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Ta pilcea eternă, - e in' rele sau primăvara. Că va veni 1 
faliment. Instituţia geneveză mâine, că Sf': va amâna :1e poi-

Un interJîew acordat ziat'ului »Daily Herald« 
păcii nu mai trezeşte iluzii. I mâine, asta nu mai are impor Z' 1 1 O·, H Idu După ce descrie biroul de lucTU aceJaşl' ca Al" RomaA nia. Din l· dt ă t·· '1 't ţ~d"t t ... R tsrtlJcngez u 31Y era 'o a m sura pu ern cu pn e-' an a eca pen ru IstOriCl, ă1.-. ., ] . 
ă b ' J • d' P .' b . 1 . f d' puhhl'ă un lY1fcrVlew nc USIV al M. S. Regelui şi pfrso!lalitat~<1 cauza SItuatiei part deJor şi a 

T Z Olt. Ul mtre araguay ŞI OIU va vem să aci m nou fie 1 I 
'via, intre Abesjnicl şi Italia,\seleCţiunea Intre popoarele tari a~r~at ~<.! M. ,SI' Rl1·ge c ~lo.1. Suver,aDul~i "pl!a (~C v.iat~ .şi de stărilor politice la noi, nu-

te ăzboiul civiJ spaniol Şl acum, şi popoarele slabe. intre popoa_i,trlmlSuIUI spen
J
3 a ~ce~h)H Zla~t fIlt"rgle, lOde~anahc ,ş~ mal ales 'mai Suveranu1 fiind un ele-

i- ă b· 1 h·· I I ' . d. Easterman. nt(fVlewu a ap"· U11 bărbat cu ~Imtpohttcsuprem'j • .• 
a t , in r z 01U c IDo'Japonez re e stăpâmtoare ,a popoare • . .. . 1· I deplt'n stXpa'n pe situatie", ziaris- ment statormc poate ţtne h· le' T 1 f t ,. b') I rut In p"~lila intala a Z\3rU Ul, a d 

• aCI lsmu a s exp lea 1 sc ave. 1 d' f> " tul rtlc~·ă că M. S. Regel!! vor- nia drra nUi Îptre ele. Dacă 1 ă b . 1 . ,p 'f 1 t i oc e 1 uflL 
~. ă masacru r z 01U Ul mon-, aCI umu va apore a unc ati voi să aplicaţi României 
~i . Lumea era obosită. Cerea eeace este în realitate: stigmatul 
,_ ; le. pace Şi o clipă i1uzioni" lipsei de vitalitate a unui popor. cuvâ~tuJ de dictatură, ace· 

menirii au crezllt că am.o Pentrucă un popor care nu pClate sta poate fi sensul lui si 
l-

la un punct al Istoriei, la un lupta şi iubeşte pacea, este lip· nimic mai mult. Nu este 
:1. t culminant, când pacea de· sit de putere de viaţă şi e sor- nicio sug~ tie de dictatură, 
~i . 'vă va deveni o cotidIană tit să fie dOI] inat de un popor, aşa cum o înţelf'gf'ti Dv. 
1- i itate, Dar realiştii n'au lipsit care e capabil de a stăpâni răz-

Illtr'o ' situaţie ddă, este o 
t. ~ alUDcea. Dar nimeni n'a boiu\ şi a câştigat pe calea lup· 
e ; curajul să afirme că pacea tei, bunurile vieţii. In ultima ,chestiune pusă conştiinţei 

nă, pacHismul, este o utopie, analiză, popoarele nu'şi câştigă i Mei'? să judec rare anume 
deal irealizabiJ. Opinia pub- viaţa decât prin moarte. Numai ~ lucruri sunt rt le, Nu este 

~,-. acesti putere a vremvrilor popoarele. cari sunt gata de Î'1să in intentia Mea să iau 
e;o;; ,-ar fi condamnat i·ar moarte, gi$ta de a hăi in pri astfd de măsuri pe ,ari le 

il 'ânzurat pe stâlpii urei. De mejdie şi in riie, sunt capabile 
a, toli au tăcut. Numai ua de a infrunta vicisitudinile vieţii. imphră termt'nul de dicta .. 

... ,deur. un Om de curaj teme~ Popoarele cari tremLJră in faţa 1 tură". Guvernul Meu st" În-
- "dar pe care pacea l.a garal războiului SUDt învinse de viaţă'l temeiază pe autoritatea şi 
~. linie moartă, bătrânul Clemen- sclave ale popoarelor războinice, I spiritul p l lt, rii txecutive, 
- u nu s'a sfiit să declare lapi· pline de vitalitate. ~ care este Suveranul şi gu. 
.• : războaie au mai fost şi vor i Popoarele îşi câştigă viaţa prin; 
... 'fi Dar Jlimeni n'a ascultat' moarte. Dar popoll.rele care.şi l vernul Său. In spiritul Con-
l • ânlul bătrânului tigru Mul~ ,tem prea mult via ţa, cari trăesc f stituţiei noastre esti' Suve-
,. a era in vraja pacifiştilor, in mat{>ria1i~m corupt şi belşug ~ ranul ,şi guvernul lucrând 
,- . norilor păciit a poeţilor cu fără muncă, consacrându-se plă- j Îmnreună. 
..., algii pacifice. Dar in corul cerilor vieţii, sunt sortite peirii!: Ziari~tul amintind M. S. Rege-

'fiştiior s'au am('stecat şi Nu trăiesc decât aceia cari sunt • lUI că ,.,opinii publicii a fost sur-
agogi şi calculatori inteligen-' gata de a muri. I ,prinsă de chemarea la guvern a 

1> urJui partid in minoritatt:". M, S. 
Demagogi, cari prin predicele I Războiul va veni ca să facă" Regele ră~pur de: 

.. I pacifiste, adulau derinţele un nou examen al vitalilăţii po ! _ Nu ştiu dacă alegerile 
,tim1i, calculatori inlellgenţi, poarelor, Războiul cu imparţiali· i reprezintă întotdeauna exact 

I 
1· 

. mulţumIţi de iruclele răz- latea sa incoruptibili va selecţio- ! IOPinia publică. Rolul Suvera-
lui, vedeau în paeifism un na popoarele cari au fost nedem- Î / nului este să judece care este 
c de a perpetua stările re- ne in infrângere. sau fără onoare btştt! perfe.ct limbI fl1gltză,! părerile sale şi respect pe" cu adevărat sentimentul pub
te din Vie'OI ia l (,zboiului. in victorie. Războiul Va arita "Mama Sa fund prmclpesa eng' ., ". 'lic. Nu se poate tăgădui că in ucel carI au pareTI perso- România acest sentiment pub-

ifismul Je::lliza dezarmarea ceace am fost în pace Va allta lez~t fiica Ducelui de Ediaburgh, nale atâta vrvme cât sunt lic tinde către naţionaljsm. A 
:- rală şi materială a popoare- dacă victoria De-a înălţat sau fiul Reginei Victoria". cinstite şi curiidioase. Ifost pri~ urmari> m~i ~otrivit 
lt.. I p~ra~izând i~stictul de viaţă ne·a. ~ufundat În mlaştinile c.o-I _ Cunose bine ziarul b cu sentimentul public sa chem 

na\i.umlor bVlDse. rupţi el. Va arăta, dij.că trăJm I D'1 IJ Id" A t - Nu este a;fualul guvern _ la ~utere ~un partid mai naţio. 
'. >. 'f· l' l t ă d t' t ţ. " al Y .l.era • a Incepu. . . . t I nabst decat alte Alegerea Mea aCi Ismu n a pu u s ure~ pen ru nOI sau pen ru na lune. , a mtrebat ziaristul. - o dictatură, nu s'a călăuzit de ceeace se 

