.ezultaul? Nil vreau să 
nedreptăţesc pe d-l [orga, de HeCCfl 

răspund cu ceea ce d. J orga a zis: 
))'5a ne-rl mărturisit »eu nn sunt eu«, 

Convingător. Dacă ar fi fost dumnea
lui - ferească Dmnnezcu de ce se In
t:împla. Formula »eu nu sunt eu« (1 

d-lui Iorga Înscmncal,ă cii n'a guver
naL dumnealui, 

Astăzi merg din demonstraţie în de
monstraţie, pentru cari ('hcltuiesc mili
oane, - (de unde?), - şi în cm'i a
dunări se îngrămădesc îmbuibaţii din 
timpul guvernărilor şi profitorii la îm
buibarea de m~îine, şi vin cu vagoane, 
eu trenuri speciale, cu cheJtueli mari, 
mese populare, banchete ... 

Şi pentru ce reclamă cărmuirea? Pe 
baza căror îndreptăţiri? 

D-I Ion Mihalache ni le'3 înfăţişat 
la Braşov. » Reclamăm drmuirea, ziee 
d 'sa, pentru virtuţile, pentru caracte
rele ce reprezentăm, p~'ntru Statul ţă
rănesc, pe rare vrem să-1 realizăm_ 

'Virtuţi, domnii mei? Cari-; 

Oare faptele eârmuirii naţional-ţără
niste, nu sar în obrazul virI utilor d-lul 
Ion Mihalaehe? 

Nu vreau să zic, d-nii. Plei că ar 
exista o dreptate imanent..ă, dar unele 
drame' par să confirme această drep
tate. 

Nu sar casele auto'nome jefuitoare, 
nu sare »spirlul negru·~, nu sare scan
dalul ruşinos al Skodei, şi nu sar îm
prumuturile scandaloase încheiate cu 
striiinătalea? 

DeocE'ea, domnii mei, virtuţil~, să nu 
ni sc vorbească de virtuţi. Tara le cu
noaşte. Şi nu le mai urmează. 

Dar ei mai adaugă o îndreptăţire: 

caracter. Naţional-Ţărăniştii" ar repre
zenta cnracterul, demnitatea. 

Care şi ctlnd? Noi cunoa,c;;tem con
flictul din conducerea partidului între 
tactică, şi conştiinţă în pl'ohlema con
ştituţională şi care i-a dus la atfltca 
prcfaceri de guverne, urmale de sur
ghiunuri pe Coasta de Azur şi de si
hăstria Bădăcinului. Partidul n'a urmat 
îndemnul conştiinţei, dar a înclinat' 
spre, oportunism, s'a cramponat de pu
tere, de buget. Unde au [ost caracle
rele? 

Şi astăzi nu se rept~tă aceiaşi isto
rie? Ce înţeles altul arc retragerea 
{\-lui Iuliu Maniu din delegaţia centru
Iă a partidului şi ce inţelc<5 lIre deda
raţia sa că-şi reia sihăstria dela Bădă
cin, de unde nu mai voieşte să revic? 

O-voastră îmi puteţi spune că nu 
sunt în curent cu unele î.r.blmplări noi, 
şi anume cu înUhnplarea de la Braşov. 
D-l Annstasescu arăta că, un Gavrilă 
- să-i zicem »a1 III-Iea·( - a asvârlit 
cu vârful ghetei în una din cele două 
feţe ale d-Iui Mihalache şi sub-acuza
ţia durerii că d-I l'Vlihalache a plecat, 
după ce a trimis in audienţ1 pe d. dr. 
N. Lupu şi s'a consfătnit ("u prietenii, a 
plecat la Braşov, unde a voruit. 

Dar la d-l îVlihalache reaepunca es
te în funcţie de timp. Senzaţia nu are 

In atare 
condiţiuni era îndreptăţit să nu spriji
nim cl1rmuirea d-lui N. lorg'l, In ce mă 
priveşte imi parc rău, de!;ll ni!'iodatâ 
p'am urmat, linia politică a d-Iui N. Ior
ga de falimentul acestei d\rmuiri. 

UN BILANT AL GUVl-:RI'i/\REI 
DE AZi 

Să examinăm acum ultima d'trmuire 
şi cea mai interesantă. 

Este cflrmuirea actuHlU. Nu voi in
sista asupra împrejul'ărilo!' în care a 
luat îiinţ~. 
După aceasta a venit un guvern de 

înmormântare, urmat apoi dc nctunlo 

formulă pe care nimeni nu o aştepta şi 
pe care nimeni nu o înţelege. 

formula actuală e formnla oameni
lor de afaceri. Şi aşa a întrat in opinia 
publică această eredinp în cM se zice 
curent astăzi ori de câte ori guvernul 
se sbate in greutăţi, se zice că se in
vtlrtc, nu într'un cerc vitios, ci într'un 
perimetru viţios. 

1 in; 

~'eI 

PlP 
ile~ 

ID 
jila. 
jâl€ 
~a 
ra 

Formula de astăzi este formula oa- ~, 

menilor 'de aîaceri. Deacei" să·mi în
găduiţi cu examin:ind-o să lac, ce trc
bue f<\cut faţă de oamenii de a ['aceri: 
bilanţ cu pasiv şi activ şi la urmă sti 
inchei bilanţul cu respectivul cont de 
profil şi pierdere. 

Vtl rog: care este bilantul 
c:lrmuiri? 

