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Consfiituiren de In 'limisoClra 
tldulul natlooal liberal şi flincă chiar 
acum in urmă, după ce a fost silit si 
ia măsuri de apărare, Deagă consta~ 
tărlle făcute. 

Intrunirea dela casa partidului. 
PartIdul naţional-liberal, a hotărât 

ţinerea mal multor consfătulrl cu or
gaDlzatlunlle in diferite părţi ale ţărII, 
in Ardeal şi Banat, pentru lămurirea 

şi orientarea maselor populare, cu prl-

vire la problemele ce intcrese2 ză tara 
şi opinia publică. 

Prima Întrunire a avut loc Duml
necă Z6 a. c. in Casa partidului, la 
Timişoara sub presldenţla d-Iul VinUl! 
Brătlanu, şi la care a luat parte pe 

, 
:ângl d'nll 1. G. Duca, fost ministru 
de Interne, fi deputat Leonte Moldo
vanu, toti membrii conducători al or
ganlzaţlunllor politice din judeţele Arad 
Timiş-Torontal, Caraş şi Severin. 

Mă ingrijesc fIIndca în cercetarile 
Iăcute in nucltele comuniste din Basa
rabia s'au gdsit membri ai partidulul 
na ţional-ţarănesc. 

Declaratiile D-lui Oin1i1ă Bră1ianu. 

Sunt îogr!jat fIIndcă cumintenia po
porului nostru ti face si cadă in gre
şelile ce se fac, să piardă increderea 
în statul român şi nedându-şl Incă 
seallla de greşeala făcută la ultimele 
alegeri, nu intelege destul atitudInea 
Impusă partidulUi national liberal de 
această greşeală. 

Nu am venit aci să fac expunerea 
sltuaţlunel el mai mult să stau de 
vorbă cu organizaţiile noastre judeţene, 
să văd dacă şi d-voastră aveţi aceiaşi 
părere asupra situaţiei politice in care 
ne găsim şi dacă prin nepriceperea 
guvernului de astăzi nu se pun in dis
cllţlune chestiuni vitalfl ale ţărel, care 
puteau fj considerate ca inchlse după 
o luptă de mal bine de 40 de ani 
Să vă dau câteva exemple: 

Chestiunea .Dunărll 
Chestiunea Dunărei reinvlează fn Ro

mânia mare o chestiune care a fost 
lnchsă acum 50 de ani in România 
mică. 

Atunci refuzam să primim soluţiunea 
dată la Londra de conferinţa puterilor, 
care trebuia să subjuge acele guri 
defunctei Austro·Ungaria. România lu
ând fu apărare adevărate le Interese 
Europene pe flUVIul Internaţloolll, a 
refuzat să adere la acea convenţiune 
şi ea nu a putut fi aplicată sub olcl 
UD guvern rn România Mică. Guvernul 
actual rupând cu ace stă tradiţie de 
apărare a in teresulul national şi euro
pean vrea să se supue România mare 
la nedreptatea ce căuta să ni se facă 
Îo România mică. 

minoritarii 

Chestiunea dinastică 

Marele rege Ferdlnand a murit înl
Inte de a fi sfârşit opera mare a conso
lidărel României intreg;te. 
După cum spunea dansul putin timp 

înainte de moarte, Regele a ştiut să 
Înfrângă simţămintele sale de părinte 
aslgurând succesiunea normală la tro
nului. EI a consolidat astfel dinastia 
pe care România şi-a dat-o la 1866 
şi prin care trebuie Să stăvilească 
pentru totdeauna Intrigile din afară şi 
frământărlle din nănntru. 

In perioada de consolidare de astăzI, 
cu duşmani veghetorl la Tlsa şi Nistru, 
statornicia dinastlcă are o Importantă 
şi mal mare pentru tară. 

Partidul naţional-ţărănesc care s'a 
complăcut in timp de 3 ani într'o ati
tudine echivocă, nu poate fi crezut 
sincer nici chiar după declaraţiile de 
eri ale d-tul Manlu la Cameră
Firea Impulsivă a senatorului Coroescu 
prllejula partidului naţ!onal-ţărănesc, 
eşlrea din acel echivoc, astăzi când 
au răspunderea puterei. 

Fără a insista asupra faptului, că 
21 de membrII din organIzaţia jude
ţeană a partIdului naţional-ţărănesc 
s'au solidarizat cu el, compunerea ac
tuală a acestui partid, şi ultimele sale 
adeziunI nu ne pot da incredere în 
declaraţiile d-lul Maniu. 

NoI care am urmărit de aproape 
In ch~ stlunea mlnorltară: din atl- activitatea nesăbuită a acestui partid 

tudlnea greşită a guvernului nu nu- in această Importantă cheitluoe nu 
mal chestia optantllor se transformă putem fi linistiti chiar după aceste 
dintr'o chestie internă in una Intern a-I declaraţII şi se Impune să fim în con
tlooală şi statul nostru dintr'un stat tinuu in veghere fată de un guvern 
invingător in Invins, el ca ultimă ma- care nu numai a alimentat acest. echi
nifestaţte a acestei stări de injosire a I voc timp de 3 ani, dar c~re slmţmd că 
noastră auzim acum in urmă cum repre- terenul ti fuge de subt pIcioare caută 
zentantll mlnorltatei ungare încearcă să orice .ar~llA pentru vIItor. 
prearnărească îo Senatul României mari NOI Impreună cu Ţara a~em un 
leilutrHe asupritoare ale con tel u 1 testa'!!ent lasat de regele Ferdmand ş~ 

crat că nu prlctpe că noul regim ce 
preconizează este in contrazicere cu 
Inte.resele nationale şi democratice ale 
României Mari şi noul. 

Economia natională şi finantele ţărel 
IOD C. Brătfanu spunea intr'o cuvân

tare că robia economică este mal pri
mejdioasă chiar decât cea politică; de 
cea dlntâi poti să te .desrob!'şti, cea 
de a doua te fncătuşează fără nădejde. 

Asistăm astăzi din punct de vedere 
economic la repetlrea incercărllor contra 

Depinde deci foarte mult lămurirea 
acestor mase de propaganda şi con
tactul continuu pe care organiuţlile 
liberale tre bue să le facă in sânullor. 

Aşi voi să explic care este rostul 
venirei noastre la Timişoara. După 
cum şUtl nu vă cerem să faceţi acum 
organIzarea definitivă a partldalul, dar 
să ne lămurim reciproc pentru opera 
de pregătire ce trebue să se facă in 
această epocă. 

Dictatura 
cărora am luptat victorioşi acum 60 de Desnădejdea de care vi vorbea~ 
aDI. Subt forma creditului agricol se mai sus poate să ducă poporul nostru 
caută după reforma agrară care a im- sau În dreapta sau fn stânga; de aceea 
părţit pământul la milioane de săteni, unii au vorbit acum în urmă de dlcta
să se creleze un conflict intre capl- tură, cum s'a făcut in Italia sau Spa
talul străin şi micul proprietar român, nla. Această dictatură este cu nepu
conflict pe care in România incă de tinţi în conceptia partidului naţlo
eri' s'a căutat să fje evitat faţă de ma- nal llberal şi Inutilă findcă DU sun· 
rele proprietar mai bi ne armat decât te m in situatia desperată in care Mu
tăranul proprietar de astazi. ssollnl a găsit ItaUa şi cred că este 

Votând această lege am înşelat si Încă timpul să oprim statul român de 
pe ţăran căruia de fapt DU l-am da a ajunge acolo, cu poporul intelegător 
cea ce l-a lăsat guvernul să spere prin şi cuminte ce avem. 
promislIIe demagogice făcute şi am tn- In actuala situaţie politică insă tre
şela şi străinătatea prin neputinta de I bue să întelegem că nu putem si 
a urmări creanţa sa. . I stăm intr'o reservA pasivă, fiindcă a-

vem la cârmă un guvern care în tlm-
Chestia comunistă I purile de mari schimbări prin care 

Sub regimul votului obştesc şi după 
improprletărire nu avem să ne temem 
de revendicările normale ale maselor 
mune i toreştl, deaceea chestiunea co
munisti, ca o chestiune Internă, nu 
m'ar ÎngrijI. Mă" ingrijeşte fnsă fiindcă 
atât in spre Tisa şi inspre Nistru, ea 
este o ioercare a vrăj maşl10r pentru 
destrămarea României mari, fiind in 
directă legătură cu mişcările Iredente 
dela Moscova şi Pesta. 

Ea mă îngrijeşte fiindcă măsurile de 
apărare luate acum in urmă au fost 
impuse de atitudInea patriotică a par-

trecem nu dă garanţiile necesare pen
tru o guvernare corespunzătoare ace
stei situaţII. 

