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ha moartea lui Ion 1. C. Brătianu 

ION 1. C. BflĂTIAfJU. 

Ecoul mortii marelu] bărbat de Stat 
in oraşul şi judetul ffrad 

telegrame de Condoleante 
Doamnei EUza 1. 1. C. Brdtianu 

Bucureşti: 

Organizaţiunea partidulu' naţional liberal din judeţul Arad, 
adânc lovită de pierderea ilustrului Vostru soţ şi al marelui nostru 
şef, alătură sufletul ei indurerat la doliul O-V, şi al ţărei şi uneşte 
lacrimile ei fierbinţi cu lacrimile unui neam intreg, rugându-Vă a 
primi in aceasta profundă desnădejde omagiile ei respectuase, incre
dinţându-Vă că va păstra pe veci neştearsa imagine luminoasă al 
marelui Brătianu. ~ In numele organizaţiunei: 

Dr. A. Demian 
Vicepreşedinte al Orgaoizatiuoei. 

Domnului \'intild 1. C. Brdtianu 
Prim Ministru 

Bucureşti 
Populaţiunea judeţului Arad, profund impresionată de moartea 

prematură a celui mai mare român pe care istoria iI va aşeza intre 
figurile marilor conducători de popoare, alătură sufletul ei indure
rat la marea durere şi pierdere pe care o suferă nu numai familia, 
dar şi intregul neam românesc. 

Mormântul marelui Ion I. C. Brătianu va fi urna evocatoare a 
ilustrelor fapte istorice săvârşite penttu intregirea neamului şi bise
rică unde se vor place genunchii tuturor românilor in semn de 

, recunoştinţă şi respect neţărmurit. 
Populaţi unea aceasta, din marginea ţArei uneşte lacrămile du

rerei sale adânci cu lacrămile intregului neam, având ft'rma speranţa 
ca urmaşul ilustrului djspărut~ Va conduce mai departe destinele 
acestei ţări, cu aceiaş iscusinţa, iubire şi devotament. 

Prefectul judeţului Arad: 1. Georgescu. 

. Proclamatia fiuvernului către Iara, 
ConslHul de miniştri sub prfşldenţa d-lul Vlntilă Brătianu a dat 

următoarea proc)amaţione către ţară: 

Români, 
Lovit de boa~ă fulgerătoare Ion 1. C. Brătianu s'a stins 

din viaţă, in dimineaţa zilei de 24 Noembrie. v 

Tara pierd~ azi pe omul care mai mult de un patrar 
de veac şi-a inchinat ca sfetnic al marilor şi nemuritorilor 
Reg', Carol şi Ferdinand, toată munca şi sufletul lui pentru 
propăşirea, inălţarea şi intregirea statului român. 

Opera vjeţii lui Ion 1. C. Brătianu rămâne pentru vecie 
legată de cele mai însemnate acte din istoria naţională şi 
poHtică a poporului român. 

Prin înţelepciunea şi patriotismul Jui Ion 1. C. Brătlanu, 
destinele neamuluj ronlânesc au fost conduse la înfăptuirea 
unităţii naţionale iar rolul pe care Ion 1. C. Brătianu l'a 
avut in faurirea României intregile, rămâne pagina cea mai 
g:orjoasa din viaţa marcl:!i dispărut. 

Poporul român datoreşte lui Ion I. C. Brătianu refor
rneie democratice, votul obştesc şi împroprietărirea sătenilor, 
precum şi întreaga opera de organizare a statului întregit. 

Dar opera lui Ion J. C. Sratianu de care jstoria va vurbi 
intotdeauna cu evlavie şi cu recunoştinţă Înseamnă o muncă 
uriaşă de fiecare zi depusă cu înţelepciune, cu patriotism 
şi cu o energie creatoare neasemuHă, in slujba statului in~ 
tregit şi â neamului care-i datoreşte Împlinirea celor mai 
sfinte năzuinţi ale lui- • 

Moartea lui Ion 1. C. Brătianu Iasă un gol nernăsur-at 
in V1aţa ţării şi in sufletul poporului fomân. 

România intregUă dela un capăt la altul va plânge pe 
acel care a avut un rol atât de hotărâtor la înfăptuirea ei. 

Dar cu atât pierderea este mai adâncă şi durerea mai 
covârşitoare, cu atât mai vie şi mai puternică trebue să fie 
in sufletul poporului român hotărârea de a birui durerea 
ce 'încearcă, prin simţimântut de dragoste şi solidaritate 
patriotiCă ce trebuie să apropie şi să lege pe toţi fii ţării 

. în jurul intereselor superioare ale României intregite, eternă 
in puterile ei de viaţă şi de continuă înălţare. 

:J'"r t 'te , ... W.4 4 4 wAo**t ~ -.. ... ." t • n 4"-. t • ..,., .... 

o amintire anecdotica 
din viata Marelui Dispa.rut. 

Fiind - ca loţi bunii români 
- cuprins de cea mai profund 
durerere În urma dispariţiei ful
gerdtoare a celui mai mare băr
bal de stai ş; celui mai ilustru 
patriot, Îmi aduc aminte de un 
impresionant epizod lntâmplat in 
gara comunei Sânl- Ana, epizod 
ce ilustrează la evidenţd nobila 
şi impresionabila-i inimă şi iu
birea ce o purta acest bărbal de 
slat serios faţd de simplul popor 
de pe sate. 

Era cu ocaziunea deschiderei 
şi inaugurarei căii ferate Arad
Oradea. 

Plecase pe această linie cel 
dintâiu tren din Arad spre Oradea, 
ducând pe lângă alte multe soml
tdţi şi pe primul ministru Ionel 
Brdtianu. 

In gara Sâni-Ana aştepta o 

mare delegaţie a comunei cu o 
bandd de muzică şvăbeascd. 
- Aceşti muzicant; purtau ca 
uniformd pe cap o pdldrie Îm
podobită cu mulle pene verzi. 

Primul Ministru primind cu
vântarea de salul a sdtenilor i-a 
aeră;! cu cuvinte amicale. In tim
pul acesta banda sufla din res
puteri melodii frumoase şvăbeşti. 
Atunci Plimul Ministru, a cărui 
faţă strălucea de bucurie, s-a 
dus la un muzicat şi luându-i 
păLăria împdnatd de pe cap a 
aşezat· o pe capul sdu. Muzican
tul, fărd pdlărie a primit o re
compensd bdneascd şi Primul 
Ministru, râzând, s'a suit, În a
plauzde publicului, cu pdldria 
musicantului şvab, În tren, care 
a continuat drumul spre Oradea. 
Era o scend aşa de impresio
nantd, că nu· (J pot uita. 

Dr. Aurol Demian 
vice preş, org. lIberale Arad' 

F FiU' 
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Oiata si actioitatea lui Ion 1. C. Briitiilnu. , , 
Ion 1. C. Be ătianu a fost fiul ma- fi impins sa merg nici prea mult la 

relul om de stat Ioan Brătianu, care dreapta, dar nici prea mult la stânga". 
a pus bezele partidului bb=ral in Ro- lată d~flnjtă politica de echilIbru, 
mânia inspirat fiind de Ideile gene- - liberală şi democratică. 

,oase, cari au însufleţit generatia re- IOD I C. Brătianu, - Şef de partid 
'voluţlonară din H:S48 sub influenţa re- şi şef de Guvern. 
voIt.ţiunii franceze. Ion 1. C. Brătianu Chemat la conducerea partidului 11-
s'a născut in 20 August 1864. EI a beral, in 1909 după retragerea lui Dim. 
făcut stu.:llile primare şI liceale în Bu- D. Sturdza. Ion 1. C. Brătianu a pro
cureştl; după bacalaureat a urmat şCo mis s)!elln că işi va Îndeplini greaua 
polltechnlcă şi aceea de poduri şi şo- sa misiune prin respectarea doctrinei 
sde, obţinând titlul de inginer. In şi principiilor partidului său, dar mal 
Franţa, tânărul Brătianu a stabilit re- presus de toate, prin luarea în consi
latlu"j de prjet~nie cu numerosi fran- deraţle a dorinţelor şi intereselor ge
cezi, cari mai târziu au ocupat 6ituatil neraJe ale ţării. Şi el s'a ţinut de pro
strălucite tn viata politică, Iiteraril, sau mlsiune. ExerciţlLil puterii nu l-a fă

ştiInţifică. cut să uite promisiunea d'intâi, an-
Revenit in ţară, tânărullon Brătianu I gajamentele sale, EI a fost un sef cu 

a continuat să cultive aceste prietenii. autoritate, dar fără să abuzeze de a

In Corpul techoic. 
El a intrat 1n corpul nostru technfc 

şI a lucrat câtva timp, sub ronduce
rea regretatului inginer Anghel Saligny, 
la construirea marelui pod de peste 
Dunăre, unde s'a distins, nu numai 
prin solidele sale cunoştinţe technice. 
dar şi prin spiritul său conştiincios şi 
camaraderesc, prin puterea sa de 
muncă, zelul şi devotamentul său. 

A lucrat apoi la Iăr~irea liniei Ba
cău-P.-Neamt, la dublarea liniei Chi
tila-Bucureşti. 

Personalitatea lui 1. 1. C. Brătfanu 

De la şcoala francez! modernă, mult 
regretatul bărbat de stat a câştigat, 

de oparte, spiritul pozitiv, ştiinţific; 

disciplina Intelectuală; puterea de pă
trundere şi de altă parte, darul viziuni{ 
clare, oblclnulnta dlalecticei pure, elo
cinta caldă \II convingătoare. 

Dela părllltele său, a moştenit in
.suşlrile omului politic, care mai târziu 
avea să fie cbemat să conducă ace
laş partid p'olitlc şi să prezideze, in 
calitate de şef de guvern, evenimen
tele cele mal Jmportante din Istoria 
neamului românesc. 

Aceste însuşiri au fost predomlnate 
ile o intelegere clară a realităţilor, de 
o voinţă perfect echilibrată şi pronun
ţat afirmată; de un simţ politic re
marcabil, cari l-au permis - când 
ora marUor declzluni a. sunat ~ să 
le pună in serviciul patriei sale prin 
hotăI iri ferme, prin actiuni conduse 
cu energie şi bine sustinute, prin so;. 
Jutii înţelepte. 

