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După un an ... Marea întrunire dela 8 Noemvrie. 
Cela ce se pttreu in lagdrul guver

namental este semnificativ. Pe deasupra 
a~'elei ,.perfecte armoniil( dintre latura 
tdrdnistd şi naţională, cântatd pe dife
riie coarde Ji atât de des, disensiunile 
au lflceput sa apara, ambiţiunile să 

iflsă la iveala şi gurJie ţinute prea mult 
inchise, gratie faimei autorităţei morale, 
Intrupata de şeful guvernului, şi au 
desfdcut buzele lăsând sa se Intrevada, 
rânjetul caracteristic maxllartlor gata 
sa muşte: muşcatura de colegi "tn de
plina armonie-. 

Pâna la recenta complectare a Re
genIei. trebue sd recunoaştem, lăudata 
complecta armonie dlntle membrll gu
vunu/ut şi dintft. majoritătl, deşi cuno
scuta de cdl/va iniţlaJi In situat/unea 
ei reaJa, nu trecuse în domeniul public, 
adica se credea incd de către mullime 
in existenţa unui guvern care lucreaza 
unitar şi făra nici o urma de neînte
lee,ere. 

Ultim/le evenimente doboaflJ insa, cu 
o uşurinţă pe cart drept s-o spunem, 
mi ni- o lnchipuJam aşa de rapidd, tot 
piedestalul de forfă morald pe care se 
fixase câţiva zei alguverndlei de astdzi. 
Şi odatd, axa aceasta, prin care şi 
lmprejurul careia, pillota mfTlg guver
nul şi mojoritdţlle. dettrioratd. degrin
golada sub toate raporturtle incepe: ies 
la iveald ambiţiuni tacute pând acum, 
lnvidiile apar, surda şi ascunsa de pând 
acum nein/'leeere dintre taran/şti-re
gdtenl, se răsbund cuvântul tocmai con· 
tra acelola cart au inventat termlnul 
- şi nationali - ardeleni, devine pu
blic cunoscuta, incep reciproce sabotari 
intre ambele nuanţe guvemamentale, 
In/ine se descopere sub toate formtle 
solid~tatea parlldalui care se pretinde 
cu oru preţ- al doilea partid de guver
ndmânt. 

Nu am reţine aceasta s(taaţiune exi
stenta mire conducdtorit de astazi daca 
ea 1Ul ar confirma prezicfrUe noastre 
asupra mlllt afişatei tarii morale şi 
llnitdfei desă"âşile a pariidului dela 
ca, ma tdrel, fOltd morala şi unitate 
,.perfectd", (nfdl/şala poporului in cei 
10 ani de opoziţie ca chezdşia hotarbtd. 
a unei putinţa de guvernare, dela care 
ţara urma sa aştepte toale minunile 
posibile. Şi totuşi, nu a trecut un an 
ca sa se macine aşa de compleei toate 
speranţele pe care o americăneascd pro· 
pagandd desfdşurata, a jdcut sa se 
weascd in minţtle multor oameni cin
stiţi, c.Qnvinllerea lina inlăturari grab
nice şi imediate a tutlUor nevoilor ine
rente epocei de rdacert sub toate rapor
tVile, In core ne gasim. 

ŞI nu se poate spune cd condllcdlorii 
partidubli care a dat guvernul actual 
nu ştiau dinainte necesitatea anei peri
oade tn timp, pentrll reintoarcerea la 
normaL A crede altfel ar lnsemna, ca 
daca nu a fost TIa credinta la mijloc 
atunci a fost altceva, care nu ar pu
tea justifica in aust caz, pretenţiunea 
de a cere conducerea ţareL 

Este posibil? Atunci când In toate 

marile şi micile ţări din Europa se sta
tomicea o pOllticd bazata pe o ascen
siunl! neforlatd adică lentd a situatiunei 
plecare economier, pe o evoluţie a au
stel politic~ eşalonată pe un şir de ani. 
spre a da o garanţie de soliditate con· 
strucţiunei care se ridica, Este posibil, 
să Re convingem de buna credinţă a 
partidului dela guvern care a cerut pu
terea, afişând posibilitatea unei refa
ceri dela o zi la alta dllpd o Infailibilă 
reţeta pe care numai acest partid o per 

In ziua de 8 Noemvrie a. c. va avea loc 1n Arad congresul 
partidului naţional-liberal. Vor partIcipa numeroşi delegaţi dela cen
tru În frunte cu dnii 1. O. Duca şi Dr. C. Angelescu, foşti miniştrii. 
~easemenea vor veni delegaţi ai organizaţiunilor noastre din întreg 
Judeţul Arad şi dela Oradea-Mare şi Timişoara. 

Intrunirea va avea de scop ca să arate situaţia de astăzi a ţărU 
la Implinirea unui an de guvernare national-ţărănistă şi să arate care 
este atitudinea partidului liberal faţă de criza care băntue din ce 
tn ce mai rău ţara. Tol cu aceastd ocazie se va alege preşedintele 
şi delegaţia permanentd a organizatiei din Arad. 

Congresul va avea loc în sala Teatrului orăşenesc şi va fi una 
dintre marile manifestaţii al partidului liberal. 

seda? 
Desleul, glasili vestitor de bU-:urll 

imediatI. insa CII nimic jMsti/icaif, cu
cereşte mai uşor urechi ascultătoare şi 
lşi apropie mal repedl mintile dordoa-

Faţă de apropiatul congres general al partidului liberal ce se 
va ţine la 8 Decemvrie la Bucureşti, congresul dela Arad capătă 
astfel o deosebită importanţă. 

re de astfel de stdrt decât aetl Care 
rosteşte, fară să promită, necesitatea 
fixarei mai Întâi a Ilnei temelii solidl, 

Un răspuns - fără diversiuni. 
fixare ca" cere timp, pentru ca apoi Coofrantele • Românul- vrea sA rb- I n·avem dreptul sl-I atacăm pe cel 
insa, cladtrea propriu zisd să se ridicl pandă unul articol al nostru dIn nu- actoaU, al regimului azi la putere. 
fară teama ca va putea cândva Jt nd-
ruita. Este omeneşte să fu aşa. Insa, mărul precedent, articol priD care do- EI. să presupunem ci "Romlnul" 
implacabilă, soseşte ziua socotelilor, vedeam că: ar avea dreptate: am folosit automo-
z/Ila verif/cărei. A sosit .. arătaţi acum, 1. "Automobllul prefecturii de politie" bile şi am menţinut tn posturi func
ctnstiţ~ conducători, ce s- a făcut pâna - o-am vorbIt de al prefecturii ja- ţlonarl oetrltaţl. 
in prtzent? Pentruca nu este plată mai d 
prompt ctruta decât aceia reclamald etulul şi aceasta-i face cinste O-lui 
dt multimea care şi-a pllS in câţiva prefect al judetulUi - .a fost O luna 
provisor' zel, toata i;lşl'iata ei nddejde. in concediu". 

Explicaţi-vii acum Ţuranlti - ogti- 2. 1Ilcal1rat1fe-·· de futtcţ10narl poli-
cultur'! - negustoral - comuţul -, tleneştl au fost făcute la politia din 
mesulaşul şi fabricantul - jTldustrla 
-,Juncţionarul, intelectual, totilld ,oaga Arad, tn mod arbitrar şi prin cAlcarea 
!nlmos să predaţl socotelile unUl an I legiI. Exrmpliflcam aceasta prIn câ
de lucru Este un moment greu, intt- teva nume intre care şi acela alO-lui 
legem, însă este o obltf!atiune dela care R. Giurgiu, actualul secretar al che
nu vă puttti abate.. Este obllgaţiunea sturli care dupA ltge _ ltgta ft1cutd 
cefuta de un sfârşIt de an, şi orce bi- ' 
lant care se ascunde esle dela inceput de actualil guvernanti - n-ar avea 
sus1Ject. Plin urmare vorbiţi. dreptul să ocupe acest post. 