Indemnul d-lui Duca 
OI. I. O. Duca, după ce mulţume

şte sentimentelor frumoase arătate de 
toţi amicii polItici, spune: 

"La declaraţlunile atât de compte
cte', ale iubitului nostru şef, d·1 VintUl 
Brătlanu, nu am nimic de adăugat. 

Nu pot decât sA· vA rog şi eu ca 
şi O-sa, să luptaţi cu toată hotărârea 
pentru isbânda Ideilor partidului nostru" 

Appony in Ungaria de eri. apărandu~l suntem nu num~i apărdtofl 
. . al memoriei Şi operd rellelui Ferdmand, In loc de .. Sflchiuiri. 

Parfrdul Noţ.-ţ-iberal nu ~ l(lcut niCI dar şi ai regimului monarhie şi al dt- 7 .-

od!!t~ dl/erf~ta mtre minoTlt~rl şi ro- nasi/ei române, De aceea membrII or- nu Şti uni m I ( , 
mam, dar nici nu a /agadUli cum au ganlzaţiunllor partidului liberal pentru ••••• 
Ideut a~ţtl, mlnoritdlilor, un regim in intueaele generale ale ţărei ,1 recu
eontrazlCert cu !ntere~ele permanen~e noştloţa ce poartă dlnastlei trebile să Cu prilejul unei alegeri la flcademie 
ale stafului roman pTln care să menţle urmărească Încontinuu incercările ce Academia Română îşi are rosturile ei. In 
sau să conlllme măsurile de asuprire s'ar incumenta să se facă in dauna tra. primul rând are rost de a fi cea mai Înaltă 
pe eate ocupaţia stramă le aşezase În iului liniştit al tărel. instituţie culturală a neamului. Cele mai iJu-
dauna neamului românesc. stre figuri ale literaturii, istoriei, medicinii, 

Credem cA avem dreptul in Rom!- nOUlI lege Bdmfnfsfratluit. etc., au ocupat şi ocupă câte un fotoliu în 
nla liberă sA cerem minoritAtIlor, ca Combatând noul regIm ce vrea si incinta Academiei. Academia a fost onorati 
I~ România mare ,1 liberi sd nu pre- stabilească, facem in primul rând apă- d. un Heliade Rădulescu, Odobescu, Laurlan, 
tmdd privilegii clllturale 11 economia rarea Intereselor naţionale in pro- I Ciparlu, Kogălniceanu, Maiorescu, Hasdeu 
pe care majoritatea populaţiei nu le vincflle româneşti. Noul proect este etc., şi azi poate fi mândră ci are în sânut 
are. opera a 2 oameni cari na au vrut şi său personalitatea epocală a lui Nicolae Iorga, 

Am inteles ,1 intelegem si avem un ou au putut să priceapA România Mare. savanţi. mondiali ca Ţiţeica, Dr. Marinescu, 
program de egalitate de propăşire Unal introduce In regimul nostru scriitori ca Sadoveanu, Goga, Brătescu-Voi
pentru toţi cetăţenII României majorl- comunal, regimul nenorocit al Raslel noşti, militari glorioşi ca generalul Avereacu ... 
rUlti ,1 minoritari. Putem avea an prAbuşlte, altul se face moştenitor tn Care dintre Dvs n-a auzit nimic devre-unu1 
program din ce in ce mai liberal faţă România Mare al altul regim prăbuşit dintre toţi acesda? 
de mloorltltl pentrucA opera InIăp- din medievala Austro·Uogarie, regimul Care dintre Dvs_ nu ar roşi când ar fi 
toltă tn timp de 10 ani va aduce din provincial din Ungaria. dovedit el n-a cetit o pagină din Sadoveanu, 
ce ia ce mal mIJit putinta de egalitate Se cauti astfel sA se parmanentlzeze că habar n'are de geniul matematic a lui 
de tratament a tuturor locuitorilor ţire'. ta România DOul ,1 liberi rrglmarl de Ţiteica, l'ă nu-l cunoaşto pe Averescu decât 
Nimic DU pOlte fntânla mal mult a- Iluprlre ale ,tatelor medievale asa- din poUtică, sau că - Doamne, fereşte! -
ceastl operi de egallzlre decât ple- prltoare. n·a aflat până aeum d08pre N. Iorga decât 
dlclle aau latArzlertle ce ,tu pune la Este foarte caracteristic peatru an el este un deputat opoziţionist ia camerile 
conaolldarea natIonalI. partid ce .e zice Daţloaal ,i de ma- guvernului Maniu - şi nimic altceva U ........ 

Dar care dintre DV8, dintre Dvs toţi -
cărturari şi necărturari - ştie, a aflal, a cetit 
sau a auzit povestindu- se ceva, - cât de 
puţin! - dtspre noul membru de onoare al 
Academiei Române, despre prinţul (! 1) Barbu 
Ştirbey 1 

Deobiciu gazetarii sunt bine in formaţi. 
Şi cum să nu fie 1 au la indemână co· 
lecţii de ziare, almanah uri, enciclopedii, 
- au in sf'ullil o mulţime de informatont 

firi. pretenţii în legătură cu dreptu[ile pro. 
prietăţii intelectuale, - informatori mOdeştft 
orânduiţi in talturi do _ bibliotecă sau d. 
redacţie •.• 

Ei bine, acum doi .ni când din neon· 
prinsul necunoscutului a răsărit guvernul 
prt'zidat de priaţuJ (1) Barbu Ştirbey, bieţii 
gazetari î$i pierduaerl capul 

- Ştirbey 1 CiJM si fie Ştirbey lsta l' 
FOR parlamentar .. u mJnIatru - nu! Om 
ele cultură - au t Mare economist - Dut 
Militar destoiaio, juriseonsult, advocăţel de 

. (eeti*, coatJDuart'a la pag. a-a) 

J 
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Să ne curătim frontiera! I De uorbă cu badea Gheorghe. 
E de datoria primordIală I fiecArui . 

Stat ca frontIera să-I flt! locuită de 
cetătenl conştlf, plini de patrlotlsmt 
allmenhfl dlotr'un puternic substrat de 
credinţă in neam ,1 lege. Frontiera in
deosebI trebuie curAtită de toate ele
mentele de dizordlnl!, lipsite de patrI
moniul tradiţiei naţionale. cAci a :este 
In ori ce moment pot teota prin tra
dare la existenţa, solidaritatea şi uni
tatea StatuluI. 

Sub acest raport cercetând frontiera 
noastră de vest, vom tntilnl sUri tn
grljorAtoar!", ce ameninld pe zi ce merge 
siguranta Patriei câştfgată prin atâtea 
Jertfe .•. Curt/dal, punctul de granltă 
Spre UngarIa, este un Ct'Dtru de pro
pagandă antinatloniiUL Aşa zl~iI "po
călţl" cari in orgdnlzaţia lor Internă 
sunt adepţi ai comunismului bolşevlzat, 
iar in doctrIna lor adereazl la un in· 
ternaţlonalism fărl scrupul, f'el!.nează 
o oaste de distrugere pe tntn'aga froD
tleră Curtlcl-Otlaca-Oradea·Mare. Oare 
le trebuIe o mal prielnică pOziţie stra
tegică celor de peste graniţă, decât 
această populaţie Infeetată de acest 
flagel dIstrugător de shnt naţional şI 

patriotic ? 
Emulează cu laşitatea păcătoasă oe

gligenţa ce o denotă la orice moment 
autorităţile de sIgurantA ale Statulal 
nostru lăsând in voIa lor o ct'ată de 
propagandlştl sectari recrutaţi dintre 
IndivizII certatl cu morala şi justiţia, 

cari părăsindn-ş! dintr'o plcltoad lene 
ocupaţlun!Je cIvile avute, Iau Sc!lptura 
sub suoară şi ca "apostoli ai NouJul 
Mesia" zăpăcesc pe cel credult, atra, 
pe cel păcătoşi şi conving pe cei zA
natieI. Un fost scrIltor'a comană, in
capabil de orIce muncă fnteI'ectualA; 
uo ceferist pus in disponlbflltate pen
tru negIigenţă de serviciu; UD croitor 
ce se certase cu acul; 110 dUclunar 
căruia incepe să-I puti pielea şi .cl
riznl"; un ţăran pânteco, căruia coar
nele plugului nu-l mal plac din atâtea 
alte motive etc't lată-I intr'o buni zi 
metamorfozatl fn ,.predicator·, .. na
Intemergător", "presbiter", "preşedinte 
de comunitate baptlstă ", "preşedinte de 
Unluoe a comuoiUţUor- ... etc. etc. 