Ion 1. C. Brătiant! a debutat în viata 
politică, in 1895, dlnd a fost ales de
putat al col. 1 de Oorj. La 31 Martie 
1897 a fost numit ministru al lucrărl
lor publice, în ministerul Sturdza. 

Ion 1. C. Brătlanu a împăcat prfn
clp1l1e politicel ideallste cu prlnclpille 
polltlcel pozltlviste. El niciodată n'a 
stabilit o linie de democraţie intre 
dânsele, nici nu le-a confundat prin 
compromisuri, ci le-a pus in acord, 
având ca scop suprem de atins, - fie 
binele contimporanilor săi. fie lnălţa-

a ŞI proplşlrea patriei şi a neamu
lui său. In imprej urări grele, a ştiut 

să domine evenimentele şi nici odata 
DU s'a lăsat dominat de ele. EI n'a 
şovăit, ci şi-a asumaţ toată răspun

derea actelor sale. căci cunoştea arta 
de a guverna, după cum era un bun 
psiholog, un excelent tactician şi un 
fin diplomat. 

Prlncfpllie sale politice se pot io
cadra in formula liberalismului mo
dern, bazat pe practica unei democrail 
sănătoase. Odată a declarat Ion 8r!
io tlanD. fn CamerA: 

.Oli care ar Il împrjurarilt, nu voi 

cea stă autoritate; un cond Llcător avl . 
zat, intelept; un consilier al tronului 
totdeauna credincios şi devotat; un 
servitor al statului, plin de demnîtate 
ş; conştilncfos. A fost ministru al lu
crăr: lor publice. al domeniilor, al ex~ 
ternelor. al Internelor (1907), apoi pre
şedinte al consUh: lui şi ministru de 
razboi şi de externe afirmând calităti 

de adevărat bărbat de stat. 

Răscoalele ţărăneştf. 

In 1907, Isbucnind răscoalele ţără

neşti, guvernul conservator, prezidat 
de Oh. Or. Cantacuzino, a fost nevoit 
să demisioneze şi atunci fruntaşII a
cestui partid au făcut apel la patrio
tismul şefdui partidului liberal ca să 
la puterea spre a restabilf ordinea şi 

liniştea in tară. Situaţia era foarte grea, 
de oarece, in interior, răscoalele ţără
neşti se intindeau şi ameolutau cen~ 
trţle u bane, Iar in apropierea grani
telor de la nord, se CODcentrau trupe 
austro-ungare. In asemenea impreju
rări grele, 100 1. C. Brătianu şi-a asu
mat răspunderea ca ministru de interne. 

Reformatorul 
Dar Ion l. C. Brăttanu a tras şi con

secinţele de ordin social, economic şi 
politic, din acele triste evenimente. In 
1913, după ce a luat parte la campa
nia din Bulgaria, ca ofiţer de rezervă, 
având gradul de dipitan, a făcut cunos
cut printr'o scrisoare, ţărli,că că o re
forma agrară se impune. pentru im
proprietărirea tăranlIor. 

ŞI această reformă agrară a fost 
Înscrisă in programul partidulUi Jibe
raI. odafă cu aceea a sufragiului uni
versal, egal, direct şi secret. Reforma 
agrară, anunţată în 1913, n'a putut fi 
realizată. decât in 1919. din cauza răz
boiului. 

Această mare reformă, care a fost 
o adevărată revolutie pacinică, a asi
gurat clasei rurale o situaţiE," econo
mică bună iar ţărII, i-a garantat pacea 
Internă. 

Diplomatul. - Guvernarea de la 
1914-1919. 

Dela Ianuarie )914 şi pănă la Sep
tembrie 1919 - adică in epoca cea 
mal grea prin care a trecut neamul 
nostru ___ nfutralitatea, războiul şi tra· 
tativele de pace - Ion 1 C. Brătlanu 
a cond os a~roape neintrerupt destInele 
tărlf, cu multă chibzuinţă, fermitate şi 
autoritate. 

In timpul ueutrallUţll, el a dirijat 
actiunea diplomatică cu prudentă, abi
litate. pricepere şi inţele pciune, aştep
tând să sune ceasul RomânieI. A jucat 
strâns: a negOCiat; s'a informat; s'a pre
parat. A fost o acţiune diplomatică 

plină de greutătI Şl de riscuri marI. 
dar IOD 1. C. Brătianu a condus·o, in 
a,a mod. rn~ 'elt a atlas scopul ce-l 

urmărea: Întrarea ia război alături de 
aliati noştri fireşti, însă prin asigura
rea chestiilor tpritorlale relative la 
Ardeal, Banat şi Bucovina. precum şi 

la cooperarea armatelor ruseşti în Mol
dova şi Dobrogea şi a armatet alJate 
dela SaloniC, comandă de generalul 
SarraiI. 

La 30 Iunie 1916, contele Czernln, 
foostul ministru al Autro-Ung,),riel in 
Bu:ureşti, comunica, la V.el1<1, baro
nululul Burlan, "ca Brdtianu nu a$
teaptă decât ora propice ca să între 
în Transl/vanw- ... 

La 4 Aug"st 1916, în casa lui ho
copiu din Bucureşti. Brătlanu semna 
tratatul de alJanţâ cu Marea Brit"nie, 
Franţa, Rusia, ŞI Italia, prin care se 
recunoştea drepturile noastre' asopra 
provlnclilof romane de peste Carpati. 
Şi In ziua de 14 August, guvernul Ion 
Brătianu declara răzbJj Austro- Unga
riei şi ordona mobilizarea armatd .. 

larul se aruncase. 
Armele urmau să hotărască soarta 

noastră. După retragerea armatelor 
noastre Moldova, În Decemvrie 1916, 
s'a conslituit, la laş', guvernul de cola
bJrare Ion Bratianu-Take Ionescu. 

Guvernarea istorică dela 1914-19! 9, 
a fost intreruptă dela Ianuarie 1918 
până la sfarşitul lunii Februarie hU8 
(guvernul Averescu) şi dela Martie 
1918 -Octomvrie 1918 (guvernul Mar
ghiloman) şi apoi de Jluvernul prezi
dat de generalul Coandă. 

Tratativele de pace de la Paris. 
In ziua de 29 Noemvrie 1918, s'a 

constituit guvernul Brătlanu,-cel din
tâi guvern al RomânieI Mari. Ion Bră
tianu a plecat la Paris, ca să la parte 

la trativele de pace. EI a stăruit ca 
România să obţină Banatul întreg. Olfi
cultăţie iVIte, la Paris, cu prilejui aces
tor negocieri, au nemultumit pe Ion 
Brătianu. 

Bărbatul de stat româll a atras a
tenţia reprezentanţilor puterilor aliate 
şl asociate asu pra marilor sacrificII 
făcut~ de România În război şi care 
nu trebue să fje neScoclte, precum şi 

asupra dispoziţiilor cuprinse io trata
tul de la 4 August 1916, încheiat la 
BucureştI. Tratativele dela Paris-mai 
cu seamă din cauza opoziţiei Iugos
laviei in chestia Banatului - n'a con
dus la rezultatele dorite de patrio
tismul lui Ion Brătiano, 

Campania din Ungaria 
In 1919, regimul bolşevic s·a insta

lat la Budepesta şi armatele roşii ma
ghiare ne-au atacat. 1. Brătlanu - cu 
toa1ă opunerea a~i.,ţjJor - n'a ezitat 
să atace Un li(aria. România nu putea 
lăsa partea de rest a ţării in nesigu
ranţă şi la dIscreţia trupelor maghiare 
bolsevice. Armata nOiistră a Intrat in 
Ungaria, a distrus trupele vrăjmaşe şi 
apol, in ziua de 3-4 August 1919, 
şi-au făcut intrarea triumf .. lă in Buda. 
pesta. Romania salvase Ungaria de 
regimul bolşevic şi restablJise ordinea 
În această ţară. 

Acţ!unea gu 'Ieraului Brătlanu, tri
umf!se. 

In ziua 27 Septembrie 1919, guver
nul Brătianu a demisioanat. La 19 
Ianuarie 1922 s'a constituit alt guvern, 
sub preşedinţia lui 8, ătjanu, care s'a 
retras in 1920. Ultimul guvern prezi
dat de mult regretatul barbat de stat, 
a fost cel constituit in Iunie a. c. 

--. .4 - 1''' .......... -...-......z u'"li;O W ttr ".,.t.;15$ ...,. ......... _ .t 

o lacrimă· JB mormântnllui 1. 1. t. 8rătianu 
Ce idei de Îndrumări nationale-cul- fără pereche sa îndeplinească datoriile 

turale se desprind din jertfa omului ce le-a avut fată cu mfelesele obşteşti. 
jertfelor? Iată intrebarea (n care ames- Patriot luminat, dat ca pilda de jelija 
tec in clipa dUioşiel si a emotiei sfa- şi obnegattUne in toate institutiile noa
şletoare gânduri pentru viitollzl cultural stre culturale împrasUate sllb ob/ddu
al acestui neam, sct1qat din blestemlll 'rea guvemărÎi sale prin toale satde 
robiei mi/mare plin cel ce, astazi trece 1 româ'1eşti, ridicarea poporului până la 
În altă lume pentru a se face una cu treptele conslderatiet mondiale a vărsat-o 
pămlÎrzfu[ ţării pe care a iubit-o şi dm cu con.~flinţa plma de sperantă. 
întregirea căreia şi-a făcut do/?mă de In anul 1919 din acest oraş in care 
credinta· Şi dacă in zilele VIitoare dm s'a plămădit germellul unirii, fnvăltlto
aportul politic-sacial deslegat din mil1- rilor români ie· a OIUflcat cu imboldire 
tea şi inima romlÎnească a marebil sfântă misilme a dts/egorii tainei con· 
dispărut şd isvorăsc credinte pe cari le sol,dani 7 ării şi infraţilei suf/eitlor 
vor mărturisi generatii întregi, dm româneşti. Ntlnduplecat în IlrmăfÎ de 
sbuciumul sUlletu ul sau mare tresar intt:egere, a vazul asigurată existenta 
scânteiJe unui crez pe n 1 r II ridi- unirii in muncitorii şcolilor cari vor 
carea Patriei române prin o cultură Înfrânge bdnuitlile şi vor topi asperi
lmprăştială cu inlrasingenţo. in massele tattle 
largi ale poporului român A trecut de atunci atâta vreme I 

Sunt caracteristice şi adânc l1ândi--- 1. 1. C. Bratiana, indrumătorul unui 
toare cuvmtele cu cari a salutat con-I popor In cele mai frământate pagini 
greş/şti culiurali in primăvara acestui ale istoriei sale moderne, cople$it de 
an, cari cuvmtf tresanie din speranţe I greutaţl aruncate de Vleme În lăspuu
le·a legat de cele mai mari increderi: derea sa. nu film este. 