Activ: Convcrsiunea, npi'u'orl'fI lW

ţională, împrumut. 
Domnilor, cOJlvcrsiunea esiC' opera 

act unlului guvern? Noi o tug-ăduim 
Nici n'a zi'.mislit ieleia nici n'.l frumfm
tal-o în straturile populare, l11el n'a:D 
contrihuit la legiferi"lri la realizarea ei. ptt1 
Nu este opera lor. Pe d:Înşii i-am gii· Ca 
sit adversari ,- şi i-am g{lsit ad \'l'rsa1'i ili8 
ţlnnă acolo, ptlllă la Curtea d~ Casa- "41il 

ţic -- c,lutfmd să al1ulez,~ dispoziţiu- lIitJ 
uile curi reglementnn Curmarea data- ' ~ 
riilor. 

Ei sunt profitorii ideii. Au găsit i-

ţi 
nu zic că a durnt at:1t ,din cauza diur l li 
-fieloJ', - ferească Dumnezeu ... - era 
multă materie de cercc!at. Nu S'AU des· P 

't . . '1 t 1 II eopel'l· OCOl car1 au van( ut se(!l'C 'C' e 3' , 

părării naţionale. In casa l~li Seletzki ,: 
s' au g~lsil h;îrtii cari reprezentau sene" ~ 

tele .Ministerului de H.ăzboi. Nu S'Ut'., 
descoperit însă arei care le-nu v:lndut; . 
nu s'au descoperit şperţarii contl'actu- J ~ 
lui. Am văzut un singur lucru: am "0- ' 

t .., 1 ' v t " zu· pc l1utmtOl'l, (nI' n'am vazu - pe 
, f 

miilliţi. Şi do:nnilor dmd împrejurarea:! 
a adus şi s'a descoperit un nume, cu! 
bunuiala mai mare sau mai mică, -- ! 

f . 1 ~. f' I I nu . ac JU( ceata ae1 - care n ost ah- : 
tu,li.nea guvernului? A cmnpărat "O: 1 

t · 1- >, . t 1,1 lllu:}uma n.'\)ona a ŞI pen~rlJ neceSI a· : . 
Î ca unei guvernuri linistitc si sub pre- r 

• • ~ 4 '. ~ Y' ,",. ~ ~ 
Slunca amemnţlrllor naţlOna l-ţarumştc : . 
a înt ias-o peste d-I l','lihai Popovici, i I 
i'mpiedec:înd justiţ.ia să-şi spună cu- [' 
v:"mtul. Faptul acestu s'a să,,~h'şit în i . 

, , 
contra ('onuuccrei de partid, care ce-' 

! ' 
rea cu drept euvtlnt sancţiuni. f, 

Dar, domnilor, ce deo .. ebirc este în- f 
tre contractul vechiu şi cel uou? D-lor t 
se împăunează cu merite că alt făcut ~. 
noul contract. Este un neadevăr. Ei nu f 
sunt decfltexecutanţii unui confrllct în-I 
cheiat de a1i1L Pî\nă şi materialul con-! 
statat de comisiunea de 'lnchelă spe- ~ 
cîală, t'h este material împroprhl, şi a- 1 

cel material I-au primit. O singur~\ deo- i 
scbire: partea rezervată illdustiiei Il'!,- f 
ţionale. Dar domnii mei daţi-loi voie să l 
vă fac o mărturisire aci: ocesL lucru t 

. l 
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u se datoreşte guvernului, se datore
bf> opiniei publice, se datoreşte d-lui 
~heorghe Brătianu, Care s'a ridicat şi 
impus respectarea îndaloririlor cari le 

"em, de a ne crcia, de a ne inzestra 
Ara, cu industrie proprie de apărarea 
ăru noastre. 

Imprumutul: în orice ţară după un 
IDprliIDut forţat şi eşuat orke guvern, 
.leacă. 

Dacă se scade tot ce s'a subscris cu 
,il a, subscrierea benevolă ~e reduce la 
lâteva sute de milioane. Ori unde după 
~a rezultat dat de nelnc~rederea ce i 
ra manifc5tat, guvernul trebuia să pIe
!le. La noi însă, nu. Este ve~nic ade
iirat: » ca în ţara romanească la ni
Deni«. Dar domnii mei, a mai fost 
.. că O împrejurare cu privire la inche
~rea împrumutului. De anul nou Ma
leatatea Sa Regele vorbind la Radio 
lcspre realizările guvernului, nu ştiu 
~n ce împr,ejurare a uitaL. împru
Dutul, din r~Hzările guvern-alui, deşi 

ţu trecuse de cât câteva săptămâni de 

r 
incheerea lui. 

Ori{~e guvern, CU demnitate, a doua 
~ ;plee8. 

!! Slugile au rămas. 

. Domnii mei, aceste. este activui. Cam 
mtred, dar este activ. Vine pasivul. 
tare este primul rezultat a1 pasivului? 
ilistrugerea unităţii partidulu inaţio
rHtl.~ti.beral, a tradiţiei,unităţil, ti -cohe
IiUnei. 

<Ceeace a făcut puterea ~e8tni p.ar~ 
p'd, Ceea ce l-a ajuta:tsă r-ealize'.le t08-

~ faptele mari, cari confundă .istoria 
partjdului cu isteria ţărei :8 fost cobe
llunea ~i disoiplina ilcestui !flartid. 