multă vreme. Mci pacifismul Dacă am iubit vigoarea şi ono- przn a spune M. S. Regele: rt.>g<llă sub f')rmă constihlţiollaIă? va spune in alte părţi, ci a 
IP '.iştilor inocenţi, nici paciiis· i aroa. Va arăta, dacă popoarele Qste un ziar laburist. Fie· Ace~stă imprfsiune a produs! fost făcută numai pe temeiul 
l- ! \'ână'orilor de popularitate,· învinse au fost fără demnitate in care estI! indreptătit să aibă Oarecare Îngrijorare in străiDiHate,! nevoilor naţionale. Guvernul 
a :, pacîfismul ţărilor victorioase, i înfrângere sau au fost oţelite în _ I este de autoritate şi cred că 
,* :; au creat Societatea Naţiu- : armura aceler' virtuţi. cari au SI ări 1 e polit! ce în Rom ânl a . aceasta e necesar. Poporul 
,~ f, ca o garanţiI;! a stărilor: ridicat totdeauna naţiunile. ... • I Meu vrea să simtă că este 
,- ,~Ie sub firma paradisiacă ai ~ăz~oiul va fi, UD judecător - Aceast~ este. o Îutre-1poate . ave,a în RomanlajOrdine în ţară. Nu trebue să 
a ':'. .' , . . . ! ~blecbv. RăzbOIUl nu este un I bare de baza, - a răspuns aceeaşI aphcarr pe care o I încercaţi a confunda politica 
:. anle. lDVlnSe sau tre:uL Pacl~ l Judec,ăt?r venal, M. S. Regele: trebue Însă are în Angl: a, Il nde condi-; internă cu cea externă. Ur-
:- ul a fost desbr~ca~ de fn: i Va1. lDsă, de popoar~le jaşe~ să se intelea,~ă că un C1l- ţiuni!e polItice sunt cu totul, mând-o aşa cum o conduc 

ţea sa stelară; In literatura, j de popoarele corupte In buna A d· . d 'b't C' '·1" 'acum, r;.rocedez foarte de. I osofie aurenăscut acele ideÎ istare in materialism! vant ca . 'datura nu poate, eosc 1 e. l\illzatluneai .~ 
, j I • tIt v 'd 1 t A f ' mocrahc, 

lnarmează sufletE' o naţiu-l Ii aşteaptă înfrângerea mizeria avea aceeaşi In erpretare . noa~ ra sa tSIlO tu Intr un '1 A • t b t M S R } 
, • '.. '., .. , • ., 10 111 re a pe . • t" ge e, 

;mtru Un DaU războJU. \ uneI eXlstenţe fără onoare, viaţa uDlvfrsa"ă·A El poate y m~em·l tImp mal. ~curt. Ţara Dv., scrie ziaristul, despre părerile 
jăz.b~iul ~v~ veni in ... pofî~a! de sclav .cu .. apeluri. interm.i~abile na ce~a tntr'!> ţar~ ş' t:~f i 8r~ ,0 tr.1d,i t1e parl:lme~tară,! Majestăţii Sale asupra ct:nzurii 

tor aSlguranlor pac.~ltste. m:la prescrIpţiile UneI dreptaţl pe1totul altceva In alta .t;\r;'l'isel]tlmen~;:t' Ş,l e?ucaţmneatpresei. 
tuturor declaraţnlor de' (CoDtinuare in pag. U·a.) ~ Termenul de democraţle nu, pop0rulu·, b~ltamc nu sunt) (Continuare (n lJal!. Il-a,) 

-
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INAINTE 3 

E venilDentele POlilice'partidului pentru marea Operă'triva dizolvării consiliilor iu-
_________________________ \ constructivă realizată de gu..jl detene, comunale şi camerelor 

vernul prezidat de d Gheor· profesionale decretate de gu· 

P t · d 1 l' b l' A t ' t ghe Tătărescu, operă care a vern cu flagranta călcare a ar 1 U 1 er a sar eln ren 1 ~semnat~ °A pe~oadă de pr~pă. dispoziţiunilo~ legii. , 
~ şlre reala m VIaţa StatuluI. In acelaş timp, delegapunea 

Cum au evoluat tratativele. Expunerea d-lui Dinu 
Brătianu. Comunicatul delegatiei permanente 

Delegaţiunea a aclamat cu autoriză conducerea partidu
entuziasm pe d. Gheorghe Tă lui ca printr'un manifest către 
thescu şi pe membri fostului ţară sa arate punctul de ve
guvern. dere şi atitudinea pe care par-

In viala partidului nali- d.lui Ghearghf! Brătianu ase defecţiuni şi pulverizări In continuarea expunerii sale tidul naţional.liberal inţelege 
anaf.lib€ral s'a produs un împreunăcufotiprieteniisăi. păgubiioare,reîntregirea for .. d. preşedin!e. aI. p~rtidului ,a a o~ ~vea ~în împrejurările de 
~ t d m re însemnăta- In împrejurările de astăzi telor liberalt! constitue un arătat condiţlunile m care s a astaZi faţă de problemele ce 
ap ~ . o~ a. v ~ ~. • j" 1'. . • constituit actualul guvern. m... se pun şi pentru menţinerea 

te politica .. sa hotaral re-I cand partzdele noastre POll-j malt act po ltlc, de sallda. dicând atitudinea pe care ar. ţării pe drumul unei desvol. 
înlregirea fortelor liberale I tice se desbină şi se distrug I rUate tot mai mult fată de mează s'a aibă partidul naţio. tări normale şi liniştite. 
prin revenirea în partid a fot mai mult, prin numero· marile interese d, stat. nal-liberal faţă de nou' guvern D. preşedinte al parlidului 

Şedinta delegatiei permanente 
Deles!aţiunea hotăreşte ca dă apoi citire unei scrisori 

partidul naţional-Ubera}. nem- primite din partea d·lui Ghe. 
ţeles!ând să facă dificultăţi a- ors!he Brătianu care exprimă 
cestui guvern, este decis a necesitatea şi dorinţa sa 'Ii 
rămâne apărătorul hotărât şi a prietenilor săi de a realiza 
credincios al guvernărilor pe de îndată o întregire a forţe
temeiul strictei legalit.ăţi şi al lor naţional-liberale. 

Luni, s'a ţinut la locumta 
d lui Dinu BrăUanu şedinla de
legatiei permanente a partidului 

liberal. 
Deschizând şedinţa, şeful par

Am obţinut în acest scop I presei următorul comunicat: 
depline puteri dela partidul "Delegaţiunea permanentă 
meu şi mă declar gata, în ca-' a partidului naţional-liberal 
zul in care delegaţia perma- i s'a întrun.it astăzi 10 Ianuarie 
nentă pe care o prezidez ar 1938 ora 5 p. m., 

tdului liberal a făcut o expu
lţa nl're asupra situatiei politice g".\ 
ptl nerale cerând delegatiei să fixe·l 
rm ze atiludineo faţă de noul gU-j 
ce LI,",rn. 

Şedinţa a fost prezidată de 
d Constantin 1. C. Brătianu, 
preşedintele partidului. 

D. preşedinte al partidului 
o expunere asupra si· 

ua.'u ......... politice generale, ex

respectării aeştirbite a nor- Delegaţiuaea permaDeată, 
melor constituţionale. luând cunştiinţă de cnprio-

In acest scop deles!aţiunea su.1 acestei scrisori ,i apre· 
ratifică comunicatul dat de dind necesitatea reintregi
conducerea partidului cu pri rii lorţelor de ordiae, În ur
vire la eventuala dizolvare a ma cuvâotării rostite de d. 
corpurilor legiuitoare inainte Gheorghe TăIărescu, se de
ca ele să se fi constitUIt şi clară ÎD unanimitate de a
hotăreşte a se protesta impo- c::ord c::u ac::eastă propuDere". 

ul Această atitudine va fi făcută l 
cunoscui pe calea unui manifest 
ciUre tală 

de S'a pus in di$cutie şi pr'Jble-
101 ma reorganizării partidului. lu
sn ându-se măsm i pentru redrp.sa

Iror rea situatiei in onumife jndele. 

ce 
Reintregirea partidului 

Liberal 

.i ba'D. Dinu Blitianu a expus a-

O P)i în -mod succint, chestiunea a' , 
c cintregirii partidului liberal. 