Falsa civilizaţie ne aruncă in fati 
cuvlntelce atât de enlgaratlce: libertatea 
cultului! Cum se poate vorbi la Doi 
de aceste, intre imprejarinUpslte to
tal de orice cultură ~I civili zafle? I 
Autorftlţfle cu ochU inch!şi Iasă sA se 
metamorfozeze In "preoti" o ceată pă
cătoasă de amorall şi iocultl. Simtul 
e.tetlc al puţlnllor depozltarl de gust 
pentru armonie şi fumol se revoltă 

decâteori .. predlcatorii noului Isus· a
par cu fanfare prost·tlpătoare şi co
ruri desarmonizate; ceata celor In-
conştll se lasă insă răpită şi urmeazA 
cu ochii închişi pe aceftl şarlatanl, 
cari se ştiu fngdjl d le servească .ser
vicii" atrăgătoare prelungite până in 
miez de noapte in case particulare 
suspecte. 

Trlmisu-şl-a măcar vre-odată orga
nele de Siguraotă agenţII .AI la aceste 
"adunări" urmate de serate prelungite 
in "dragoste frătească-? I 

Răspândlrea sectarA de oblclu se 
aduce ca o Imputare lipsei de activi
tate pastorală a prf'otlmei noastre. A
ceasta ar sta acolo, unde al avea de 
a face cu O' massă conştlentăt condusă 
de O' judecată mtlnală.Ori populaţia 
noastră rurală sta şI azi sub impresia 
imboldulul iocoDstllntll in cea mal mare 
parte. A lăsa să-şi manlfesteze "liber" 
conştllnta lai religioasa ca şi cult, iD
uamol a lăsa să se joace de-a bise
rica ori să deeenerezein orgii, cum 
s'au găsit le cectarll de pe frontiera 
NistruluI. Greşim foarte, dacă cauzele 
rlspândlrll .ectelor le cautAm numai 

ESE2i! . 

tn biserica 11'oastră ş' conducătorII eL Trenul tncăreat pânA la saturaţie, - EI, dar povesteş e-ml ce ţi-s'a 
Cauzele adevArate se găsesc în starea ,erpuja tuşind fnăbuşlt a bătrân .a8· intamplat, Badeo, căci prea te plângI_ 
pJfologlcd şi abnormald a celor cari se matle. LI tnc~put un vagon de clasă, Badea intrerupe aspru: IJpddd de ve c h e a Biserică strilmo-
şeasca. . v tn colo toate destinate pentru marfă. _ Da mă plâng, căci o serbare aşa 

Un cal tplc r~cent ,'a petrecut nu De data aceasta tksfte de lume fără frumoasă ca şi aceasta dela Alba-Iulia, 
de mult În comuna GrAnicerI. Era cu- I consideraţie 11 destinatia speciala de care treb ie să fie mândria şi Înălţl
noscut ca Imoral ş! alcoolls.t jucorl- toate z:lele. Doar suntem ro zIle de rea tuturor Românilor din toate un-glabll acolo un oarecare Bleuţa, pe . d 
care am avut acezia a-l cunoaşte din mare iălbătoare: Ruaalllle, pline e gh!urllt'. unU vor cu deadiosul să o 
prilE'giul serbărilor dIn comuna Năd'lb, flod şi miresme. spună tlUmai de a lor, fiindcă el .au 
când se dăduse o masă mare p!njr!l Furnicarul Iscat după oprirea vler- mal fost" la Alba.lulia. Dar eu nu alU 
popor. Acest Bcuta dupăce s'a făcut melul impancerat tr I Impinge spre un mai fost?! In 1918 atunci când am fost 
turtă de beutură, a şterpellt câteva vagon din care o voce binecunoscută â li' dl ~i I n 
butelii de şampanie şi a comis un a- aşa zic ud cu n ma o nt Ş cu u 
tentat imoral, încât Nădăbanll l-au bo'- mă saluti. Rhimat apoi de umăru-mt ce pIctor in groapA. ŞI atunci am fost, 
tezat cn o sfântă de bălaie ce răml- I-se puse ca proptăt dIntr'un v<'golS de am f<ll'.t da II! Şi Aştla îmi strigă azi 
sese proverblală. Acum, nainte Cu o vite. sare Badea Gheorghe. că aceea n'a fost nimic, ci numai cea 
Săptămână, l-am tnl~Unlt pe acest Si- - De unde in acest hal, Badeo? de anul trecut, care a "prăbuşit pe li
culă rdntorcându-se iarăş dela N!dab, il intreb ndezându-i şuba călcată de beraH .... Atât mi-a trebu,t să aud din 
de' data asta "botezat- de un oarecare drum, oameni şi fapte. gura nişteor ţânll!l. ci adică jugul 
nalutellergător" Beogău a carui geantă _ PilI dela Aiba-Iulia: am voit să f ă 1 ~u unelte de botez le purta in urmă-I." , ungures~ îl uită din ura rateasc 

Se impletlcel şi acuma pe picioare'. ...Ad şi eu cu ochII mei, ce se petrece .Apoi până aci nu credeam să ajun
Poate să fj tras cu un litrop mal mult acolo... gem" le zisei, obrâzându-i aşa cum 
acum din mocirla "Canal!şulul", în - EI, povesteşte-mi ş\ mie; păcat mi-a venit pe limbi. Nu ştiau sămt 
car~ fuse "bJtezat" de "fraţil" din Nă- că nu m'am putut duce r răspunză cu vorba, mi-au rAspuns aşa dab, cari naintel:u câţ\va ani l-au tras 
acel "sfânt bott'z". - Mai fncet I Aşteaptă până ce le- cum ŞtIu ei: ghlonturl, butu şel1, obrăz-

Peste câteva luni acest Blcuţa va ş!m dintre a::eştla 1 Să fim la largul I nicJl, dând din coate până ce mă fă-
"pune mlnile" pe un "frate" mal tlncr nostru, I cură Ură pipă. __ 
h rotonlndu-I intru "presbiter-, Se poate - Ce-i, doar al răcoare de cineva? _ Asta să fie cea mal mare paguM, 
vorbi Î!J atari cazuri de conştlintA ? Se _ Nu, dar mă Iau călduritt', când 
poate da libertate de cult unor atari mă gândesc ... Mă puse potea să-mi Badea I Cel puţin poţI spune că ai 
lodlvlzl ? r spun şi eu ce am pe suflet şi cum văd avat o zi măreaţă şi O-ta. 

Autoritătile Sigurantei trebuie să ve- lucrurile şi cât p'act s'o păţesc, Nu-I _ Cât cu măreţia se vor lăuda cel 
gheze şi să curăţească frontiera de cei vezi pe ăia ? Zice, că azi a lor e lumea. dela cârmă, noi să invătăm odată şi 
cari perlclitează In te re s ele sfIntei Să mai fie şi după el; dar să te te- pentru totdeauna ordine şi să nu ma-
Patriei! reascA Dumneuu de aşa oameni 1 MăI, năm mulţimi fdrd regulf1. Să fi văzut 

De altă dată mal multe! da ce vremuri am mai ajuns! imbulzealA, zăp4~ealăt ca val de lume! 
Pr. C. Turicu. In vremea aceasta lumea se răreştt>, O tJoapre intreagă să aştepţi pâuă ce 

------------ ajungem şI Doi la Ieşire aşa că putem răzb~ştt intr'un vagon 'de vitel Şi acolo 
Aducem la cunoştinţa tuturor vorbi mai in larg. Badea îşI scoate să dai apoi peste alte vite, car!... 

prieteni/or noştri cd lncep.ând de luleaua. Cu un gest desnădiljdult, strângând 
la 1 Iunie clubul organizaţiei na- - Uite. că ml·am ~lerdut dintarul, frAnturlle lulelel tn stanga, Îmi oferi 
tional-liberale din Arad s'a mu- iacă-mi şi luleaua spartă. ŞI nu aş fi dreapta spre rămas bun cu vorbele 

dat o pe mult. Nu era ea de preţ. dar resignate: Să ne apere bunul Dum
tat în Piaţa Avram Iancu 7. eram legat cu ea de mult. Nemernicii n~zeu de răsbolul cel dintre noi! 
Tot aci s'a matat şi administra- ăia ş!·au pus gâod rău pe mine, de 
tia ziarului nostru. când l-am ocărât. .. , Ct. 

,------------------------
TElJIPERANŢA. 