1· GRUPARI PESTE GHUPARI 
\ 
I Astăzi ea nu maj există. In partidul 
guvernamental sunt tot :felul de biseri-
ţUţe~e c,ă se cheamă grupul" »H«, 
~pul ,. păreri libere«" sau cum vreţi, ,i din frământarea acestora a -eşit gu
noIul .şi pleava care este în fruntea gu' 
vernării de azi. 

Domnii mei, starea de a~ediu, cen
zura, sub cari noi trăim de aproape 
doi ani, s'a mai pomenit undeva? Noi 
'inţelegeam la inceput: guvernul îşi 
1>ierduaecapul .şi trebuia să se apere 
C\l baioneta. Dar după aceasta vinova
ţii au fost condamnati, spiritele s'au 
liniştit. Ministrul de Interne, bine dis· 
pusul şi bine hrănitul domn Vania. pe 
un~ se duce spune: în ţară este bine: 
'siguranţa sl.atului nu este ameninţată 

. ,de nimeni. Atunci dece stare de aşe-
i diu; dece suntem guvernaţi cu ·această 

: teroare; dece avem Cătuşe in mâini şi 
! i căluşe în gură. Urmăl'escia Iaşi să "fac 
. : să reapară Q gazetă: >~Mişcaren MoI. 

dovei«, "care are ;25 ani de.existenţă şj 
. lUIlîntrerupt-o câteva luni. Mă că6-

nese de trei luni şi nu capăt apl'ob"l'e8.. 

l Dece nu avem dreptul să plângem 
· i nevoile acestei ţări, 'dece nu avetn dre
} : ptul să critieăm jafurile şi infamiî1e dill 
· iţB.ra ~noastră? 
,; -Dar, .domnii mei, mai sunt şi altele:. 
~ ; pl'Qblema economică, problema muncii 
• : Ilaţionale. Trăim in sărăcie. Românii 
: i nu pot trăi in ţara lor. Nu .!lv-em un 
1 regim al.exportului şi al devizelor. De 
• doi ani sunt scandaluri, Cu ameninţări 

i de ,bătaie in .sânu1 guvernului, ·fără ca 
f 8ee&stă probletnl să -se rezolve. 

, I 

~ I Un trădător a tndrăznit să cOnteste 
t: drepturile "noastre istorice asupra Ar
ll: dealului. S'a dus o campanie inspăi-

mântătoare pe chestiunea aceasta. S'a ,. 
i- luat vre-o sanoţiune impotriva 1ui? 
.. Dar problema :bisericeoscă ?Se ia 
L': preotului mijloacele d-e trai, se hsă bi· 

. serica noastră fără suflet. )- . 
~.! . ID-l Anaswsegcu: Sunt prea multe 
ă dtfI'e'!'i. 
u : D~l C, Tortla:Probiema "Constituţio

nală: in ţară se agită chestiunea l'a· 

.1 , 

INAINTE 5 

Declaratiile d-Iui Gheorghe Brătianu 
S'a spus cu drept cuvrÎni cii alianţa I M inoritarii, chiar acei cari trăesc 

partidlliui Poporului CLI partidul 7laţi- de vreme îndelungată pe teritoriul 1'0-

nal-libeffil nu-şi află rostul numai in mdnesc şi şi-au conto.bit in mod leal 
împrejurările de azi, că este continua- fiinţa şi aspira.ţiunile Cll acele ale Sta
rea firească a luptei penll"U întregirea tulu.i naţional, ar trebui cei dintâ.i să 
neamului, în oore au stat laolaltă, în vadă primejdiQ. pe care din D.cesi 

servicilll celei mai înalte şi nobile punct de vedere a deschide condamna
cauze, cârmuitorii statul',i şi coman- bila nesocotinţă sau iTueresala nepă
danţii oştilor, dar ea este şi urmarea sare a celor Cari deţin Irtiuele câr
logică a operei de cOilsolidar<:> a Sta- muirii. 
tului român întregit. in care toate fIn- Dar opinia publică ne-a denumit 
preujrările mari gle vieţii naţionale au frontul constituţional. Cu aCeastă loz
găsit alături maÎ presus de orice in- zincă am at'ut Cinstea, in primăvară, 
teres persoTUll sau chiar de partid pe să detemti.nprin hotărîrea conştientă 
Ion 1. C. Brătianu şi pe mareşalul Ave- a Ca.pitalei şi judeţului Il/OI, cea mai 
rescu. Desigur şi azi, păstrimdu-ne fie- puternică reacţiune a votului obştesc. 
care organiz.area şi ~rogramul, 1/!~ Incă de atunci ne-am opus cu hotă

apropie un punct de vedere cOmun. rure modificării constiluţici, pe care 
In toate marile probleme cari frământă atâJia., înlăuntru sau in afară de gu
ţara, ideea naţională ne Î1Jsufleţeşte vem, o flutură dela un timp încoace. 
deopotrivă. Sllntem la fel de Îngrijo- Nici o constituţie ca aric'! lurru ome
,.aţi Qtunci c{jnd vitregitl ctÎYmuirii nesc nu este vecinica. Ea trăpşte atât 
asupreşte biserica noastră sirămoseas- cât li este sortit să îndrumeze des li
că, c{}nd se nesocoteşte le[!,(ltura de nele naţiunii, dar pentru a se modifica 
veacuri, oore în graiul nostru. vechi a pactul fundamental Care in toate im
aşezat pururea legea alături de moşie. prejurările trebue să răm(ÎnJ e."Cpresiu
Fără a ii ,.ătăciţi de pofta de prigoană nea sinceră a voinţii naţionale, cheză
sau de ispitele demagof4iei, ne-.a~ în- şia de echilibru şi perma'lenţă în des
făţişat în toată gratrl.l((lea ei pătrun- voltarea statului, se cere un consens 
derea peste hotarele ţării, cu deosebire al factorilor de răspundere, SI? cere 
în anii dinunnă, a mii de străini, ti mai ales justificarea unor reforme do
cărorprez.enţă .pe pământul primitor rite de conştiinţa publică, inlăptuite 
al Romdnieisporeşte greutiiţile econo- pentru un interes .general. 
mice fără semnăncari ne eopl{'şesc şi Astăzi nici una din aceste condiţii 
ameninţă securitatea neamului nostru. esenţiale nu este realizată. 