D·sa a arătat că în ultimele 
)11!"t' jJhmit'!-'Oia--partea d-lui 

P Gh. Brătianu, o nouă ofertă peo
tru a se păşi la unirea celor 
două tabere. ofertă care arată 
că partidul georgist este hot.ărit 

lJo. !ă revină la matei, fără nici o 
No. prealabilă condiţiune. 

In expunere, şeful partidului 
liberal, a adus elC'gii d lui Gh. 
Tălărescu pentru opera de gu
vernare săvârşită în cursul unei 
legislaturi accentuînd că fostul 

ma orim-ministru şJ. a câştigat prin 
, ~ceastă guvernare, merite peste 
. mad . . 

care nu poate trece mrnenl. 
~ste 

In această parte a expu-
aş. nerii. d, Dinu Brătianu a 
)gfi 'sat să se înţeleagă că d

a este hotărit să respecte 
. partidul reintregit, ierar
'a câştigată până in pre-
nt, indicând ca succesor 

entru şefia partidului pe 
. Gh. Tătărăscu. 

Scrisoarea d-lui 
Gheorghe Brătianu 

au Şeful partidului 1ib~ral a dai 
d 1 ~irg fi textului scris(}rii, c, i·a 
~ t adresată de d. Gh. Brătianu 

,vtla 
vederea actiunii de reinfregire. 
Dăm mai jos textul ocestfi 
isorl : 
"Am convingerea pe care 

manifestat-·o şi public ,i 
convorbirile ce le-am avut 
reună, ei împrejurările 

D. Const. 1. Brătianu 

sentimentele de încre 
şi de recunoştinţă ale 

Un apel al d-Iul Gh. BrAtianu 
D. Gb. Brătianu a adresat ur- I Cu aceleaş sentimEnte de cre. l cere e pentru fiecare o chezăşie 
torul apel "către luptătorii şi dinţă şi devohmenl să urmaţi că acţiunea în Ilerviciul ţării şi 

partidului naţional libe- I a partidului nu poate fi ne soco· 

I 
titA. 

,,';'a făcut reintregirea parti·" Aşteptaţi în linişte şi cu seai-
lui naţional liberaL O veche şi nătate dispoziţiunile ce privesc 

stăruitoare dorinţă a dv. şi a 0- org'l.nizaţiile Ele vor da fiecărui 
piniei pJblice a fost astfel reaJi· locul ce se cuvine capacitiţH şi 

fi de acea, părere, - să rea- zală. \ muncii. Numai prin inţelegere 
lizăm de îndată reintregirea. Imprejurările grele pria cari I şi buni voinţă, prin integrare 

Prietenii mei, împreuni cu trecem impun nevoia UDor par· IsuHetească cu avântul şi insune-
mine, inţeles! indeajuns atîtu- tide puternice şi unite intr'uD . tirea ce determină marile acte 
dinea ce o impun interese su- spirit de solidaritate, de disci· politice, se poate făuri in_tru-
perioare, pentru ca să te in- plină, de incredere in ordinea de mentul unitar şi puternic de cu. 
credinţez câ vom lupta cu tot Stat şi în puterile mora]e ale muire de C&I'e România are as-
devotamentul pentru bineJe NaţiuneL tăzi nevoe. 
ţării şi al partidului naţional Inţe]egerea deplină a acestor Âcest cuvânt nu e un cuvânt 
liberal, sub conducerea d.tale interes~ superioare şi perma de despărţire. 
şi că îţi vom da concursul I Dente ale ţării au dus la hotArâ· Rămânem împreună, luptăm 
nostru în indeplinirea marei rea de ieri. 

laolaltă, intregiţi, cu puteri şi nă· 
sarcini a cărei. răspundere o Mai bine de şapte ani aţi lup- D. Ghe·or,tehe Bra~ti .. fttt b' ] fl!;,'. 

A - dei li sporite pentru !De e tam porţi. tat cu ndnfrântă statornicie ală-
GH. BRĂTIANU turi de mine. Aţi fost in viata pe d-l Constantin I. C. Brătianu, şi al partidului naţional liberal • 

d 1 d 1 . . l Inainte". 
Şelul partidului liberal, a in· 

cheiat cu apelul ca delegatia 
permanE'ntd să-şi spună, cu toald 
obiectivitatear cuvântul in acea
stă chestiune. 

Apelul D-Iul 
Gh. Tătărescu 

A luat cuvântal d. Gh. Tăli-
reseu, care a mulţumit întâi d
lui Dinu Brătianu pentru elogiile 
ce i·a adus. 

In ce priveşfe reintregirea par
tidului, d. Gh_ Tătărescu a făcut 
şi d·sa un apel pe lângă mem
brii delegaţiei permanente, ca să 
aprobe întru lotul propunerea 
făcul' de d. Oinu Brătianu_ 

Delegaţia permanentă s'a 
declarat, in unanimitate de 
acord cu propunerea de re
întregire a partidului lihe~ 

raI. 

noastră publîCă, o pildă vie de preşe inte e parti u Ul naţlona 

a bne~aţiune şi de jertfă. liberal a cirui înţeleaptă cOBdu· Gheorghe 1. Brătianu 
= 

~ sierul apăr Arii naţionale. 

Compunerea actualului guvern rutd&~~~ ~. m:::::: 
de interne j 

II ....... " ......... e .... 7 ............ •• ...... 5. Al Hodo" la Preşedinţia s .. b.ec:.e ..... de. s..... Consiliului de miniştri j 

6. Sebastian Bornemisa. la 
Dela depunerea jurlmântuJui 8. V. Rădulescu-Mehedinti, Preşedinţia consiliului de mini • 

de către noul guvern. compune- ministrul justiţiei: ştri. 
rea lui a suferit dHerite schim 9. Stan Ghiţescu, ministrul la mm' i-
bări şi compledări, ultima fi nd cooperat.ei; 7. Dr. Aurel Baciu, 
intr,rea d-lui D R. Ioaniţescu. 10. General 1. Antonescu~ sterul justiţiei i 

Pentru lămurirea cititorilor I ministrul apariTii naţionale; 8. Arh. D. Enescu, la mini-
dăm mai jos lista guvernului in I 11. lstrate N. Micescu, mi· sterul finanţelor;. 
ultima sa înfăţ'şare, nistrul afacerilor străine: 9. Prof. t Gh. Savin, la mi-

Miniştri 12. Eugen Savu, ministrul fi nisterul educaţiei naţionale; 
. nantelor; 10. Prof. C. Tomescu, ]a mi-

t. O~~i~ Gog~, . pr.eşedtn- 13 Dr. G. Banu, ministrul să· nisterul cultelor şi artelor; 
tele conslhulUl da mtDJştTJ.: . nătăţii şi ncretirilor sociale; 11. V. Prelipceanu, la mini-

2. Prof. A. C. Cuza; mInIStru 14. Gh Cuza, ministrul muncii; sterul domeniilor; 
secretar de stat j •. ' , 15. Ing. Ion Gigurtu, mini. D Le S'd 1 . 

3. Prof. Ion PetroV1c" ml- sirul industriei şi comerţ\llui . 12. r. on cn on, a mI' 
ministrul educaţiei ?a.tionale j 16. Prof. Silviu Drago~ir, nisterul muncii; 

4 .. Ion Lupa" minIStrul culte- ministru secretar de stat; 13. Lucian Blaga, la mÎnisle-
lor ŞI a.rte!or : ~ v •• 17. D. R. Ioaniţescu, mini- Tui afacerilor străine: 

S. Vugd Potirca, m1nlstrul strul agriculturii şi domeniilor' 14. Gen. GabrielMarinescur 

comunicaţiilor j S 'prefect al poliţiei Capitalei cu 
Comunicatul oficial 6. Armand Că1inescUt mini. Sabaecretar! de tat gradul de subsecretar de stat. 

strul internelor; 1. General Paul Teodorescu, După cum se vede guvernul e 

le prin care trece tara cer 
de puternice şi unite, ,i 

ele impun in primul rând 
Ilhit'e a forţelor liberale. 

