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Arad. 

Arad, 1 August 1929. 

Sub regimul Iembelismului parlamentar . 
Cazul Stereo Beţia Legiferării. DatorIa Regentef. 

Arătam tntr'un articol din nu- lamentară cu care guvernul Ma- . Beţia Legiferării. mâniei-Mari votează legi pe ne-
mărul trecut al zjarului nostru niu va umple o pagină neagră Sâmbătă h'au votat 13 legi văzu,te la sugesti~. Ia ordinul mi-
sltuatiunea dezastruoasă pe care In istoria acestei ţări. Pledoaria O veste de care un parlamenta; mştnlor domnuluI Maniu, intre
aventura juvenilă a guvernului lui Grigore Iunian pentru pri- apusean ar râde cu poftă. Trei- bd"! Regenta unde duce l!cest 

'1 Maniu a adus-o asupra prii. Voi mirea trădătorul în Maturul Corp, sprezece legi nediscutate cari au regzm? Unde e~te separa/lUnea 
'i arăta astăzi altă latură murdară n'a putut să illăbuşe in bravii trecut aplaudate de entusiasmul putertlor ~t~tulUl? J~tre regimul 
~ 'a acestui guvern, care a Jntronat generali dela Senat, conştiInţa anima tic al unei gloate incon- de. astăzI ŞI intre dlcta/urd nu 

,i In Româma-Mare a secolului al ţării intregi şi amintirea sângelui ştiente. Treisprezece legi a căror mal este d~cât .un singur pas, 
,1 XX-lea ţigănia parlamentard, in celor căzuţi pe câmpul de onoare, discuţie ar fj necesrtat cel puţin car: va fj lmedJat trecut, dein-
r cel mai respingător Inteles al cu- care vorbea tot atât de răspicat o lună de zile, au fost votate I data ce ~~rlamentul s~u Regenta, 

vântului. cum ar fi rostit o sentinţă. AIă- într'o singură zj şi trecute la tn exerclt.lul chemăm lor,. ~or 
Trăim astăzi sub regimul turi de aceşti trei generali co- S at deveOl, on vor putea devem 10-

tembelismulu1 parlamentar. ~i cum mandanţi ai armatei în faţa ina- efatâ cea mai pură expresie a t comozi p~ntru guvernul Maniu. 
ar putea fi altfel când naţional· micuiui, a vorbit opinia publ!că tembelism ului parlamentar, intro- Tembehsm~ul parlam~ntar care 
ţărăniştii, aleşii naţiunei (gărzile conştientă care a lnfierat şi in- nat de omul poporului, de Iuliu b~ntue o ţara economIc zdrun
verzi să trăia.\că!!) cu rare ex- fierează pe trădătorul de neam, Maniu. Treisprezece legi de bi- cmată de, un. guvern d: ~ventură 
cepţii constitue o turmă ne com- ţară şi rege, Constantin Stereo ruri grele cărora le vor urma este o pnm~Jdle care lŞI va da 
petentă şi iresponsabilă, demisi- Şi atunci când un fur pentru o alte treisprezece a doua zi şi roadele mal curând de cât se 
onată in bloc mai inainte de a-şi bucată de pâine este condamnat aşa inainte până la tnchiderea crede. 

r 
avea asigurată mandatul şi peste şi îşi pierde drepturile politIce, sesfunel, nenumărate legi şi bi- Cea mai sfântă datorie a Re
tot incapabilă de a-şi formula o ministrul Justiţiei are îndrăzneală ruri pe cari cetăţenii, funcţionarii, genţei este să intervie cu toată 

1

" tPărterel' s~u .d
t 
e a SjChiţa tunl yrdo- SI ă s~dsţiei că celui. ce trebUI ia PdUS ţăranii, le vor plăti din greu energia şi să salveze, ddCă se 

es. n lOCI a par amen u UI e a Zl, se cuvme un oc e pentru ca să susţie mai departe poate salva această ţară, de o 
I astăzi, unde puţinii oameni cins- senator de drept în parlamentul un regim de jaf şi prăpăd. aventură indestul de )ungă şi du-
it tiţi, vre-o doi, trei, se sjmt jenati României-Mari. Gestul generalilor reroasă, pentru a asigura Rege. 
·1 de indivizii cari roiesc in jurul este o aspră lovitură pe obrazul O tiR ţ J 1" t" f ă 
,i I . f- ~ ~ Wt~' .. d-lul' Manl'u care dupa~ exempl'.'} .' a or a egen e I ~1 mmo~ o ara mare, rU,!TI0as • _ or, oamem ara capa a!, majOrl- ... I Ş b t- f- t rO" d' , 1 ... f' I vga a aşa pîecum ii aUri-O 
l tate a cărora au bogate caziere de Camerei, vroia să prefacă Matu· ac~ , Intr ~ star: pato oglc~ le- bunicul său Ferdinand cel Mare. 
I falşuri şi excrocheni, in parla- rul Corp în azil de refugiu al care mmlstru ţme sa depue pe Zl cel ' . 
t meniul de astazi in care indivizii celor certaţi cu justitia şi cu 0- puţin două legi pentru ferjciTf'a Aurellan. 

I 
I 
~ 

urmdriţi de poliţie şi parchet se pinia pubhcă a acestei ţări. Un celor cart l'au chemat la cârmă, .. - - ... . --
ascund sub imunitalea pariamen- !' preşedinte de Consiliu din Apus ne Intrebăm unde este demnitatea 
Iară, cum s'ar ascunde in băiţtle şi-ar ţine de datorie să-şi dea reprezentanţilor suveranitiiţli po
Dundrii, in parlamentul de astăzi demisia in faţa a două gafe con- parului? Unde este conştiinţa 

.-

sd fii parlamentar nu mai este o secutive ca două atentate la coo- celor ce au un man"daf să re
cinste, ci o ruşine. ştiinţa naţională, {;azul Bocu şi prezinte zeci de mii de cetăţeni, 

cazui Stereo Dar dda obrazul zeci de mii de voinţe spre mai 

- Infăptuiriie democratice 
ale Partidului National-liberal 
sunt mai presus de aprecie ... 
rile dv. şi de aprobărUe ma
jorităţilor trecătoare cari se 
pot perinda pe aceste bănci. Cazul Stereo 

Proclamarea de senator de drept 
al trădătorului de patrie Cons
tantin Stere este incă o faptă care 
ilustrează deopotrivă atât concep~ 
tia neruşinată cât şi ţigănia par-

tăbăcit intr'o campanie de inSll- bine, zeci de mii de interese. 
recţie al d-Iui Maniu, România Intrebăm Regenta cum inţelege 

să-şi exercite prorogativele ca 
nu se poate aştepta la o satis- parte a puterii Legiuitoare? Căci 
facţie contra insultelor ce i s'au dacă un parlament cu demisia 
adus tocmai in ceace are ea in alb este subjugat puterei exe
mai pios şi mai sfânt. cutive, dacă un parlament al Ro-

(OII. G, Duca in replica dată 
d-Iul Maniu) 

~entru neam şi pentru Jjege I lucru ştiu - e legată de politica ur- I dit dlsolvante subraport social-politic 
: mată de maghiari, cari l-au favorizat; ca nazarenll, adventiştii studentII in 

la front'era apuseană a Românismului, Biblie. Dar, după informatiile pe cari 
ca fa:tor de drsagregare naţională. le am in calitate de referent ]a epls-fragmente din discursul părintelui fost senator Dr. Gh. Ciuhandu 

Deci, chestiunea patronatulu.l eclesi
astl:: are două ramificatii: una de ordin 
personal şi alta de ordin material. 
Una cu privire la felul de institulre, 
in Statul nostru, pe viitor, a eplscopt
lor şi dignltarllor catoUci, şi alta cu 
privire la averile catolice, coJectve sau ' 
repartizate sub titlul de patronat pe 
pe comune. ŞI intr'o directie ,i in 
cealaltă, Statul român e dator să~şl 
apere Interesele sala vitale, - ceeace, 
dacă nu s'ar pute .. - ŞI nici nu se va 
putea Integral, ca prilejul acestei le
glferări, are si urmeze mal târziu. De 
data aceasta insă. Inomhii, ar trebui 
li reglementăm chestiunea averilor 
patronale, iu care privinţă volu pre
lenta propunere concretă la dlscuţi
toea pe articole asupra legII. 