Ce CIIsc: .. nde lIlaodiJic:a.ea ~ 
~o ... s.itutiei ! 

. Nu constituţia tolerează rh:lÎpa şi 
Jahll. Nu constituţia neon dat o monedă 
fictivă şi o economie sdruncinată. Nu 
constituţia împiedică rf'str&n.gerea chel
tuellior nesăbuite, urmărirea pungaşi
lor, 1narmarea materială şi morală a 
ţării. 

Cu atât mai mare este însă primej
dia pentru modificar~\l constituţiei. 

Ea numai are ca altă dată în vedere 

marile reforme ,politice şi sonale ce 
răspundeau nevoilor obşteşti şi inte
reselor permanente ale statului şi ale 
naţiunii, ci urmăreşte ~ugrumarea de
finitivă a tot ce a mai rămas din li
bertăţile publice, într'o ţară în care 
cuvântul şi scrisul sunt opl'ite~ când 
urmăreşte mai ales să aşeze România 
fără putinţa de apărare sub jugul unei 
bande de profitori slugarnici, carj 

caută să înlăture din calea lor de pier~ 
zare pe oricine îşi mai aminteşte Îl). 

această ţară de patriotism, de demni
tate şi de cinste. 

Adevarata Drimejdie 
Noi ne-am unit şi nici o intrigă nu 

va destat.'e frontul ~.al'e merge intreg 
la luptă şi la biruinţă. Noi ne facem 
datoria cu fruntea SU<5 pentru vpărarea 
Coroanei şi a ţării Cu ah' t lUai OOro
bitoare este răspunderea altora cari
din socoteli şi ezitări nemărturisite nu 
t'eactioneazi decât atunci când se -simt 
loviţi şi cari incă umblă pe rute dru
muri decât al nostru, fără să ţină 
seamă măcar de propria lor experi
enţă. 

Mai sunt unii cari îşi inchipue sau 
se prefac a crede că atitudinea noa" 
stră isvorăşte din răsbunarea, din re
sentimentul de a nu fi guvernat în 
anii din urmă. 
Adâncă şi neiertată greşală. 

Aceia eare vă vorbeşte a fost che
mat nu odată să ia parte la cârmuirea 
ţării, dar n'a voit să primească, pe~ 
tru că nu a avut nidodată <,hezăşia 

răspunderii fără piedi0.i şi fără umi
linţe. 

Strigat de alarma 
Nu patim.a ne înd.rumea:ră, ci convin-

gerea. . 
Noi nu surpăm cu perfidie ca alţii 

temeliile instituţiilor noast1'e; noi cău'. 
tăm, împotriva tuturor rătăcirî1ol' şi 

tuturor primejdiilor, să statornieim in 
rosturile sale fireşti prezentul şi să asi· 
gurăm viitorul monarhiei româneşti. 

Cuvântul nostru de azi Soe îndreaptă 

către toţi aceia cari râvnesc ca noi în
tărirea moştenirii scumpe, pe care au 
cucerit-o jertfele luptătoriJor 1ilJertăpi 
din atâtea generaţii. De aci, din prej
ma ţării r"toţilor, peste care ,plutesc 
umbrele vitejeşti ale lui Horia şi Iancu, 
trimitem răsunet din lozinca mântui
toare: »Deşteaptă-te române din som
nul cel de moarte, în care te adânciră 
barbarii de tiranU« 

porturilor între factorul suprem şi na'l 
ţi~ne .. ~e agltă ideea modifică~ii Con- DEFILAREA 
atituţieJ..G.e .face §Uveml1l? 'Guvernul După t.erminarea întrunirii, d·nii Ma' 
faeepolitiea ştruţului: :?pnne ('apol în reşal· Averescu şi Gh. 1. Brătianu .'.iU 

niSIP şi pe deasupra lUI bat.e vântul primit defilarea mulţimei. 
şi eee anarhie«. Au trecut ovaţionăncl, într'o ordine 
v. '. desăvârşită, prevăzute <:::u pancarte şi 

I~ta. do~n~r. rezu.lta~u~. Şi .atuncI steaguri tricolore, delegaţiunile din jud. 
daţl~ml VOle sa mehel facand un cont Cluj, reprezentând organii:aţiile COIDU

de profit şi pierdere . .rPl!o\:itr.tl este câr- nale; Suat, Aruncuţa, Mihăeşti, Şarţ, 
D1l1irea Cu toate sinecllJ'ile ei, cu toate făureni, Şoimii, Berind, Girau, Ciurila, 
dfacerile ei. Minerexul, Cagero? Jaf ~euşeni, Clinteni, Car:a~i, Si-tul ,Mar-

. t (1 ) tin, Si. Paul, Topa MI<'a, Buda \: eche, 
orgamza. ap auze . Măcicaş, ,Pădureni, Bonţida, Felcacul, 

Pierderea este compromiterea ideei C.~a, Răscruci, Ju(~urill', Lunea de 
liberale. Opinia publi~ vazÎC'.e: nu Sus, c.oastea, Gădălina, flore1?t.i, So· 
avem încredere in 8c~astă idee. Este meşul'Cald, Someşul Rece, Cara, Po

compromiterea prestigiului cârmuirilor 
liberale. Opinia publică va ~ice: nu 
lXlai am încredere in aceste cârmuiri. 
(aplauze). 