Ştiu ct veti rdspundt. Pe deja de Acestor două afirmaţi uni ale noastre 
mult rostite tonuri se va afirma "groaz- vrea si rAspundă "Românu'-. Vrea, 
nica· situatiune moştenitd, nebănuita clci de fapt. na rAspuode, ci ocoleşte 
atunci când aţi laat condwcerea tărei, chestiunea şi-anume: 
cd acatui fapt se datoreşte imposibi- l. Noi, liberalii, cari am folosit au
Utalta dt a aduce mult promisa ime- tomobllele autorltătilor in toate fm
diald îndreptare, ca infine daca sltu- prejurărlle, in interes persona' saD po
atillnea aceasta ar ft fost dinainte cu- lItlc, n-avem dreptul să punem prima 
noscuta na aţi fi luat În felul arătat intrebare. 
Idspunderea rtmedierei ei imediate. 2. Noi, liberalii, cari am menţinut 

(Continuarea in pag. II) oamenii pe care l·am avut, fn politie 

Bătălia dela I?redeal. 
Cu jertfe mari s'a făcut tara man~: Duşmanul, supertor ca Dumăr şi ca 

dră de astbl. Cei mal buni fII al ei pregătire tecbulcA, a fost oprit zile şi 
au rămas pe cimpiile de luptI, ca prin săptămâni dearândul la trecătorile Car
lângele lor să clmenteze simbolle ţara paţilor. Am avut atunci, io toamna a
mare ce se inălt.. Dului 1916, marea bătălie de la Jiu, 

Dupa. retragerea din Ardeal arma- unde femeile înseşi au luat parte ală
tele noastre s'au retras pe Hnla de turi de soldati la luptă. Dar cea mai 
graniţă a Carpaţilor, În rAzbolu de a· indâriftl luptă s'a dat la Predeal. Du .. 
părare a pământulUi strămoş~sc. Lup- manli voiau să străpungă frontul pen· 
tau cu cea dIn urmă sforţare ,i ener- tru ca aă cucereascA cea mai frumoasă 
gle. Duşmanii noştril şi in special ,1 bogati vale a Ţării, valea Prahovel. 
GermanII ne atacau cu vestitele lor In adevăr după retragerea din Tran. 
divlzll oţelite in luptele din Apus ,1 sllvanla, armatele aoastre s'au COUS()4 

tDzestrate cu cele mai noul şi mal nu· IIdat pe linia vechei froDtleri, pe creasta 
meroase arme de lupti. Toată ofen· munţilor la Predeal. Trecătoarea Pre
si va care trebuia Iiă se produci in dealului era cea mal tnsemnatA trecă
toamna anului 1916 asupra Verdunu- toare ,1 ea Irga fi leagă mai alei as
lUf, tntr'UD DaU atac formidabil 6'a re- tAzI Ardealul cu Bucureştii, trecind 
virsat din plin asupra noastrA. ŞI noi prin valea Prahovei. 
am rezistat la Jla, la Olt, la Predeal 
ca şi in pasurile BuzAului la Table 
Buttl, CEl aceea sAlbatici tndârjlre ca 
ne venea Inconştient din rezistenţa 
aueestrală a strămo,lJor noştrll in luptă 
cu Huni, Tătari, Turci in apărarea gllel 
noastre. 

Predealul. 
Frumuseţea văII Prahovel este vea

tltl tn intreaga EuropA. 
De sus, de pe culmea muntelal la 

Predeal privirea imbrlţl,eazl Ţara 

Dar gllvernul liberal n'a ajuns Ja 
putere ţipând In gura mare tmpotrlva 
..luxului- ce face cu automobilele sta
tului ,1 nld Ifgea pentru luca drarea 
functionarilor polIţieneşti n·a făcut-o el 

Guvernul economillor bugetare - a
deeA oaţlooal tărănesc - a agttat lOii 
ani de zile chestia automobilelor fi 
cAnd a venit la putere a scos la 11-
cltatle~ cele vechi ,1 a cumpărat 
altele Doi; lar guvernul "legalităţii

- adicl tot national tărăoesc - a fă
cut, a votat şi a promulgat legea tn
cadrărli funcţionarilor poliţieneş.tI şi 

când I-O aplice, a cllcat·o I A căI. 
cat-o aşa cum am exemplificat pen
tru Arad In numArul precedent al zia
ruJal. Ce I-O fi ales din ea tn cele 
Inca. 70 jtldete ale ţlrll. O-zeu ,tie t 

PromIsiuni calcate, legi călcate, Con
stituţie cllcată - regim nou la doul 
cuvinte. Nu-I aşa c·am inceput să ne 
10telegem, Iubite confrate? 

BAraet spre Nord ,1 pre Sud se intind 
plerzindu-se ta zare culmile frumoase 
ale Bucegilor. Aici la Predeal se ri
dicA inainte de razboi o frumoasA sta
tiune cllmatericl cu vile riSipite printre 
brazt, şi tot aici era cea mal mare ,1 
mai iosemnatA gari de graulţă. Clci 
in alte vremuri triste, atci le oprea 
hotarul României libere. 

La Predeal suntem 1. cea mal mare 
loAltime a munţilor. De sus priveşti 
spre Nord ca Intr'o panoramA uriaşi 
satele risipite in depreslunea Ţării 
BAraei; T,mlşul de sus, Tlmlşul de jOlt 
OAnte-Slub pânA departe spre vechiul 
ora, al coroanei, Brafovul. 

Drumul coboarl dela Predeal spre 
Tlmişul de sus a,. de repede cei 1500 
metri, tacât IOleaua duce in serpen
Uni prin pAdurea deasi de brad şi o 
mişcare greşită ar fi de ajuns ca si 
te prlbuşească iQ prăpastia adAncA. Iar 
linia de drum de fer a trebuit si tale 
muntele ,1 UD tunel stribate dela Pre
deal-mlruot.tele de iranU ale munte
lui ca să te .coatA la lumini Jo. Ia 
Tlml,. 

In aceat loc s'a dat bltAlla cea mare 
de apArare a yAIi Prabovel, bătălia dela 

t. 
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Centenarul diecezei flradului. 
- Un oeac dela instalarea Intâiului episcop român, nestor 

loanouicl. restiuitătile de1a Catedrală şi Palatul CuHural. 

Dum1 necă au avut loc serbările 

organizate de dieceza Aradului cu oca
zia impllnirll unul veac dela Instalarea 
celu! dlotâl episcop român, Nestor 
loanovlcl. 

Serbările s'au desUşurat intr'un mare 
cadru de serbare naţională. Numeroşi 
delegaţi al episcopillor dIn ţară caşt 

preoţi v.eniţi din intr~aga dleced, au 
dat Aradului un aspesct de mare săr

bătoare religioasă. 

Te-Deumur1Je. 
La ora 9 a avut loc la biserica din 

suburbia Oala un serviciu religIos de 
pomenire a răposaţilor epls:opl ce~şi 

dorm somnul de n::1 acolo. La urmă 
părintele T. B~tlş secretaml Acade
miei teologice a ţinut o Interesantă 

conferlnţ~ arătând luptele Românilor 
după unirea religioasă dela 1700, de 
a-şi menţine religia lor străbllnă, Cei din 
Ardeal s'au adresat la organizaţiile 

episcopale din VechIul Regat, Iar Ro
mânii dlll Banat, Crlşana au trebuit 
să apeleze la Sârbli ortodocşI din 
Cari ovi1 z. 

Introducerea insă a Ilmbel sârbeştl 

tn blseClci a nemultumIt pe Romllnl. 
Ei au cerut stăruitor episcopi de le
gea şi neamuJ Jor tnel dela ]814. 
Dorinta lor se reallzl abIa la 1829, 

in Biserica pentruca mal târziu sA O 

revendicim ,i pe teren ~colar şi na-, 
tionaI. Inchină pentru biserica orto
doxA care a fost ocrotitoare poporului 
românesc şi pentru sănătatea M. Sale 
Regelui Mihai 1. 