.. vreau sd ridICaţi De toţi prin carle S'a stins. Lumina a luminat altola 
românească până unde Vă lmpintenă dar s'a mistuit pe sine. Invătătorii a
dragostea voastră", ne zice misiunea cestul judeţ cu fruntile plecate şi ca 
şi instmctul naţional al marelui dISP1- apa ochilor pe obraji il presal' pe 
rut, de care s'a achrtat cu prlsosintd mormântul său proaspăt ZOrile reCIJ
in istoria desvoltării noastre culturale. no$finţel şi ale amintirilor duioase. 
Figură rtpresentativă in acţiuni şi rd- Departe de groapd, cu sufletUl insii 
spund'"rt uriaşe jald cu tot ce poate acolo unde sd jdueşte o Ţară În ru~ 

sa ridice prestigiul şi demnitatea po- găc/umle lor zic creştinescul salut: 
popului român, ln culiura lui natională "Dumnezeul neamullli Sd-l albel tn 
a concepllt sâmburele inaugurării f pacii şiruL vlednic/ior muncitori, cdcl ln~. 

de fericire, Iar prin intereretartQ mij- !ăptuirea neamului o a savârşll, şi 
loacelor a învins eălejele ce i s'au a- credinta o a păzit. 
,uneat de adversarii sai multipli. Cristea 

A biruit In să, cdci duhul sau a ştiul Inspector ,col ar. 
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Ion 1. C. Brătianu şi Ardelenii. Ion 1. C. Brătianu 

desrobitoru') 
A murit cel mal mare romfin .. am Dacd cei ce l-au cunoscut pe Ioan 

pierdut, - intrun tim" atfit de c"tic 1, C. Brdtianu/, români ori streini, l-au 
pentru fard, - pe ctl mai destoimc apreciat, - dae tocmai din şirele 
cârmaciu al fării; a dispărut cea mai noaştre, ale românilor des/obifi de cd
reprezentativd şi complexa petsonall- tre ieţdepciunea lui, - trebuIe să se 
tale politică, ce a avut-o peste tot Ro- recruteze grosul adversari/ar politici? 
mfinia mict! ori mare; neamului nostru I Da, bldstamul sttIrii noastre sufle/Şti, 
l-a rtIpit moartea pe cea mai clasicd ' nu nt- lăsat să ne lndlldm cdtre OD

Intruchipart prezentd a geniului rasei menil de a vfin t, ci ne-a cobodtt intre 
sale. cei ce se tfirasc pe pamfint, intre lă-

Ion 1. C. Brăt'anu Q fost cea mal utăcioşi incapabdl şi Mtfdori, mai a
marcanta figurd a intreg cOlfului pd- proplall de sfarea sufleteasCă a u 'rui 
mardesc, din sud estul Europei. Ca subjugat chinuit. Am fost capabili 
atare a fost considerat şi apreciat de mai curind de ură şi pizmă, decât 
strdinătate. de avAnt şi generozitate. 

Intreagă vieala lui a fost un prinos Marele Ion 1. C Bratianu pleacd 
adus pe aitatul tdrii .. toatd activitatea dintre cei Vii, 1" to!ul unol nesdbmte 
lui a Jost desvoltatd spre binele şi fe- agitalii, ale adversarilor lui politici, cu 
ricirea neamului. Puţini muritori au sUJletul lndurerat de a nu fi putut in
putllt avea satisfarlia supremd de a blânzi pe ardelenii eliberati de pol/
vedea reuşite alâlla infaptuir' proprii tica sa, 
pentlu patria sa, cum i-a hărăzit Pro- Noi cei ce i am inţeles şi apreciat 
nia acestui bărbat de stat providenţial. incă In VIaţă calita/ile extraordinare 
Aceste succese i-au asigurat lui Ion 1. ale marelui dispdlut, ştiindu', in Jrun
C. Brdtianu o nemdrginitd cons'dera- tea partidului, din care facem parte 
flune, - şi i-au pus bc za unei auto- am fost, poate mal mfindrl şi mat In
ritiiţi fară asemănare. Personalitatea crezuţi dedJl ad~ersarii noştri. Mân
sa ,tralucea ca un soare, fn razele dria partidului nostru şi a lariJ, Ion 
carula cdispdreau figurile de toate Zilele. 1. C. Brat,anu acum a dispărut, şi cu 

10ate tvenimentele mai fnsemnole 
din u 'timtle decenii ale vlelii noastre 

--.-,krJII"'w< 

toţii··adeuTlfl ori adversarii politici 
vom simţi lipsa lu'. 

Durerea care o sImte Iara întreagd. 
trebuie sd ne apropie În jurul coseluc
eului luz. 

Coasa nemlloasl a mortff,fşl urA 
mează opera sa blestemata; după ma
rele Rege care a fost Icoană afan'" a 
Iubirii de ţarA, ea tae Înainte de vre .. 
me firul unei vieţi, care era marea 
noastră nădejde şi care dl"coace ŞI 

Venili plietenl şi adversari, vlnlfi din cole de gramţă era simbolul rrt-
voi toţi, ardeleni să plecdm genunchul I tilgădult al puterei şi al fjgădulnttlor 
în fala memorieI marelui disparut. care neamului nostru. . 
a fost o glollt a neamulUI şi a tării. Fiu şi urmaş p~htic al demo~ratu-

, . .. lui vizionar care la o luptă de Jumă-
RldiC~fl către cer o caldă ŞI SIn.eerd tate veac a Indrumat destinul popo-
rugdclune pelltru odIhna sufletulUi ce- rulul român, realizând unirea Prtnci
leimai strdlueite figri Moriee cc-a a- patelor, Dmastla, Independenţa ,1 Re
VII/-O neamul nostru. Luaţi pildtI de gatul, Ion ] C. Brătlanu adus mai de
patriotism dela defunctul Ion 1. C. parte, până la infăptulre deplină, opera 

. Incepută de părlote le său. 
Brat/anu Sa nu Vă cuprindă dtsnd- A invăţat să-şi iubeascA neamul ,r 
dejdea, ci olelltL-va sufltlul la eândul sl-I vrea mare şi puternic de la ea~ 
ca neamul nostru a fost capabil de a meni ca Rosdi, Cogâlnlceanu, Stătce
avea Ufl fiu atât de ilustru, şi cd ge- seu şi St,urdza şi a disciplinat ,.
niul bun nu.l va părdsi nici ilt v:itor. ceastă IubIre adăpandu-te ]a cultura 

plină de nobile IdealuTl a poporului 
raetţi toate acestea voi toţi ordeJe- francez. 

nil, căci aşa va cinstiti pe voi (nşi-va. A luptat cu credintA nestrAmatat. 1) 

De pe acum Ion 1. C. Bratianu a· treime de veac in serviciul aCt stor 
parline istoriei numele lui va fl sfânt idealuri ei Iasă azi o Românie Mare 
. .',. in care priveleg'ţiJor a rămas Dumai 
ma ntea noastra Şl a generalllior vli- o o tristă amintire Şi ta care tlraaul 
toare. e proprietar al pamantulul tlrei sale 

Memoria marelui Ion 1. C. Brdtiana şi, prin votul obştesc, stăpftn pe de· 
. stinele lui. 

sa fie In vecii vecf/or binecuvântatd. 1011 1. C. Brătianunu a fost numai 

'4 ..... ., 
A. M OI ni mare patriot. el a avut darul omu·

1 u de stat care cu spirit profetic Ş 
neşovăltoar o ia inainte evenlmelJ>o 
telor. 

de Sfat, sunt legate de acest nume. 
Dela 1914 incoace Intreg edificiul Sta
tulut nostru se rdzima pe umerii a
cestui uriaş. 

Ai guvernat tara cu mintea disciplinată a unui 
inginer geniaL 

Ti·ui iubit neamul din adâncul sufletului tău curat. 
Binecuvântată fie·ti memoria în vecii vecilor! 

EI tnaugoread indrumarea partidu
lui său spre democratta nouA, atrA
gând la sine şi dând loc de cinste .Ia 
conducerea târel acelei tlrerlml con
duse de Mortun, Radovic:1 şi Dtamandf, 
cart la indemnul lui părăsise drape
lul roşu al soclalistnului internaţional 
pentru a se inrola su b cutele tricolo
rulu!, şi a infăptul numai in citiva aDI 

Dibdciei lui diplomatice, avem sd-i 
multumim conducerea po {ltiea din vremea 
neutralitatii, Încât nici adversarii lui 
politici şi nici corpul diplomatic al pu· 
terilor cen/fale nu a Ştiut, dec(Jt în 
ultimul moment, care e hotdrârea deji
nitivd a ţarii. In deosebi, al lui Ion 1, 
C. Bfdtianu tste meritul intrdrii Ro
mt'iniei În razboiu, contra putui/or cen~ 
trale şi politicei lui avem noi să-' mul
ţumim 'cu vecinicd leruflo~tinfd, elibe
rarta noastrd. 

Cel mat important eveniment tn 
clstorla de pA ni azi a tărU ,1 nea
malul nostru: InfAptuirea RomAniei 
Mari, este legată de numele marelui 1 

IOD 1. C. Brătianu. 
Aici sel ne oprim putin. pentruca 

tocmai noi românii de dincoace de 
Carp 011 suntem beneficiarii directi ai 
aCts/el grandioase opere Istolice, care 
se numeşte România Mare. 

A doratorii şi adversarii lai Ion 1. C 
Brdtianu, recunosc, deopottÎvd, cil de
functuL a fost un l bdrbat de slrJt cu 
vederea clani şi Cl! vleafa tare şi ho
tărâtă; a fost o personalitate de·o an
vergurd, ce iese din cadrele comuuului. 
Pentru cele mal complicate şi pericu
loase sttuaflanl, inferne 011 externe, el 
gdsea totdeaflna soluţii salvatoare. 