De câte-ori aud vorbindu-se despre 
temperanfă, abstinentă, anliaIcoolism, 
despre chestia prohibijiei în străinătate 
şi la noi, totdeauna Îmi reamintesc de 
o Întâmplare foarle instructivă, Ce lasă 
o lumină nouă asupra acestor restrictii 
pe cari civilizatia şi cultura voieşte să 
le impună de multe ori atât de fortat 
şi cu rezultate atât de minuscule. 

Petreceam O parie din vacanta mare 
in satul Dieci în apropierea Monesei 
la casa ospitalieră a viteranuJui părinte 
Oheorghe Lupşa, un ostaş mai tiner 
din garda preotilor, cari se înrolaserâ 
sub sleagullancului. Amintirile Taicului 
le sorbeam cu multă plăcere, fiindcă 
erau preserate cu ref(exii originale, de 
multe-ori pipărate şi totdeauna scăldate 
într'un umor viu şi o ironie fină. 

Intr'o duminecă după masă, abia 
sculaU de lângă neuitlita "friptură de 
puiu" cu murături neÎntrecute de castra. 
vep. dascălul satului şi al bisericii ne 
invită să·l Însofjm până la Moneasa, 
unde dau serbare "antialcoolică" pre. I 

parandiştii din Arad conduşi de profe
sorul Mihulin, care formase cea dinlâi 
grupare de temperantă prin părtiie 
noastre. Oata in tot momentul pentru 
ex~urzii mai ales dacă sunt impreunate şi 
cu "petreceri" fie chiar "antialcoolice", ' 
sar de p-e scaun zorind şi pe T aicul 
Lupşa să n" urmeze. 

- Să mergem, Unchiule, sIS. inva
tam ceva şi noi - încep crezând că 
astfel il voiu putea îndupleca mai uşor 
s8 ia drumul relaH., lung pentru oasele 
sale bătrâne într' o trăsură ce avea să 
ne hodorogească pe cărările pulin 
umblate. 

- Dacii tu, nepoate, vreai să inveti 
cum să se lupte contra alcoolulut, 
atunci nu te vei duce acolo, ci vei 
învăta - dacă vrei să inveti - acasă! 

Cuvintele rostite atât de sententios, 
replică la Invitarea mea anticipată cu 
atâta uşurintă, mă făcuse sa-mi aşez 
piHărfft in culu, iar bă1ul lângă uşa. 
D8sdlul se depărtă repede cu un ri
dicat din umeri. 

- Păi dacă nU voiti, nu·i silă. Să ne I Ne aşezarăm cu fofli in jurul mese~ 
vedem cu bine! , Stam mirat cum vrea Taicu să c~mbat~ 

Şi porni la drum, iar noi îl petre- aJc<:olism'!,l prin. aşa p:oced_u~a. cur!-
curăm până în poartă. oasa, el Insa clIpea ~Irel ~1 ,"tIndea 

Părintele cu un zimbet binevoitor, v?rba deJpre to~te = .1anna, hvada pru-
urmărindu-1 cu privirea îmi zise: mşlea, sapatul ~l ata~~a alte teme ce 

w _ interesau pe cel pofhti la masă. 
"Vezi-l cum se duce saascuIte ŞI el " w. t li in fiecare 

acea conferinfă antialcoolică, care tine w~wuPi J.n r~s~mp b?ar_n apoi iar o 
vre-o oară şi jumătate rostindu-se de p~ are In Vin. ru l~osul 

. d . -nlele alcool" tem da cu vorba namte. Timp trece re· zecI e on CUVI " ,.. b' d It" - • 
f-" b" .« rachiu" pede vor In u·se cu mu a VOlC1Une 

per~n,~' ,,~re , "v I n.~ "~ _ : despre diferite teme, unelehazlii. iar 
:SPlrt , et.c., ŞI 8s~cultătonI vor mqh1ti din cupă vinul scade anevoie, căci pă. 
m s~c abia aşt~pl~n~ ~omentul ~ sa ~e rin tele închină rar şi nu vede fundul 
termme, ca apOI sa,şl rasbune gat unle v v _ " 

uscate lângă un ciocan de rachiu, un păharului niciodata.~ Dupameaza ~i:eag~ 
v w -.. • s' a scurs acolo In curtea panntelUl 

pahar.doua ?e vm ş: mal multe cngl: Oheorghe sub crengile umbroase ale 
de bere. EI !or s~ nască v de?dat~ nucului vechiu, ca şi stăpânul, din a 
abstinenta, făra să şhe cum sa ajunga v • "li 

măcar la temperantă. Abstinentă nu va car~iw gu~ă ~u.rg~a vorba ca mler~a . ŞI 
" W A invatatunle lŞI faceau loc pe neslmfde 

fi. mClodala, tem~era~ţa msă se poate in mintile celor, cari îl ascultam ca şi 
aJun!Je, dar n':l ~nn mijloace d.e acelea pe un sfânt. Din cană vinul abia a fre
ca ŞI ~colo, wc~ Uite aşa cum vom face.o cut de jumătate şi seara se los8 cu pa. 
eu aCI acasa • cea sa peste cei ce învăţau temperanţa 

Bătrânul ~n timpul ac~sta s~ ?şezase nu prin conferinte c! din praxă, datii 
pe banca dm fata caseI. Luai ŞI eu loc I într'un exemplu edificator. 
alături. _ Nu abstinenjă, ci să·I inveti cum sa 

- Vezi tu cârciuma lui Sami colea. bee asta.j temperanta - îmi zise ve~ 
la, vale 1 - mă Întrebă clipind ... ~iret. ter;nul părinte dupăce cr~dincioşi~ îşi 
Ulte·1 pe Tanase cum se coboara mcet luară rămas bun şi se remtoarsera la 
spre ea, va trece pe lângă mine şi eu cămin plini de Învătătură sorbită deo. 
ii stric planul, uile cum. Dar iată-1 şi pe dată cu picăturile de vin. 
Tudosie, al doilea derbedeu... . .. _ Nu mai regret, că am petrecut după 

Ţăranii se apropiau şi tocmai vOiau masa aceasta acasă, căci imi pare, că 
să treacă după salutul obicinuit. când aci am Învălat mai mult, decât toti cei 
părintele îi opri poflindu.i să ia loc ce vor participa la acea serbare a 
alături de noi, la divan. temperantei -' zisei bătrânului care cu 

Vrând, nevrând se aşează şi dânşii un zimbet bine voitor ce-l caracteriza 
pe banca inchepăfoare. îmi replică: . 

- lată-I şi pe Finu. Ia apropie·te .Să tnveti, nepoate, dela cel cari 
şi tu, frate - Îi strigă părintele. cunosc viata căci numai aceştia pot 
Luă şi Finu loc alături de noi. Schim- aduce mici schimbări spre bine .•• spre 

barăm câteva vorbe apoi părintele: temperanfă". 
- Eu ştiu, că voi unde voiafi să Dumnezeu s8.1 ferfe pe porinfele din 

mergeti, la Sami, dar har Domnului, Diecf, căci a fost omul Lui, care-şi cu. 
că am şi eu colea vinişor bun. - Sms- noştea pe-ai lui!!. 
rando, ia găteşte la masă nişte păhare 
şi adii-ne o cană din vasul cel dinspre 
ogradă - strigă apoi servitoarei. 

PrlOlul Caius, 
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Zece ani dela Întrarea tlrmatei române tn tlrad. ;ţ-
1919 17 maiu 1929 

In primăvara aDolul 1919, gărztle 
tlDgure~t1 au ocupat comunele prin
cipale dIn jud~ţ şi cu toate că tn oraş 
era armată franceză, ele tş! permiteau 
cele mal abjecte f'Xcese şi acte de 
barbarie. Elt: existau şi in oraş, Inca
zarmate in diferite centre, unde aducea 
Intelectualii românt din judet pentru 
a-I transporta pe urmă la consUllle 
lor de război. ZIlnic vedeai Român! 
adu,1 cu escorta la Arad, amărâti şi 
ingrijorati de incertitudinea zllel de 
ma.lne. In aceasta liltuatie ingrozitoare 
cel ce putea se refL;gla cu chin şi cu 
val la Sibiu, plângâudu-8e de situatia 

"<te acasă, Consiliului Olrlgent. SesIzat 
de nenumărate IntervenţII şi vo]um!. 
noase memorii În cari se descrlau 
barbarlIIe gărzilor ungureştl, guvernul 
din Bucureşti a luat hotărârea ca ar
mata română să treacă peste linia 
demarcatională dela Zam. Bătându-le 
iorţele unguTf'şti pe toată linia, ea a 
ajuns in Joia Paştelor şi tn judeţul 
nostru, E cunoscută primirea insufle
titA ce I s-a făcut de către populatia 
românească maltratat! de gărzile săI
·batice ·ce se bolşevizau tot mal mult.· 

Aradul e ocoHt. I 
Mare a fost desamăglrea arădal1l1or 

dnd armata româneas.:! n-a intrat ia 
oraş, ci ocollndu-I, a tnalotat io mar. 
forţat spre Vest. Ne-am mângâlat insă, 
in naivitatea noastră, că Încunjurarea 
-oraşului se face din punct de vedere 
strategic. spre a captura gărzile ungu
reşt l , ce, bătute, fugeau in cea mal 
mare debandadă spre CI aba. Dar tre
cură săptămâni şi desamăglrea noastră 
·devenea tot mal ingrljorătoare, cu atât 
mal mult, cu cât În acest timp s-au 
perlndat tn oraş mal multe comlslunl 
intforallate, al căror scup dădea loc ]a 
.cele mal variate Interpretări. 