8. BaptJsmul o primejdiei sufletea
scă ,1 politică. , 

D·le Preşedinte, d- lor senatori. trec 
acum la chestiunea Baptlsmulul, care, 
după .ravaglile de pinA acum ale 

Catolicismului, a deschis o nonă şi 
dureroasă şi chiar primejdioasă rană 
pe corpul neamului nostru, ca tendinţa 
de a ne primejdui solidaritatea naţio
nală şi de a submina. succesiv chiar 
existenţa noastră de Stat politic. 

La iofăţişarea acestei noui primejdii 
naţionale mă determină două împre
jurări: mal Întâiu că, după cât aţi 
inteles din expunerea mea de până aci, 
baptismul - un fenomen social cu 
porniri distructive - ne asaltează tara, 
mal stăruitor tocmai in ţinutul de 
vest al ţărll, pe care v· am arătat-o, 
el in ce măsură f~a torburat Catollcls
mul viata sufletească. Celalalt motiv 
ce mă determină, este că in proiectul 
de lfgea cultelor se prevede o regle
mentare, pe care Baptismul DU o me
rită, după actele sale de anarhie de 
până aci, cari l-au dovrdlt sufiCient 
ca un element disolvant pentru viaţa 
religioasă şi ca un ferment de desa
gregare in ctpriDsul vieţII sociale şi 
de Stat. 

Originea Baptismului român - e 

De când 'suntem tn România Mare copia Aradului, Vi-o pot mărturisi, prin
stau adăugat şi alti străini să lucreze tr'o experienţă, şi cu multă durere, ci 
~rin Baptisrn, impotriva noastră. Ca n!ci pe departe nu s'a putut ajunge la 
să vă puteti convinge despre acestă Înfrânarea acestor secte de a se intrunl 
stăruinţă, incep a vă comunica urmă- clandestin şi de a face o propagandA 
toarele: DIn 101 predicatori baottştt deşaDtat! şi incă cu oarecari rezultate 
ambulant', cărora II-a dat vale Mlnts- in mljlocul poporului nostru. 
terul Cultelor tl1 1925 să cutreere, unit la 1920, la 29 Ianuarie, prin decizl
chiar mal multe judeţe, in propagandă llnea Ministerul Cultelor CQ No. 5134,
baptistă, 59 Inşi şi-au ales terenul de s'a reglementat din nou, pe bază de 
operatie toc mal ţinutul apartinător ordin, dar fără ntcl o sancţiune, situaţia 
eparhiei Aradului, Iar diferenţa de 37, sectelor, dâodu-se voie numai asocla
(dela 59 până la 96) a fost repartl- tluDilor baptiste si celor adventlste de 
zată pe restul mitropoliei ardelene. ziua 7-a să se bacure de drepturile 

Vedeti, baptismul a Incercat să De şi libertăţile, pe cari Constituţia le 
desconcentreze sufleteşte şi să prodUCă acordă aso.:iahilor in genere 
ravagii tocmai acolo, unde eram mal Prin acelaşi declzlune a Ministerului 
slabi, pentrurA de timp indelungat Cultelor se spunea. că predicatorll pot 
stăteam şi stăm şi in bătaia de foc a fi numai cetătenl romlal, cari se bu
romano-catollcismuluij şi a greco-cato- cură de plenitudinea drepturilor ce tl
licismulaf. secondată acum de secte. ţeneştl $1 pot fU1lctiona Dumai în 10-

Statul român şl·a dat seama de prJ- calitatea de domiciliu: că adunările 
mejdla aceasta naţionali, dar n,au tinut religioase se pot s!vârşl numai In ca
seama de ea tn felul de a recurge şi sele destinate acestui scop, Iar servi
la sancţiuni. S'au luat ce e drept. depe clile rellgloase in afară să se facă Cl) 
la 1921 inci, unele măsuri pentru In- observarea strictă a legilor, cari opresc 
terzicerea câtorva .secte ca porniri vă- orice fel de provocări şi demoDstrati-
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Politica in Biserică. [a vreme impotriva acestei scă
deri a prestigiului Bisericei, dar 

Guvernul şi Preoţii. partidul naţ!Onal-fărănesc & ·(!on
tinuat sistemul nenorocit de a 

Partidul national-ţărănesc are, pune Biserica şi pe sujitorii ei in 
- in opoziţie ca şi ]a guvern, - slujba intereselor sale politice. 
toate tndrăsnelile, şi se face vino- Inadevăr; e luerQ, de nQtorle
vat de toate inconsecvenţlle. In tate publică şi n'~ putut fi des
opoziţie acest partid a făgăduit minţIt niciodată, că partidul na
scăderea impOZItelor, alegeri Ii- ţional-ţărănesc a susţinut şi ali
bere. ridicarea stă rei de asediu şi mentat agitaţia Bisericei unite 
a cenzurei presei, "legalitate şi impotriva legei cultelor. - agi
libertate", pentru ca la guvern să taţie in fruntea căreia au stat 
sporească impozitele, să facă ale- Mitropolitul şi episcopii acestei 
geri sub teroarea bandelor de Biserici... . 
bătăuş!, să menţină starea de a- . Partidul naţional-tărănesc nu 
sediu şi să cOllfişte ziarele, să s'a sfiit să-şi sfmţească steagu
calce legHe şi să restrAngă llber- riie organizaţiilor sale politice În 
tAţile cetăţeneşti. chiar lăcaşurile sfmte, in bise· 

Din acest din urmă punct de rlci, punând pe preoţi in situa
vedere legea modificatoare a le- ţiune să facă aceia ce legea pe 
gei cultelor, votată de Senat, ca- care o propun acuma pedepseşte 
racteflzează de minune inconsec- cu asprime ... 
venţa şi spiritul de intoleranţă al Tot partidul national-tăr~Ilesc 
guvernului actual. a adunat la A!ba~Julia sute de 