Noi ardelenii, jertfe ale unei culturi 
bastarde; inzestrali cu un bagaj poli
tic provincial; necunoscatori ai vieţii 

politice a Vt chiului rtgal, ne-am pre~ 
zentat la Bucureşti. In astfel de con
diţii nu am fost tn masurd de a Inle
Itlle luptele politice de acolo, şi repede 
ne· am pierdut capul in largul libertd
lilor abia visate. De aCI provine mul
timea de ereşeJi fdcute, Osci/ând Intre 
partide, neoflenta/i şi nehotarfi/i. am 
aiuns repede de ocord. Desamagiţl cei 
ce ne credea "sa/vatori" ne-au intors 
spatele. Am jost Ironizat!, ni s'au flat 
lectii de toate jelurile şi la toate ocasit/e. 

Mulţi dintre ai noştri au ajuns in 
tabdra p.negritori/or profeslonali .al 
eliberatorulfl.i nostru, ilUrdnd in corpul 
cartitOriiOf neputincioşI şi prttjanând 

"ilJealul rwalizal. 

Inginer Paul Răzvan. 

_ .... ". ... ~.,." __ .. ,,.·.H .... ' _ ........ ". ... H ...... _ .... ".·~"'* __ .".·H .................. ~.-." .... _ ...... ,, ___ • ...". democratizarea ţărel prin votui ob, .. 

Ion 1. C. Brătianu şi 
cultura românească. 

Cu cât va trece vremea şi vor 
amuţi patimile, in larga perspectivă 
istorică, va creşte uriaşa Dersonali
tate lui 1. 1. C. Brătianu. 

In cadrul reslrâns al acestui ar-
ticol voi căuta să schifez unele le
gături ale lui Brălianu cu viata 
noastră culturală. Dintre creati unile 
lui cea mai importantă e ,tfără 'în
doială "Fundaţia culturală Ion Bră
lianu", fondată de Ionel Brătianu 
in amintirea tatălui său, cu ocazia 
comemorării din 1921. Din fondurile 
acestei fundatii s'a tipărit volumul 
memorativ "Ion Brătianu". Această 
institutie are de scop să înlesnească 
tipărirea de cărţi istorice mai ales 
relative la epoca de regenerare a 
României. Din iniţiativa ei a pornit 
anul acesta comemorarea lui N. 
Bălcescu. 

Dar Ionel Brătianu a lucrat şi în 
altă direcţie pentru cultura româ
nească. Pentru cunoaşterea mai largă 
a împrejurări/or istorice in care s'a 
petrecut răsboiul din 1877, Ionel 
Brătianu a organizat ciclul de con
ferinte ce s'a tinut în primăvara 
anului trecut la At~neu' Au vorbit 
atunci mai multi fruntaşi ai par· 
Udului liberal care au arătai starea 
intensă a tării la 1877, organizarea 
armatei rşi răsunetul pe care l~a 
avut acest răsboiu la Românii din 
Ardeal, Bucovina şi Basarabia. 

Ionel Brătianu însuşi a tinut trei 
conferinte tratând despre "România 
şi chestiunea orientului." Era cele 
,dintâi conferinte literare ale sale şi 
in introducere el spune aceasta: 
.. Sunt în totdeauna momente delicate 
pentru un debutant. Ele sunt ,au atât 

mai grele, cu cât debutantul este cu 
părul alb. Fiindcă trebue să vă măr
turisesc că este prima mea confe
rinlă la care mă incumet." Aceste 
conferinte au formal volumul "Răs
boiul Independentii" de unde extrag 
rândurile de mai sus. 

In toamna anului 1926, în marele 
congres ce se tinea la Bucureşti. 
Ionel Brătianu preciza marea direc
fie pe care trebuia s'o urmeze par· 
tidul său. Politica cea nouă care se 
impune de-acum înainte el o formula 
precis, politica culturii. 

Incurajat de cei mai reprezentativ 
fruntaşi ai ~vietii noastre culturale 
Ionel Brătianu arâta că trebue să 
dăm de-acum incolo toată atenţia 
acestei probleme de ridicare aulturală 
a neamului românesc. 

Sprijmitor al culturei româneşti, 
Ionel Brătianu asista la donarea 
muzeului Simu către Stat. aceasta 
cu o săptămână numai înaintea 
mortii lui. El însuşi dăruia statului 
nepretuite tablouri de mari piclori 
stI ăini şi români. 

Iar cu :ocazia congresului presei 
latine Ionel Brătianu a tinut acea 
entuziastă cuvâniare in care prea
mărea democratia latină şi spiritul 
de ordine al natiunilor neo·latine. 

In conacul lui dela Florica Ionel 
Brătianu a trăit inconjurat de toate 
amintirile unui mare şi glorios trecut. 
Era un iubitor pătimaş al istoriei 
noastr·z şi din cercetarea ei a scos 
toată suferinta şi nesfârşita iubire 
de Iara aceasta şi de acest pământ. 
cu care se infrăţeşte astăzi el, marele 
sfetnic cT~dincios a trei regi, Ionel 
Brăfianu. prof. Ed. 1. Oăvine.cu. 

tese ,1 ImproprietArirea fărănimel. 
Scrisoarea lui din Septembrie 1913, 

adresată Regelui Carol, ia care enun
ţă principiIle acestor două reforme, 
constilue dovada cea dln.al a fa'oltl
unei sale profetlce. 

Un an in urmă in Septembrie 1914 
10n·1. C Brătianu semnează pe' pro
pria lui răspundere documentul care 
ne leagă soarta de aceea a puterilor 
Antantel, legătură din care prevedea 
că eşi infăptuhea intrrglrei neamului 
şi Isbăvlrea miraculoasă a viaului no~ 
nostru de veacuri. 

Şase ani mai târziu el ref ud, fn nu
mele. tAranUor dinăuntru ,. dlulhta 
granitllor să·şi pună semnătura pe 
actul care a lăsat afara din hotarul 
tărel frati din sângele nostru, uflete 
din sufletul nostru. VIitorul va arăta 
mal curând sau mal, târz'u ci profe
tul năzuinţelor neamului DU I Ire,1t 
nIci de astă dată. 

Ion 1. C. Brltlanu a fost sfetDlea1 
credincios al regilor, a fost făclia fn
drum~toare a idealului natlollal, a fost 
straja inteleapta a DlnastIel şi a drep
turilor poporului. ~ 

Plângeţi tărani români pe omul care 
vta IubIt şt v',a tnăltat, care ,'a incre
zut in yoi şi a suferit alături de voi 
martirul pentru liberarea ,1 unitatea 
noastrA. 

Ingenunehlat' tn fata altarului' " n
dlcaţl rugă ferbinte celal a Tot~Puterntc 
sa-l primească la dreapta lui io rân· 
dul mucenicilor Iubiţi de Dansul. 

Inginer S. Mate,scu. 

• 

Comemorarea ,coalelar. 
Sâmbată Dimineata tD~ toatt ,co.lele 

din Arad s'au ţinut cuvlntlri prin 
care au fost relevale personalitatea 
şi meritele deosebite ale Defunctului. 

La liceul Moise NlcoarA au vorbit: 
profesorul Ed. OăvănescD şi directorul 
Crlşani la liceul .Elena Oblba Blrta
O-ra E. DamlaD t la ,coala superioarA 
de comer1 profesorul Cristea Marcov; 
la liceul romano-catollc directorul Pi .. 
scher şi profe$orul AI. Constantinescu. 

DupA ploasele prăznulrl, ,coatele aa 
suspendat orice activitate. 
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mn ce c~Ula 8 murit ·1. t. 8ratienu 
Cum a evaluat boala. . I intrarea fn laringe, se tu mefiazi1 foarte 

Numele de amigdalită, care s'a dat uşor. Cum această intrare este foarte 
boalei tn primul comunicat, nu co- ipgustă şi mal strâmtă şi de coardele 
respunde realităţii. S'a spus amlgda- vocale, cari nu lasă de cât o crăpătură 
1\tă, pentru el era vorba de o infla- de cAti-ve mfllmetrl, se inţelege că O 

matle in farlr ge. umflare in acel loc poate produce cu 
10 real!tate, medicii şi-au dat seama uşorinţi1 asflxil. 

de ]a inceput el este o Infectie foarte Acesfaatost cazul la primul mi, 
virulentI. nistru fo ziua de Miercuri dimineata 
c Primul Inceput al boalei nu se de- pe Ia orele 6,10 edemul progresase 
osebea tntru nimic de amlgdalltele atât de mult, in cât respiratia deve
oblşDulte. Premierul avea dureri la nlse Imposibilă, asfixia ameninţa pe 
inghitit. febră până la 38 grade, o bolnav. 
aenaatle de boala. Examenul gâtlejuiui 
a aritat el e vorba de o Inflamaţie a 
amigdalelor. S'a Instituit tratamentul 
obişnuit. 

Foarte curând s'a văzut insi ci nu 
e vorba de o aml~dalttă curentă. La 
acearttă boală, tem peratura se urc! 
foarte mult, poate trece chiar de 40 
de grade şi totuşi starea generală nu 
este prea rea. 

In cazul lui IOD Br!tlanu, situaţia 
trl tnversă. Temperatura se mellţlnea 
In limite moderate - 38 grade, cel 
mult 39, - dar stirea generală era 
foarte rea ,1 Inflamatla locală pro
gresa foarte repede. Nu numat medicii 
erau ingrijorati, ci şi familia. 

O-na Elin Brătlanu, soţia celui 
dispArut, era foarte neliniştită, pentru 
ca, deşi profană fn ele medicinei, ve~ 
dea că situaţia se agravează mereu, 

cRezultatul examenului Bracte
riologlc 

Când s'a observat evoluţia "amig
datltel", s'a decis să se facA un exa
men bacteriologie al Infecţ1et. S'a scos 
puţină secreţie de pe amljldale şI s'a 
trimis la laborator. Acolo s'a consta
tat repede prezenţa mlcrobulul numit 
atreptococ. 
_~-cc~ , 

'-'~-?\ceast! constatare a produs o a-
,devărat! consternare printre medici 
, Infecţiile purulente obişnuite pot fi 
,produse de douA feluri de microbi: 
de stafllococl, ori de streptococl. ŞI 
'unii alţii sunt microbi tn formă de 
.punct; la stafllo ;ocl aceste puncte 
lunt asezate tn grupuri (staphyl.on pe 
rrece,te insdmnă strugure), pe când 
la streplocod, punctele sunt aşezate 
"to formA de lanţ. 

e 'In afarl de această deosebire mor
fologicA mai exist! şi o deosebire in
semnatA In ce priveşte virulenţa lor. 
Stafilococii sunt foarte răspândltl şi 
lunt mult mal puţin periculoşi, pentru 

· ci Infecfille produse de dânşl sunt 
inal putin grave. 