Stăruinţe şi pregătiri. 
Aradul insă o-a f.Jst uitat. La Sibiu 

'şi Bucureşti nu s·a omis nici o ocazie 
pentru a urglta intrarea armatei şi in 
oraşulllostru. Astfel, spre marea noastră 
bucurie, la 15 Mal ne-am pomenit cu 
Colonelul Vasllescu din Marele Stat 
Major, care a venft si facă pn'gătirlle 
IntrăriI. Cum prefectul judeţului i~1 
stabilIse reşedinţa in comuna Radna, 
regretatul Dr. Eugen Costlna I venit 
impreunA cu colonelul Vasllescu 
la mine spre a-mi comunica cele ce 
.aa să .e petreacă, invltându-ml să 
Iau parte efectivă la pregătiri. 

La 16 Mal era ca sigură intrarea 
armatei in oraş şi spontaneitatea slm
ţemlntelor se manifestă prin faptul 
că o multime de români îmbrăcaţi de 
'Serbătoare şi mal cu selmă copil de 
,coalA in frunte cu învăţătorii lor Inl
moşi, umpluseră bulevardul aşteptând 
!!!!!!!!Ss±±!. 

cu împadenţă aparIţia ostaşHor români. 
Dar întrarea s~a contramandat şi la 
durerea~Iloastră se adaugă ruşinea de 
mlnorltarll ce-şi alimentau speranţele 
văzând insuccesul nostru. In seara 
acelei zile Colonelul Vas!lescu a tn
trat tn lt'gătară telefonică cu Coman
damentul, şi cum Intervenţia lui n'a 
avut succes, pe la ora 11 ne luarăm 
rămas bum dela dânsa] cu aceea,e! 
deocamdată armata nu poate întra. 

17 Malu 1919. 
In zQlile zUel următoare - 17 Mal 

- pela ora 3 dimineata, am fost tre
zit din somn de prietenul dr, Costlna, 
care 1mbrăţrşându-mă imi comunică 
că în cele câteva ceasuri de când ne-am 
d~spărtit, a-au petrecut lacrurl îmbu· 
curătoare şi că trebue să vin imediat 
li dânsul. Am grăbit la el, unde Co
lonelul Vasllescu vorbea tocmai cu 
Marele Cartier, primind ultimele in
structiunI. Noul îmbrăt1şărl şi sărutări 
de bucurie mă asigurau, că a sosit 
marele moment. Am grăbit numaidecât 
cu totii să vestim bucuria prletemlor 
şi ~ă-i ch ~măm pentru a face pregt
tiriie. Am format atunci o comlslune 
de primire compusă dm 3 perloane: 
prietenul Or. Teodor Pap, regretatul 
Dr. Costlna, şi subsemnatul. Parte in
semnată de muncă a avut, precum 
Îmi aduc amtnte, şi OI. Or. T. Botlş 
şi OI. Director N. Mlhulln. Dânşli au 
grăbit împreună cu teo]o,1I şi elevII 
Preparandlel in ajutorul nostru. Am 
distribuit rolurile, am redactat urmă
toarea: 

Proclamaţiune. 

"In momentul acesta armata romană 
a Intrat în Arad şi de acum oraşul 
stă sub ocupatIe românească. Armata 
romană a venit in numele drl"ptătll, a 
ordinei şi a păciI. Ea e ferm hotărâtă 
să menţină acestea faţă de oricine. In 
urmare, populatia - fără deosebire 
de limbă ŞI religie - să fie În linişte 
şi să păstreze cea mal deplinA ordine. 

Pentra păstrarea ordinei publice au 
datoria şă-şi dea intreg concursul in 
locul tntâi functlonarH fAră deosebire, 
FUDctionarlt să stele deci in functiile 
ce le au. Poliţia orăşenească va sta la 
locul el, sub comandamentul armatei 
române, conform ordlnu]ul. ce~l va 
primi. 

Cel ce şi-ar părăsi cu toate aceste 
arbitrar functia, asemenea şi cel ce 
vor sAvArşl acte contrare ordinei pu
blice, vor fi pedepsiţi pe cale stata
rlală, in conformitate cu legile mili
tare ale Regatului Român." 

In dimineaţa acelei zlle "apelul II 
nostru era afişat pe intreg teritoriu-l 
oraşuluI. Pe urmă am inceput reluarea 

oflclilor. La ora 61/2 am fost la oficiul 
postal oprind orIce comunicare afară 
de cele 2 telefoane necesare nouă. 

Fiecare la postul său. 
Am avizat pe comitete suprem, Dr. 

Greeo, că la ora 7 să ne aştepte ill 
oficiul său. Dânsul ne-a primit cu 80-

[MlnUatea ca venită, l-am comunicat, 
că armata română stă la marginea o
raşului şi c! peste un ceas va Intra, so
mându~l să rămână şI pe mal departe 
la locul său şi să mentină ordinea. 
DAnsul a luat cu întristare la cunoş~ 
tintA avizul nostru, şi năbuşlndu-şl 
durerea, cu ochH piinI de lacrImi, a 
răspuns că e ce1 mal ingrozitor moment 
al vieţi! sale, dar, ca funcţionar vechlu, 
tşl va face datoria şi În clipele aceste 
de grea incercare. Avlzaserăm şi pt': 
primarul oraşului: Or. Sărkăny. La 
dân5ul am găsit un mator din armata 
franceză şi când I~am comunicat cele 
ce au aă st Jtetreacă, mi-a răspans 
zimbind, că este asigurat că armata 
nu va Intra. Am păşit atunci energic 
faţă dt'" dinsul, Interr.lcâ6dlH să intre 
in confidentA cu trimisul armatei ro
mâne şi să-şi vadă de datoria sa. Cât 
priveşte armata franceză, ai aibe li· 
nIşte, căci se va lnţeleKe cu aHata ei. 
De pe fata maIorului francez am citit 
ci e multumit cu răspunsul nostru 
categoric. Am mers pe urmă la poliţie, 
luând cu căpitanul Or, Bittner (pre
fectul) măsurile de ordine şi cerându-l 
referinte Huprll situatiei dela oficiul 
său. Termln4ndu.ne misiunea in oraş, 
am :grăbit spre bariera dinspre Curti ci, 
să intâmpinăm armata. 

Vânătorii. 

Pe la ora 71/ 2 a apărut dintr'un nor 
de .praf oştirea aşa de mult aşteptată. 
In capul lor un militar desăvârşit, o fi
gura. de bronz cu ochI scrutătorl, cArul
avui marea cinste Olt bucurie să-i tăl
măcesc salutul Aradului, prin cuvintele 
ce urmează: 

"Domnule ColoneII Aradul este lo
cul sfmţit al apostoliei româneşti, care 
cu jertfă de sine a susţInut vII tra
diţiile neamului românesc, limba şi 
legea romlnească act la hotarele ro· 
mânismului, unde 1upta de existentă 
natlonal~ era mal aprigă şi unde a 
fost eroism să te sustii ca român. 