DI. Aurel Vlad ministrul Cultelor şi 
Artelor aduce salatul guvernului şi se 
închInă memorlei primului episcop 
român Nestor loanovlcl. Bi.serlca or· 
todocsi, care a fost atât de nedreptă
tită in trecut, a căpătat astăzi intîeta
tea pe care o merită. S:lb s~utul 

ai:estel biserici treb:lie s1 se âcsăvâr

şeasc! unitatea României M~rl şi cul
tura el. 

P. S. S. episcopul Romul Cioroga
riu, aduce salatul tăranilor din Biha
ria care au aparţinut mai Îllinte de 
dleceza AraduluI. Un trecut de luptele 
comune ne 'Uneşte, căci tăranll biho
rlenl cereau cu tilrle să 11 se dea la 
1815 epfscopi de neamul şi cred!oţ~ 

lor şi afirmau că nu vor avea plce 
până nUAI vor căpăta dela impăratul 

Urează eplscopiei Aradului să crească 
şi să sporească moştenirea primită 

dela ÎnaintaşII noştrij, 

Reprezentantii l"piscoplilor din tară 
tşl aduc salutul lor la ace stă serbare 
urâlld viaţă lungă P. S. S. episcopului 
Grigorle al Aradului, pE'ntru tntărlrea 

prin instalarea lui Nestor Ioanovicl. ~ blserl cii ortodoxe. 
ca episcop român al AraduluI. I DI. prof Q. Bogdan-DuiCil arată 

La Catedrală, serviciul divin a fost meritul Arădanllor care au sustinut 
oficlat de citre P. S. S. Epls:opul lupta pentru biserica naţională. Bise
Grlgorle incunjurat de 12 preoti. Au rica ortodocsă este forma in care 
asislat Dr. min. Aurel Vlad, episcopul ne-am menţinut. Biserica noastră n'a 
R. Clorogarlu, V Q')ld!ş preşedintele avut nevoie de alte Influente venite 
Astrei, AI. Martha. preşedintele CurtII din afară. Urează Arădanilor să con
de Apel din Timişoara, corpul profe· tInue pe aceasta cale de aflrmare~a 
saraI in frunte cu Inspectorul şef. D. românismului. 
S. Svuţlanu. Dl. General lovanovici aduce salutul 

A vorbit părintele St. Cloroianu. armatei pe armele cirela stă inscrisă 
Şedinta solemnă a Adunării epar- formula: Nimic fără Dumnezeu". Cu 

hiale dela Palatul Cultural. această credlntă in suflet au murIt 
La ora J 2 a fost deschtsil- şedlnta 

solemnă a Adunării eparhlale, de că
tre P. S. S. episcopul Orlgorie al 
Aradului, in prezenta dial Auret Vlad, 
ministrul Cultelor. 

P. S S. episcopul Qrigorle. arată 
ce insemnătate a avut pentru Români 
Instalarea episcopului Nes tor loanovlcl 
in dleceza AraduluI. Era un inceput 
de afirmare a noastrA tocmai aici in 
aceste părţi atât de expuse cotroplrl! 
ungureştl. Biruinţa dela 1829 era bi
ruinţa principiului de viaţă românească 
pe care o cereau atunci deocamdată 

Predeal, pe care o comemorAm asthf. 
Aici şi-au pus toată tăria duşmanii 

ca să străpungă tara fn două. 
Mareşalul Falkeohalm care condu

cea operaţiile io Transilvania, a in
drcinat pe generalul aUlitro-ungar 
Staabs cu această misiune. Generalul 
Staabs dispunea de două dlvlzll: una 
germ a llă, proaspăt venită depe frontul 
din Apus; şi alta austro-ungarA. 

Iar noi cu două dlvlzil, una luată 
de pe frontul dio Dobrogea trebuia să 
apărăm trecătorile muotHor dela Bran ,1 până la Buzău. 

Lupta. 
Armatele noastre in retragere au a

juns ÎI] ziua de 12 Oet. pe Hola de 
frontieră la Predeal. DupA planurile 
man'şalului Falkenhelm armata gen. 
Staabs trebuia să urmAreascA de a
proape pe Români, si nu-I lase să se 
tntArească pe frontieră şi să pătrundă 
deodată in Muntenia prin cele 6 tre
cători: Brao, Predeal, Predeluş, Bra
tocea, Tabla But!! şi Buzău. 

In ziua de ] 2 act. s'a ioceput atacul 
primei HoU de-a lungu] granitei. De
oarece Predealul era greu de atacat 

soldaţIi aoştrli care au ridicat peJ n 
sângele lor, România Mare. 

Dl Inspector S. Evu/ianu, aduce sa
lutul Şcollei româneşti, far Dt Au
jlustla Lazar şi senator C. Teodorescu 
vorbes~ in numele prefecturef şi mu
nicipiului Arad. 

La armă Dl Senator Vellcl a cetit 
motlunea redactată de DI V. Goldlş 
secretarul Consistorului. 

Concertul relfgios. 
La ora 5 a avut 1 ~c in sala Pala

tului Cultural un mare COD cert rell
gloas dat de Soc. de cântirl "Armo-

din fată, duşmanul şi-a concentrat a
tacurile la răsărit de Predeal, asupra 
muntelui Susaiu), pentru ca să la Pre
dealul din flanc. In zilele de 12 şi 13 
O.:t. a urmat uo bombardament Infer
nal. Tunuri de toate calibrele dela cele 
mal mici până la marile mortlere a
runcau mii de obuze asupra tranşeelor 
noastre săpate in stânca munteluI. Sub 
ploaia uclg·'Hoare de foc şi fier ele au 
nimicit, iar întăriturile lor au fost dis
truse. In fehl acesta prima Unie a fost 
cucerită şi dela 17 act. se incepe bom
bardamentul asupra gării Predeal, a 
statlunel Predeal şi a satului numit 
Predealu] de JOI. Acest bombardament 
formidabil a ţinut dela 17 O::t. până 
rn ziua de 23 Oct. Toate atacurile duş
manilor au fOlt respinse. Soldaţii noş
tril mureau in tranşeele lor, dar nu 
cedau un pas. 

Insi in ziua de 23 Oct. se dă atacul 
general CU forţe mari ,1 proaspete. 
Trupele noastre erau in a zecea zi de 
luptă neincetată de apărare. 

Coloanele mari du~mane reuşesc să 
străpungă linia de tranşee şi să se a
propie de llnla ferată spre a ocupa 
gara. Lupta devine piept la piept Sol-

nla''', de sub conducerea prof. At. 
Llpovao. 

Gum primesc Invătătorii salariul. 
Dl Gh. Ciuhandu a ţinut o foarte Nu odatil. am avut ocazia să 80nstat, 

Interesantă conferinţă despre viaţa şi că mu'ţi dintre invâtătorif noştri nu 
insemnătatea lui Nestor Ioanovlcl, prl- se plâug atât de mlcimea salariului, 
mul episcop româ!]. cât de primirea neregulată al luI. Trist 

Activitatea publicistică a părintelui dar foarte adevărat! Cu tDate că sunt 
Ciohanju merită toată lauda. După 4'1ispoz1llunl in temeiul cărora salarllle 
lu.:rările prin care fixează atitudlaea fuucţlo(}arllor publici, - in conseclnţă 
bisericei noastre ortodocse faţă de şi ale învăţătorilor, sunt a se plăti În 
uniţi şi celelalte se~te, Ds! a publicat 20 ale lunii. In rare cazuri, mal ales 
o foarte interesantă monografie tratând tll judetul nostru, dacă s'au putut exe
câteva aspecte din viata lui Nesfor cuta cu prontltudlne aceste dispoz(
loanovlcl intr'p broşură apărută fn tlunl. 
tipografia D,ecezană cu prilejUl su- Două sunt cazurile cari contribuesc 
bărilor de acum, la plătirea neregulată a salariilor in .. 