După terminarea şedinţei 7. Ing. Radu Irimescu, mini· la ministerul apărării naţionale; alcătui.t din 17 miniştri şi 14 
delel!aţiei permaae:ute s'a dat· strul aerului şi marinei; 2. Col Dobre Gh., Ia mird· I 8ubsecretari de stat, 
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INAINTE 

-Politica financiarâ 
a guvernului 

~~~~~~~~~~~~~==~~=~g~~~~ 
~ ~I 
~ Renumitul "U N 1 CUM" ~ 

Expunerea d-lui Eugen Savu, ministrul finanţelor 
~ şi toate produsele fabricei H 
~ ~ 

~ "ZUJ.~CK" !Ai ~ ~ 
~ ~ 

Sâmbătă, d. ministru de linan- t Suntem hotărâţi să urmărimlltehnice obiective creiază la rân
ţe Eugen Savu, a rostit următo- de aproape o desăvârşită cinste dui lor cond;ţiunea de ordin su· 
toarea cuvântare la radio: în administraţie cu atât mai mlllt biectiv, psihologic: încrederea ~ d... A. U A. D ~ es 

In dorinţa de a lămuri opinia cu cât, in concepţia noastră, a:ci internaţională in ţinuta moneteÎt 
ţării, guvernul a luat dispoziţia se află cheia de boltă a intre~d Aşa fiind, hotăI ârea noastră 
să tie la curenţ pe cetlţeni~ atât probleme a perceperii venituri· este de a consolida şi desvelta 
cu intenţiile cât şi cu activitatea lor Statului. toate aceste condiţiuni tehnice 
lui. Sqcotim că astfel s'ar ~indeca cari stau la baza unei monele 

~ ~m 
~ ca: lIQUEURS, ROM, COGNAC, ifi Ci 

~ se găsesc de vânzare Ia toate magazinele de iii C' 

;m coloniale şi delicatese. ;m 
~ ~p 

~~g~~~~~~~~~~~~~~=~~~=~~~ 
d In această ordine de preocu- in mare parte racila veche a e. sănătoa!ă pentruca ea !ă fie la 

pări. toţi membrii guvernului vor vaziunilor fiscale ceeace arin- adăpostul oricăror f1uctuaţiuni 
face o serie de expuneri, dintre semna realizarea unor importan~ defavorabile. 
care prima este aceea asupra te venituri, fără nici un nou sa- Echilibrul bu~etar va ii asigu· 
principiilor politice financiare a crificiu pentru contribuabilul rat de încasări conforme cu pre
guvernului. onest, Şi avem credinţa că prin v(derile şicheltueli riguros supra-

c;, 

Teatrul Comunal, Miercuri 19 Ianuarie 1938 ora 9 seara P 
a 

Am socotit aceste expuneri cu aceasta am aduce totodată o me- vegheate: vom face eforturile ce 
atât mai necesare cu cât carac· ritată satisfacţie bunului contri- ne stau in putinţă pentruca ba
teruJ pur naţionalist al guvernu- buabil care pdn plata punctuală lanţa comercială ~ datorită a 
lui a putut să trezească în ma- a impozitelor sale, a implinit de unei at~nte supravegheri şi în· 
rele public întrebări pe cari nu multe ori goludle lăsate de eva· drumări a schimburilor cu străi
voim sl le lăsăm fări răspuns. zi unile contribuabililor nec' nştin nătatea ~ă prezinte un sold favo-

Mare Concert: 
Fanfară 120 persoane. Aranjat de muzica Reg. 93. 
lnfanterie "Cloşca ii cu concursul muz;cilor militare ( 

din Oradea, Timişoara şi a Poliţiei din Arad. 

Vom expune in cele ce ur- cioşi. rabil României; vom veghea ca 

Sub patronaiul Doamnei şi a Domnului General 
Harlton DragolDlrescu 

Comandantul Garnizoanei Arad mează liniile mari ale politicei acoperirea metalică a manetei 
financiare a guvernului. noastre să rămână şi mai depar Venitul în folosul Bisericei Militare şi a copiilor de 

trupă din Muzica Regimentului 93 Infanterie 
Preţul locurilor: 

Necesitatea echilibru
lui bugetar 

Guvernul socoteşte ca prim 
imperativ al unei bune gospodă
tii de Stat asigurarea ecbilil?ru 
lui bugetar, pentru a realiza a

eest echilibru vom ţine seama 
de punctuala Onorare a tuturor 
angajamentelor Statului, adică a
tit a angajamentelor ordinare 
cerule de o bună f.uneţionare~ '8 

aparatului de Stat (salarii, pensi. 
uni. materiale şi altele,) cât şi 
a ,u1ltajam.enle)or' extraordinare 
impuse d- nevoile superioare de 

te in limitele prevederilor statu
tare ale Institutului de <:misiune 
vom asigura echilibrul intre va· 
loarea monetei şi preţurile in 
teme ~ mondiale, atât prin exe
cutarea dispoziţiuni1or legale in 
vigoare cât şi prin acordurile 
încheiate cu Statele strAi ne. 

Este firesc ca - faţă de îm
plinirea tuturor acestor condiţi 

- factorul de incredere să se 

Loie 250, 170. 110. Locuri: 60, 50, 35, 25, 15. Galeda 10 Li'i. 
Bilete la caSS!l Teatrului şi la Regimentul 93 Iofanterie. 

ee 

culat zvonuri că guvernul ar a- (nu inţelegt:m să folosim numai 
vea intenţia să vină cu impru· aspectul negativ Ce Se atribue 
muturi forpte t să blocheze de- acp.stui principiu. de a fi exclu
pazite, si cerceteze seifuri, să sivist. Inţelegem utilitatea cola
ştampile7.e bilete de bancă şi al. borării cu forţele economice sau 

. adaoge ca o consecinţă naturală tele de acel aş fel, svonUti pe financiare ale străinătăţii. colaho-

. la celelalte pietre de temelie ale d d I . atât e n~a c"ăratt', pe cât cău- rare sănătoasă ŞI reaUzată in 
monetei naronale. tau să fie provocătC'are de neli· 1 condiţiuni de echitate~de S2 

Dovada aCl'stei afirmaţiuni nişte. Datorită acestei nelinişti tisfacere atât a interesetor-:--c' 
este ia imprejurarea că s'a putut constata acum câteva şi a demnităţii naţionale. 

in~strare a ţării cu materialul L";,,,;."""::===== =====' cu toate s\'onurile râuvoi- 'zile o nejustificată nerv07itate, Ca o consecinţA. a acestui 
tOare cari au circulat la un mo- a Unora dintre deponenţi la di- I principiu inţeletfem să respectim 

trebmtor apira.cii naţional.:-
In ceeace priveşte angajamen

tele ordinare p in special plata 
salariilor, - dacă fiind compri
marea la. case a {(lat supus Il(:est 
capitol - să realizăm pentru in. 
ceput cel puţin ceeace s'a reali
zat în trecut. adică în prim rând 
achitarea la zi a salariilor şi 
pensiilor tuturor funcţionarilor 
publici cât şi punerea la dispo
zitia organismelor de Stat, a ma· 
terialelor inwspensa bile bunei 
lor funcţionări. 

In privinţa angajamentelor ex· 
traordinare, guvernul îşi face 
un punct de ODOare ia: a conti
nua opera Maiestăţii Sale Rege
lui de inzestrare, a armatei, ope 
Ti început! din Inalta Sa iniţia

tivi. 
Pentru o mai temeinică aşe 