Se ştie că această lege conţine preoţi din Ardeal, şi j.a pus să 
dispoziţiuni pe cAt de draconice ja mulţimei adunată acolo ca să 
pe atât de reacţionare impotriva protesteze impotriva autâritătilor 
membrilor clerului şi a cre din... Statulu;, un jurământ pur revo
cio~ilor ~ari ~ vor agita. i~ loca- luţionar. Dacă legea susţinută 
şurlle sfmte sau in t~trumrl~e.con- azi de guvernul d-lui Maniu ar 
vocate. pentru ~ra~tlce fehg~oase fi fost In vigoare, aceste sute de 
t~potflva autontătti S!atulul, le- J preoţi ardeleni, - uniţi şi neu
gtlor, .. reg~lamen;elor ŞI ordonan- , niţi, dar mai ales din cei dintAi. 
tel?r In vlgoare . E yorba de in~ - ar fi fost pasibili de pedeapsa 
cb:soare de şase IUOl până la do! inchisoarei şi ar. ft putut umple 
am pentru membrU clerului, ŞI. puşcăriile ... 
deJa trei. ]~nl .până la un an pen- Dar acum In urmă la Blaj; .,ce-

. tru credmcIoşl... tele de voinici" ale d-lor Maniu 
Lăsând la o parte ori·ce che- şi Vaida nu şi-au sfinţit steagu

stiune de principii, este cert că rIIe şi n'au depus jurământul In 
nu guvernul partidului naţional- faţa preoţilor cu crucea in mână, 
ţărănesc poate avea autoritatea - jurământ In care făgăduiau 
morală de ~ prezenta şi susţlOe solemn că vor lupta cu preţul 
o lege tmpotriva agitat'unilor de vietei impotriva tuturor vrăşma-
ordin politic ale clerului. şilor guvernului? •. 

Inadevăr, după cum aşa de bine Este pur şi simplu extraordi-
a arătat tn Senat d-l AI. Lape- nar că tocmai partidul naţionaJ
dat~, fost ministru al cultelor, ţărănesc, care s'a făcut vinovat, 
parttdul national~tăr~nesc ~ste ~- in opoziţie ca şi la guvern. de co
cela care .c~l-dlDtât, In Ist?rla borarea Bisericei in luptele poli
noastră pohtlcă a coborAt BI~e- tice,-să vie cu o lege draconică 
rica In lup~e]e poltice d.e partld. şi reacţionară menită si ştirbea-

Nu ca slmp]u ceUiţem cart pot scă drepturile cetăţeneşti ale pre
avea anume păreri politice ş.i au oţimei şi să opună sub un re
dreptul cetătenesc de vot, CI ca glm excepţional deosebit de aJ 
sJugitori ai a~tarului şi In .legă- celorlalţI cetăte~i. 
tură cu funcţIunea Jor . spIntuală Este incA. una din gravele in
şi chi~r Inăuntru) locaşu.rtlor sfmte, consecventeş! greşeli ale parti
preotii din Ardeal~ uOlţl $i ne- dlliui care - ce deridere I-se 
uniti, - dar mai ales cei dintAi, mai Infăţi;eazl incă drept .apă
- au fost coborâţt de partidul fător al libertăţilor" ••• 
naţlonal-tărănesc In vAlloarea lup. Viii. 
telor polltice, fn frunte cu epi-
scopii şi mitropoliţii. • •• 

)n ce ne priveşte, am protestat 

Cât costă o democratie falsă. I , '" 
Poate că românii vOt fi curioşi prin vremuri grele şi e atâta: 

să ştie, cât costă pe tară demo- lume strimtorata in ţară, noi' 
efatia de categoT!a. celei care ne nu putem primi sporul la diqr- i 

guvţrntază astazi 1 Să le spunem. nele noastre". 
.. De obiceiu adevăratele dtmo- Şi am rdmas, ca niste proşti 
craţiî sunt simple, modeste şi ce am fost, cu câte 20 de lei pe 
ieftine; prin excepţie, pretinsele zi timp de patru luni pe an. 
democoţii, care nu sunt decât Să facem acum comparaţie şi ~ 
măşti de carnaval peste stoma- I sd judece ţara, de grumazii Cârela : 
curi lacome şi lipsite de convin- s'au atârnat acum ghiulele noui-
gerl, costă scump, până )a ruină. lor impOZite. f i 

Priviţi partamentul nostru! Un deputat ca şi un senator; 
Ei sUl in sesiune deschisd de dinainte de rdzboiu Încasa lntr'ull ' 

aproape 8 luni. Este fdrd pre- an - fiindca sesiunile nu treceau' 
cedent in analele politice ale tarei de 4 lani - suma de lei 2400. r 

româneşti, 'ca un parlament sd Un deputat şi un senator pe 
fi stat deschis atât de lung timp 1928 -1929 va Încasa: pe 8 lani ~ 

Acest parlament a trecul Crd- cât a funcţionat până acum şi· 
ciunul, Poştile, epoca munctlor Încd o lund dm ses'unea de iar
agricole, in sezonul balnear şt nă. foi pe 30000 lei, şi incd 
totuşi a slat deschis Iar Între- 18.000 lei pe celelalte Ini luni I 
barea generală este: care să fie ale anuluÎ, pentru completarea ce- ~ 
cauza? lor 12 luni, suma de ... 288000 lei. r 

sa o arăttlm noi. Nu pierdeţt dtn vedere, con- 1 
Plecând dela zicdtoarea fran- tlbuabtlu 288000 lei azi, in ! 

cezd care invaţd cd: "Charlte bien democraţie, bţa de 2400 lei, ! 
ordonnee commence par SOI- eri, in oUgarhte! I 
meme", domnii parlamentari de Socotitt toate indiciile de f 
odmioard şi-au ad;udecat pentru scumpete câte vă vor trăznl I 

timpul cât sunt ÎIl sesIUne câte prin cap; calculaţi aurul ca 1 
1000 lei pe zi, iar pentru restul la Geneva, ca la Nt:w-York I 

anului câte 6000 lei pe tund. ori ca la bursa din BucureşU; ! 
Acum vede OflcmeCum sta chestia. adăopaţi toate sporurile de 

Care deputat, cu Ofi fârd sca- traiu, de lUX, de fantezie, si .. 
un la cap. dar cu in telllIpntă, totuşi: 288000 lei fata de 2400 I 
nu va prefera sa fncaseze 30000 nu poate rl altceva dt:cât un ',' .. 
lei lunar in loc de 6000? Jaf pe această tara ineovoiată 

Şi problema a fost rezolvafd sub nevoi. ! 
cu dibdcia corespunzatoare epo- Şi când şi-a permis această : 
cei de ascendenta democrat/cll scandaloasă risipă? Suntem, r 
în care trăim. cel puţtn. intr'o epocă d*' bel-I 

Eram deputat În epoca oii· şug? Ba de Joc. Ne aflam 111-
garhică dela anul 1901, eram şi tr1un moment când d. Manill 
membru al comisiei bugetare. susţane ţi bugetul 8tatulu_ are .. 
La prima şedinţă a comisiei, 18 miliarde dt:flC&t, cind, In
Petre Carp, oligarhul, s'a pre- tocmai ca pe vremurile vasa
zentat In şedmţă şi, in c~l1tatea litaţi, avem un ctitor la Banca 
sa de şef al guvernului şi mi- NaţionalA şi cA td asupra con
nistru al finantelor, a propus ca tr,buabUUor s'a abatut Ud 
diurna dt'putaţJlor să fie ridicată greu val de impozite. 
dela 20 lei pe zi la 30 de lei. SI acum să Tt'VID la ctfre: 
Şi ascuJtdti,. numai pe tlmpul T dra are astăzi 387 deputaţi ,1 
sesiunei. 235 senator1; totaJ 622 rtprt.'zen-

Iar noi inceoătorif dela 190 J tanţl. Dacă dm aceştia scadt.'m 
şi dinainte de războiu am res~ 22 cari, dm diferite motive n)all 
pins oferta. Ba unul din noi a Incasat dturna, liman 600 repre
luat cuvântul- ah J nalvltate bur- zenbnţî cari t m p (te 9 luni aII 
gheză incurabilă! - şi a ro~tît incasat tate 30000 tel lunar, iar 
următoarele cuvinte jmhE'cile: alte trei lum câte 6000. Sau 600 ,. 