~ _. Streptococll sunt foarte virulenti şi 
-lllfecţlHe lor suot de o gravitate de-
osebttă. In special gravitatea este mare 

· elnd infecţla se produce intr'un loc 
_propice desvo1tăril lor, cum este re
c alunea amlg:1alelor. 

. Am!gdalele sunt ca un fel de bu
nte, care suge Infecţii. In ele şi in 
tesutul invecinat. Infecţia se poate 

· 1mprlştia ca o repeziciune uimitoare. 

. Simptome cUnlce alarmante .• 
Cum am spus rezultatul examenului 

· bacteriologie a produs consternare 
printre medici. Dar şi fără acest exa· 
men, chiar Dumal simptomele clinice 

,erau de naturi si sperie pe cel cari 
clutau pe premier. . 

CAci pânA sA vie rezultatele Infla
maţla progresase atât de multt in cât 

, cdlduse loc unei complicaţII dintre cele 
· temute: edem al glotei. In ţesăturile 
rare dln intreaga legluDe se strânge 

'UD lichid seros, care face să DU mal 
poatl functiona căile respiratorii. In 
apeclal, eplglota, capacul care acopere 

o i tervenţie eroici. 

[n faţa acestei situatI! atât de grave 
medicii au recurs la un mij loc eroic: 
s'a decis interventia chirurgicala nu
mitiI traehtntomie. Bolnavul ne mai 
putând respira . pe cale naturaiă, se 
face o tăietură în gât, până In trachee, 
sub laringe şi se introduce o canul! 
prin care Intră şi ese aerul. 

Această operaţie era foarte curentă 
in trecut, când din cauza anglnel d f
terlce, primejdia sufocărll venea mal 
des. Generatiile mal vechi de medIci, 
mai ales medUl de copil, aveau multă 
îndemnare in executarea acestei ope
raţii cu adevărat dramatice. 

Astăzi operaţia se face rar în cazuri 
cu totul deosebltt", cum a fost al 101 
Ionel BrătlaDu. Primul· ministru a fost 
operat de către d. prof. dr. Anghe
leseu, asistat de prof. Metianu, la
rlngolog, 

După ce s'a fAcut operaţia, s'tuaţia 
premierului a fost pentru un moment, 
uşurată. Bolnavul se sufocă, se zbate 
după aer şi simte uiti mile minute ale 
vieţii; când I se introduce canula în 
trahee, tn aceiaşi secundă el face o 
Inspiratie adâncă, zgomotoasă, cart' 
este salvarea lui şi e auziti! ca o mu
zică cerească de medicul Opl'fatol, 
care ştie că a salvat viaţa in uiti ma 
secundă. 

O astfel de uşurare s'a putut con
stata şi la Ionel Brătlanu. Imed,t după 
operaţia de tracheotomle. c 

Din nenorocire ia~ă, uşurarea n'a 
fost decât momentană. Piedica in res
piratIe nu mal exista, dar boala îşi 
continua vertlginlos drumul. Pe când 
edeml.ll creştea, pe când umflătura se 
intindea spre exterior şi se potea ve
dea chiar din afară, unele Incidente 
frecvente fn primele ore după tracheo
tomle, au pus de câteva ori în peri
col viata bolnavuluI. 

Tracheea nu suportă un corp str!ln 
- caDula - tn ea. Bolnavel tuşeşte 

şi mucoasa trahel formează flegmă, 

care este eliminată prin canul!. Şi 
foarte des, canula se astupă. E nevoie 
să fie curătată Imediat, ba chtar uneori 
să fie schimbată. Ceea ce a fost cazul 
şi la primul ministru. 

Catre seard, prima canuld a Jost 
scoasd Şl s'a pus alta mai larga. 

Iar intre timp, infecţla streptoco
cică progresa mereu, mereu. FIe că 
s'au revărsat chiar streptococl in sânge 
nu ştim dacă s'a făcut o cultură a 
sângelui - fie că numai toxlnele 
produse de acest periculos miCrob 
otrăveau organIsmul, in cursul zilei 
s'a vizat şi funcţIile vitale ale orga
nlzmulul erau in mare sclldere, 

Plusul repede, 120, apoi, 130, apoi 
140 slab. 

Rinichii nu mai junetionau. Nici 
măcal plin sondare IIU s'a putul ob
tine urind. 

Cdtre seară medicii au văzut cd 
primul ministru e pie/dut şi că numai 
prin minune o nouă intervenţie ar pu-

tea da o slabă rqză de speranţd. Şi 
el n'au vrul sd renunţe nici la această 
Slabit speranţd. 

A doua operaţie 

Pe la orele 9, d-rul Traian Nasta, 
cunoscutul chirurg, a fost chemat la 
bolnav şi insărcinat de medicii cu
rantl - profesorii Anghelescu, N. Gh. 
Lupu - să fa:! o nouă Intervenţie. 

De astă dată s'au făcut largi In
dzli externe in gât, ajungându~se până 
la gangllonll din regiunea cervlcalil. 
S'au găsit câtlva gangllonl cu puncte 
de puroi, cari au fust deschişi sau 
extirpat!, şi s'au pus drenurl in pro
funzime. 

Intre timp, nlc! medicina Internă 
nu lăsa nimic neincercat pentru 6al
va"ea bo;navulul. S'au fAcut injecţil 
ca ser aDtistreptococic, cu oleu cam
forat, s'a dat dIgitală etc. 

Noaptea, bolnavul, care din cauza 
tracheotomlel nu mal putea vorbi, a 
cerut o hârtie şi a scris că fi e sete. 
1 s'a dat pe cale artificială, cealu 
cu rom. 
Văzând de d. dr. Anghelescu. care 

"".'. ....... 

Ion 1. C. Brătianu 
la moartea regelui Ferdinand 
Fragmente din discursul prounţat 

la comemorarea fostului rege 

tot timpul a veghiat ]a patul ]ul, 
premierul a scris: 

- Nu eşli emoţionat I 
Un fenomen de ufurare 

Pe la ora unu noaptea, bolnavul a 
inceput să transplre. 

Se părea că acest fenomen este 
favorab~l, pentru:ă pe calea transpi
raţlel se pot elimina din corp to
xlnele cari in mod norma] se ellmln.l 
prin rinichi. Dar nici aceasta n'a fo
losit. Ela o sudoare rece, prevestitoare 
a inceputului agonie/o 

Medicii au prescris sticle cu apă 
fierbinte la picioare şi au început să 
ajute respiraţia prin baloane de oxlgee. 

La această ord, d. Georee Brătianu, 
fiuL premierului, a sosit din laşi la 
căpdtmU/ lald/ui sau. 

Agonia 
La ora trei dimineaţa, medicII adu

naţi in consult, au declarat că orice 
tentantivă e de prisos şi au anunţat 
familia că până in câteva ore catas
trofa va avea loc. 

La ora 5, primul ministru a intrat 
in agonie. La ora ora 6 şi trei sfer
turi el şi-a dat ultima suflare. 

(După OlmtAeala.) 

.. 4$ • -.-. .. 

Regenţa şi 

Ion 1. C. Brătianu 
Ou prilejul. solemn ltdţel dep.-

.In numele Guvernului cu Ţara in- neri jurlt",tJntultti nOUlui guvern 
treagă de astlzi şi de mâine, mă în- I. P. S. Sa PatriarhUl Mirt»; 
chin cu evlavIe şI recunoştfn1ă in faţa Oristea, In numele Inaltei Regenţe, 
memoriei primului Rege al României a f'ostit u,..mătoare~ cUf'inte: 
intreglte. • După nenorocirea ce ţara Ro-

.Nu ne ('ste dat nOl1a. -contlmpora- mâneascA a avut de indurat prin 
nilor să aşezăm acum in infăţişarea ei p' d I . 
definitivă măreţia aCfstel domnII. Ea ler erea ce UI mai mare Rege, 
îşI va dobândi, In IstoriE'j intreaga el - Dumnezeu În orinduirea lui, ne-a 
strălucire şi adevăratul el înteles des. dat o nouă şi mare lovitură luind 
Iuşlt orln trudele şi aspiraţlunile mile- dintre noi pe una din ceie mai 
Dare ale neamului nostru! mari figuri politice ale, României 

"N-ea fost dat insă nouă, care in orice cont;mporane. 
imprt'jurărI ne socotim in serviciul It' 
celui ce poartă Coroana şi cărora ne-a S orla nepărtinitoare va aşeza 
fost îngăduit să-i apropl~m in clipele alături de marea figurA a lui 1. 
celea mal hotărâtoare, să ne putem C. Brătianu pe a fiului său, care 
mal limpede da seama de virtuţile a prezidat intregirea neamului. Rog 
omului pe care s'a intemeiat opera pe Dumnezeu ca În aceste clipe 
mareluI Stlveran. f solemne să coboare asupra tuturor 

II Simţ 1 mântui datoriei, până la cea conducătorilor tării noastre duhul 
mal desăvârşită jertfă de sine, dra- inţelepciunii şi al i ţi·' 
gostea de Ţară, mal presus de orke. • n e egerll ca 
altă grijă pământească, bărMtte ne~ prl~ e!orturi un!te . sA putem cel 
infrânată În timp de războlu, intelep- puţin In parte Implini golul lăsat 
cine blândă în timp de pa;e, credinţA, prin pierderea lui Ion 1. C. Brătianu·. 
înaltă pricfpere a tuturor asplraţiunl
lor nationale şi a tuturor suferinţelor 

........ - om .... " ......... 
sociale, au fost tnsuş!rlle temeinice Uiti-mele 
ale Regelui, căruia România in dato- cu.AntAri ale 
reşte unltalea naţională şi reformele 
democratice care il asigură roadele. 