Astăzi işl primeşte acest Arad răs
plata credinţei sai e intr'un i d ea 1. 
Aceasta este ziua mare, in care vlteaza 
oştire româ-neascA in numele lumii ci
vilizate înfăptueşte Idealul unirei noa
tre cu românii de pretutindeni. Rodn
vie DacIa lui Traian in chipul sfânt 
al României întreglte, 
Să trăiască Rom~Dla Mare I 

(urmare d,n pag. I·a.) I bat joc de ei. Să fi răspuns atât cât ştiam, I goanelor·restaurante şi o să aflaţi dela ei 
, mă făceam de râs ceeace cu regret văd că vreţi să ignoraţi D~vs, 
provincie, revoluţionar de stânga simplu - Ştirbey •.• prinţul Ştirbey ... primul mi· Auzi! Tocmai pe mine aţi găsit să mă 
.venturier.. - nu! nu! nu!' nistru al.... Ah! Binecuvântată fli artă cuii, Întrebati cine este Prin/"I Barbu Ştirbey, 

Faptul că mă 'nvârtesc printre oamenii nară a căminului conju~al! Bine~uvânta~ fii Domnul Preşedinte al consiliului de Miniştri?.' 
de cultură gângăvesc din când Î A d confort feroviar al sleeptng·car-unlor! Bme- Imi pare foarte riu, Domnilor! Am onoare .•. 

t n can A t t W r·· 'd It" .. 1;" t f x d . t crezul unui partid politic ,i iscăle!>c la zile cuvan ~ a 11 I ee sa va oare acum ŞI n vecII ~ t am fi ers-o cu o uscata emmta e. 
mari câte-un articol de ziar, mă expuneau vecIlor,.... ' , • . • • • . • • • • , • • • 
să fiu asaltat: o jumătate duzină de gaze- . l?tr? cltP.! ml-a~ ~chll~bat mu~ra. Am ••.• _ • • . • • ... • • • • 
tari minoritari m-au Înghesuit într'un colţ clipit şIret dm ochI ŞI mI-am acatat un 
·ele stradă: zâmbet ironic in colţul gurii Mi·am indrep· 

- Domnule Coleg, câteva cuvinte despre 
domnul preşedinte al consiliului de miniştri ... 
Câteva date biografice... Ceva merite poli
tice.. Cine e şi de unde vine? '. 

Am rămas cu ochii holbaţi În gol. Aşa 
e! Domnul prim-ministru al Ţării!! Care 
i or fi meritele politice? De unde vine. Şi·n 
d~finitiv cine.i acest .. prinţ" Barbu Ştirbey, 
·cand ştiut esle că in ţara noastră Con
'8tituţia democratică nu recunoaşte alt titlu 
princiar decât al membrilor descendenţi al 
Ilmiliei regale? . 

Dar confraţii, grăbiţi şi nerăbdători, nu 
·!ni-au dat răgaz:· .. 

- Domnule coleg ." vă nlgăm;" vă ră
mânem îndatoraţi.. (ziariştii îşi fac reciproc 
servicii) "ă asigurăm discreţia.... Cine e prin-
~Ş~Q? c 

Mi se puse un nod în gât. Să fi răspuns 
~e! 'tn~ ştiu", cOllfra1ii ar fi -erezut că·mi 

tat statura şi, privindu-mi de sus confraţii, 

le-am răspuns cu o sacadată ~i guturală 
suficienţă; 

- Pentru Dumnezeu, domnilor, fiţi serioşi! 
Tocmli cu mine v-aţi găsit de- glumă?! 

Imi pare foarle rău dar ... 
- ?! r. Domnule coleg .... 
- Domnilor colegi, dacă mai continuaţi 

mă jigniţi. Cum? Vreţi să mă faceţi si 
cred că D-vs, profesionişti ai condei ului, 
nu ştiţi cine este Domnul Prrşedinte al 
Consililtlzli de Ministri, Prinţul B"rbu 
Ştirbey? 

Drept cine mă luaţi? 
- !?? 

-- Dar bine, Domnilor, aceasta o !ştiu 

toate soţiile D-vs, ..- ce zic soţiile? O ştiu 
bucătăresele D.vs, furnizorii menajurilor D-vs 
Intrebaţi·j pe HofCman, pe Koranyi. - cari, 
de! nu sunt gazetari - şi 17-0 spun ei. lntrebaţi 
domnilor. pe toti chelnerii cafenelelor şi ai va-

Academia Română a ales ca membru de 
onoare pe "prinţul II Barbu Ştirbey, 

Pentru care merite? In baza căror lucrări ? 
Cine este noul 'Academician? 

- Onoraţi confraţi, pentru voi am scris 
ac~ste rânduri. Nu vă mai obosiţi până la mine. 
ŞTIu ca--noul membru de onoare al Aca
demiei Române este fabricant de conserve 
- ceeace ştiu !fi bucătăresele D-vs,...;,. de 
vinuri - ceeace ,tiu toţi chelnerii - şi 

d, vată, - fapt cunoscut unora dintre 
concetăţenii loviţi de anumite boale prinse 
din vânt. 

Mai ,tiu, din auzite, că s'ar bucura de 
prodigioase resurse virile şi că ar fi fost, 
cândv8, şef de guvern în România. 

Vi rog să nu mă chinuiţi: mai mult nu 
ştiu nimic, nimic, nimic! 

Pap.staş. 

Să trAiascA Regele Ferdlnand şi 
Regina Maria 1 
Să trălascA Augasta familie t 
SA trăiască armata biruitoare 1l1li 

O~nlul răspunzâadu-ne, ne-a Invitat 
să-I conducem tn oraş. Urdln1u-ne 
in trăsară, am Întrat p~ drumul Curtl
ciulul care 8-a numIt pe urmă dupl 
acel falnic regiment "Calea ti VânA
tori-, La gară un grup de roma,ol in 
frunte cu dl. Dr. T. Botlş directorul 
Academiei Teologice, impreună cu 
elevii Institutului ce conduce. 

ftradul oualionează armata. 
Dar despre entuziasmul orăşenllor 

ne-am convins fntrând în oraş, când vA
zurăm ca prin farmec casele româneşti 
Impodob!te cu covoare şJ cu tricolorul 
nostru scump, Iar in ferestre şi bal~ 
coane doamnele şi domnlşoarele noas
tre aruncând flori şi saluturi de b\ne
venire. Ajungfind la pri mărIe, armata 
s-a postat intr'un careu, primind tn
t4i salulu1 comandamentu]ul francez, 
iar pe urmă blneclJvântarea Bisericei 
din partea domnului Isesor conslsto
rlal Păcătlanu. 

Zile de sărbătoare. 
In sala mare a primăriei am fost 

aşteptatl de oficialităţile ungureştl. 
Trebue sa remarc atitudinea demnă 
şI frumoasA ce a avut-o Colonelul 
Piri ci, răspunzând saluturllor ce t s-aa 
adresat şi pe cari I le-am tAlmăclt, in 
româneşte. Pe urmă armata a fost in
cartlrultl şi fiecare casA roma.oească 
s-a putut bucura de cite UD repre~ 
zentant al el. Dejunul prim s a luat 
in comun la "Crucea Albâ". Iar in 
dupA masa a.:tlet emoţionante zile, am 
Ucut prellătlrlle pentru marea sărbă~ 
toare de Oumi-uecă. când populatia dia 
judeţ s'a infrătlt pentru prima dată cu 
capitala ei. Am scos un număr festIv 
al ziarului .Românul llll

, care a fost ne~ 
voit să-şi Înceteze apariţia din caaza 
persecuţiuDilor din ce in ce mai barbare, 

Iar a doua ZI de sărbAtoare a fost 
lotr'adevlr măreaţA. Vre-o 15,000 ro
mâni din judet au grăbit sA se impăr~ 
tăşeasci din bucuria noastră. DupA 
servlciut divin comandantul armatei a 
primIt diferitele delegaţi uni, Iar la ora 
1 un mare banchef a Incheiat ziua 
noastri de sArbătoare, ce rămâne ne
uitată de sigur în mlDtea tuturor. 

Iar pe urmă a plecat fiecare la casa 
Jul, vestind cele văzute cu ochii şi 
glăsuind fleştecare dupA pilda stră~ 
moşilor: .Aceasta este ziua pe care a 
făcut-o Domnul, si ne bucurăm şi să 
ne veselim intrAn!;a; şi unII pe alţii 
să ne îmbrăţlşem, să zicem fraţilor şi 
celor ce ne urăsc pe noi: - să iertAm 
toate.· 

Dr. Seuerlspraunic. 
" t, .. ce. 

Producţiunea de gImnastică 
a liceului de băeţi. 

Duminică 26 Malu a., a avut loc la 
Arena sportivă, producfluoea anuall 
de glmnastlcă a elevilor liceului Moise 
Nicoară, puşi sub conducerea haroi
cuiul 51 distln.ulul profesor EmestGrau. 

Armonia ansamblurllor, pr~clzlunea 
mişcărilor precJ,lm şi varietatea progra~ 
mulul executat, au făcut din produc
ţlunea de fine de an a elevilor liceului 
o serbare sportivă, de care se poate 
mândri oraşul nostru. 