"Domnule prim ministru vă de reprezt-nti:lnţl can tntr'un an 
mulţumim că v'aţI gândit, In vor sustrage dm buget de şease 
chip atât de~bint'facător, la noi, sute ori {.;A[e 288000 lei. SomA 
insa, considerând ca ţara trece torală: parlament ac.:tual va costa 

.'iI_!!I!!!!!!!!!I!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!I!!!!!!!!!!!!!!II!!I!!!!!!!~"!!!!!!'!!!!I!!!!!!!!!!I!!!I!!!I!!!I!!I!!!!!!!"'!!!l!'!!!"'!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!'_""!'l!!!!!!2W!I!!!. """!!!!!~'!!!_!"!!!l"L3!!!1!!!1"!!'!_ """!!!!!!!!!II!II'"!""!'!'!!!!!I!!!I'!!!!!!!'!!"""!!!!!"!!!"""!'!!!!!!"'!!!!!!!'!!'!!!!!!!'!!'!!!!!!!'!!"""!!!!!'!!!!!!!'!!!!!I!!!I!!!!!'2 pe ţara secătUită; dm Decembne 
unl. Iar pr08eUtlsmul era Interzis cu lut ,1 dAunAtoare atAt Statului cât ,1 in predlcatorl". Ministerul de Interne 1928 la Decembrie 1929, suma 
4esăvlrştre. bisericii". De aceel se ordonă r.educe~ ;u drept cuvint vede in aceste por- rotundă de lei 172 mlllOanfJ 800 

D.r mat ales dupA obţlnurea celor rea oricArui predicator la locul său nlri"o J,lrimejdlt, mai ales prntru po-
101 autorb:aţ~i de predicatorl ambu- de domicilfu, pulaţlUnea in conditII culturale foarte de mIi. 
laoţlt o'a mal fOlt acea putere lumească, ln nenumArate 1':87.orl am denuntat scăzute şi ilIitf, I uşor de dus tn rltl- ŞI cum cred că toatA lumea a 
care sA fi putut iofrAna desmAţul pro- dela episcopia Arad pe cel ce-,t bA· cire" Ş' de aceea Mjnlstrrul de Inter· inf les dece actualul parlament 4 
vocat de Iret'rlt b.ptlştl şi de tot felul. teaajoc de ordinele guvernului, ast· ne cere autoritat,lor politice admlnls- rămas desl.hls 8 luni ŞI va mai i 
O luptA aprigA de apArare a destA,u.. fel am provocat ordinul No. 42812 tratlve să supnme aceasti anarhie. functiona o lunA. In iarnă. ,r 
rat Episcnftla Arad În frunte cu prea din 1920. al Ministerului Cultelor, care Aei li; t ă Mit leit f t -- • eVetra C '1] 5 era u e or cam Dacă, după ve,hlul obtceiu se-
Iflnti(ul episcop, pria contra·propa- punea In vedere ,efului baptlst t Popa în aceiaşI vreme a revO~'at ct-lel01 
,andA -CII gralut viu ,1 ca o sumede- ti!'la Arad, chiar delftlntarea organf- autorizatII dar anarhIa s'a contlDuat siunea 'desc..h:să n1ar fi fost decât 
uie de broşuri riSipite fn popor ,1 prlo zatlUor ba:ptiste. daci predlcatorU bap- prin a"cI8şi prop8gand şti, tot' cu tot'J de 4 lunt. un parlamt>ntar ar fi 
apeJuJ necontenit la tot uluI de aato- tiştUor vor mal cutreere aatelf', COD- - Ilfară de Vreo 2 sau 3 exemplare - tncast.lt de 4 Ori 30000 şi de 8 
rltl,ţ. dela guvern fi pAnl la comu- tru declzunel No. D 734 din 1925. ţăraai Inculti ŞI ·nvlăjb ţ' cu morala on 6000, In total 168 000. A~ull1 
aele politice, pentru a stAnJ'eni anar- Nelocetlnd anarhia baptlstă. am t'xo- erso al" 1 .... rl 1 1 g'l 

p tl ... , uO"O Ş cu (' 1 e a !n"a ~ .. t 288 000 sau un bacşl' bi, lectarl din pOp., dar aceastA du.. pt'rat alt ordlo al MInisterului Cultelor .... .. 
bit l iN ... r;. 1 d t 26 Mat mult chiar: in cursul acestui de 820000 iei anual. opti a r ma. zAdarnici. ZAdar- cu o • ...,.14 ia· 9 . de acelaşi desmăt anarhic, ce l-am urmartt dt' 
nlel, pentru;:' todrlsneala aectarl ,'a coprlnl pentru şeful b.ptllt dela Arad, aproape, am putut COllstRta că, de Dt:, Şt'iise sute de ori acest 
In1eţit ln lipsa aanctluollor cerute.de dar tarA,f zadarolc,pentruei, aşa se exemplu, la Curtlcl, froDlInA de apus bac.:ş, ne dA suma gmgaşi de 
801 necontenit, dar de aimenJ 8cor- vede, In toamoa acelala,1 an 1926, f 9 6 I 72000000 
date vreodatA.. Mlnllterul de ,lnterae avea temeiuri şi-a I.:ut apa!1lla ia 1 2 ŞI n ştI' el 

lael rn 1924 Mintsterul de Interne sulicitate d «dane tutnror prdedu pro"agandlşti billPt.ştl ruşI •• r(~mADi; ş. acum cetaţeni ai RomA~ 
1"80,1. prin dispozitia la No. 105 515 rllor o mat :buul pad. de oarece se ci to toamna iIIDulul 19:15, la Halm1- niei Mar. - pUtutt! 
din 1924, datA fu acord cu Mlounerul constatale, ci. de,l, MU2isterui Cultelor gel, sub muntii APUSt'DI dIn sprt- Ar.d. Plat't' pin. In zIua In car. 
CuIelor, coaatatl ci multi turburAtor. a reglementat propa(&nda baptiatA,to· au ajuns in prop .. g ·ndA vr~u 30 p. r- t' f t f 1 

fI I i J' seane auspede dupl port. ve lin ""tare sa ridicat a 
de 8u de, z, predicator, agitau ta,t predleatorii baptl,tl trec marginile cirmuirea tarl1 pe cineva care 
din iat ta aat Impotriva Indrept4rll atorizaţlUor, predtc.tnd ,1 in locali-
calendarulul o r t o d o x ,1 provocind tAti unde nu It a'a dat voie, Iar aiN, (Va urma) să fie tl1 stare sa curme atAta 
.aete oepotrJvite ca Ubertatea cultu- neadnd autorizatie, le SmprovlCeau tadUojje. Coastantla Bacal ...... 