Buletinul of!:ial al dlecezcl Aradu· vătătorllor. Am zis: statuwi.e.-de-plat.ă 
lui a ap~rutintr'ul'! număr special cu şi reilua gospodărie a perceptillor şi 
Interesante articole de P. S. S. epls- a Admlnistraţiilor Fmaociare. Sisttmul 
copul Grfgarle, episcopul Clorogarlu de a se achita salariile, prin aşa zi
DI Vas!lie Goldiş t Trei FăgJ.reşeni) sele statute de plati, s'a adeverit a fi 
dr. Gh. Cluhandu, etc. foarte nepractic' şi primitIv. 

AniVersarea episcopiel Aradului a Pentru documentarea aflrmărllor me-
luat forma unei măreţe manifestărI le, e de-ajuns să mă refer la lungul 
româneşti, slăvindu-se prin biruinţa Istoric al intocmfrlf şi plătirl! acelor 
Biseiicei noastre, bIruinţa însă-şi a statute (Revlzorat, Inspectorat, iarăşi 
vieţII române·şti in aceste părţi crişane Revizorat, Administraţie Financiară, 

Am avea de făcut numai o singurA Percepţie, chitante Invătătorllor). 
constatare: că serviciul divin va tre- i Şi pe lângă toatA munca (inconştf
bul să fie pe viitor mal Bcurt pentru I ~ntă) ce se depune la aceste birouri, 
ca să se termine cel mal târziu la I de regulă lIqufdf\rea salariilor, nu se 
ora 11. Ed. g. poate face la o dată fixă in lună. Se 

.. • v- -- ...... ,".... intârzle din oarecari cauze, intr'un fel ori 
(Urmllrea din pllgina l-a) altul. Adeseori insi, şi când statutele 

Acest răspuns care de câteva luni a de plată suot terminate la timp, şi 
şi inceput să fie dat,' cuprinde in el invătătorll au obtInut chltanţele, totuşi 
fdrd nevoia unui alt comentariu, no- salarlile ou se pot ridica la 20 ale ]u

Ilunea p1t:gotirei politIcel necesară con- nil, cauza: Percepţiile n'au numerar .•.. 
durerei unei tdri, pe care partidul Do- ŞI de-alei incepe calvarul bietilor 
mniilor-Voastre o are. noştrI! învăţătorI, cari bat la uşa Per-

Dar bine, se poate ascunde în bu~u- cepţiei săptămâni şi IUDI intregi pâ
narlll iiletcei unui partid dela guvern, nă'şl pot ridica salariul. CilZuri sunt 
întreaga sltuatiune a unei fări fără ca destule in judetul nostru' 
al doilea partit cu pretenţie de 2uver- Câte pagube materIale de-aici I .•• 
nare să nu poatll avea discernământul E timpul in care relele aceste să se 
acestei sttualiuni? Care a fost atunci indrepte. Invătătorli noştrU dela carI 
activitatea de opoziţie Q acelui partid? se pretinde atât, trebue să fie pTătltl 
Care a fost rolul lui de controlor aI regulal tn fle:are lună, Lucrul acesta 
actelor guvernului dacil atunci când se va putea face numai atunci când 
ajunge la conducere, afirmă neştiinta vor fiI s.:oase din uz statutele de plată 
situaţiunei pe care trebue- so domine? şi se va illtrolfuce sistemul de plată 

Cade prin urmare această prezum- a salariilor prin carnete, statornlcln
ţiuTle care cală a fi transformată în du"se zI de plată prima zI a lunei. 
scuză. Şi dacd vreţi, Domnilor, să cin-
stiţi conducătorii de astdzi, să cunoa
şteţi lealltatea, adevărul, aturzci tra
geţi cu urechea la şoaptele - deo
camdată - cale se întretaie pe toata 
intinderea tărel, şi ascultaţi, ascultati 
ascultati bine: nu vi se pare cll auziţi 
clar, precis, din ce ln ce mai insistent, 
din ce in ce mal tare: "Ne-ati inşIlat 
ne-aţi înşelat". 

Chişineu-Criş 29 Octombrie 1929. 

In acest scop, Administraţiile Finan
ciare precum şi Percepţiile lor, să fie 
astfel organizate racât să poată achita 
la această dată, toate salariile funcţio
narilor. 

It • • • " • • • • • • • • ... .. • • 

Tot cu promisiuni din partea Na
tional~ Ţărăniştilor! Ni saLI promIs multe 
din partea lor Însă putine s'au realf· 
zat. ŞI cele de mai sus tot promisiuni 
au fost .•• Se vede opera lor. 

_i ... 

Ştefan Popovlcl. 
advocat --C.Pacu.j r -' 

daţll noştrll in retragere se barlcadează 
in restaurantul gării şi deacolo cu o 
mitralieră a ţinut la distanţă pe duş
man, lnr-At câteva ore nu a putut o
cupa peronul şi clădirea gărll. 

Satul Predeal a trebuit să fie ocu
Plt citsă cu casă. Din mândrele vile 
nu a mal rămas la una decât morma
ne de ruine. Totul a fost distrus in 
această luptă pe viaţl şi pe moarte. 
Şi pretutindeni ză-:eau acela care se 
tnfrAţeau prin moarte cu pământul pe 
care il aoăraseră cu pretul vieţii lor. 

• DiK şan/urile nivelate de bombardament, 
dintre dărâmături, apar ca.davrele apărătorilor 
striviţi între pământ şi acoperişul de lemn. 
Ei s'au luptat ca nişte viteji zile de-a rdn
dul, cu faţa întoars4 spre Ardeal-. 

Aşa işl eXţJrlmA admiraţia un cro
nicar dllşman in faţa erolsmulul sol
datului român. 

Iar un altul ne des:rle tn lapidare 
fraze prăpădul de foc ş! fer sub care 
a trebuit să lupte, să retlste şi să 
moară pentru stânca de piatră pe care 
o apăra, acelaş soldat al nostru. 

Aşi a fost marea bătâlle dela Pre
deal din ziua de 23 Octombrie a anu
lui de veşnică şi glorioasă amintire, 

1916. Cu asemenea jertfe grele s'a 
înfăptuit România mare de astăzi, În 
care toti RomânII suntem libl"ri să 
trai m in datinele noastre străbune şi 
să vorbim, UrA teamă, româneşte. 

Noi n'am opus in fata tUl1urllor de 
toate calltăţtle ale duşmanilor, tn faţa 
armamentului lor complicat, decât su
fletul nostru românesc, acest suflet ln
sdat de o ţară mare, acest suflet nob!l, 
care trebue să se Întindă astăzi peste 
intreg pământul românesc, spre de-
plina noastrA biruinţă. • 

Soldaţii noştrll au stropit din belşug 
glla pe care o apărau. ŞI mărturfe stau 
acolo mode&tele cruci infIpte deaiupra 
locului unde dom cel fofrătlt' pe veci 
cu piatra tare a munţilor. 

• 
Am trecut in vara aceasta pe acolo. 

Am văzut cImitirele dela Predeal şi 
Azuga. Cruci de lemn pe care ploile 
" vremea au şters numele, stau in 
mijlocul brazllor. 