Şi pe deasupra tuturor, domnii mei, 
este compromiterea intereselor ţării. 

Şi .acum, să-mi daţi voie să inchei. 

Carmuirile de până ar:Hm n'au fost 
îr.stare să rezolooproblcnwle de exis
tenţă ·ale statuluil1ostru.. 

peşti, Ciurila. 

Apoi delegaţiile judeţelor: Arad, So' 
meş, Făgăraş, Bihor, Covurlui, etc. 

Defilarea a fost precedată .şi urmată 
de jocuri naţionale, in cari ~'au prins 
tinerii şi bătrânii, ovaţionând pe d-nii 
Mareşal Averescu şi Gh. L Brătianu. 

BANCHETUL 

Bupă tenninaroo dei'ilărei, a avut 
1Qc un .banchet.de . trei .sute tocamuri, 

in saloanele restaurantului Cristlfl-Pa
lace. Banchetul a fostpre'Lidat de. d . 
Gh. L Brătianu. 

Cu acest prilej, talentatul advocat 
d-I Vasiliu-Cluj, a făcut O reuşită 
epigramă d-lui Const. Toma, secreta
rulpartidului naţ.-liberul, C8ff8 fost 
cetită in aplauzele celor prezenţi şi 
care este următoarea: 

Sf. Gheorghe impetuos 
Chiar şi pe Isus Chr:iYit1!; 
L'ar face gelos, 
CU'n Tama ·cr'edincîo.s. 
D. Maresal Averes~n a fost la de

jun oa6pel~ d.,nei şi d-lui V. IJiescu. 

VIZITELE 
După amiazÎ, d-nii lVlareşal Averescu, 

Gh. I. Brătianu, C. Toma şi V. Iliesw, 
I au vizitat pe P. S. Episcopi Nicola8 

Ivan şi Hossu. 

PLECAREA DIN CLlJJ , 

Seara, Cu trenul de 8.4:0, d-nii Ma~ 
reşal Averescu .şi Gb.. L Brătisnu au. 
părăsit Clujul, fiind conduşi la gară 
de fruntaşii or811DU:.,lţiilor locale. 

Spuneam la 1nceput,. că ţelul nostru 
tw eate "cdrmuir.ea. Dar, dacii cârmui
riie de ptinli 'lJeum 'nu -le·lIu. 'Nnolvat, 

ne vom IU4 noi această sU1'I'ină. 

.ziar,ul"INAINTEl~ ..va ,apare regulat ia fiecare Sâmbăta. 
Incepând cu săptămâna viitoare va ·reapar. ·fi ,"Gura Satulai'" 

suplimentul ziarului "INAINTE". 

'E!lfeadeviiraf vremuru(J sunt vitr6gi. 

Dar nu din -vitregia vremurilor sufe

rim, ci de ·netnemiciaoomenilQr. (A· 
plouze prelungite). 

Deocamdată -aparelDiatr'un lma; de 10. 000 e:K8IIlP1a- .ti se tri
mite ... atait ,timp de .2 luni de zile, adioă pâaă; la J. Octombrie ,a • 
~, tubuer pri.eteailGl' .fi ..abonaţilor.aoştd_ 

VoUa să ,Jaoem. .diaacest ziar: o tribună ră~pâDdită ,cât de mult 
in.slratarile laqÎ ale ~popoJUlui nostru cţela sate. • ". • 

Deci, cei ce doresc sa cetească Ziarul ,;lu.alllte să .Vlzeze 
despre aceasta aliJDinÎslraţia dia Arad, Str .. ·E.wDHCG ! NI'.. 20 .. 
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Discursul Maresalului Averesc 
In urma grandioasei manifcsl aţii dela 

Braşov, din Iunie anul trecut, s'a 
Pl'oectato serie de intruniri in dife
rite puncte ale ţării, in scopul de a se 
afirma de către fruntaşii noştri, cum 
înţeleg ei ca partidul să privcasc.ă SI

tuaţiunea politică actuală şi care sa 
fie linia lui de conduită. 

Intrunirile au început la 16 Sep· 
tembrie la Sibiu, adică in Ardeal, şj 

s'au ţinut pe rând, la Galaţi, ]a Craio
va, la Iaşi, iar in Decembrie urma să 
se ţină aci in Cluj, adică în chiar ini
ma acestui Ardeal, Cu totu] altul dti' 
ceiace a fost nu mai mult de cât acum 
15 ani. 

, J 

',~~ Ce este Ardealul Dentru noi I 

Eram tânăr locotenent, de abia eşi~ 

de pe băncile şcoalei superioare, când 
am scris un studiu intindat: »Teatrul 
de operaţiuni austro-rom{m«, Ar fi 
foarte greu de redat prin cu\'inte ceeaco 
simţeam atunci când tnşiram în ma. 
nU8crisul meu diferitele ipotl?ze de 
răzDoi, în cari imI inchipuiam căI 

intr'o li, Romania va trebui, cu ar
mele în m:lini, să se găsească faţă in 
faţă (..'\1 dominatorul nâlenar. 