"C G 
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MANIFESTUL 
Par t i d u lui N ati o n a I - L i b era I c ă t r e Ţ ară. 

Cetăţeni! 

Partidul naţlonal:-lIberal s'a retras 
,iiln parlament. 

E~ "Ine astăzi tn faţa fIrii să-I dea 
.; :seama de hotărâr!ea lui şi să-I arAte 

~ primejdiile ce O amenintA. 
Interese superioare de Stat l-au sl

.1It la acest act. 
DacA ar fi avut convingerea ci in 

acest parlameonţ ar mai Il fost cu pu
tiotă apărarea acestor interese, el ar 
il continuat 5'0 facă. 

E incredintat tnsă că lealltatea, pat
rlot,smul şi hotărârea lui dea contribui 
la opera de consolidarea a României 
'tntregile, se Isbesc astăzi, ŞI s'ar fi 
isbit şi tn viitor, de cea mal indărăt

nlcă nesocotire a nevoilor ţării. 

Activitatea guvernului actual In cele 
:8 luni de când cârmueşte, nu este de
cât continuarea firească a acţiunel des
i:lşurate de partidul naţlonal-ţărAnlst 

in cel zece ani din opoziţie: 
Zece ani partidul naţional-ţărănist 

.a laptat Im potriva legilor de norma
lizare, organizare şi unificare, atât de 
lndlspenzablle pentru consolidarea no
'lIlul stat. 

Z~ce ani partidul naţional-ţărănist 

~a speculat grăutăţile ce s'au Ivit in 
,epoca de consolidare a României 10-
'treglte, - greutăţi cari nu erau decât 
urmArile fireşti ale razboiului saa ale 
~trecerel dela regimurile de asuprire la 
,statornicia regimului nou al statului 
'intreglt. 

Zece ani în şir, după unire, când 
,era nevoe de dragoste şi buna inţe
'Iegere Intre fratt pentru a se apropia 
'fi eontcpt' sufletele despărţite de vea
curi, partidul naţ'onaHărAalst. pro-
,pAvădult ura~ a semănat vrajba şi a 
:Sădit neincrederea intre cetAţenll Ro
.mânlel Mari. 

Zece ani partidul aaţlonaJ.ţărinlst a 
;in,elat minorităţile, dându-le sperante 
,dăunătoare intereselor vitale ale 6ta
'tu lui pe când soartea acestor mlnorl
tAţl le Impuneau o atitudine de leall 
-colaborar. In cadrul Intereselor per
manentă ale acestui stat. 

Zece aal partidul naţtonal·ţărAnlst a 
iAcut din neintelegerile vleţel interne 
.a RomAntei Marl~ o armA în mâna 
'\'răjma,llor ei din afarA mergând până 
ta rAspâDdlrea peste hotare a publlca
tluOllor de defăimare a ţărU ,1 a Ins
titutlunllor el.· 

Zece ani partidul natlonal-tlrlnlst 
.a speculat ,1 a rAtAcit spirItul maaelor 
>JlIopulare tn prima oeriodA de aplica. 
1ţlaoe a votului obştesc. 

Preocuparea de cApetenie a guver
l1ulul actual e al dlrlme. Nesocottnd 
necesitatea pentru un stat organizat 
.• conttnuuătll, el năzuieşte doar 1, 
,prefacerl determinate de UD spirit In-
1(ast fi plUmaş de partid. , 

Urmările nefaste ,le unei politici 
Ca care ura ae la la Intrecere cu ne~ 
. prlceperea. Iunt evidente. 

In chestiunea culturală, c1nd Dea
UluI romAnesc, pentru intAla Oarlllber, 
.fste chemat II recâşttge timpul pier
dut, guvernul prin pOlitica ,1 activi
tate. lui stAnjeneşte opera de Inllţare 
.t nivelare culturali a mllelor romA· 
De,tt rlm.ae prin vitregta Istoriei In 
arma populaţlunllor minoritare. 

Ia ce priveşte sltlllţiunea finaoelarA. 
a 'irU, guvernul de astlzi caut, ai 
-transforme opera de consolidare mo
Odarl atat de temeinic IndrumatA de 

fostul guvern al partIdului naţlonal
liberal - intr'o acţiune de compro
mitere a creditului statului şi de sub
jugare a economiei naţionale prin 10-
străl1l3rea avuţiilor ţăr!l. 

Când cea dintâi eondiţiune peiltru 
reuşita operei de consolidare monetară 
era o politică de ::heltuell ordonate 
şi de conştilncioasă Încasare a venitu
rilor StatuluI, guvernul actual face o 
politică de risIpă in timp ce demago
gia din cel zece ani de opoziţie tşl 

dă astăzi roadele prin greutatea cu 
care ele se iocasează. 

In 8 luni guvernul a ajuns la al tre
Ilea buget fără a avea siguranţa echl
Iibrărel lui, nu se pot face incasărlle 
Statului, nu se pot plăti la timp sa
lariile funcţionarilor; Impozite noul se 
se anuntă. 

Timp de peste 50 de ani guvernele 
ţărU au luptat pentru fotărlrea şi ne
atârnarea economiei naţionale. 

A fost destul o guvernare de câteva 
luni a partidului naţional-ţărănesc pen
tru ca roadele acestei indelungate sfor
tărI să fie prl mejduite şi ţara să intre 
in făgaşul regimurilor colonlale şi al 
ţărilor Subjugate. 

In aceste condiţiuni nu pot veni ca
pltalurlle străine serioase ci acelea o· 
forite de aventuri eri Internaţionali, o 
astfel de colaborare nu poate' servi 
Intereselor mari ale ţării ci determină 
condiţiuni prielnice acaparărll şi ro
birei marilor Instrumente ale econo. 
miei naţionale. 

Se primejdueşte astfel, nu numai 

Dt. VIDtill 1. Brătlanu. 

Independenţa noastră economică dar 
,1 cea ,politicA, pe care ea o condl_ 
onează. 

Autoritate, Statului trece printr'o 
adevArată criză. Regimul legalitAtl a 
rAmas na numai o iluzie dar o ade
vărată Ironie. Pleava societăţii sub ochII 
nepăsători şi adesea cu neascunsa 
complicItate a autorltătHor ,1 a oa
menilor regimului se dedA la toate a
buzurile şi la toate violentele, tocmai 
tn perioada de consolidare a unltiţll 

tătU natIonale, când autornatea Statu
lut trebue să fie mal sporită, tnJluntru 
il in afară, Partidul naţional-ţărănist ,1 utlzl la guvern ca si eri in opo
zitie - DU face decât sA slăbellci 
această autoritate, ,Urblnd rolul arma
tei, meolrea maglstraturel ,1 prestlgiuul 
a tot ce este autoritate publicA to Stat. 

Oultfel slăblrea continui a "tzl
mlntelor publice se vede pretutindeni 
dela guvernul central panl la ultima 
autoritate publici dd.i periferIa tirli. 

la această atmolferA toate elemen
tele carI caută dezagreurea natlonală 
şi soclaUI, vrlj maşli din afarA ca ,1 cel 
dlll lăuntru, tncep!nd ca comunl,tU 'II 

5fârşlnd cu iredent 1 ştll ridică fireşte' 
cap u 1 cu o sfidătoare indrăzneală 

a llenlntând nu numai ordl,nea dar şi 

iucercând să zdruncine temeliile sta
toiul. 