Ca prlcepue ş.1 neobosită hărnlcie 
DI. Orau a muncit UD an intreg, isbu
tind să pună la contributie până şI 
pe cele mal puţin adaptabile elemente, 
astfel ci productlunea sa a tntrunIt. 
sub diferitele el aspecte, totalitatea 
elevUor liceului. In aceasta stă meri
tul său deosebit. 

Adăugatl gustul estetic In alcătuirea 
figurilor executate şi veti inţelege dece 
publicul care a umplut tribuna pânl· 
la ultimul loc,nu a precupetit laudele 
ta adresa 41ui arau. 

Dintre executanţi s'au remarcat: 
Marius Glozda, prin admirabllele 

sale mlădlerl şi, lasărituri şi fugă, 
elevII: Morarfu. Boscalu, Godeanu; 
Lazlir, Claba, etc. 

j 
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InfORmarlUnl. , Propagandă culturală la sate!!! 

Divizia 1 Cavalerie a organizat 
pentru ziua de 16 Iunie 1929 un 
concurs hipic. La aceste concur
suri, pot lua parte şi amatorii 
cjvi1i din judeţele Arad, Timiş-To
rontai şi Bihor, Doamne şi Dom
nişoare din intrega ţară, precum 
şi un concurs special numai pen
tru săteni din judeţul Arad. 

Felul concursurilor, condiţlunile 
de admitere şi orce detalii se 
pot cere dela Comenduirea Pieţii 
Arad, sau deja Comandamentul 
Djviziei I Cavalerie În orice zi 
de lucru dela ora 8-12. 

• 
Rugdm pe corespondentii no$fri oca

zionali să binevoiască a-şi timbra co
respondenta. Contrariu, vom fi nevoiţi 
să refuzăm ori ce scrisoare nefrancată. 
Când faci apel la serviciile unui ziar 
care nu e oblfgat să te servească, e o 
datorie de bunăcuviintA să nu-I oblfgl 
si-ii plătească şi serviciul postal. 

• 
Domnii membri ai organizaţiilor noa

stre comunale sunt cu insistentă rugati 
să ne t,imitd relaţiuni şi Informaţii care 
privesc bunul mers al treburilor publice 
din comuntle respective. precum şi aba
terile organelor administrative locale. 

Toate informatilmi/e, riguros contro
late, vor f! înainta te jorurilor în drept. 

• 
Notarul Cismaş din Pertgul Mic fiind 

Invitat la nunta IIlI Bokol Alexandru 
s'a dtsbrăcat in pitlea goală şi fn fata 
a 120 de persoane, aşa gol, se tine a 
dUPd profesoara grădinei de copi/. 
Aceasta ~a petruut inainte cu zece 
zile de Rusa/li, 

Serbări1e dela 
Palatul Cultural 

Dum!necă [a 9 IunIe cor., va avea 
loc in oraşul Arad, desveUrea bustulilor 
A. D. Xenopol şi ah. Coşbuc. Aradul 
Cultural prin eternlzarea acestor doi 
străluciţi reprezentanti al gânduJul şi 

8crlsulnl românesc, aduce prinosul re
cunoştlntel sale faţA de memoria lor 
blnecuvântată şi in veci ilivlti. 

Progam: 1. SâmbătA ]a 8 IunIe ]929. 
Ora 11: Parastas pentru A. D. Xenopol 
,1 Gh. Coşbuc in ambele biserici ro
mâneşti din localitate, 

2. Dumlnecă 9 Iunie. Ora 10: Ser
viciu divin tn faia Palatului Cultural. 
Ora 11: discursuri oficiale: o) P. S, 

I 
Dumfnecă 2 Iunie c. fIInd "ziua tem

peranlei", adică ziua inchlnată pro
povăduirII impotriva exceselor alcoo
lice, se vor ţine În intreaga tară, în 
toate cazărmlle, de pe toate catedrele 
şi în toate bisericile. vorbiri ocazionale 
cu indemnuri spre cumpătare. . 

Atragem, cu acest prilej, atenţIa ce
tltorllor noştri asupra artlcolulut lem
peranta, publicat fn corpul ziarului, 
articol datorlt harnlculul nostru cola
borator _ Preotul Caius. .. 
Teatrale 

Ordine peste ordine, sunt pentru servltoruhd că pe Dumloecă dimIneata 
facerea propagandei şi lumInarea ţă- să se pregătească că merge la Cintel 
ranulul la sate, atât din partea Mloi- cu corpul didactic din loc. 
strulul Instructiunli, cât ~I din partea In ziua susnumltă, corpul didactic 
celuI de Interne. Nu se poate contesta aşteaptă trăsur., care DU mal soseşte 
ci azi ţiranul roman, mal mult ca deşi timpul a trecut. FHnd intrebat 
oricând, are nevoie de îndrumări, sfă- servltorul comunei, pentruce n'a prins 
tulrl, de Indemn spre formarea diferitelor caii - a răspuns că are ordin dela 
organlzatiunl, precum de cultivarea lui, - Chlş~BJrău - să nu meargă cu; 
şi intărlrea caracterului, care in urma dascălIl la Cinte!. Venind in acest 
războiului slăbise, timp notarul, care a dat ordin a doua 

.. -Dar cine 'ă o facă? oară să plece Imediat, servitorul il 
_ Fără să mal tnşlr autoritătile, rAspunde: - Domnule, amu nu ştiu de 

cari ar trebui să mal stee de vorbă şi care să ascult" - Notarul jignit, trl~ 
cu bietul ţăran, mă opresc la singura mite imediat pe un politist la Ei. 

Cu autorizatia Ministerului Muncii persoană care face această propagandă rdul prim - să dea el ordin să plece.: 
dl. a. CiPrian intreprinde un turneu cu de cultură, coborât in mijlocul tăra- Dar prim Birlul a zis: Nu este trăsara 
piesa [Jomolşoara Iulia de StJindbero, I I d d'f 1 1 pentru ÎnVăţători să meargă la Cinte!" ..... nu u, In 1 er te comun, care e. .. În- Văzând notarul răspunsurile celor, 
tn care are o creatie desăvâ,şită. văfătorul. 

Reprezentaţla va avea loc in Arad (ovăţătoruI conştient de marea sa DOI BIRAI, a trebuit să tadl, cu toate~ 
la 7 luale c. ordinele Ministeriale pe cari le are, 

Cu acest prilej DI. Ciprian va de- chemare, luptă pentru creşterea şi for- opunâodu-i-se un - Chiş- Blrău - care. 
clama "Greva flerarilor" puternicul marea noilor generatiuol, pentru tn- a ajuns in această functie tn urma hol
monolog al lui Franţo;s Coppee. I dreptarea generatiei bolnave de azi. nllrelU politice, deşi capul lui nu co.! 

• 
La 9 Iunie c. Teatrul de West va 

reprezenta "Ultimul Vlăstar"', piesă În 
4 acte de N. Pandeleo, tradllcătorul 
În prozd al Eneidei. 

• 
Bibliograffe 

Acesată propagandă fu cută de tavă- respunde deloc acestei funcţii. i 
ţător, IntimpinA greutăţi mari, nedân~ Dar ce să mal poţi zice de prim: 
du-! nici unul dIn cei chemati. nici un B 
ajutor, nici materal, nU moral. Intlm- irtJu, care e om cult, dobă de carte?lI 

Cum se v'a simti notarul, care e cu 
pină grel!tătl şi din partea prlmă~ . adevărat punctual, conştiinclos,- sprljl. 
rlIIor - cari au nişte conducători laici nltor a tot ce e bun? Demnitatea lui· 
şi cari tn loc să sprijlneasă şcoala ro- e ştirbită in fata unul servitor al co·. 
mână de stat, nutresc şi azi ideile şu- munel. i 
brede de Învătător confesional şi şcoală Iar corpul didactic care trebuia sa· 

Am primit la redacţie: confesională, punând piedici Învătăto~ I se prezinte in comuna Clntel, au plecat L.' 