Şi totuş am avut nemărginitul noroc 
să fiu printre luptătorii ei în acea gi' 
gantică incăerare, mulţumită căreia s'a 
pus capăt isbăvitor suferinţelor neamu' 
lui nostru. 

Nu-mi va fi cu putinţil să uit vre· 
odată momentul in ~arc am dat, pe 
dealul Mărăştilor, în z.iua de 12 Iulie 
1917, prin viu grai, ordin neobositului 
general V ăitoianu, să nu se oprească 

pană nu va islmti să treacă eu extrema 
lui dreaptă de pe Sboina Neagră din
colo de frontiera de atunci şi să plan
teze acolo tricolorul român, pentru ca 
să simbolizeze stăpanirea noastră de
finitivă asupra scumpului Ardeal. 

Generalul Văitoianu nu ştia decât să 
execute cu sfinţenie ordinele coman
dantului superior! Tricolorul român a 
fost plantat in seara acelei zile pe pă
mântul Ardealului şi a simbolizat in. 
ceputul existenţU României Mari. 

Toate acestea aparţin trecutului. Dar 
trecutul acesta ne este scump Ia toţi, 
Plai ales acelora cari am dus acea luptă 
omerică pent.ru noi, prin sforţările 

noastre supraomeneşti şi prin rezulta
tul glorios la care am ajuns. 

Socot că nici unul din cei rari mă 

ascul fă nu are nevoe de vreo explica
ţie, pentruca să inţeleagă emoţia Sgu6 

duitoare de care sunt cuprins de câte 
ori păşesc pe pământul de din("oace de 
Carpaţi şi emoţia de care sunt cuprins 
de câte ori am nemăsurata fericire să 
mă găsesc in acest mândru oraş, care 
a devenit tn zilele noastre ceeace se 
cade să fie. Cu ~,este sentimente am 
venit in mijlocul dv. şi vă zic clin adân
eul sufletului: Bine v'am găsit, fraţi 

ardeleni 1 
I~a toatc întrunirile din anul trecut, 

pe cari vi le-am enumerat adineaori, 
am participat cu mult drag şi am 
luat la fiecare din ele cuvâneul. Subiec
tele alese de mine, deşi erau fiecare 
in parte de sine stătătoare, totuş, luate 
la un loc, au format un adevărat ciclu. 
Unul s'a desprins din cel precedent. 
Astfel şi subiectul cuviintării mele de 
azi se desprinde din cuvântarea ţinută 
la Iaşi, astă toamnă, când am vorbit 
despre: Clientela electorală. Am făcut 
atunci constatarea că dispariţ,ia clien
telei electorale ar face să dispară ti~ 

rania politicianismului atât de păgubi
tor pentru interesul obştesc. AfirmamJ 

tn acelaş timp, 

Tip. CORVIN, AttAD. 

., 

şi că 

este adevăratul avantaj pe care il oferă 
şi azi, ca şi in trecut, regimul monar· 
hic. Am incheiat, în fine, spunând că 
această chestiune poate forma singuri 
subiectul unei ruvântări deosebite şi mă 
angajam să vorbesc despre ea la intru 6 

nirea următoare. Nu ştiam atunci unde 
se va ţinea acea întrunire. 

Printr'o foarte fericita coincidenţă, 
s'a hotărit ca întrunirea următoare să 

se ţină aici, in Cluj, in Decembrie tre
cut, dar, din C~UZil unor împrejurări 
locale a trebuit să se amrtne, Amânat , 
nu înseamnă revocat, şi de aceea su
biectul C\lvântării mele de azi este în 
continuarea celui dela laşi. Acolo am 
vorbit de tirania politicianismului. 

IMBOGATIREA PRIN POLITICA 

Mulţumită clientelei electorale, 
activitatea politică În loc de a li 
o ;ertiă de muncă adusă bineIut 
obştesc, este un mijloc sigur de 
imboeăţire nejustificat, nici ma
terialiceştef nici măcar morali
ceşte. 

Prin politică se aranjează DU 
Dumai mici afaceri, dar se in
grămădesc a\leri uriaşeo Vă dau 
UD exemplu Între atâfea ,i atâ
tea: Un mic iuncţionăraş a iost 
dat În judecată de amanta sa 
pentrucă i-a amanetat unele bi
iuterii de o valoare neînsemnată. 
Peste câţiva ani, funcţionarul 
nosbu ajunge prin politică mare 
demnitar În stat şi azi este pro
prietar în Bucureşti al UDor ade
vărate palate. 
Această poaibi'itate de a pune 

politica în serviciul intereselor 
particulare cinstite ,i necinstite, 
a luat caracterul unei epidemii, 
din care cauză, puţini din cei 
amestecaţi În politică numai pot 
rămâne cu onestitatea nealÎnsă. 

starea de nepregătire in Care ne 014 
azi, asupra cui va putea fi arun~ 
răspunderea unei situaţiuni Ce POl'.' 
avea urmări incalculabile? , 