Interesele şi prestigiul ţlirll nu sunt 
mai bine apărate in afari. 

In chestiunea optantiJor, drepturile 
noastre consflnţite prin tratate ş1 su
veranitatea noastră naţională sunt 
ameninţate a fi incAlcate, Se propune 
să plătim pe nedrept 4000.000000 lei 
cetăţenilor unei Ungarll. a cărei ofi
cialitate nu se sfieşte să vorbească de 
intimplarea trlcolorulul maghiar pe 
creştele Carpaţilo,.. 

Prin lupta de decenII România şi·, 

câştig-at şi a ştiut să păstreze in ches
tiunea Ounărli, şi tn cadrul Intereselor 
Internaţionale o poziţie corespunzltoare 
intereselor şi demnităţii el. Abdicând 
dela drepturile noastre, guvernul e in 
ajun de a pierde acestă poziţie pe care 
o reclaml tnsăşl suveranitatea Statului 
nostru şi Interesele vitale ale României 
atât de strâns legate de un regIm nor
mal al gurllor DunărII. 

Ultima conferInţă a experţilor dela 
Paris ingreunlază situaţia Româdel in 
chestia reparaţiilor, făra să vedem din 
partea guvernului o pregătire uriaşi a 
apărării drepturilor noastre. 

Ca o tncoronare a acestei politici 
nesocotlte tn toate direcţi unile vieţii 
naţionale, guvernul a venit cu schim
barea aşezământului nostra admini
strativ abia întocmIt şi in curs de 
aplicare. 

Puterea şi putinţa de propăşIre a 
statului romAn au fost chezăşulte de 
organlz'aţtunea modernA şI democra
tică pe care el a stiut sA şi- o dea In 
cursal desvoltlrll sale. Guvernul de 
astăzi prin legea administrativA ce a 
Intocmit tinde si schimbe cu deslvlr
şlrecaracterul de Stat unitar al Româ
niei intregi te. 

Insplrlneu-se in ceace prlvfşte viaţa 
comunaUl dela legIslaţia Rusiei Ţariste 
ş\ In cence priveşte viata. judeţeanA 
dela concepţiile perimate ale monarhiei 
HabsburgIce, proectul guvernulUi ne 
aduce la o organizare federativA a 
Statului, tn contrazlcere cu insăşl meni
rea ,1 fiinţa noastri naţională. 

Se refnvle aatfel tendinţele reglona
liste tn forma, lor cea mat prlmejdl
ouă; se compromit cele mal esenţi

ale Interese ale vieţii unltare naţionale 
care a fost forţa, de rezistenţi a po
porului romAn dealungul veacurilor, se 
nesocoteşte ConstituţIa, atAt în spiri
tul clt ,1 t~ litera el. 

la sUr,lt printr'o stranie dispozitie 
tranzitorie, guvernul vrea sl obţle dre
ptul de a tnlocul, timp de elteva luni 
după bunul plac toate organele ad
ministrative ca ş' cele eledlvt. 

O uemenea măsură dlctatorl.lilu
ati de un guvern care prin crearf'a 
cetelor de voinici tl.nde să organIzeze 
forţa brutali lntr'un interea de partid, 
vă Jeşte ,1 mal bine scopurile pl rntj~ 
dlone ale uoel polltlcl menite si sdrun
cine buele totocmirllor nQastre con
stituţIonale ,1 democratice. 

România tatregltA şi democratic. de 
astăzi nu poate fi llsatl pradA aven. 
turllor ,1 IncercArilor de' dl:taturl, fie 
ea de partid, fie de orice adt fel. 

Lt'gea adminIstrativA a guvernului 
actual este primul pas spre o ~lcta:~ 
turl de partid. 

Este o primejdIe pe care partidUl 
naţIonal- liberal este dator si o de
nuoţe ţăr:1. 

Aceasta nu e politica României Mari ,r Noul. 
E polltlca de destrAmare şi de slă

bire a unităţII naţionale; este politica, 
de prlmd1ufre a lostltuţl!lor funda
meDtale ale StatuluI, de compromiterea 
cucerlrilor democratice ale poporului 
român; este politica de revenire la re
g!mul de subjugate economici şi po
litică de sub care vechiul regat a 
ştiut sA se elibereze de peste o ju
mătate de veac. 

lată cetăţeni, durerosul bilanţ al 
activităţii de 8 luni a guvernuluI na
ţional-ţărănesc. 

PartIdul national-liberal a făcut tot 
ce l-a stat in putinţă, tn Parlament, 
nu numai spre a impledeca rătăcirile, 
dar şi spre a~l da guvernului, odatl 
cu cele mal patriotice indemnurI. toatl 
pos'bliitatea de a lucra pentru des
voltarea Dormală a ţArII • 

Toate strădnlnţele noastre au fost 
zadarnke. 

A mai continua, tn asemenea con
diţiuni să participăm, prin reprezen
tanţii partidului nostru la desbaterlle 
parlamentare, ar fi nu numai Inutil 
pentru Interesele statului, dar şi dău
nătJr pentru increderea ce aţi pus 
ta noI. 

De aceea. venim In fala dv., şi vi 
spunem deschis şi cinstit: ia patla
mentul actual nu ni se mai da pu
tinta de a apăra Interesele tărU ,1 
ale Dv. 

PlrAslm deci aceste adunări tn care 
le pregăteşte o operă de disoluţie 

natlonală şi socială. 

Păstrăm aceeaşi Incredere tn orga
nizatia constitutionalA democratică a 
RomAniei - pe care o predlndem ,1 
mai necesar să nu fie sdruncinatA 10 
timpurile de adancl prefac eri prin care 
trece ţara, - vom lupta de acum 
fnalnte alături de dv. toţi şi cu spri
jinul dv. al tuturora, pentr:u apArarea 
UDul atat pe care l'au crelat 6fortările 

glorioase ale atitor generaţlunl. 
In această noul fază a actiunii noastre 

de opOZiţie, vom şti si ne facem toată 
datoria. 

Suntem Incredlnţatl că şi cetăţenII 
votulul obştesc, din ce in ce mallu 
mlnaţl asuDra răspunderei ce le re
vine tn apărarea Intereselor nat'onale 
puse în joC, vor Inţel .. ge gnja noastrA 
şi-şi vor face datori. pentru ,Igurarea 
,1 pentru vIItor a un ti opere la care 
munceşte fi se jt-rlfeşte de aUtea 
veacuri neamul 'nlrtg 

Cu conştiinţa acestor mari 
obligaţiuni morale incepeni 
lupta de mântuire a statului. 

Credeti In hotărârea noas
trA precum şi noi credem in 
sprijinul Dv . 

II Rlumala ,artldulli BiitianaHib.ral 

PrelUdiUle, VlnnlR 1. BRftTlftftu 

Cetjţl şI raspAndUi Ziarul 

"Tribuna Nouă" 
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8ulenn ~e D~litiCD externă. 
Ungaria ciuntitd s'a rEtras la 

umbră să-şi Iingă rănile de pe 
urma demersului Micei Antante, 
pe când premierul Bethlen are 
de luptat cu un puternic curent 
poputar ridicat impotriva regimu
lui oltgarhic pe care fi presidează. 

bJemele politice, legate de resol
varea problemei optanţilor Intr'un 
complex inseparabil. 