zare a impozitelor ne vom folo· 
si de prilejul recenslimântului 
fiscal ce urmează a fi făcut în 

Credem cl numai asHel se '\Ia 6 
ment dat - svonuri lansate de ferite instituţii de credit, nervo- toate drepturile ce revin capita· 
cercuri intert>sate, încrederea in zitate care s'a calmat complect lului străin în colaborarea lui cu 
moneta noastră nu a putut 1: dovedindu se că acele svon1tri ~ forţele noastre. 
sdruncinată şi ea continuă să erau cu tolul lipsite de temei. , In sfârşit, în ceace pri'\leşt 
aibe e poziţiune fermă pe pieţe- Guvernul declară formal nu capitalurile străine cari au ris 
le străine. numai că nu intenţionează să ia I puns la apelurile fleute 

In fata acestei situaţiuni inţe- măsudle cari i s'au atribuit de în trecut, implinirea angaiamell 
legem să asigurăm mai departe; acele svonuri. dar că el este un telor noastre în străinătate ur 
împlinirea tuturor con~iţiuni~or I adversar categoric al lor şi al 
de săn~at~ ale .monetel na~lO~ oricăror măsuri sau operaţiuni durilor existente, acorduri 

Apărarea monetel Da. nale ammtite mal sus, socobnd! sam~vo\nice vexatorii ori COr. ţin seama de posibilitAţile. n 
neconformă cu concepţia noa-' trare drept;lui de proprietate al astre bugetare şi de transfer. 

putea ereia o etică fiscală care 
să permiti transformarea relaţi

unilor de pt'nă acum dintre con
tribuabil şi fisc în relaţiuni de 
colaborare la opera sociali me
nită si. asigure buna convieţuire 
intr'o ţară organizată în interior 
şi capabilă să se apere de duş
manii din afară. 

Jioaale stri orice manipulatiuni, fie a- fiecăruia. In &.cest spirit de echitat 

Grija pe care guvernul înţele- supr~ cO?diţi.unîlor tehnice po· Mai mult decât atât principala vom continua tratativele încep 
ge Il o poarte bunei gospodării m~D1te, fie direct asupra mone- noastră preocupare este de a pent! li ameliorarea condiţiunil. 
a veniturilor şi cheltuelilor Sta- tel, de naturll să altereze aclu- apăra şi de o proteja resursele na de onMaTe a angajamentel 
tului, asigurând echilibrul buge- ala valoare a leului. ţionale , pentru ca ele să poată StahJlui. de aeord CU credit 

noştri. 
, nu va putea rămâne flI! o Apărarea pietii interne sll se desvolte in mod liber şi Aceste fiind principiile de 

binefăclitoare influenţă asupra in- natural. a capitalului este călăuzit Atuvernul in polin 
tregului orltanism al ecollOmiei In această ordine de idei, ne sa financiară. considerăm de 
româneşti, după cum buna func- O economie naţională şi o or-, impunem să apărăm şi se pro· toria noastră si declarăm as 
ţionare a acestui. organism nu ganizaţie sănătoasi nu st> poate 1 teguim depozitele investitiile şi când sunt aduse la cunoşti 
va întârzia să se oglindească susţine !ti desvolta, decât dacă plasamentele ce s'au făcut in di- 1 fi 

y ţării in mod oficia că vor . 
intr'o normală realizare a preve- işi găseşte alimentare a normală ferite titluri de Stat sau "'"rti- h I r-- aHzate cu toată c ibzuinţa, 

cursul acestui an spre a stabili derilor buU;etare. în forţele de fecundare ale dis- j culare ca rente obligaţiuni. ac- şi cu toată hotărâre&. 
o cât mai justă apreciere a ca- Pentru realizarea acestui prin ponibilităţilor interne. Deci, una ţiuni şi toate celelalte de aceiaş Credem în ele şi ÎD. puter 
pacităţii de contribuţie a cetăte- cipiu este insă nevoie în primul din principalele preocupări ale: natură. Jor, ca fiind singurele în mls 
anului in scopul un",i aşezări rând de o sănătoasă moneti na- politicei noastre privitoare la a· Numai astfel socotim că pu să asigure ţării liniştea ee 
echitabUe a impo1.itelor, care să ţională sunt cari următoarele, ceastă problemă. este de a asi- tem creia şi menţine conditiu- mică de care are nevoie b 
ingAduie atât acoperirea sardnei a) Un buget echilibrat: b) O gura o liniştită, certă şi continuă nile indispensabile desvoltării I mers al Statului, prosperi 
fiscale a contribuabilull1i cu ve- balanţă comercială care se facă desvoltare a tuturor acestor re-- eapitalurilor cari constitue ade- lui şi apărarea ţării. 
nit mic în deosebi aceea a mi- posibile aranjamente sati!lfăcăto- curse interne ale ţării. virata măsuri a bogăţiei naţio- Cu aceasti. credinţă 
eului producltor rmaL are ale balar.ţei plăţilor; c) O Fiind călAuz.iţi d.e aceste prin- oale. ap~l la toţi. cei Ce iubesc ace 

Conştienţi de importanţa pro- aC'operire metalicl a circulaţiei cipii sănătoase şi salutaret am Colaborarea capii alu- ţară să ne acorde increde 
blemei aşezirii impozitelor, cre- in cadrul statului institutului de fost miraţi sI. constatăm el zile- Ilor şi odală cu această inere 
dem că nu poale fi nesocotită 1 emisiune; d} O corelaţie de echi le acestea şi-au fAcui loc in 0- lui străin re tot sprijinul pentruca. cu 
nici chestiunea perceperii acesto- t libm între monetă, preţuri in- pinia pubJicl o serie de 'vonuri Aşezând ca pTineipiu organic terile intt'uuilc ale tuturora.. 
ra, in care noi vedem poaibilităti· teme ti preţuri externe. ; cari de cari mai aJ.l'mnnte şi al politicei noal:itre promovarea fie asiguratl Uniftea ţarii. p 
uerealixate incă. t Intruuirea .c~stor condiţiuni J Mai neadevlrate. Ăa\lw Bt\1 cir- I fQrţelor productive naţionale nei' speritatea ti. apAtue. ei. 
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---~----------------------------------,----~----~~~----~--------------,--------------------------------~~ 
I ... p.esli fug ... e 

din T;.u •• oa ... 
Despre cOJnert .. afaceri. telnbellsin 

şi alte treburi tlD1lşorene 

D. Octavian Goga 
despre problemma v evreeasca 

: 
c 
~ Timişoara. Cap\tala Banatului11tă. doar comerţul prin 2-3' IfIă __ .;le lu ... e deG ..... e .......... ;.esc: de 
~ este - poate - singurul dintre I librării, 2 restaurante legionare,l c: ....... _.. f: 
~ oraşele de dincoace de Carpaţi. dă nădejdi de viitor. i iiII pe e ..... e.. c:a.. .... s .... 
~ care cunoaşte după război, o as- Firmele timişorenet cu toatăl c:e.ăfe ......... â .. ; 