"Or jlle şi asplraţiunl1e, trudele ca 
şi bucuriile, tot ce munceşte laolaltă 

sufletul unul popor trezeşte co'nştlinţa 
lui şi cu dânsa solidaritarea din care 
isvorăsc puterile naţionale. 

"Mal viu tnsă decât ori care aHa, 
durerea comună poate inchega ase
menea solidaritate; fie ca sub stăpâ

nirea el, ca un suprem omagiu către 

Marele Rege. să strângem rândurile 
noastre pentru a infrunta, tn linişte şI 
cu bine, datorlle poruncitoare ale vil
torulul. 

"Nu pot sfârşi aceste cuvinte fără 
a exprima cu nestăphttă emotlunr 
durerea noastră adâncă, atunci când 
ne despltim de Suveranul intelept şi 
bun care, tu marea dar prea scurta Lui 
Domnle, ne-a cinstit, pe colaboratorii 
mei şi pe mine, cu atâta incredere şI 

ne-a îngăduit să-i stăm alături in cele 
mal de cumpAnă şi hotărâtoare vre
marti'. 

marelui român 

Ultimele diSCUrsuri ale marelu#. 
romtJ». Ion I. C. Brătianu, prin
tr'o p1oovidenţiolă evidenţă, au 
at'ut in ele un caracter de măre
ţie, fi de oratorle dincolo de rt
valitdţUe politice, cari pot fi 80-

cotite ca 'UrI- semn ceresc. El a 
VOrbit la muzeu} Simu, pentru a 
adUn cum 8e pot uni sufletele în 
f(~fa morilor opere ce aju..tă pro
gresul unui neam; iar ta. luau
gwrarea Palatului Orucei-Roţlt, 
el li vorbtt de generositatea su
blimă ce uneşte sufletele tn laţa 
du,rerilor omettefti. 

Dout! mart eiwtJn,tdri car; t
l'llstreaM o viaţtt de bunătate, în
chinatlt marilor nevoi naţionale. 

Cetit) şi răspândiţi ziarul 

. " Tribuna Nouă". 

t , 
J 
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ION 1. C. BRĂ TIANU 
în l\lunţii Apuseni 

Cine era misterioasa pe
reche de boeri români, "D-I 
şi D-na Ionescu", cari in vara 
anului 1907 cutreerau in as
Cuns Munţii Apuseni? 
După 14, ani in ţara lui Iancu, 

des robită. In J 924, 1. C. Bră
tianu conduce pe Regele, intre
gitor de neam în M u n ţii 
A pus e n i. 
După cât ştiu <'u, 1. C. Brătlanu a 

fost de trei ori îD Munţii APUStD!: 
intâiu la 1901 - încongnito - into
vărăşit de doamna EUza Brătlanu, 

când au vizitat şi Ghetarul dela S;;â
rişoara; la 1921, cercetând şi tradi
tionalul "târg" depe muntele Gaina,
ş! mai pe urmă la 1924, când Împreună 
cu gloriosul Rege Ferdioand, şi-au 

făcut intrarea triurr,fală în Ţara Mo-
1IIor, sărbătorind o sută de ani dela 
naşterea Regelui neîncoronat al munţi
lor, - Avram Iancu. 

Ca str!goiu al acestor mUilţi, -
cum mă numesc localnicii - nu se 
putea să nu-I intâlnesc aici, pe acel 
care a adorat cu atâta paSiune zările 

Înalte, facât odată, la 1921, a petrecut 
singur o zi înlreagă in piscul GăInii 
admlrând grandoarea fără seamăn a 
cetăţii Muntilor Apuseni. 

Cum a iubit J. C. Brăt!anu muntele 
eşi impresiile sale dIn Întâia călătorIe 

intreprinsă În Ţara Motilor, - las 
să se judece din insămnărlle proprii 
ale marelui dispărut, pe care le-a de
dicat fiului său, George. (Citez din: 
Ioan 1. C, Brătlanu: Din Ţara Moţllor. 

'Bc. 1924.) * *' * 
1. C. Brătfanu şi cultul naturii 

.. Din copilărie m'a stăpânit întot
deauna dorul atavlc al muoţilor şi În
deosebi acela al Carpaţilor noştri. 

Curge doar in vinele mele sângele 
'bătrânllor pribegI dm codrii munţilor 

Gitului şi al Argeşului, şi sunt nepotul 
bunicului Dincă, acela care părăsea 

mănoase moşll dela câmpie, simtind 
cA se usucă şi piere, departe de munţii 
stră moşeştl. 

Din înălţimile lor evocatoare, mal 
Jlmpede şi mal Impunător ca de ori
unde, mi s'a arătat unitatea tărel şi a 
neamului nostru, şi din orice călătorie 

pe culme, m'am reintors cu dorul 
sporit al integritătei lor. Privind din 
crestele hotarului, nu ştiai in care 
parte e ţara mai românească; Iar linia 
odioase lor muşuroaie de beton, care 
le spurca seninătatea şi fnsemna gra
nita vel he, infrunta dureros respectul 
datorlt naturel si revolta adânc simţul 
de dreptate. 

Nici odată nu mI-a răsărit mal stră
lucită viziunea realizărilor naţionale, 
decât de pe fnălţimlle de peste 2000 
de metri, când in nopţile iostelate de 
vară, ascultam şoaptele neioctfate ale 
tovarăşilor de drum, in jurul jeratecuiui 
pâlpâiod. 

La anul 1907, ,,01. şi D-na 
Ionescu" in Munţii Apuseni 
De la Suceava şi până la Cerna, 

nu-mf rămăsese culme mal de seamă 
, necercetată; iar pe Negol, pe Retezatu, 
pe Parângu, pe Piatra Craiului, pe 
Ceahlău, m'am suit de câte două trei 
,ori. Ba am iDCă azi de gând, dacă va 
"Voi Dumnezeu, sA mă reintorc pe vâr
tfurile lor. 

Cunoşteam astfel toti munţII gra
mltel vech~dar nu văzusem pe cef 

de TRA.IAN MAGEK pro:f. 

Apuseni, decât sub formă de siluete 
aburli, la zarea prlveliştelor care se 
desfăşurau_ in fuga trenurUcr din Ar
deal. 

Şi totuşi aveam dor mare şi vechiu 
să mă aproprii de ei, ca de un mo
nument sfânt de evlavie naţională, 

De mic copil, numele lor răsunase 
la urechile mele cu epopea slăvl1ulul 
lor trecut. 

... Lesne se poate Întelege ce dor mă 
trăgea spre munţii Apusen! şi cu ce 
sentimente pornll spre dânşil, impreună 
cu soţia mea, după o viaţă de om de 
aşteptare, in 1907. 
După un popas in Sibiu şi după ce 

proslâ\lh ăm la Alba umbra lui Mihai 
Viteazul şi martirlul lui Horia, pleca
răm în automobil prin Zlatoa la Abrud 
şi la Câmpen!. 

Natura şi oamenii răspundeau aş
teptărilor noastre. Falnica înfăţişare a 
bărbaţilor şi mândra frumuseţe 'a fe
meilor se potriveau cu priveliştea. Ne 
bucurarn de veaerea portului lor, a 
mersului lor legănat, de allzul graiului 
lor ca şi de măreţia munţilor cu creste 
semete şi cu băi de aur, şi de lim
pezimea apelor cu paturi de pietre 
scli pltoare. ' 

AutomoblluJ Dostru alerga pe dru
mul de ţară, în jurul căruia se petre
cuseră cele mal strălucite Jupte ale 
lui Iancu şi ale tovarăşilor săi contra 
sângerosului Hatvany. La Abrud şi pe 
înălţimile din dreapta şi din stânga, 
la Roşla şi la Cernet, se desfăşuraseră 
fioroasele drame şI vite jeştlle izbânzi, 
care ne cutremuraseră şi ne înăJţaseră 
sufletele În copilăria noastră. 

Din Abrud până i'n murtli BlhoruIui 
tot locul e sfintit de bărba'tia nein
fr§ntă a Mofllor, dar adevăratul lor 
cuib Începe la Câmpeni. 

La casa lui Iancu in VJdra 
de Sus. 

După o noapte de odihni relativă 
la otelul-han al acestui orăşel, dis-de
dimineaţă ne indreptarăm mal intâi 
spre Vldra şi intrarăm in casa lui 
Iancu, modestă, aibă, cu obloanele in
chlse, la margina drumului pe care 
nefericitul erou, in ultimii ani al vleţei 
sale, umbla căntând din fluer şi cu 
minţile pierdute. 

EI, ca şi Horia fasele victima În
crederii sale in Impărat, dar mal pl tin 
Îndurător decât nervII de oţel al su. 
blimului iobag, creerul cărturarului, nu 
rezistase trădăre! habsburgice. 

In satul lui Horea, la Albac. 
A treia zi după o nouă noape in 

Câmpenl, plecarăm spre satul lui Horia, 
la Alba,:. 'Aci, ne oprirăm in dreptul 
blst'ffcel de lemn, intocmitA' din grinzi 
şi bârne groase, de câte 8 metri lun
gime, şi cu un turn tnalt ca de cetate. 
Pentru a pătrunde Intr'Însa ne veni in 
ajutor un tânăr teolog, pe care il a
trăsese sgomotul motorulul. 

Când il arătarăm mIrarea noastră 
de a vedea că alâturl, ta câţiva paşi 
numai, se ridicase o a doua biserică 
de zid şI il intrebarăm de rostul el, 
el ne răspunse cA biserica de lemn 
data din veacul XVIII. iar acum ,11-
dlndu"::se alta de ZId, mal mândră (?), 
autorităţile recJamau distrugerea celei 
dintii, de teamă de foc, şi, de ac~ea 

I-se şi hotărAse desfacerea ,1 vânzarea 
ca lemn vechlu. Dar pretuirea prea 
scumpA după gustul muştt'rlllor, o 
scăpase pânA atunci de desfifntare. 

Ne durea în suflet 6ă aflăm că acel 
lo.:aş, În care se rugaseră şi se impăr
tăşis!:ră Horia şi vrednlcii lui tovarăşi 

În clipe hotărâtoare, era să piară, şi, 

îl părăsirăm cu truda in minte. cum 
l-am putea salva şi transporta la Flo
rica, reclădlndu-1 acolo in memoria 
eroici1or Moţl. 

Spre Scărişoara. 
Munciti de acest gând poroirăm mai 

departe, la grota de ghlată din Scărl
şoara. 