De acea România apreciază că 
nu e decât o cale de urmat, a
cea a tratativelor directe Intre ea 
şi Uungaria. 

• • •• 
O altă chestiune cel puţin mai 

Insemnată pentru noi decât cea 
optantă, chestiunea reparaţiilor, 

-

se pare că va suferi o amânare 
pentru indispoz1tia şefdor dele
gaţiunef Statelor debltoare. Dele
gaţia română a cărei compunere 
nu a fost fncă oficial anunţată 
va avea In fruntea ei pe dl Ti
tulescu, ceace inseamnă tn pri
mul şi ultimul punct de vedere 
succesul României la această con
ferinţă. 

Aurelian. 

"'1" 

Pensie ~u8manilor Hom~niei 1 
Cea miI mare ruşine naVonali. ! 

In mijlocul parlamentarilor in;.' 
dobitociţl de atâtea legi trecute. 
cu repezeală, guvernul a trecut OI 
lege prin care se acordă pensial 
foştilor funcţIOnari unguri cari au: 
refuzat să depue jurdmânful del 
credinţă SIalului Român. I In schimb opinia publică inter

naţională e atrasă de alarmanta 
situaţiune fntre Rusia şi China, 
unde diversele ultimate rămase 
fără răspuns sau cu un răspuns 
insufiecient precum şi ostila ati

~crisoare ~esc~isa ~-Iui Vintila 8ratianu. 
Atunci când ţara trece prin: 

cea mai neagră criză economică,.Î 
atunci când ţaranH basarabeni; 
mor de foame, atunci când lunc- ~ 
ţionarii români sunt dati afart!; 
din slujbe la voia soartei pentru: 
ca guvernul să realizeze econo-! 
mii bugetare, guvernul aruncă sute 
da milioane pentru a da pensie" 
duşmanHor României, funcţiona-.I 
rHor unguri cari au refuzat jură-l 
mântuI, majoritatea cărora alf1 i 
luptat pentru. Bela Kun şi au 1 
ridicat armele impotriva glorioasef ~ 
armate române. I 

tudine a celor două imperU şi Cetlm tn .Ordlnea* aceasta frumoasă 
demonstrativa plecare a plenipo- scrisoare pe care nu ne putem opri si 
tenţiariJor respectivi, presupuneau n'o reproducem 10 intregime pentru ca 
războiul ca inevitabil. Cu toate să se cunoască cloe sunt şi ce au fost 
astea interesele poate mai Jămu- oamenii de azi, cari graţie unei dema
rite de cât par a unor state in gogll deşan1ate au ajuns acolo unde 
fruntea cărora Statele Unite agită pentru binele ţlrll OD trebuIau nlclo
pactul KelJogg~ au avut succesul dată să ajungă: 
să târască acest conflict in apele Eri, am intrat intâia oară in 
liniştite a negocierilor ,directe. parlamentul regimului de ocupaţie 
Succesul acestor tratative pare naţional-ţărănist. 
dinainte asigurat pentrucă in fond Imi luam locul meu in tribuna 
confHctul se poate reduce asu- presei, când, am auzit un glas de 
pra unei chestiuni de protocol sticle cari se ciocnesc, stngând: 
cu privinţă la Căile ferate de Est. .Noi nu am vorbit până acum de 

O chestiune mai serioasă şi problema răspunderilor fmanciare, 
care va avea simţitoare repercur- Când vom ajunge, fnsă la nor
siuni asupra situaţiunei politice mal, în toamnă, vom vedea pe 
a Europei este mult discutată cine vom trage la răspundere, 
demisiune a preşedintelui de pentru situaţia pe care am găsit- o". 
consiliu francez, d. R. Poincare. Ştii, d·le Brătianu, cine vorbea 
Deşi presa engleză ar fi dispusă astfel? Dolofanul care să bătea cu 
la chinuitoare Insinuări tn legă- pumnii in piept, acum II ani, la 
tură cu această demisie, făcând laşi, pentru războiul făcut de ... 
o neintemeiată legătură tntre ea alţii şi cari primea 60.000 de lei 
şi chestiunea reparaţiunilor, sun- din economiile fratelui d-tale mai 
tem de părere că boala gravă a mare spre a desfăşură o anumită 
d-fui Poincare ar fj singurul mo- acţiune peste munţi - premergă
bit al acestei demisiuni. Oricum toare Unirei - cu care nu şi-a 
ar fj comentată demisia d-l Po- bătut, insă. nici odată capul. Ce 
incare, tncr~dintarea dată d-lui rău mi-a părut că n'ai fost şi 
A. Briand de a forma noul ca- d-ta eri tn Cameră s'auzi, direct, 
Bnet este o idee fericită, după cuvintele de ameninţare şi să 
părerea opiniunei mondiale el fiind priveşti in ochi pe această trufaşe 
singurul chemat să conducă de- lichea, care răspunde la numele 
stinele Franţei in epoca frămân- de Mihai Popovici. 
tată de astăzi când unele inte- Ţi-ai fi adus, atunci aminte de 
rese cari activează chestiunea Re- toate intâmplările ce ţi-au umplut 
naniei sunt pe cale să dea o nouă sufletul de amărăciune in cei II 
orientare viitoare Intregului me- ani dela Unire şi până azi. 
canism internaţional. Dacă SChim-1 Uite, eu am Inchis ochii feţii 
barea premierului francez are in- şi-am văzut defllându-mi prin a
portanţă pentru Intreaga Europă ceea ai minţii, o multime de scene, 
in schimb chestiunea optanţilor pe cari d-ta, de sigur. ai inceput 
unguri are numai'~pentru noi. Zic, să le uiţi. Am văzut, iotâi pe d. 
are importanţă numai pentru noi Popovici cum primea cei 60000 
pentrucă opinia publică Euro- de lei din mâna lui Ion l. C. 
peană s'a plictisit de mult de a~ Brăteanu spre a trece munţii In 
ceastă interminabilă şi nefondată Ardealul in care n'a ajuns decât 
chestiune (are ceva asemănător după ce trupele române Gcupa
povestei cu cocoşul roşu) şi care seră Budapesta. Am văzut o seri
cred, a sfârşit să ne plictisească soare prin care un venerabil "lup
şi pe noi. tător" recunoştea că a vândut in 