Buletinul Cărtii Româneşti, anul 1 rllor cari clmentează baza statulu! ro· in ultima clipă să găsească vr'o tr!-
Nr. 5, Malu 1929, cu uldmele noutăţi mân şi a şcoale! nationale române. sură să-I ducă. l 
ale librărlel române, franceze şi ger- Un caz din fruntaşa comună Chi..,/- In felul acesta "'e "xecut llt ordinele,', 
mane. Un admirabil buletin de Infor~ y." i:l 

maţiunl. indispensabil oricArui lntelec- neu-Criş, unde directorul şcoalel prl- şi legIle! : 
tual. Editura Cartea RomâneaSCă, Buco- mare mergând la Primăria comunei, Pană nu se vor pune oameni apt.' 
reştl, Academiei 3. Un număr 3 lei vorbeşte cu D~l notar al comunei să pentru locul ce-l ocupă, nu se va pu-
Abonament anual Lei 30. pană la dlpoziţla Corpului Didactic tea face nimic, căci ce zidesc cei ele; 

arafic Unlon anul IX 4. organ al trăsura comuneI, pentruca sA meargă bună credintă, surpă cel săraci cu i 
"Uniuntf patroollor grafl~l din Româ~ t la Cintel, unde aveau Cerc şi Centru duhul. I 
nla" Timişoara. Cultural. Notarul Imediat a dat ordin Vinicius. I 

.. Camera de Comert şi de Industrie din Arad Votarea incepe la ora 8 dimineaţa tr 
Sa Episcopul Grlgorte al Aradului, b) No. 443~ I 1924. şi durează până la ora 18, '"u între-
Delega tul RegeDţel, c) Delegatul Guver- CON V O CAR E. rupere intre 12-14, Iar dacă vor fi ' 

alegători, până la ora 20. 
nalul, d) Academia Română, e) Unlv. Noi, Alexandru Vlad, preşedintele Pentru efectuarea operatiunilor de r 
din Bucureştl,j) Unlv.dlnlaşlg)Unlv,dln Comisiei Interlmare a Camerei de I votare se stabilesc 3 secţiuni de votaret 
Cluj .h) AsoclaţluneaAstra·Slbiu, i) Liga Comerţ şi de Industrie din Arad, şi anume: f 
Culturală, j) Uniunea Studenţilor k) Prl- având in vedere dlspoziţiunea cap- Secţia 1. de votart", cu sedllli tn Pa- f 

I M A 
rlnsă in 1, D. R Nr. 1433, publicat latul Camerei de Comert şi de In- i 

măr a unlclplulul rad. Ora ]3: Ban- în MOD. Of. No. 102 din 13 Mai 1929, dustrie (Str. Gheorghe Lazar 20) unde [ 
chet la rest. Crucea Albă, Ora 17: convocăm pe membri alegători al va vota cat. 1. din secţia corn. şi cat. U 
Serbare la Palatul Cultural: a) S. V. Camerei de Comerţ şi de Industrie din sectia Ind., având fiecare o urnă ~ 
Drăgoi: "Doina" text de M. Eminescu. din Arad, separată; t 
b) Conferinţa d-Iul prof. unlv. D. Gusti, pe ziua de 30 Iunie 1929 Sectia II. de votare, cu sf'dlul tit! 
despre A. D, Xenopol. c) Recitare din in oraşul Arad, pentru a alege Con- localul Şcoalel sup. de ca nerţ pentru: 
Cosbuc, de d-şoara Iris Barbura. d) sllful de Administraţie al acestei băleti (Piaţa Xenopol No. 1.), unde ~ 

Camere, ce se va cowpune dln::'O va vota categoria II. din sectia comer-! 
Conferinţa d-lui prof. unlv. Oh. Bogdan- membri clală ; ~ 
DuicA despre Gh. Coşbuc. t) Schuh- Fjeca~e categorie de comert şi In- Sectia Il/. de votare. ca sediul in t 
mann: Popasul ţiganilor, text de Gh. dustrle va alege următorul număr de localul Şcoalel de A-te şi Meserli f 
Coşbuc. membri În consiliu: (B-Iv. O-rai Dragallna 28), unde Vi f 

Sectia comere.: Categ. 1. ]2 membrf vota categoria II. din secţia Industrlală.i 
Corurile sant ex.ecutate de cAtre Reu- Secţia comerc,: • II. 13" Arad, 30 Mal 1929. t 

nlunea de cântări "Armonia" sub con- Secţia fn justr. : • 1. 12 " Preş. Comis, Interlmare; t 
ducerea d-lul prof. A. 1. Lipovan. Sectia Industr.: • 11.]3 " ' Vlad_ l . .....,...,. .,.. .ţ :J'V C .-. 

Pentru neam şi pentru l!ege vedere nici acum şi nici in viitor ma
rele Interes national, subliniat şi in 
"Deslderatele- recente ale clerului or
todox din România, cu privire la con
stituirea unal fond 'Ttligionar comun 
ortodox, pentru întreag~ tară. inzestrat 
proporţional numărului nostru şi ne
ceslt!tllor noastre. 

8tHIM~H~[ O[ M[R~ Hl 
fragmente din discursul părintelui fost senator Dr. Gh. Ciuhandu 

(eolHlnuare) sunt inzestra te alte cofesluni ,1 cum 
.CatoUclsmul acesta, bogat şi trafa, ştiu ele sA lucre cu zestrea lor mate,! flldrălneţ, insi este ,1 va rimlnea rlală, se vor rbgândi doar, măcar 00 

,1 in Statul român, Ull factor economlc- ceas mal fn curând, sa Înzlstreze, cel 
politic de ace aş tendintA dia tructfvi puţin la fel, şi Biserica ţdrii"/ 
clle trebuie CUDOlcut temeinic. La a ce3ltl convIngere şi la aceaată 

,..ŞI apoi, alUuri de acest catolicism, dorintA nu am, nici astAzf, nimic de a
consideraţi vi rog, Biserica ortodoxd diogat, ori de modificat; decât IA cer 
Tttman(J, intoarM din milenara Tobie cu prilejui lrglferlrli prezente să se 
anKUftasctJ, Incdrcatil fie rani ,1 abso- ştie că Biserica ortodoxă, din Vechiul 
lut sdrdcitit, ce va insemna ta ca forţe Regat, şi din Ardeal mai ales, stA şI az 
ae rezistenţa in laţa presiunilor 11 umilitA şi ndnzestratl suficient in faia 
uMlliTilol acestui Catolicism? Ce ma- catolicismului stApIn, peste averi ,1 
xim de forte morale va putea sa des- fondurl de miliarde. (Aplause şi tntre
rolle ea~ in SdTdc;a el mattrlala abso- ruperl). 
lutd~peDtru consolidarea lIoulul Stat? .. • Eu nu lunt Intristat pentrucl aveţi 
Iar prefata }ucrirlt mele de acum 6 averl, ci sunt pentrucl DU avem ,i noi, 
aal o fnchelam astfel: .Când conducl- din vina fmprejurlrllor cari DU ne au pu
toTII Icestel bine cavAntate tiri vor tut fi toci destal de prielnice. 
ati. dia aceasti lucrare: ro ce mAsuri De aceea cer II DU se piardA din 

Tiparul Tipografiei Dlecezane, Arad 

De unde scoteam şI trag aceastA 
convingere despre averile catolfce şi 

despre datoria ooasti de a ne apăra 

de ele tn acela, metod de dreaptă 
inzestrare a BisericII ortodoxe? O scot 
aceastA convingere din actele dotatI 0-

nale ale acestor averi ,i din metoa
deie aplfcate de ele şi prin ele fn 
slujba UDul vinovat prozelitism rell
glonar ,1 altul politic. 

De pildA firA de latifundlIle greco
tatolfce cari au exIstat odinioarA II 
Gherla .... 

(Va urma) 

lR[nURll~R. r 

Trenurile Căii Ferate Electrice Arad-Pod· f 
goria, cu începere dela 1 Iunie a. c, vor i 
circula în modul următor: Pleacă din Arad r 
la: 5'20, 8, 11'40, 14'30 şi 18'20, Dela 
Pâncota: 5' 10, 756, 11. 35t 14'25 şi J 8 '11. 
Dela Radna: 5'31.1, 8'15, 11'55, 14'45 şi 
J 8 30. In afară de aceste trenuri va mai 
circula în fiecare Duminecă câte un tren 
care va pleca din Radna la orele 21. 2 O şi -
din Pâncota la orele 21 şi va sosi la Arad 
la orele 22'58. , 

Trenurile circulaţiei locale intre Arad-Mi- f 
căJaca vor circula în modul următor: Pleaca f 

din Arad la orele: 6'23, tI'SI, 7'30, 8'15, t 
9,930, 10'30,11'25, 12·22, iZ'SO, 13 15t I 
14·3, 14'41, 1530, 16"7, 17, 17-40, 18 30~, . 
19.20, 19 55 ~ 20'35. Pleacă din Mici· . 
taca la orele! 6'12, 6'38,7"5, 7'44_ 830, ' 
9·15,10,10'48,11·54,12·35,13·2,13·S8;. 
14'15, 1452, 15'45, 16·30, 1720, 18, 
18'50, 19'38, 20'18 şi 20'48. ..... 

Girant responsabil ŞTEfAN DRAGA. 
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