~C~:-f::!:~:,in~11 
de loc intenţiunea mea să mă înc1lÎ 
în texte juridice sau in teorii politi~ 
După mine, de îndată ce se consta" 
un rău, trebuie sA existe şi un viii ]~ 
vat şi sancţiunea se impune Eii urmeţ 

numai decat, căci, de nu, ca va v~ 

dela sine, mai tarziu, dar cu atât tq 
teribilă, ! aş 

Pentru a fixa ideile 'iau un ('xem~ ar 
la ordinea zilei, cazul Skoda. ! tii l 

Toată lumea il cunoaşte, deşi puţij. aş: 
ştiu într'adevăr despre Ce este vor~ fie 
eu mărturisesc fără nici o reticenţă, ~. rei 
deşi am făcut cercet.ări, aş putea zii nil 
aproape la faţa locului, nu am dem~ sp 
telc necesare pentru a ,'orbi sub toat 
raporturile în perfectă cunoştinţă q ac, 
cauză şi aproximativ nu·mi place ~ o 
vorbesc. p<l 

N.u cred că se pot e:ra11lina avanta
lele şi Încom'enien'klc regimului mo
narhie într'un mediu mai potrivit ca 
cel din Ardpal, unde sentimentul mo
narhie este atât de Înrădăcinat, Încât 
poporul n'a cunoscut vreodată} chiar 
şi in împrejurările cele mai vitrege, 
decât supunere leală pentru ~)drăguţul 
de impărQt . Principiul monarhie s'a 
confundat aici cu ideia însăşi de stat 
şi populaţiuni de neamuri deosebite 
s'au închegat între ele, mulţumită ace
stui principiu. In urma aCl!stei intro
cfuceri, poate c.am lungă, să inirămin 

esenţa subiectului ales. 

Se pune intrebarea ioarte lire
ască: de unde se iau sumele 
necesare pentru aranjarea mici
lor chiverniseli şi pentru Îngră- Sigur este totuşi, că în 1929, s'a sm in' 
mădirea marilor averi 1! Din cer ţit nevoie de a se comanda armomeJi tw 
desigur că DU cUI'g aceste sume, în străinătate şi anume la uzinele Sk~ IUl 
deşi ajung în buzunarele hene-, d . ' . - . înl 
i "'1 b dOi o, i . a, Foarte unportant ŞI, dupa ~ IClart or su 1 eri e orme ŞI . , 
pe diferite căio smgurul punct esenţlaI este de a ~ 1(' 

Examinând lucrarile Însă de şti de când există acea nevoie, căci ~ co; 
aproape, se poale dovedi la imi aduc aminte că in 192G însărcina. lui 
iiecare caz. În parte, că isvorul sem pe ministrul de finanţ.e, d. 101-d~ 
est~ uaul ,~ a~el~ş: buzuaarui Lapedatu să intocmească un plan pd b?I 

.. 
SUB REGELE CAROL 1. 

cetaţeanuluI, IDdderent bogat ' . . 
sau sărac: iar caiea urmată este tru dotarea armateI dm toat,e punctcl sul 

Spuneam 1.a laşi, că pe vremuri, din 
cauza unei tensiuni de raPDrturi dintre 
mine, În calitate de ministru de riJzbol) 
şi unii parlamentari influenti, guvernul 

aceea a o'ecinstei. de vedere. Evaluările aproximativ ~ 

pataria statului: 267 miliarde 

a demisionat şi s'a reconstituit fără lată, domnilor, am aci UI). tablou 
ministrul neagreat de parlamentari, foarte interesant, tabloul dat oriei noa· 
adică fără mine. Regele Carol 1 n'4 sire publice. După cifrele din el, cifre 

adunate cu multă trudă de un coreIi· 
putut decât să primească demisia gu- gionar politic, harnic şi priceput, avem 
vernului şi din ~uza situaţiei politice de plată în ţară şi străinătate, după 
din acel moment a fost net'OU să în 6 cursul oficial, peste 167 de miliarde, 
sărcineze pe acelaş preşedinte de con· iar pe cursul real, adică acela al t.âr
siliu cu formarea noului guvern din gului liber, 267 şi jumătate de mi· 
cari' nu mai face parte ministrul în barde, La 1 Aprilie 1930, datoria pu-

blică era desigur mai mică; de atunci 
conflict cu unii parlamentari. ea a crescut cu 55 şi jumătate de mi-

ar, acest ministru fusese chemat la I li~rde, la cursu~ s~biliz~~. Ce a. pri
guvern de către rege şi acelaş . rege a 1 ~l.t .ta~a in SChlll~b, Detofraul unu~ ~o-

d b lihClamsm neruşmatl Asta a prunIt! 
dat aprobarea sa pentru e arcarea B '. 't b~' t b~ . _ . . ~' a, a mal pnnu ser ari pes e ser arI, 
mml..StrulUl In chestmne, care, ,~ntrve şi discursuri peste di5cursuri, unele 
timp, adnsese nemăsurate servzCu ta- mai ridicole~ decât celelalte. 
rii: potolise răscoala in 1907 şi reorga- Este, d-Ior, imperios necesar, a se 
nizase armata in 1908. pune stavilă hotărîtă şi definitivă. 