Drumul muntos şi pitoresc era foarte 
anevoios şi automobilul nostru era 
primul care se incumentase să pă

trundă până in acele funduri ale ţi

nutului Motilor. 
La dus, merse el cum merse, dar 

la Întoarcere pe un povârniş, in mar
ginea unei râpe, o falşă mişcare a 
mecanlculul frânse dlferenţialul, şi fu 
să ne pră vălească in prăpastie, dacă 

În repedea-lfugă inapoi, trăsura nu 
s'ar fi isblt de un copac şi nu s'ar fi 
proptit Întrânsu I. 

Lasâlld-o În nemişcare şi in . nepu
tinţă, făcurăm câţiva kilometri pe jos 
până in Albac, de unde, cu ajutorul 
unul învăţător Îndatoritor trlmeserăm 

două perechi de bol ca să tragă a 
doua zi automobilul până la Câmpenl; 
Iar pentru noi găslrăm o brişcă cu 
doi cai, care ne dusese la con acul 
nostru din ajun chiar in aceiaşi noapte. 

Biserica lui Horea, mântuită 
dela pieire, este transportată 

peste graniţă, la Florica. 
Pe când se preparau boII şi caII, 

stăturAm la efnă la invătător, cu dân
sul şi drăg'lţa sa sotie, cu preotul din 
sat şi cu tânărul teolog, cunoştinţa 

noastră de dimineaţă. Dela el căuta

răm să aflăm amlntlrfle rămase dela 
Hvrla ln localitate, şi să chi bZlll m cum 
am patea scăpa biserica de dlstrugtre. 
Cu ajutorul preotului şi al invătUoru
lut puserăm lucrul Ia cale şi mulţu

mită lor o cumpărarăm in cursul toam
nei şI aflarăm pe meşterul Nicolae din 
Sohodol, care se însărcină cu desfa
cerea şi reclădirea ei. In timpul lernei 
ea fu transportată pe sănii o sută de 
kilometri până la calea ferată din Tur
da, şi, de acolo, fiind dată lungimea 
grinzilor, În vagoane specIale la Florlca, 

Pe când trenul care O ducea sosise 
la Piteştf, autoritătile maghiare se 
emoţionară de caracterul h:edentlst, ce 
putea lua actul nustru de pietate, şi 
făcură, spusu-ml-s'a, o târzie si ne
tsbutft~ incercare de a-J împiedeca. 

Curând după biserică, veni şi meş
terul Nicolae insoţlt de trei tovarăşi 
dulgheri, unul şi unal de voinici, cel 
mal mic avea t m. 90. 

EI ridicară clădirea în parcul din 
Floriea, pe dreapta tapşanulul, pe. a 
căruistâ,ga se inaltă capela de piatră 
CU mormântul lui Ion C. Brătianu' şi 
complectară astfel pe dealul Plteşt'lor 
co memorarea renaşte rei romaneş~f din 
tot cuprinsul Carpaţilor. 

Indărăt la Câmpenl. 
Noi, din Albac, ne intoarserăm la 

cona,; Iar in urma noastra, a doua zI, 
ven! şi automohllul, dar ruşinos, cum 
apar asemenea trăsuri când sunt trase 
de bot, şi într'o stare care ne silea. 
pentru reparatii, să prelungim cu teel 
zile şederea noastră la Câmpenl. 

Nu m'am mal intors până azi la 
Sohodol şi DU ştiu dacii aşf regăsi 
Impreslunea de atunci, dar am plecat 
de acolo cu convlngerea cA in el se 
află cele mal frumoase femel, cu tinuta 
lor mândrA şi elegantA. 
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La otelul-han la care stam, De co
borâsem sub nume! e de D-I şi D-na 
Ionescu, dar pe când lucra la repara
fie, mecanIcul automobilului spusese 
ferarului care îl ajuta. cine suntem, şi, 
ca orice ştire, aceasta se răspândise 
repede În micul orăşel. 

După 14 ani, la Ţebea; 
anul 1921. 

M'am reintors in munţII Apu ~enf pe
ste 14 ani, după ce prin mari şi cum
plite jertfe, ostaşii Regatului român 
făcuseră să rodească in plin, tot sân
gele vărsat in veacuri pentru apărarea 
naţională. 

Ţara moţllor devenise astfel ţinut 
al Rumâniei Mari, cum ştiam de tot
deauna, cu atâtt>a alte generaţII, că 
efa să fie, dar IlQ îndrăzneam să Sper 
că o voi vedea. 

La Brad şi la Abrud, popor nume
ros şi călduros' ne ură bună venire 
mte şi tovarăşilor mei de drum, şi de 
muncă, ca unor frati cu drag regASiti. 

Bătrânul Corch~ş nu mai era printre 
cei vjj, dar În gândul şi în cuvlOtele 
noastre ne reamlnteam cu reculloştlDtă 
luptele sale şi alor săi. 

La Ţebea, unde a Inceput revoluţia 
Motilor, În fata bIsericeI la umbra uria
şulul gorun sădit de Horia, ne inchl
narăm la mormântuiiui Iancu. [o rând 
cu bătrânul sit jar creştea un tânăr şi 
falnic lastar plantat de Regele Româ
nie! Mari, jar 1angă mormântul altă
dată singuratic, odihaeau rămăşiţele 
ostaşilor căzutl Ia Halmagiu pentru in
trrgirea neambllui şi in jurul lor, in 
curtea prea strâmtă a bisericei, mul
ţimea asculta cu insufleţltă evlavie 
cântările de blnecuvântare ale preoti
lor şi cuvântările de preamărire ale 
fruntaşilor el," 

* * • 
Când l-am văzut pe Ion 1. C. 

Brătianu la "târgul" din 
Găina. 

In 19 de Iulie 1921, preziua "t4r
gului", se aştepta şi sosirea ministru
lui Brătianu. Putea inaltul oaspe prea 
b',ne să rămână până a doua zi jos 
in V,dra, aşa cum de oblceiu fac 0-
răşenii nejeprfnş! să doarmă noaptea 
sub cuul liber, insă Brătianu a pre
ferat să petreacă noaptea sub cort şi 
nu s'a folosit nici de baraca ce o rl
dlcaseră de cu vreme orianele sllvl
ce acolo. 

Ajunsesem şi eu de c'u Seară pe 
Găina, cu tovărăşia obicinuită de mun
teni de pe valea Crişului Alb şi, cum 
nu aveam cort, oe-am atâtat uo foc 
ştraşnlc, s4 De tie până dimIneaţa, 
cam la vre-o 30 paşi mai jos in pă
durt'. Căraseră ai mei şi ingrămădi
seră peste olaltă neşte pahui uscaţi 
de fag, de ieşeau flăcările de par'c'ar 
fi arzând o casă. Am desfăcut merin
dele şi după ce ne-am ospătat, de multă 
voe bună, s'au pus al mei pe ho·lte. 

In vremea ce eu plecasem .prin ve
elni", să vaz de cunoscuti, ua agent 
crezând că e în asentimentul domnu
lui ministru, se caznea să-mi Împraştie 
oamenii deacolo cu foc cu tot. Obser
vând mat apoi aceasta, domnul mini
stru, nunumai că l-a ogolat din hlper
zt'l, ci a trimis vorbă prin un altul, 
să cânte numai oamenii mai departe. 

A doua zi, umblând singur prin 
târg, l-am văzut cumpărând o corfă 
de "moacre" dela o bulzeşteancă, 
"mnacrele" (cireşe) sunt specialitatea 
acestui târg, DU numai prIn calitatea 
lor escelentă, ci şi prin faptul, că aici 
Se coc târziu fu vară, când în alte 
părţi de mult au tn cut. 

I-o plătlse şi voia să plece, dar 
maaţa, nu lăsa corta •• ŢI-a plătesc? 
lele." "N'o vând domnule." $1 a tre
buit să plec fără cireşe. 

Şi a treia zi, Brătianu a rAmas tot 
tn munte; spunea un pădurar cA sta 
singur culcat pe pajişte, cufundat in 
contemplare. Din memonle ('jtate mai 
sus putem uşor Inţelege starea lui su
fletească din acele momente de re
verie. 

A fost un mare Iubitor al acestor 
Jocuri şi oameni, cari l-au focălzlt 
tinereţea. şi a fost fericitul, cAruia de
stinul l-a hărăzit putinta sa·şi vaza 
Ylsul implinit. --...... 

(U 
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Ultinta WI ora. 
relegrame de condoleante din oraşul 

şi judetul flrad. 
Doamnei Eliza Brdtianu. 

Bucureşti 

Cu reslgnare In faţa destinului care a aruncat văIul negru peste 
Naţiunea tntreagă, in numele organizatiei liberale din Sambăteni 
exprim condolenţele cele mai sincere 

Preot FeJnecan 
Doamnei E/iza Brăfianu. 

Bucureşti 

Pe' mormântul celui mai mare Român lacrămi depunem, iar 
in durerea nemărginită, consolare Vă fie, că sufletul marelui dis
părut făclie eternă va rămânea Neamului românesc. 

Curtici. 
Familia 1. C. Bratianu 

Bucureşti. 
Consternati de pierderea neaştep

tată a marelui bărbat de Stat, par
ticipăm din tot sufletul la dollul Intre
gului neam românesc. Tristul eveni
ment, ne oţeleşte şi mai mult in lupta 
pentru păstrarea Integrală şi fără pre
get a grandioasei sale m o şt e n iri: 
România-Mare. 

In numele sectoarelor dela Prontlera 
de Vest 

Doctorul Adam Iancff 
Deputat de Arad. 

I BArzava. 

Preot Ardelean 
preş. org, lbera!e 

Micălaca 

Familia Brdfianu. Bucureşti 
OrganizaţIa Partidului Liberal din 

comuna Bârzava cu fruntea plecată 
inaintea sicriului in care odlhneşte 

corpul neinsufleţlt al incontestabilului 
Părinte al RomânIei iDtregite, cu o 
slabă mângăere rugăm a primi expre
siunea adânc simţttei noastre dureri 
şi condoleante. 

Preşedinte Pleşu, deputat. 