~ cenCsiu~e Imultilaterla~ă. 'b g t dispoziţiile dministerului de inler IDO l' G ef'!' ~ ~- • • dă 
~ ~Pl:a., a ,a, ce el. ma~ ~ aei net su~t r~ ac:tate tot ~~ cât!! . C a,v~a~. aga, ~r~şe ,m- I evre1&sca e~LC cea mat UD- a a ~ugat că numărul acesto-
~ provlDcll, Ttntlşoara lochlde mtre 2-3 hmblt pentrucă pohţ1a nu, t"Ie consllUllul de mZnlşin. a portanti problemă din Romii- ra este de 500 mii. 
~ zidurile sale, o intensA viaţă in-I vrea sau nu poate lua măsuri acordat un inferv;ev, coret;pon- niL Deviza guvernului este~ i .,Svastica noastrA - a dec-

.duslria1ăt comercială ~ econo~- t contra. lor., ,;~;; "'. )1:."n;.:ii1...~ '.0 dentulai la ~ucureşti al ziarului ~~~ânia a. Românil()k Să DU larat apoi d. Goga - DU are 
• că, dând, in ac laş bmp, o lm- f r'(,;:"o~:<,'~·.,:- ~,~~"l.,<.t;'fJ. '.1·~. " "Le Jourral : se arunce însă in. această. un caracter germaJL Vă iado. 
'a portanţădeosebită cu\tu~i care .. : t TiD'llşoara. I formulă mai mult decât con. lip de leaUtatea bascUor dv., 

a înghiţit din bURete, atatea zeCl 1 b Il r t ţine într'adevăr. Ea DU repre.: fiindcă ei arborează svastica 1 

t 
de milioane, fără să realizeze loraşu arur O ; zintă nici injosirea. nici jefu-: Fiţi convinşi şi vă spun din 
ceva trainic. ( Viaţa de noapte nici într'un irea şi nici netoleranţa evrei. t toată inima că Doi iubim Fran-
Comerţul şi industria, sunt I oraş ardelean, nu este;atâ.ue l lor. Se va face numai revizui. ta şi pe francezi. Aceasta. este 

3. jnsi vii incomparabil mai vii intensă ca'n Timişoara.! rea evreUor imigraţi în Ro- pentru. noi în acelaf timp o 
re decât in' Arad. Oradea saU Cluj. I Exceptând ~afe~eaua ,.Palace"l mâniaU

• chestiune de sentiment. de 
Şi, depe urma lor, in Timişoara' - localul soctetăţu bune unde te 1 "Voiu. cere - a declarat d. \ linişte şi a intereselor noastre. 
trăiesc o aerle nesfârşită de in- poţi distra domol şi fără emoţii) Octavian Goga - cel dintâi .. Vă ceram numai să nD. ne for-
divizi. cari, dacă ar fi luaţi din erotice, există şi cafeneau8:";::: ajutorul Soc. Naţiunilor. Voi I taţi la combinaţii de prie-

U scurt, nu şi-ar putea. cu nimic taverică Lloyd. care:a C?prit 1 cere la Geneva să fim elibe· tenie, care pentru dv. Tor fi 
justifica, o existenţă onorabilă. prin calitatea clienţilor - aten-i raţi de această invaziane. îndreptăţite, dar pentru noi 

:le Sunt paraziţii vieţii, excrocii de ţia poliţiei. f Aceasta nu este o acţiUDe de sunt nedorite. Nu spun numele 
fi",care zi şi profitorii incorecti-I In taverna Lloyd-ului, sunt i ne toleranţă, ci o acţh~:l!~ pen!J!t nimănui, dar dv. mă înţelegeţi. 
tudinii altora... I;Şj", artiste - p'onorea mea"'-=i apărarea naţională", Să f~!~s~t!~~.~~~_ .. ~!_ 

şi preturi pipăratE': şi program! COfesponue'iitul ziarului a ~~să. Lăs.aţi-ne să primim pe 
."i, Tl.nÎşoara. lde bar. 1 Intrebat pe preşedintele con- cine vrem .• Nici ana dia. nou- ( 

, De cum coborî în gara Timi-' siliului român dacă se vor ile noastre prietenii DU va ti ~ 
• rODlânească... t t t· 1 T . D O t· G I I şoara, e opreş l a ermmus - . c aVlaD oga 'lua mlsuri numai impotriva îndreptată împotriva Franţei. < 

Despre români!olmul" TimişorH,· c.afenea, restaurant şi bar - unde Preşedintele ConsiUului de Miniştri evreilor~carl DU sunt in mod O legătură în plus nu însea1llJl.ă{ 
)ue 'DU se ponte vorbi, pentrucă el plăteşti un păbărel de lichior cât ttPreşedintele consiliului ro- legal cetăţeni romAni. D. Oct.. pierderea vechilor prietenii") 
:lu' llU există decât in cadre biuroc-. un degetar - cu 66 lei şi cea mâJl a declarat că problema Goga, a răspuns afirmativ şi 

nai 

)Ja, ntice, 1 mai ieftină sticlă de vin cu 165.. r 
sau Timişoara românească, se re~ I pentrucă şi aci sunt... dămuri. 
ho. lumă la mulţimea funţionarilor Puţin mai sus, peste Bega, Certificate Noul prefect al 

in din atâtea institutii: Cudea de este spelunca "Royal" deasemeni I de In cetătenlre 
S2 Apel. Ins~ectorat. fi~anci.a.r, toate l cu "cuconet" sc~mp şi oferitjfalsiiicate judetului Ilrad 
c' it:r1lcfi1lntle ftsculuI ŞI magllitratu- I spre cumpăraret Iar la .. Ursul, D G ,.. .. , 

nI, amera e unc .. - un e run p.e Ş1 scar ~ 10 n, c el . ., ." r---------------" .. C v d M" d 'b U' • A bă _le • t' ă 'f ' eorg~ ,-,Uzat mmlstrul D Dr. Eug"nn' Barbul. p .. efec-

stui tronează falsul ziarist Ştefan Vul- tI e un fel de "Wlm Bar v din Arad" mu~cpel a hseslz\ aŢt 'bPnnltr'lu~ 1 de- t,11 jUdilfuJui Arad, este unal ain~ I 
• vId d' , 1 nun. arc etu TI una U UI lfov. I b ' tAm pe mancatoru e lUme - In Fabncă alt bar. altă spe un- O vI' , t,(! cei mai df!votaţi co a oraloTl, 

d 1 d 
' . C.4' ,j -sa arată ca a comiSta paşa O' G . 1 tita. Camera e n ustne ŞI ome. t. J că: Dacta. tot cu preţun fantas- t 1 ci • . , ai d-Iui davlan oga ŞI un, 

i CU unde Ion Oprea - eroul de i tice şi tot cu artiste -- zicell'. rpoarle ,o~ edPe Jangâ m\nlsterul distins bărbat politic din Ardeal'i 
• v " f' 'v d Il! muncel sau cscoperit mai multe I 

tristă amtntJre manClara e a j' Cine are bani de aruncat in: ·f' d' v ' Păş(!şle in urma unei activităţi ~ 
r" v d' , I cerh Icate e lOcelaţemre false " 

Banca lt~u~ana:- IrIgueşt~ vânt. găseşte la Timişoara, posi- Falsul ar fi fost comis la Tri- serioase, a unei gospodăril bine, 
comerţul Ş\ mdustna B,matulul'l biHtăţi enonne căci este - dic b 1] Ilf . ., d d condusă de antecesorul sau d'll 
C A · 1 • It It ' una u OV!D anu e u pă I 1 

amera gT1CO ă, şt a e mu e punct de vedere al vieţii de I ~ b ' Dr. 1. Groza, care ii va do astre I 
. t't ţ" 1 . ă t ·t I ral. 01. , , lOS J U 11 une e mal C p UŞl e cu noapte _ O admirabil de bine F P: d '" 'tat d ţI' ocaziunea să continvee o actWJ-

t ' 'd '. it 1 a\-<-L e 6 raVI ea enun u UI, . par lZanl eca~ a e e. or.-fanizati asociatie de pun"'ăşt·t d' 1 T 'b Ilf late vie pent,.u prosp(!rarea Şll 
• ,6 '-5. pnm-procuror a fi. ov a . ,. 

Viata socială a romandor se Jumea. sub aparenţele comerţu~ d' f • d' tă . inaintarea acestui bogat Judd. 