Le-am revizut tntr'un amurg de 
August. când o ceaţă uşoară, umedă, 
se lăsa pe intinsul văilor ce vulau 
altădată de zbuciumul luptelor. Raz.e 
de Boare, ultime raze de soare se stre-
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-De uorbă cu Badea ~~r~st~s D~ntru f~~t~1 ~refect W Hra~ului, I~n 6~or~~stu. 
Nori grei de toamnă tş! uşurau po

vara cerolndu-şi ca prin sită picurII 
reci, obraznici. Pe plata I mplratul Tra
ian ;băltlcelele Imăloase lăsau pete 
Incll ce se îogânau cu cele ale pase
fllor res!gnate şi iDşlruite la poalele 
vânzătoiHdor motoiate pânâ la os. Doar 
11mbutele raţe şi gâfâind ele g:lşte pă
reau a, tnviora acest tablou posomo
rât, oferlndu-se parcă să fie duse la 
un loc urcat, fie chiar şi masa de bu
cătărie.,. numai să se mal primenească! 

Gheorghe. I 
ruşln~a: ~u văd, domnII nostri, că râd I Dupti cllm ~m a~unţat în nllmărul I Slujb~ a fO,st ofi::iafd de ~reotli: 
stră'ml 10 pumni văzând cum li-se precedent al zcarlllUl, Ia 25 Odombrie I POPOViCl, luncu, Codreanu Şl Vulpe 
umblă lor tn treabă si DU se imă- s-a implmit un an decând Ion Georl!escu, din Timişoara, 

C
'eOalsec

a
, ă laCucmj va peă ghete, când â m1ierg fostul prefect al judetului Arad, a trecut In aFarti de membrii apropiati ai 
, neman ŞI no '- rom a - - t 1 '1' 

ne putem îneca a~i la câţ:va paşi in In ru, ce e ~feme. Cu această durtfoasă familiei am remarcat printre asistenti 
tiaă, noI sărmani pe cari ne aduce ocazlt, sotla decedafului, D-na Elena pe doamnele: Consuda Lal/gier, ing. 
la oraş năcazul nu petrecerea. a,eorgescu,. a ţinut să prăznui~s~ creş- St. Mateesca, Dr. Robu, jud. Orezeanu, 

- C~lar la, de ace~te mă gândeam tm~ştf ammtIrea regretatuluI diSpărut Ing. Şapira, Ing. Petrescu, L-col. Să-
şi eu c~nd mal agrătt, B:\deol , prmtr'un para:;fas ce s-a oficlat Sâm- VOill, jud. Ionescu, Ing. Zamfirescu, Dr. 

- Bine că le mai ,găsesc .ŞI fntre bătă 26 Oet. (Sf, Dumitru) la Cated- Cotfoia, Dr. Spiru, etc. 

Dar bietii oamenll?1 Prin tina ce trece 
lleste glesne, ai crede că te nărno)eşti 
prin vre- un târguşor dela ţară. Cine 
ar crede că la cInci paşI de acest 

DVoa~tră de acel, can ne mal poartă rala ortodoxa a oraşului. 
de grijă I Dar nu cu vorba, ci ne- ar C·· • Mat erau de faţa: intreaga delfgaţi~ 

permanenta a organizaţiei partidului 
national-liberal in frunte cu D-nii Dr. 
MIhai Mărcuş şi Dr. Ion Ursu, mulţi 

membri al organizaţiei din oraş şljudef, 

precum şi o • numeroasă delegaţie de 
ţărani din judt ţ, 

plăcea nouă săteoUor să vedem şi omcidenţa a făcut ca m aceeaş zi 
f<lpte... sti se comemoreze 100 ani de la în-

,. potop se găseşte CInema-Central cu 
pardosirea el gralldioasă de asfalt
extrafin ?! 

Aceasta a putut să răsară peste 
noapte ca din poveşti cu tot cOllfor
tul; piaţa de paseri de alături a ră
mas aceaşt părăsită şi prăpădîtă, nici 
măca.r groplle-i nu I-se umplu ca nisip. 

Badea clipi din dreptul cu multă scâunalea primullli episcop român 
semmficaţle şi luandu-ml braţul mă al Aradlllul, astfel cd o buncI parte 
trase mal ,Ia o parte şi-şi continuă dintre oficialitaţi au fost nevoile sd 
:D("fsul ideilor: participe la şedinţa festIvă ce s'a dfS-

D~mDiI. nostri ne bat multe la U· fdşurat la palatul Cultural tn prezenţa 
recbl, ne ImbatA cu multe verzi-uscate ". , , Dllpd slujba de la Ciîtedrală o parte 

a asistentii s-a dus la cimitirul ora
şului unde s a mai o/iciat o scurtd 
slujbă, dupd care familia a împarţit 
tuturor săteni/ar adunati, pomana in· 
datin"td. 

crezând că şi noi suntem aşa de orbi mlmstrlJlul Cultelor,. a .autofllăţ~~r şi 
cum sunt dânşii cari nu vor să vadă a reprezentanţilor blseflceşti vemtI din 

Din :ltari refl~xli de edili tate oră
şenească, pur-8iădaDă, mă trezeşte o 
voce răguşită: 

tica asta prin care ne necăm pentru tot cuprinsul ţării. 
o bucată de pâ!ne ... Dar să trezesc lotuşi la parastJs a asistat un public 
şi do~nialor când păţesc ca şi m~1 destul de nIJmeros, care, prin prezenta 
deuneZl un domn senator, care VOIa . 

- Ce te aduce. Domnule, prin po
topul ăsta? Cel puţin DVoastră să fiti 
scutiţi de frământarea acestei ImăII! 
001 sătenil ..... 

să facă referada prin Şiria şi a venit sa a ţl~~t sa aducă . un pios omagiu 
de acolo cu geamul spart la rnăşIDă. memonel dispărufulul. 
Apoi la Cintelu când voia să vor- ------------------------

Intors spre cel ce mă agrăi recu
nos c alături de Dlşte paseri ,ce se 
sbăteau în tloă, pe Badea Gheorghe 
adăpostit În dreptul trăsurI! cu umerii 
strânşi iotr'o şu bit ciuruit! de vremuri 
şi năeazuri. 

- Ce zici la vreuna ca asta Badeo?l 
- Ce să zic, aşa trebuie să fie! E 

vremea eli Aceta ce mă Dăcăjeşte este 
orbirea domnilor nOitrl, cari cond ac 
oraş..,!. Eu văd mai bine prin ,lta asta 
.de ploaie şI el DU văd prin ochelarII 
cel groşI. .. Se fac lucruri frumoase la 
ochi: grădini de fiori in toate coltu-

... rIIe de străzi şi aci pe piaţa asta nu 
ee aduce nld-o trăsuri de nisip. Ne 
lasă ale! in glodul ăsta de mai mare 

bească poporului şi nu veni să-I asculte 
de cât angajaţii dela primărie: poli· 
tiştil şi păz.itorii de noapte. Crezi că 
ou li-se deichide nici acum ochII să 
vadă, că tăranli ,'au săturat de el ca 
şi oaia de râie?! 

- Aşa să vede că domnialor nu 
voesc să se deştepte dIn visul lor de 
un an ... incep şi eu a dăpăna gândul 
Badea mă intrerupse srângâodu-m! 
mâoa. 

- Să se rezească odală şi să se 
ducă ca Dumnezeu, că pe noi ne-au 
secătuit şi stors cum storc eu apa ce 
curge pe şuba asta petecoasă I 

ct. 