De necrezut, şi lucrul s'a întâmplat, Lucrul nu numai că nu este imposi-
1 bil, dar nu este măcar nici greu de 

Şi. dacă s'au pumt intamp a asemenea realizat. In adevăr, pentru a se obţine 
anomalii sub regele Carol 1, 1n al 43-led un rezultat sigur şi satisfăcător, este 
an al domniei Sale, pur şi simplu suficient să se respecte 

dupd Constituţia în spiritul şi litera ei de 
Ce prin înţelepciunea şi curajul său azi, în special următoarele trei arti
isbutise in 1877 să reali-ze=e indepen- cole: art. 88, aL 1: »Regele numeşte 

şi revoacă pe miniştrii săi .... Art. 39: 
denţ.a politică a ţării, iar în 1881 sd » Puterea executivă e,.,te încredinţată 
o proclame regat. De fapt, aşa a şi Regelui«. Act. 9: »Guvernul exercită 
fost. Anomaliile acestea multe la nu- puterea executivă în numele Regelui, 
măr şi unele mai uimitoare dectlt al· in modul stabilit prin Constituţie«. 
tele, au fost totdeauna puse pe soco- Astfel, fiind, în anumite împrejurări 

grave, ţara are posibilitatea de a sta-
fealtJ constituţiei. bili răspunderile şi deci, pot urma 

S'a zis că într'un ret;im constituţia- sancţiunile când are a se pronunţa R

ruJ, suveranul trebue f'ă lase deplină supra celor săvârşite de o persoană 
libertate şefului gut'l'8rnUllli, pentrucă sau de o familie; ţ.arfl este însă lipsită 

de O asemenea posibilitate, când autoacesta. are Intreaga răspundere. Se scă- rul faptelor săvârşite este o masă ano· 
pase însă şi se scapă şi a=i din vedere nimă. In adevăr, domnilor, de opt ani 
două Întrebări anume: a) Răspundere incoace in loc de a se lucra serios mă· 
INAJNTE.4 CUI? şi b) CINE ESTE car intr'o singură direcţie, ţara se 
RASPUNZATOR DE ALEGEREA ŞE. rostogoleşte pe pantA experienţelor ce
FUW1 GUVERNUWI? Jor mai fantastice. Se trăeşte de azi 

In orice caz, astfel s'au înţeles şi se 
lnţ.eleg lucrurile şi deaeeia s'a putut 
ajunge la atotpuf.erniCÎIJ căreia se 
zbate şi azi ţara. Căci să nu se uite: 
şeful guvernului este şi el 1n mdna 
parlamentarilor şi aceştia în mdna 
alegătorilor. 

pe mâine prin diferite expediente, meI'
gandu-se din deficit în deficit; aşa in
cât, în loc să ne apropiem câtuşi de 
puţin, ne depărtăm tot mai mult de 
calea sănătoasă. L 
Să punem înt'1'eharea: Dacă datorită 

unei complicaţiuni similare celei diD 
vara anului 1914, om fi nevoiţi să 
intrăm într'un mare conflict armat, ÎQ 

ridicau atunci l~ cifra de peste 12 wJ IX'. 
liarde.--· I cu 

Este mai mult ca legitimă întreba azi 
rea dacă golurile cari existau Ia ace: O 

epocă s'au implinit, şi in caz că J1I şi 
s'au împlinit, din ce anume cauze ; 
cui ar trebui să-i revie răspunderea~ că 
Atrag atenţiunea că din IWlie 1927 s'aj tiv 

perindat la cânna ţării 16 guvemf a ~ 
din cari 12 în ultimii 5 ani. Un adevi Ud 
rat record, care a luat anul trecut CI' ah 
racterul unei triste acrobaţii. Se posti dil 

afirma fără teamă de greşeală că, Oi 

un asemenea ritm este peste putinţi 

de a se localiza răspunderea. 
mI 
op 

Iată pentru ce uzanţele constituţiO' ge: 
nale adoptate la noi în 1866 sunt v& 
dit condamnabile. Nu avem incă ma.. ali 
turitatea necesară pentru a le apli~ 
aşa cum se aplică in Anglia, de unde f~! 
le-am importat. Dealtfel nici chiar in Şl 
Franţa, după un serol şi jumătate dt te~ 
viaţă constituţională, nu s'a putut 8' : 

junge la nivelul Angliei, de acela ia_ 
locul ha~ului în care ne sbatem mul, 
ţumită nclastelor urmări la Care ne-' 
adus tirania clientelei electorale. j 

Când in cursul unui singur an se 1* 
n.ndează la eonducerea intereseJor sta
tuJui patru forma.ţiuni gu,,~ernamentale:, 
după ce prima numai Dumnezeu poaw B, 
şti pentru ce a fost numitii, evident ci cu 
nu se poate invoca nici litera, njci chiaJ 
('el mai diformat text al vreunui ar< ca 
ticol din constituţie. i pe 

Pentru a pune capăt unor asemenes' 
anomalii, naţiunea este în drept si (J 

ceară aplicarea cinstită şi integrală ai 19, 
constituţiei, precum şi astfel de uzanţe re4 
constituţionale, ca atunci când se calcă I 

ctă . 'tuf-i e~ sau nu se respe rlg11ros consh y<'a;,' 
să o ştie toată lumea, sancţiunile pen·! W4 

tru "inovaţi vor urma nelipsit. Şi c~ pu 
cât ele vor întârzia mai mult cu atâ\ 
ele vor fi mai teribile. I JOI 

Sunt adânc pătruns de utilitat.ea re;"C 
gimului monarhie, dar înţeleg monal~ a, 
hia cons6tuţională, t 
Asta ar insemna, pentru interese me", 
sehine, să fiu duşmanul unui mare ş' tu; 
vital principiu. Şi deoar~cc sunt Ull, 

drept convins şi absolut desinteressl ' 
al principiului monarhie, nu pot fi d~ 10, 
cât şi un partizan tot fanatic al dj. t!il 

nastieÎ .•. 
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