f 

". lSPUS acerea lme ta a unet 
rezumă ]a "ca enea Ş1 "restau- lui cinstit. an\.'hete. la,.. daC'ă interesele publice a' 
rante" ~Qd~ mici fu.n~ţionari, cU iiHi. 4 m=- : guoernului actual il va chema inl 
3-4 mu lei lunar, lŞt trag ..• su- Alte anolDalll . '''' ,alt loc de răspundere. în fruntea' 
-ierinţele de, p~ o zi pe alta, la I tlDllşorene O acţiune polItIca vre'unui departament, - aşa du 1. 

4) seacă parttda de rummy sau I " . . ... -t"· pă cum merită - suntem sigari'~_.;;;;;;;.;;;;;:=====::...;.====:=t 
domino. Şi fiindcă. veni vorba de I Chiar tItlul acestUI reportal comuna a OpOZI lei ă 1 D' f' J • .: t' d f " ' c ca urmaş a sare, va l ae 

m Y T" 'I:! • lte - contLne no lUnea e "lugar • l' ro m, lml ... oara, ca şt a ora .'. ~ .. Sunt!'m informati dI intre par. signat un alt runfaş al orgam-
. . ' f ' 'ti' Am creionat pana aCI Simple d 1 d 

D. dr. Eugen Barbul 

şe mart 1Şl are pro eSlOmş 1 aces- . . ,. . ti ee e opoziţie se duc trat~ti zutiei national.creftin~ elin Arad, important la un judeţ de Iron-
tui J·oc profesionişti pc cari oli" lmpreSll de trecător CUrtos. ve În vederea reaJîzărei Ui" i ă ,. d d t t t' ~ tiI care s le "mn e ac,"s pOS l(llra, 
când ti găseşti la r:afeneaua Ltoyd n baza acestora. nu putem adţuni comune. 

_ când nu sunt la poliţie - În I să nu uităm pe Celebrul primar. ------------
aşteptarea t,fraieriloru ce n11 profesorul Augustin Coman, ale T imişoQra are şi o şcoală de 
intârzie niciodată:., cărui apetituri băneşti. au deve~ f arte rumoase, adăpostită într'o 

Nu există un sinriur lacal un· nit legendare. 
fi asa zisă "clădire" care-i mai 

de să se intâlnească românii şi A fost acuzat de sperţuri şi mult un grajd 
să stea la un pahar de vorbă. tâ1hării fantastice in paguba ora· Profesori şi elevi, dornici de 

şuIui pe care l-a invăduit cu a răspândi renumele artistic al 
priceputa sa conducere. Nici una Baoatului. nu muncesc însă, in 
dintre acuzele ce i s'au adus, pofida desinteresului oficial. 

Până. şi Cercul 
Militar. este ex
ploatat de un 
evreu! 

Cât despre avocaţi, sunt mult 
preamuJţi pentru procesele ce 
se judecă.. Dar, o bună parte 
dintre ei, .... ârâţi pe sub pielea 
vreunui potentat politic sau chi, 
ar •• , inspector financiar, trăiesc 

din trafic de ;nftuenţă, care în 
toate cazurile eite: fo.,rte rentabil. 

Industrie românească nu exis-

nu te a putut răsturnat dar totuşi Dar. dincolo de Poştă. în spre 
n'a plecat din fruntea Muni- Fabrict scheletul un",i clădiri ne, 
. il' A vII '" l' terminate, rânge!;te de vreo 4 ani 

CIp u Ulpana a p ecareasuv,~ UJ. trecătorilQr. ' 
In altă ordine de idei, un, Este şcoala de arte frumoase, 

evreu - Fischer - este {urni- proiectată de conduc(>rea nalio
zor al întregei garnizoane timi- nal.ţărănistă a Banatului, şi com-
şorene. plet neglijată de grijuliul 

Şi ce furnizează 1 pentru buzunarul propriu _ 
Nutreţuri pentru animale. Augustin Coman. 
Un ţăran, sau oricare alt ro· Dar despre Timişoara mai 

mân n'ar putea furniza ce fttr- sunt multe, foarte multe de scns. 
ni:r;eazi Fîscher 1 Pavel Lugojeldlu 

Citiţi regulat ziarul "IDaiate" care wă ia .. 
formează săptămânal de eveoimeatele poliUce 
şi sociale dia luă şi localitate. 

* .. 
Ziarul "Inainte", cu suplimentul său ~ f,Gura satWar'. 

nu se va mai trimite pe viitor decât abonaţilor, cari ~w:tt 

la curent cu platL 
On. cititori cari voesc să-I ahonezet sunt rugaţi a achita 

costul abonamentului, care este : 
Pe un an 16() Lej, pe şasa luni 80 Lei, pe 3 luni 45 Lei. 
Pentru lnstituţiuni şi administraţii publice 1000 Lei. 
Fie prin mandat postal expediat la adresa administraţiei 

darului "INAINTE" ARAD. BUL, CAROL 63, fie mcasato
rilor noştri autorizaţi a face abonamente. 

• .. • 
GURA SATULUI e O revelatie peatr. 

cititori o gazetă care spune ade ... ăral gol-co .. 
lut, sapU_.atu. ziaralai "Ioaia te". 

, ~ , 
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Informatiuni 
Implinindu-se UD an deJa moar-, Jn~inte de alegeri se va face O 

INAINTE 

va avea loc în seara zilei de ~2 lanua.rle a 
în Saloanele Hotelului "CENTRAL" Arad. 

& 

II 

M. S_ Regele a prezidat 
un consiliu economic 

Se va ieftini sarea, bumbacuJ, gazul, C F. R.-ul, etc. I 
Şedinţa Consiliului de MiDiştri 

tea Ifgionarilor Mota şi Marin I mişcare În magistratură. La mi
pe frontul spaniol. partidul Totul nisteruJ justitid se şi JucreazA in 
pentru tari, a organizat parasta- J acestă directiuDt'. 

se in toafl tara. - Joi după masă a avut -va infiinţa oficiul de distri-I S'a redus tariful CFR c1a~ 

.' ~ y. ..,. Toafe.in~eprin~eri1e ~omer: 1 ]~~ la Palatu.l Re~1al ~n con-! buire a prod~selor mon~.1 sa 3-a cu 25 la sută. • 
Cu prtltJul casalortti Prmcr-! claIe şa mdustrtale din ţara sdIU economIC preZIdat de 1 polului statulUi Acest of 1- , r.--:""~-~~~'""'o:--~ .... .., 

pelai mo.t.nitor Pau/t M. Si vor fi obligate să arate pe M. S. Regele Ia eare au lu-: ciu de distribuire a produ-·' :-,' 
Rtte/~ Gtorg. a dărui! 2fJ!J'O~0 f~rmă: pe lângă denumirea at parte: Oet Goga. A. C, selor va înlocui actuala so.' 
d. drahme ".nl u saracii dm fumeI, ,i numele proprietaru- R l' V, . . 
At,na. A. S. R. Prindpele mo,- 'lui sau proprietarilor. CU~f D. . oam~evs~ul . cletate Dlsc~m .Ş1 .va • avea 
',niloT Paul fi dăruit 100,000 de Potareă, Arm. Calmescu, persGnal alcatUIt In mtre-
drohma in acelaf scop. Stan Ghiţescu. Eugen Savu gime din români. Se va in-

Ministrul Muncii a semnat de 
şi Gigurfu. miniştri stitui monopolul de desfa- ! cizia prin care medicii evrrl din . 

senirijJt' ministerului SaU al caseÎ Preşedintele consiliului de cere a bumbacului ţărănesc' Guvernul a Însărcinat pe d. 
Marcel Adamt secretar general al 
minÎllferului muncii, să orgapÎzeze 
taberele df' muncă in întreaga 
iară. In aceste bb('re vor fi in
cadraţâ toţi llncierii, 

asigurlrilor sociale, vor fi iolocu· ! miniştri comunică: până la o cantitate de zece 