Criza acută din sânul guoernului. 
Nici nu a implinit un an de ex{stenfii I din doud nuante bine deosebite: deo

Il actualul guvern este sfii~iat de grave parte naţionalii ardeleni şi de cealalta 
şi adânci Jt!cţiuni între membrIi care parte ţărăniştii dlui 1. Mihalache. 1 imp 
ii compun. E,a firesc sa aiunga la a- de un an de zile nu au facut altceva 
ceasta situatie. şi unii şi alţii decât sti se spioneze re-

Partidul national-tărelnesc a venit c/proc şi sd observe ca nu cumva o 
la cârma ţarii in I/rma unei demagogii tabara sa câ~tlge mai mult, să ;ie a
deşantate de 10 ani de zile în care au varztajatd in defavorul celeIlalte. Ra
fost intrebuintate toate mijloacele de portul moral de forţe trebuia sti fie 
ponegrire a partidullli liberal şi de pre- mentinut, Cât a fost de şubred acest 
zentarea lui ca du~man al natiunii. "raport" s'a putut vedea in ultimul 
Când a ajuns la putere partidul na- timp când evenimentele survenite odata 
jlonal-tărănesc nu a putut să facel fală cu moartea Tegentului G. BUZdugan 
imense! rilspuneri ce-şi asumase. au arătat in toată cruda şi ironica lor 

In primul rând partidul acesta nu a goliciune, patimiie şi suspiciunile ce di
avut unitatea de acţiune şi unitatea de vizau pe membrii guvernului, 
vederi. Ei a ramas mai departe format In preajma remanierii, DI Iuliu Manlu 

face eforturi tlispetate ca să-i împace. 
curau prlntre brazII inalţi şi scăldau Nuanta ţărdmsltd care era vorba să 
intr'un nimb de aur lemnul înegrit de fie "lucrata", a pus aellm conditii care 
'Vremi ai anilor. Este veşolca, stator- scH asigure dtrectlvele şi in acelaş timp 
nlea glorie de care se vor impărtăşi sd o pună la adapost de eventuale 
acel ce-şi dorm somnul lor acolo, in surprize. Iar Dl Al. Vaida- Voevod su
peisajul pădurilor de brad şi ln zvonul părat. s'a ntras la Cluj intre dracU 
de ape năvalnice. chemăriştl şi aşteaptă sd i se facd 

Şi. am privit de sus, de pe culmea dreptate şi sa descailee (pentru a câfea 
munţilor deJa Predeal, cum io vale se Olfă?) victof/oS in Bucureştiul Jana
intlndea, pierzându-se tn zările roşii r/ot In care se acomodase de altfel 
Gle amurguluI, mărita şi libera ţară a foarte bine. 
Ardealului. Şi, dincoace, spre Buşteni, Dl lllliu Manlu e in rllatarea unei 
strălucea, in bătaia razelor stinse ale formule de impacare ca sa treaca punc
iloarelui, crucea inaltă durată in granit tul nevlalgic, rtmanifiea. Oricum s'ar 
şi fer, sus, pe creasta golaşă a Caral- infăptlf' aceastcl remaniere un lucru 
manulul, in amintirea luptelor ce s'au este sigur: că zllele guvernului sant 
purtat dela Predeal şi până la Sinaia I numărate ,i că peirea lui va veni in 
pe valea PrahlJvel. J primul rând prin discordia m~mbrl!or 

Deoparte era ţara Idtalulul, ţara cân- de două nuanţe total deosebite, ce-l 
tecelor fără de tarA, minunea din basme, compun. 
Ardealul liber, spre care muriseră eroii In lipsa adevdrat~i opoziţii. deschi-
-dela Predeal şi de pretutindeni. daea parlamentulm va p r e z t n t a 

ŞI, dincolo, era crucea... Simbolle! tragicuL tablou al răJuelilor tutre mem· 
cruce ridicată aici in Inima tăril! bni pmtidllJul ce conduce·ţara. Pentru 

Tu stai acolo. cruce de granit de noi~. care a~ adus totdeau~e in slujba 
fer, dominâod zările şi vremurllf', slm- ţăm, serlozdatea şi pregătirea pe care 
bol al credIntei ce ne-a însufletit atunci le dă o indelungata guvernare, este o 
când, sub ploaia de gloanţe de obuze fericiM ocaZie o constatel că numai cu 
şi de fOCI am reti stat până l'a moarte; d~magogia fie şi de 10 ani, n~ e de 
al acestei credinţe oebirulte că pă- ajuns ca sd se conducel o Iara, In vre
mântui liber al Transilvaniei, pentru muri de .refacere şi cons~lidare după 
-care au murit eroii dela Predeal şi un rd:boru care a zdrllnClnat din tt
de pretuHndenl, va fi al nostru in vecii meJn mtreaga noastra organizare. 
.vecilor. prof. Ed, 1. Oelvelnescu. IIderim. 

, 

La Congresul partidului naţional-liberal din 
oraşul şi judetul ARAD, ce va avea loc 

Vineri 8 Noembrie (Sf~tii Mihail şi Gavril) 

în Sala Teatrului Orăsenesc 
~ 

vor fi reprezentate toate organizatiile comunale 
din judetul Arad, prin reprezentantii cei mai de 
frunte, gospodari şi harnici, ai acestor comune. 

Fruntaşii satelor româneşti de pe văile Crişului 
şi a Murăşului, vor avea prilejul să asculte cuvântul 
respicat al celor mai de seamă conducători ai par
tidului national-liberal, în ceeace priveşte actuala 
stare a treburilor obste şti. 

Unde duce prietenia guvernului cu Ungurii. 
In zilele trecute a incetat de a mal partidele din opozitie şi pe conducd

apare "Reggeti Ujsag", unul dintre ctie torii acestora, căci având cu un cola-
6 ziare ungureşti dm Arad, cari apar bOTator mai mlllt, credeau cti vor pa
zilnic. tea sufoca nemulţumirile populaţieifaţd 

Nu ajost zi, ca aceasta fiţuica evrfO- de guvernarea Dlui Maniu şi a oame
maghiara sd nu pllblice :cele mai ne- ni/or sdi. 
închipuite minciuni şi batjocuri despre Proprietarul şi redactorul ,esponsa
tot Ce este românesc. Nu a fost cruţata bil al ziarului adormit în sânuJ IUl A li
dinastia, regenta, ţara, oflcUle statului, ram, dupti ce şi-au Implinit misi.mea 
armata şi partidele car; au in progra- în România-Mare neconturbati de ni
mul lor binele şi fericirea Neamului meni. s'au funşat preste noapte fn Ju
nostru. In acela?! timp, nu aptirea un bita lor Ungarie, de unde vor putea 
mimăr, in ca,'e sii nu se preamareasca sa-şi cont/nuie şi mai bine opera de 
Ungaria şi toate aspiraţ1unile de revi- ponegrlre a tării române~ti, lăsând aici 
zuire a tratatelor de pact', pe care It> şi o multime de datorit .• 
sustin descreeratii dela Budapesta faţă Arum, dupti ce ambii au ajuns la 
de ţara noastrti şi faţa de celelalte ţărt adapost, s'a oliat, cd ali fost dinadins 
născutr Şi melrite prin rectificarea isto- pu~l la cale sd distruga, sti denigreze 
ritl emanata din tratatele de pace. fi sa atace toate întocmirile de stat şi 

Timp de un an intreg, scribii dela pe bărbatii cari poarta Ia suflet in te
acest ziar de bulevard şi-aII jdeut de resele mai Inalte româneşti. Sa mai a
cap, fărd ca Prejectura, ori politia sti flat şi aceea, cd Zamora S. jdnos fu
le fi cerut socoteaM, căc; inaintea act- sese învoţător in Solnoc şi că a Jost 
stora erau mai preţio,lse prietenia şi unul dintre cei mal de seamă co/abo
simpatiile de cari se bucura guvernlll lafori ai lui Kun Bela, pe timpul co
in presa iudeo·maglziară, decăt cele mai munfsmulai. 
arzătoare interese patriotice şI naţionale, Dândll·se şi in Ungaria amnlstle, 
cari erau zilnic terfelIte de piraţii con- efau liberi "sti se refflgieu- dm calea 
de/ului. aicI, la frontiera tărU. valahilor - vor zice ei, - cdci aici au. 

justiţia şi-a (tiClit datoria, ctici a în- lucrat în draga vaie, dupa dorinţele 
cărcal in gâtui acestuI ziar nu mai celor dt la Budapesta. 
puţine, de cât 27 procese de presel, cari Dupd cele lntâmplJte, suntem în drept 
insă erau infructuoase pe urma protec- sti ne intrebăm: Unde au Jost PreJec
tiei de care se bucurau Zamora S Jd- tura, Siguranta şi Politia in curs de 
nos şi Nagy Ddrziel, proprietarul ŞI re- un an? La ce ,'a restrâns activitatea 
dactorul responzabil, inaintea cehr ce acestora, dacă ele nu au văzut şi nu 
au datoria sd vegheze asupra bunulUi au auzit nimic din cele ce s'au peire· 
mers al trebilor din O!aşlli şi judeţul cut aici, la 18 klm. dela frontiera ţel
Ara~. Ne p,ut!m face Idee dtspr~ c~Ie I rU? Sub aşa conducere şi obladuire, 
ce sau sr.ns in coloanele zlarulm dIS· suntem noi şi statul nostru 1" sigu
părut, daca în cu,rs ~~ un an a fost ranţa? Este permis, ca de dragul par· 
lTlcdrcat de ctiire JustiţIe cu 27 procese veniţilor şi spionilor să lăsaţi să se 
de preSa. distrugă aceea ce voi nu aţi creat? 