De data asta Incercarea Un- tovărăşia unor evrei, vagoanele 
gariej de a târi din nou aceasta de porumb primite, la 19] 5 din 
demodat litigiu In faţa Ligei Na- vechiul Regat spre a fi impă~ţite 
ţiunilor, a intâmpinat un răspuns gratuit populaţiei româneşti info
categoric din partea României metată din Ardeal. Şi, m'a mişcat 
care nu inţelege să alimenteze profund gestul de intelepCiune şi 
rău] raport dintre cele două state de ertare al fratelui d-ta}e, care, 
prin revenirea la un proces lip... câtiva ani mai târziu a chemat 
sit de orice temeI de drept. Răs- acasă pe mult hulitul Petru Mlhali 
punsu[ nostru arată că deşi Ro- spre ai spune: .dacă citeşti in 
mânia a făcut toate eforturile pen- Cameră scrisoarea, menită să pună 
tru a ajunge la o tntelegere cu in cea mai tristA lumină pe unul 
optantii şi a urmat 1n mod conş- din cei ce-au semnat Unirea, voi 
tiindos avizul Ligii Naţiunilor, .Iua eu măsuri să nu ti se valideze 
trebue să constate din rapoartele mandatul de deputat" 
delegaţiei care a tratat la Viena, Am mai văzut d-Ie Brătianu 

x ,. i " Ci1 nu s a ajuns n aceste trata- vagoaneJe incărcate cu corOdne 
tativ~ directe la. vre· o Inţelegere neştampilate, dar importate de 
In mei unul dm punctele cari Consiliul dirigent şi achitate de 
formau obiectul tratativelor. Statul român. Mi-au trecut prin 

Deasemenea nu s'a putut a- faţă listele interminabile cu toate 
Junge la vre-un acord nici in pro- schimburile ruşinoase dela minis· 

Tiparul TipografIei Dlecezane, Arad 

terul finanţelor, făcute de frun
taşii naţionali. 

Dar, ceeace mi-a umplut Incă 
odată sufletul de nesfârşită du
rere, a fost imaginea fdelor in
gălcenite din arhiva capturată la 
Budapesta, şi care stă şi azi ca 
o vie mărturie a felului ruşinos, 
cum cei mai mulţi din tovarăşii 
d-Iui Maniu, de eri şi de azi, au 
inţeles să lupte pentru ...• dezro
birea" Ardealului. Ca nişte limbi 
de foc mj-au răsărit in faţa chitan
ţele semnate de unii din fruntaşii 
ardeleni prin care se adeverea 
c'au incasat câte 100, 200 sau 
300 de coroane din fondurile 
secrete ale ministerului de extene 
- secţia spionajului - pentru in
formatiile culese la Bucureşti, cu 
ocazia voiajurilor făcute intre anii 
1910 I 1916 •.. 

Intr'un sfert de oră mi-au tre
cut prin minte toate ignominiile" 
"fruntaşilor politici- de azi cari 
au fost ticăloşi inainte oe război 
şiau rămas tot atât de ticăloşi 
după Unire. 

Dar, tot atunci mi-a mai venit 
in minte o scenă: 

Eram, la Dorna Vatra, in vara 
anului 1924, invitat la o masă 
modestă de hotel, de către d-ta 
şi fratele d-tale. Fiindcă auzeam 
atunci povestindu- se lucruri cari 

Şi toate astea pentru un mes- I 
chin interes de partid, pentru a! 
asigura bunăvoinţa minoritară in, 1 
alegerile comunale. 

A trebuit să vie la cârma ţărih . 
un Ardelean fiu din sângele Ar
dealului pentruca România să fie
astf~1 batjocorită. Copii eroului} 
regaţean necunoscut gem pe dru- t 
muri pentru o miseră bucată de l 
pâine pe când Maniu aruncă sute , 
de milioane asasinilor tatălui lor t 
pentrucă politica de partid o cere. \ 
E cea mai mare ruşine naţională 
din câte Maniu le-a adus pentru. 
ţară. 

Halal regim, ferice ţară! 

Aurelian 

In HI[nllH o. P. HrtO~O~f~~U 
Director 6eneral P. l. T. Bucuresti. 

uimeau, am intrebat pe marele In numele oraşului Arad atragem 
Ioan 1. C. Brătianu de ce n'a atenţ!unea d-Iai P. Andronescu Oir. 
pedepsit, după incheerea păeli, Gen. al Poştelor, asupra debandadef· 
pe toţi nemernicii cari se făcuseră care troneazA la serviciul vă mei-poştei' 
vinovaţi de trădare şi alte deservi- din Arad, ~ondus de faimosul Oh. . 
cii aduse Patriei înainte şi in Manta, căruia deşi l-a expirat cOl1ce-_ . . I slunea bIroului de expediţie incă din- . 
tlmr:ul ras.bolUluJ. In marea lui luna Iunie a. c., totuşi ('ontiIlU! dela 
bunatate Şf cu amorul ce·l caracte- sine putere să speculeze pe comerci~· 
riza, Ion 1. C. Brătianu mi-a spus: antll arădanl . 
• _ Ceeace intrebi d-ta azi m'au SusţInut - credem ooi - de puter-

mai intrebat şi alţii. Am să-ţi nlee .forte oculte (se vorbeşte Insistent 
v _ A' de bmevoltorul concurs al Drrfg. Poştet 

raspund la fel: nu am InchiS pe II. I. N('goit~), acest suspect individ 
hoţii, pe nebunii şi pe trădători in eluda tuturor anchetelor cerute pen
din viaţa politică, intâi, fiindcă tru purtarea sa necuvllacloasă ş\ ne
n'am avut destule inchisori ,şi al corec!ă c~ publ!cal, contlDu~ să terorl
doilea pentru că m'am temut zeze mtreaga vlată comerCială a ora-

w 'şului nostru. 
ca, la. un . m?ment ~at, _sa nu Deşi conduce serviciul Vămei-Poştet· 
facă el maJontatea ŞI eşmd de fn contra djspozitiunilor legii, adiel-' 
acolo să ne inchidă pe noi oame... fără de autorizarea Camerei de Co-
nU de treabă rămaşi tn minori- meri din Arad, care l-a refuzat acea-
tate"' stă autorizare, toate reclamaţiunile in. 

... . acest sens precum si cele inaiotate Dlr~ 
După cele tntâmplate en la Poştelor şi Insp. Vamal Arad au reu-

Cameră, Imi vine să cred d~ le ştt până în prezent să dispară In mocJ.
Brătianu, că, deşi n'au fost ln- sistematic. 
chişi la un loc netrebnicii din IntrebAm pe d. P. Androneseu Olr; 
viaţa noastră politică au reuşit Gen. P. T. T. dacă Individul Gh Manta,. 

w '_ condamnat de Tribunalul Constanţa .. 
sa se adune totuşi şi se prega- acum 3 ani pentru contrabandă de 
tesc să facă ei Impotriva oameni- şampanie, condamnat cu sentinţa No'! 
lor de treabă, ceeace fratele d- tale 1070/928 de Tnb. Constanţa la 1 an 
n'a voit să realizeze contra lor. puşcărie pentru escrocherII, dar afarcL 

Şi faţă de cele ce se intâmplă del~ Poşta Tulcea unde in calitate de 
,. ~ casier a delapidat sume tnsemnate,,, 

n am să-tI spun de cât atât: val mal poate ft tolerat să-şi bată joc de 
de ţara care ajunge cum a ajuns uo serviciu pubHc. 
a noastră, adică, să fie condusă de Sperăm că d. P. Aadronescu nu v81 

hoţii, de nebunii şi de trădătorfi Intârzta să la măsurile necesare contra. 
n d '+1 I d' acestui idlvld care nu face decât să. 

epe epsl p a vreme, In pf(~a compromită pe functionarII veniţi din 
marea bunătate a unora şi dm vechiul rtgat şi al cărui loc nu e la 
calculele politice ale altora... Poştă ci cu ~al mult drept la paşcărle;' 

Mihail Burilltanu -...... ' ...... -
Girant responzabll: FLOREA MOT~ 
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