iţi prin medici creştini. CcnsiJiul economic care milioane kgr. acordându-se 

s' a intrunit Ja orele 18 Ia re-:1uceri de taxe şi înlesnhi 
Din Leningrad se eountă; că Palatul Regalsubpreşedinţia de transport pentru a putea 

de 15 ani n'a căzut atâta zăpadă M. S. Regelui în legătură cu ajunge Ia un preţ minim de 
,asupra oraşului ca io anul .tcusta. măsurile anunţate pentru u- vânzare a acestui produs 

La iDceputullunei Februarie 1 It"J d ." le tl< .' că . t" t y ,,· • ..,. • 

, ~ • • n UimI e OUa s .. p ilmana a . şurarea Vle ~1t ,arammel a Se va desfnnţa ImpOZitul 
se orgamzeaza la BleloWlcze t . I ă d-V i· I . 

. ~ .. zu mal mu t zăpa a ca n In- . hotănt urmâfoarele: se va a 6ricoi pe data de 31 Mar- DIG 
In Poloma o mare vanatoare trt.'a a ia/ni a anului 1937. Zi Şi" • • "."" • ing. • igurtu 
la care vor participa d-nii ~ " 000 - InStitUI monopolul dlstnbu- tI 1 Q38. In anul, buget" r Minatrut Industriei şi Comertului 

I noapte peste 1.:. de oameDlI 
Goerleg. regeDt~ Horthy şi ci. )ucrt-azl la curăţirea Oraşului. •.. ! viitor se. vor p.ercepe ,taxe S'a, ţ~nu~ ap')i un consiliu 
Mosclcky preşedintele repub. J .",,:~~"t' dela agnculton numaI la I de rmmştn su b preşedin (ia 
licei PoloDe. Ia cursul acestei d I - d t P -, 1 'd. ,O G . , 
-Ji:-ăto.t • tr i b Y b .,; d I M di . __ 1! t dr pro use e van u e. r(;~u., lu cL aga_ Sa luat 10 
yau Uf cel e ar ata ele c prlDlar U1,;uuS • I 1 . 1 . • f 
stat vor avea importante con- ~ IULIU CHINDIER. consultă I p~tro u U1 a.mpant aZI In: cercetare hotărîrile consiliu-
sfituhi in legătură cu politica 13-5 eL m. Atad, Str. Ale-I . i vIgoar~ va f~ redus Ia toate' lui economic luându-se dis-
ulemă ~ ţărilor pe care le xandri No. 1. \ depoz:tele dm ţară"" cu u~ I poziţiu~i pe~tr.u aduc,:rea 
reprezintă. . _~ leu pană la un IE"u"::>O bam: lor la mde:·~I.l1:re. --vrrrOl\&--

Ziarul Mişcart'a, oficiosul g~or' litru _ după depărtarea la ca- ~ consiliu de' rr.inişfri se va 
D. C. Argetoianu, plecând În gis+, va apare de acum Înainte re se găsesc centrele de: ţine Luni 17 Ianuarie când 

străiaătate, a i.,s;}rcinat ru con- săptclmânal ca rlficios al partidu· desfacere. şi se vor lua mă-: se va înfăţişa Decretul- lege 
ducerea partidului agrar, pe :t Ivi hbt'ral, alături de cotidlanul suri de control pentru dis.· pentru revizuirea cetătenii-
M. Anfoot'scu, decanul facultăfii V'I't rul" 
de drept_ • i" I o . *'" tribuireil acestui articolvne- lor dobândite fraudulos. 

I cesar gospodăriei tăt ăneşti CeHii ,i răspândiJ,i ____________________ _ 
ArillDarea advocatilor Baroului i ziarul " ,.( 

de Ilfov, a hotărât radiarea cdorj I . " ..... ---;...;o;;-o;;;;;....;;;-=--~.;.;...~--"t 
1500 . avocaţi evrei din sânul n ain te D. A. C. Cuza ji 
acestul barou " 

JrU ţării pentru consumul: 
Valm.til relnlră 

in padidlll iaatioDal ... ţărănesc? 
L '1 lo~uinţa d·lui C. Ang"'lescu din Bucureşti a avut 

o lungii consfiit\lir-e Între membrii grupului vaidist, 
sub ort'şedinţ'a d lui Al. Vaid 1·Vot'vod. 

S'a discutat revenirea vaidiştilor în parti duJnaţiora!~ 
ţărănesc -

» 

I ţărănesc In vederea efte- : 
; nirii acestui articol de primă I 
: necesitate şi pentru desfa- j 
: Ct!fea lui mai lesnicioasă se; 
) , ............... ' .. . 

Ce scrie 
Românul? 

1 u.~t~me şt~rl, 
! "'olDe ,.~I v .: fl! r(>cţltJfle;J generala a C n... c::a sa-şI _< A • •• 

poală trăda tovarăşii F R a hah! at teft!Olrea 
de luptă, «:UIU au !ă- taxetoi' de tr"nsp(\rt la per
ICul ~ei câtiva inşi c::ari. SO!lne "u 50 la suH pe linia 

• A au Inlral in gu..-el"H 1 A d Brad 
Ztarul "Romanul", orga- şi ac::e: "apolilidH «:ari; ra , 

nul naţ -ţărăniştilor din A-, aleargă repede, din 1 D. Corneliu Z, Codre
rad, i~i anunţă. reapariţia partid În partid, pen'- ~ auu, şeful ~ărzii de fier, a 
regulata săptă?'lanal. . ru c::âle un loc:: În c::o-I făcut imoortante de:-'araţii 

El este ostil guvernulU1 Rlisia infe.-hnară a '1 . . fI 
actual şi consideră de tră- oraşul.li SilU a jude- Zlarlş lor. 
dători pe foştii colaboratori tului.c f D Iuliu Maniu, va par-
de 'p~nă aci ai naţiona).ţă- A I tidpa h masa c::lvalerilor 
ră~şblor. . f I Cand se vor face lordinului Ferdinand ce se 

espre cel ce ac parte, noul'le aleger"1 IA' 4' , 
din conducătorii de azj ai I I va da In ZllH de 2 anu-
oraşului Arad, - neînro- După toate probabilităţile: arie la Palatul Regal. 
lalţi în partid, "Românul ll 

i alegerile generale legiSlative, D Vaida Voevod a-
scrie: l' se vor face în ziua de 18· .' A 

»D <'1' • I . 20 M t' Itad guvernul, prezIcand eann. a ea "In e- ŞI ar le. ~.. . 
ledua'ului" dela oraş] Noul Parlament se va; pr3buşm~a luI. ! 
o pilduesc: a«:ei pan- întruni după 25 Aprilie, ! In Franta a demisionat I 
laJona.ri cari pândesc adică sărbătorile Paşte1ui, i guvernul Chatempes. 

Tipografia G. lENeI, Arad . 

• 

Fapte Şi polelDicl 
D. ArOD PelruJiu, Un apreciat advocat şi luptător al 

românismului, preşedintele Ligii antirevizioniste din Arad. 
secondat de un grup numeros de intelectuali, s'au în
scris în partidul naţ.creştin. 

O achiziţie pe cât de serioasă pe a-I.ât de valoroasă pen
tru guvern şi ţară. 

"România Nouă" dela Cluj, atacă pe fostul pref~ct de Arad. 
D. Dr, 1 Groza. 

A,ticolul esle semnat V. B., şi după cum se L'ede cu iniţiale 
cari ne dispenzeazd de orice răspuns. 

Scadenţa Uzinei eJ~cfrice se apropi~. Contractul cu Muni
cipiul Arad, va trebui revizuit, iar "şperţarii" descoperiţi pentru 
a fi cunoscuţi de cetăţenii acestui oraş. 

Ziarul "Inainte" îşi va face datoria. 
Va arăta cititorilor istoricul interesant al acestei afaceri făcute 

de comisia interimară liberală. prezidată de d. Dr. 1 U, SUI pre
cum şi manoperile celor ce conduc această intIE'prindere. 

La Arad,nână ieri,persoane onorabile cari fă 'pam parte 
din organizaţie gog i stă , ar tivând pentru realizar"a pro
gramului naţ.-creştin, au fost criticaţi de cei ce astăzi se 
întrec să le ia 10 ·urile. 

Abonati 
ziarul 

,-Inain1ell 
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