Guvernantilor le-a venit insd bine lald unde am ajuns pe urma dra-
cltnd "Reggeli Ujsdg" ataca fărd re- gostti D-lui Maniu pentru Ungllfl ,i 
zervt şi intr'un stil lipsit de ulbanitate acoliţii lor. 
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InIORmft,\IUnl. 
Fraji săteni, 

La 8 Noembrie orele 11 dimineata veti asculta 
cuvântul autorizat al fruntaşilor noştri 

1. G. Duca 
Dr. C. Aagelescu 
Gea. M0'f0io. 
Al. Lapedato. 

şi altii cari vor vorbi despre n!cazurile ce ni le-au pricinuit 
gu.,ernantii de astăzi, - la Congresul organizaţiei noastre ce va 
avea loc în sala Teatrului Orăşenesc din Arad. 

..." - , .- ""'-'w- uP .. * .... ,t • ... - . • se.'.... uz- .e ..... 

Cercul de Recrutare Arad a
duce la cunoştinţa tuturor gra
delor lnferioare dln rezervă şi 
miliţU, că dela 2 Noembrle 1929 
până la 16 XII. 1929 se face 
viza livretelor la Prefectura po
litiei Arad Intre orele 8-12 şi 
14-18 

Instructiunile de detaliu se văd 
In publicaţiunile afişate In oraş 
şi la diferite autorităţi. 

Acel cari nu se vor prezenta 
Iă viză vor fi daţi ca nesupuşi 
şi 11- se vor aplica sanţiunHe art. 
224 bis din Codul Justiţiei Militare. 

Şeful Bir. II Mob. şi 

Ştiri teatrale. 

ln ziua de 15 Noemvne turneul Tea
tralul National va da o singură re
prezentatie cu piesa Mary Dugan este 
vinovala 7 piesă cu un caracter pollţlat, 
ce s'a jucat de nenumărate ori pe sce
nele teatrelor amerlclne. In Europa sta 
jucat deasemenea la Londra, Paris ,1 
Berlin cu UD deosebit succes. La Bu
curtşti piesa aceasta a'a reprer.entat 
io Studioul Teatrului N a110nal ,1 cri
tica a gAsit interpretarea la inAltime, 
Ansamblul trupei are in frunte pe Dna 
Agepsloa Macrl-Eftlmiu care joacl ro
lul Maryei DugaD, pe Dnlt Petre Starza, 

.. Puta, etc. Piesa se va reprezenta tn 
S-a remarcat ci la parastasul oflclat decorurile in care a fost jacată la Bu

In ziua de sf, Ocmltru cu prilejul im- cureştl. 
pllnlrll unui an dela moartea fostului • 
prefect al judetului Ion Georgescu, un LI sfârşitul acesteI luoi se nunti 
inalt personaj politic, care fusese in turneul teatrului Regina Maria tn frunte 
atrând. legătură Itât cu rAposatul cât 
,1 cu organlz.aţla liberalI, deşi prezent ca V. Maxlmilian. 10 repertoriu sunt 
In Arad - sau in apropiere - ,1 deşl luccuele stagiunel Topaze ,1 Aventura 
Invitat, n-a tlnat să II parte. Dlul DOfjan, Clre a repurtat in aoul 

Mentlomlm că a scăpat singura OCI- trecut un deosebit auccel pe scena 
zlune ce I B-a prezentat şi prin care . 
ar fi putut dovedi tn mod mărinimos teatrului din pasajul Comedia. 
că legăturUe sale cu Aradul lunt ceva I . CONCERTE 
mat au bstanţiale decât nişte simple ,1 fM 
fortuite escapade vanător~,tl. \ In seara de 7 Noemvrle va avea loc 

• ' tn sala de concerte a Palatului MlnQ-o 
Se observă adesea o damă tn- riţllor concertul planlstulol orb, dl la

sotit! de gardieni publicJ, purtând Ua &hlatiner. 
coşuri In mAnă şi făcAnd târgui La sfârşitul acestei luni vom avea 
pe piaţă. două mart concute date de marele 

Intrebăm pe OI Prefeact al ju- vloJlnlst Oeorge Enesca in sala Pala· 
deţului Arad dacă Intrebuintarea tul Cultural. 
acestor oameni plătiţi de Stat Va fi pentru IubitorII de muzlcl ade
pentru a face pe ham aHi, ca- vArată un fericit prilej de a alculta pe 
drează cu adevărata menire ce neuitatul Enescu, care a dus faima nu
trebue să aiba, de a veghea şi melul romAnesc pânA dincolo de ocean, 
ş1 menţine ordinea publică, cu cerind America, cu talentul sia. 

S · • · " " pt O nil • 
Cunoşteam p.ini acum decurând o I tutlndenl ve11 vedea diferite exempla-

- lingură categorie de Ipioni profesio- I re din aceste "URECHI LUNGI-, cari 
nI şti, cari lucrau şi lucrează pentru se trudesc si prindă un cuvânt sau 
Interesele " in solda statelor Intere- douA din convorbirea paşDlcllor cetă
late, pe aşa zlşH spioni ..,naţtonali" lenl, pentruca apoi cu competlnta ce 
Iau aren_1 Informatori etc. etc. ar face cinste unor pensionari dela 

Ace,tla aa meritul de a preveni .Mărcuta-, si formeze note intregi 
ori ce riu ar pomi contra Itatulul ce. evidenţIInd vinovA11a politici imagi
aervesc, adiel propria lor natiune narl a celor ce nu lunt pe placul unor 
daci eventaal nu sunt recrutati şi din anumite persoane. 
alte neamuri. 

De curând in să, au aplrut - ca ciu
percile, dupA ploaie - o pleiadA de 
"spion''', cari dtparte de a fi din 
categoria celor dintii, au urâtul obl
ceL de a spiona chiar pe conationalii 
lor, din Interese meschine politice. 

Aceştt trepăduşi, cari fac .sluj" ina
iotea stlpinllor lor, fac parte din eea 
mai declasatl specie umani, sant 
lepra societAte! şi cu aceste epltete 
le pot numi ,1 acel care patroneazl 
,i IncurajeazA aceastA ceatA de oa
meni perduţi. 

Uitaţi-vA prIn cafentle. restaurante, 
prin pidele Dubnce, pe strAzi şf pre-

De ce atâta uri Domnilor 1 •••. de ce 
atâta murdărie snfleteascI1 .•.• , nu vă 
gânditi cA aceşti spioni Improvizat', 
aceşti oameni pierduţi, ori bUl, des
gustătorl, vor intoarce frontul odatl 
conlra patronJJor de IZ! 1._. 

lntrebulnta'l Domnilor această pleavl 
dar iDtrebulntatl-o in alte dlrec11unl 
că slavi Domnului! sunt atâtea direc
tiuni tn care se pot Intrebuinta fn 
aceastA tari blagoslovitl de Dzeu ,1 
oropsitl de oameni_ 

Vom vedea daci a mal rămll un 
pic de obraz eelor ce le ftlu cu 
musca pe căciulă. 