• 
Vintild 1.' C. Brdtianu Pre şe dintele Consiliului, 

Organizaţiunea pal tidului Naţional-Liberal din judeţul Arad 
crunt lovită de pierderea pe care odată cu neamul nostru intreg o 
suferă partidul insuşi prin trecerea din viaţă a celui mai mare băr
bat de stat al RomÎniei contim porane, Vă roagă să PŢimiţi adânc 
'simţite le ei condeleanţe şi vă asigură că inspirându-se dm pilda 
vie, luminoasă şi în veci neperitoare a vieţii Marelui Dispărut, va 
pune in slujba intereselor superioare ale ŢărH, aceeaş voinţă fermă 
şi acelaş neclintit devotament. Iar în faţa criptei deschise ne ple
căm cu evlavie genunchii ca in faţa unui altar al neamului. 

Organizaţla partidului national liberal din judeţul Arad. 

lJomnului VmtiJă Brdtzanu Prim Ministru 
Bucureşti 

Cu profundă durere vin tn numele 
OrganIzaţiei liberale a Sectorului Să
vârşln din judeţul Arad să aduc pri
nosul de recunoştlnta faţă de marele 
om de Stat şi patnot care: a fost Jon 
I. C. Brătianu plecat preatimpuriu din 
mijlocul nostru însă rămas inscris pe 
veşnicie fa inimile tuturor bunilor ro
mânI, precum şi in cartea de aur a 
Istoriei neamului românesc, unde nu 
este loc decât pentru cei cu adevă
rat aleşI. 

Preşedintele Organizaţiei liberale a 
sectorului Săvârşin din jud. Arad: 

C. Siminiceanu. 

Domnului VlntiIă J. C-Brdtianu 
prim Ministru 

Bucureşti 

Greu incercati de pierderea atât de 
neaşteptată a celui mal mare şi bun 
român IOD 1. C. Brătianu care ne-a 
strâns pe toţi cel de acelaş cuget şi 

simtire sub scutul celui mai viteaz 
dintre regl, cu Inimile strânse de jale 
tn fata mortei premature plecăm cu 
recunoştinţă eternă genunchii la mor
mântuI marelui dispărut. 

In numele Orgazlţianllor liberale 
locuitorilor din comunele Trolaş, Bteu, 
Roşla, Petrlş şi Selişte jnd. Arad: 

Aurel Huplea. 

o Insemnafă delegaţie dt sdtenl din 
tot CJlprlnsul judetului Arad, a plecat 
Sâmbdfă dupd masă la PLorica pent1u 
a insoti pâna la locaşul de veci pe 
marele lor bine/dcdtor. 

DT. Aurel Demiaa 

O-lui V. 1. Brătianu. 

Asociatia de Turism a "La 
Drum", din Arad, - trimite ul
timul adio sprijmitorului sau, lui 
Ion 1. C. Brătianu, aceluia care 
repeţite ori a cutrierat Muntii Apu
seni, admtrând cu nesaţiu peisa
gide vrdjite şi sufletele dornice 
de libertate, ce le oferea din bel
şug legendara Tard a Moţilor. 

Inginer ,. Pizo; Traian Ma
ger, profesor; Dr Iuliu Vicaş, 
medic; Lt. colonel Semproniu 
Luca; Alexandru Hodagiu; Ingi
ner Nicolae Petrescu. Moise Riş
cuţia; 

Clubul Parliduilii Liberal 

Bucureşti. 

Cu profundă durere plângem per
derea Ilustrului nostru şef, rugând pe 
bunul D~zeu să-I odihnească in pace. 

Oorganizaţiile din sectorul Vârfuri, 
jud. Arad. 

lonllţaş 

ş~ful seciondui. 

D-sak D lui Prefect Georgescu 

Subscrlşll membrii ai partidului Na
tional-Uberal deplângem cu durere 
trecerea din viaţă al şefului nostru prim 
ministru Ioan Brătlanu rugând pe O-zeu 
să-I odihnească in pace. 

Virgil Prenţiu 
Constantin Lulai 
Vasilie Hanciu 
Ioan Oprta 

DI Prefect 1. George
acu a primit urmAtoa
rele scrisori de condo
leante din partea repre
zentantilor minoritari: 

Domnule Prefect! 
Poporul german al ;udeţuiui 

şi al oraşului Arad este mult ln
dwoşat de pierderea nemărginitd, 
ce a indurat Patria prin moartea 
năpraznicd a marelui om de 
Stat Ionel 1. C. Brdtianu, pre
şedintele Constlului de Miniştri. 

Vd rugdm, sd binevoiti a primi 
exprimarea adâncului nostru sen
timent de condo/eanţd şi a aduce 
aceastd la cunoştinţd inaltelor 
foruri competente. 

In numele Partidului German 
din judeţul şi Oraşul Arad. 

Arad, la 25 Noemvrie 1927. 
Anton Hinkel Iosif Striegl 

secretar. preşedinte. 

. Domnule Prefect! 

Moartea neaşteptată a d-lui 1. 
C. Brdtianu ministru-preşedinte 
ne-a impresionat şi pe noi ma
ghiarit din România, luându-ne 
ŞI noi partea din durerea adânca 
a intregului popor român. Noi 
maghiarii din apropierea graniţei 
de vest, din judeţul şi oraşul 
Arad, inţelegând lovitura gravă, 
care a atms intreaga fard prin 
acest el'enimenl, Va transmdem 
cele mai sincere şi dureroase 
condoleanţe triste, rugându- Vă, 
să binevoiti a le aduce la cunos-
tmta celo;' În drept. . 

In numele Partidului-Maghiar 
din judetul şi oraşul Arad, cu 
adâncă durere şi stimă, 

Arad la 25 lvoemvrie 1927. 
Dr. Beta-Barabaş 

preşed:nte \ 

Orl!anizaţiunlJe culturale din oraşul 
Arad, au Lansat urmatoarea inv tare: 

Pro Memoria! Societăţile cu!tuale 
din Arad, cu onoare vd invită la 
"Stlbarea de parentare a Marelui 
Patriot" Ion J. C. Bn1tianu, care va 
avea loc Duminecd, 27 Noembrle c. 
ora 5. d. m. fn sala Palatului Cultural. 

Comilelul organiza lor. 

1 1 C Brăfianu 
în Arad. 

Marele dispărut a fost de două 
ori în Arad. 

Prima dală când se intoarcea de 
la Geneva in toamna anului 1922 şi 
a doua oară când a însotit pe regele 
F erdinand 1, în Octombrie 1923. 

Din Arad au lost exPtdiate 
pdnd Sâmbătă la ora 12 peste 
300 de: telegrame de condoleanţă 
familiei defunctului şi noului 
preşedinte consiliu. 

* 
Neaşteptata moarte a marelui 

nostru bărbat de Stat, a avut In 
profund ecou În străinătate. 

Au trimis telegrame de condo
leante familiei decodatului. Inal
tei Regenfe şi Guvernului: D-ni 
Poincare şi Briand. din partea 
Frantei; Hainisk, preşedintele Au.
trei şi cancelarul Seipel; Massa
ryk preşedintele Coho-Slovaciei 
şi primul ministru Svehla, guver
nele ungar, german, grec, etc. 

Toate ziarele din străinătate con
sacră lungi alticole memoriei lui 
Brătianu. relevind actele slvâr
şfte in teizeci de ani de viatl po
litică. 

Vom spicui in numerele viitoare 
părţi mai însemnate din aceste 
articole. 

* 
Duminecă la ora Il dlm. are loc 

un parastas la catedrala oraşului 
pentru odihna sufJetulul celui d ispă
rut, in prezenta tuturor oflcialită
Nor şi a reprezentantilor armatei 
şi ai minoritarilor. 

La ora 4 d. a. se va prăznui 
memoria marelui patriot înfăptuitori 
in sala Palatului Cultural de către 
toate organlzatodle culturale ro
mâneşti din localitate-

Iau parte la această tristă co
memorare societăţile: I'Ast.a", aso
ciaţia profesorilor secundari, secţia 
A. O. 1. R. asociaţia medicUor, etc. 
etc. 

Va vorbi rectorul academiei te
ologice O-lOr. T. Botiş şi va ta
tona imnuri religioase corul teolo
gUor. 

La acee,aşi oră_ corpul Hustrtdui 
dispărut va fi coborit pe veci ală
turi de tatăl sau, in cripta dela 
Florlea. 

* 

Senatori: 
Or, Sever Ispravnic 
Of. MIhai Mărcuş, 
Or. Aurel Oemlan, 
Or. Gheorghe Cluhandu. 

Deputatii: 

Dr. Alexandru Lazar 
Gheorghe Pleş 
Dr. Ioan Ursu 
Dr. Adam Iancu 
Of Ioan Oroza· 

Din Arad: 

Victor Nasta 
Or. Gheorghe Costa 
Cristea Nicolae 
Dimitrie Nlarlu 
Ilie Pap 
Or. Ioan Robu 
ilie Mişcuta 
Dimitrie Moţiu 
Vistor Muntean 

Numele Oelegatllor dela sate îl 
publica in numărul viitor 

vom 
Ne aducem aminte cu cât drag 

mângăia copiii aşezaţi în careuri în 
dosul gării, în aşteptarea trenului 
şi cum i se luminau ochii văzând 
aiâtia frumoşi copii de români care 
formează nădejdea zi/elor de mâine. Con silI ulm uni cip a I a 

A doua oară când a venit împre- tin u t şed j n ţ ă extraordinară 
ună cu neuitatul Rege s'a interesat festivă şi primarul a expediat o 
deaproape de păsurile ţăranilor, de telegramă de. ~on~oleanţă In nu
starea şcoalelor şi a progresului ro-I mele populaţle.1 dm or~ş. 
mânismul'l1i în acest oraş de grani/ă. . Vestea morţIi marelUI I~n Bră., 
• In iarna anului 1925 când a venit tlanu a produs o mare Jale in 

potopul Mureşului şi anul acesta ~ntreaga. populaţie a oraşului şi 
când grindina a nimicit holdele din JudeţulUI. 
judel, fostul prim-ministru a apro
bat hotărârea ministerulUI de Finante 
de a veni în ajutorul sinistratilor 
Oraşul şi judetul Arad, pierde prin 
moartea lui 1. 1. C. Brătianu un 
puternic şi susţinător. 

* 
La prefectură a fost un pele

rinaj de delegaţii ai diferitelor 
autorităţi şi săteni prezentând con
doleanţe pentru aceasta mare 
pierdere. 
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