Bicfu,cI. 
iii Girant responzabll: Z. HANDOCA 

Sub regimul ,,1 eg CIlitiitii " • 
Odată cu venirea actului rtglm de 

tristi menorle $'a inceput subita tn
loculre a fu actionarilor vechi, clnstlţ! 
,1 cu experienţă, prln oamenII regi
mului neprIceputi fi cu activitate ce 
frizuzl· parchetul. 

Unora din functionari II ,'a Invocat 
că au f08t numiţi in funcţiuni in ulti
mul timp, fiind puşi in disponibllltate 
pentru rldl ;olul şi stupidul motiv "e-
conomll bugetare.-

Altora li I'a Invocat motivul tot atat 
de ridicol şi stupid ci sunt tn etate 
fiInd penslenatl inainte de a avea 
vârsta prevhutl de lege. 

Alţn au fost mutati "in Interese de 
lervlclu· chiar tn timpul 'eroei. 

AltII vor fi declarati "Inutil- Bau mal 
exact Indl'zirablll. 

AlţII in fine au fost suspendati pentru 
tnscenări de care au fost absolviţi de 
cari au fost incadrati. Este probabil 
ca acestora să II se Invoace articolul 
133 din Itgea organlzlrll poll11el şi 

sA fie puşi in disponibilitate, ca unii 
ce n'au ficut serviciu 4 luni. 

2 scrisori şi chiar prin vizita lHl la doml-" 
clllul mea, unde credea că locueşte

Comisarul VAleana. Scrisorile ,'au de· 
pus la parchetul impreună cu denun
Duntul ce s'a făcut. 

6. A fost reclamat pentrucă a aresta~ 
ftrl motiv pe invltltoarea Cipru. 

7. A bătut tn mod sălbatic noaptea 
tn localul Prefect urei Polltlel pe fostn~ 
agent de siguranţA Dirăbănunu. care
fUles@ areltat de Dr. Moga, Prefectul' 
Politiei Arad pe nedrept, după cum s'. 
dovedit de către Parchet, pentru care-
s'a făcut reelamatle la timp. r 
lla~iş~ ~~~! d:~se:~~=~:t:u~;: n~~tr~ f 

au fost reclama te la timp, 
9 A provocat conflictul cu Locote

nentul Moisesca din Regimentul 1 Ro
,Iorl despre care ziarul Ordinea a vor
bit la timp şi pentru care sta ficat 
anchetă mixtA. 

10. A incasat bani (când n'avea cA
derea), dela dIferite persoane ce aveau 
mandate de arestare şi cari intrau in> 
prevederile recentei amnestll, tDsu,ln

Ua lucru ce n'au putu invocat Inci du-şi .banll, lucru dovedit cu declara~ 
actualii conducAtorii a fost ·incapacl- tlIle lui Zucko JOD, Feler Jacob şi Wtltz~ 
tatea,· ce It se va aplica lor ca fiind FlBp ce erau in cauzA şi tnsăşl chl-
sIngurul apanaj ce-I caracterIzeazA. tanţa comisarului Văleanu. 

ln locul functionarilor ce l-au scos Toate aceste fapte alcătuesc volu-
guvernul a numit oameni de-al luI, mlno6ul dosar Nr. 378 I 1929 al vesti
dintre cari voi expune un exemplar tutui Comisar Vlleanu, căruia Par
care in 10 luni de serviciu a avut o chetul Tribunalului Arad cu adresa Nr. 
aşa activitate, lncât a reuşit să fie de- 12317 din 29 VIII 1929 către Milliste
PUI de parchet cu toată protecţia de rul de Interne i-a cerut suspendarea 
care se bucura. dIn serviciu, ceiace a'a intAmplat şi 
Odată cu venIrea actualului regim, pe cari le-au relevat la timp ziarele 

• fost numit in functiune de subco- locale. deşi Il s'a pus in vedere să no> 
mlaar dlurolst la Prefectura PoliţieI mai scrie contra Comisarului Vileanu 
Arad un oarecare Vălean Dumitru. de cAtre Dl Prefect al PolIţIei Arad .. 

VenIt la serviciu ,'a manifestat prfn- A fost suflcent ioal Comisarului 
tr'o vldUă ImpertinentA, bazat pe o Vălfanu să meargă la Bucureşti cu 
pretinsi protencţle a unul potentat de permlsul de călătorie gratuitI pe C~ 
actualitate ceiace sta şI adeverit. In- F. R., pentruca OI. Ministru Vaida să 
adevăr Ivlndu-se Ia Prefectura Poliţiei dispunl nu oumal contramlndarea sus
Arad un post vacant de comisar, a pendărlt ordonată de Ministrul de In
fost numit ta această funcţiune sub- terue, dar şi incadrarea numitului Co
comisarul dlurnlst Vlle.nu, care s'a I mlur, cu toati opunerea Comislunel 
bucurat atât de protecţia Ministerului I de Incadrărl. fa ti de faptele Comlsa
de Interne, cAt şi de susţinerea Diui rulal Văleanu. 

Dr. Moga Prefectul Ppllt1el Arad, de,1 Cu toate acestea Parchetul Trlbu
acesta propuseae de forml după re- nalulul Arad nu I'a Intimidat, el In 
comandaţla Dlullnspector Administra. unire cu Judecltorul de Instrucţie Il 
tiv Goma, pe fostul comisar VUidescu Cabinetului 1, au lansat contra Ca
provenit din ofiter activ, care a fost misarulul Văleanu mandatul de are
insi pas in dlsponlbiltate ca UDul ce atare No. 4791 din 21 X 1929 care a. 
avea sufixul ~escu" tn coada numeluI. fost confirmat de Tribunalul Arad pe 

lncunjurat de dubla protectie cu ziua de 22 X 1929, fixându-se termenol 
cITe se fălea, Comisarul VAleanu a'a de Judecată pentra ziua de 5. Xl 19290 
dedat la o multime de fapte, chiar Spre a rAzbuna depunerea Comlsa
dela numirea sa tn serviciu, printre cari rulul VAleanu, actualul Chestor al Po
cUez: titlei Munlclpiului Arad, a revocat din· 

1. A cernt şi I a'a dat bani pentru serviciu pe agentul Trlfu Ioan care ln~ 
serviciul ce fleea, pentru care are formue una din faptele numitului Co
denunţ. mlsar, pentru ridicolul mot I v de 

2. A provocat şi obţinut pe nedrept .dlvulgare de secret·. Această sollda
Inchiderea localului Văduvei Cslkl de fltate foarte semnitlcatlvl a Olul Dr~ 
cAtre Prefectura Poliţiei Arad, fapt Moga. denotă o toieran1ă a faptelor 
pentru care s'a făcut reclamaţie. lubalternulul Daale. 

3. A alcătalt Instruc11unl pentru c:a- Daci denuntAtorii potlogărll1or sunt \ 
se le de tolerant!, pe cart le-a vândut pedepsiti de actualul regim, dorim aA. ' 
cu preţuri mari. ştim ce meriti făptuitorll. 

4. Confisca banii dela jocul de cărtl Arad, I 1 XI 1929 
prin cafenea fără a adresi acte, pentru 

Căpitan tn reu. 
A. Cioculescu. 

care are denunţ. 
5. A fost clutat tn mod stAruitor de 

cltre directorul acelei cafenele, prin Str. Crlşan No. & 

-----------------------------------------------
Congresul 
beral din 

..... La 8 Noemvrie 

partidului naţional-libe
oraşul şi jude1ul Arad. 

in Sala Teatrului Orăşenesc -Tiparul TipografIei Diecezane, Arad 
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