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Reactiunea 
tncepe! 

Dupd Irel luni de guvernare 
seacd şi morbidt1, guvernul cu
renlelor desmdţafe, şi a vdzul 
loadele. Ajuns la rdspânlia ras
punderi/or, şI'a schiţat insuşirile 
tn rodul cules prin alegerea 
ConsiliUlai judeţean, la 28 Feb
ruarie, Unit cu toatti flora mi
noritard şI cu ferbinţeala găr, 
zilor cetdţeneş!i, apoi cu atâtea 
organisme fixate pe tabela trd
dari/or, proaspata conducere cu 
atnbuţiuni de dreptate şi lega
litate işi secerd incet dar sIgur 

~riW. H 

Către cei 11572 alegători. 
Organizaţia partidului Naţional liberal din Arad. deplin 

satisfăcută de rezultatul alegerilor din 28 febr. c. pentru 
consiliul judeţean, alegeri in care un număr de cetăţeni de 
5 ori mai mare decât la alegerile generale de acum 3 
luni, şi-au manifestat increderea in trăintcta şi seriozitatea 
partidului nostru, exprimă pe această cale viile sale mulţu
miri bravilor alegători cari, infruntind rigorile vremii şi ale 
gărzilor naţional-ţărăniste, şi-au dat votul lor pentru can .. 
didaţii noştri. ' 

Organizaţlunea locală este autorizatA să exprime cetă
ţenilor alegători via satisfacţiune şi felicitările şefului par
tidului liberal, dl. Vintilă Bratianu. 

Directorul executiv al organiuţiei locale. 
, " .. : .' • ···4' .. ... , • "t 4 ...... ... .. t .... 

Sfichiuiri. .• , 
Reprtuntatle. 

Ni se anunţă ci in cel mai scurt timp 
pe seena .,Curţii marţiale" se va reprezenta 
piesa: .,Omerul anoniin", In rolul principal 
va debuta Dr . .l\urel Dobescu Ilubsecretar 
du stat al D-Iui Mihalache. Se prevede un 
mare succe~ mai ales după reclama făcut! 
de "Ordinea". ' , 

A douq expropiere, •. 
Se anunţă că in planul D·lui Mjhalac~e' 

de a expropria moşiile răma!e intacte, intri ,i acele ale d·lor Clcio-Pop şi Vaida. Hotarnici; 
la cea omtâiu va fi D·I BirloIom, iar la cea. 
de a doua 0-1 Sever nan care fiind ,i uAia 
? va măsura Cu ajutorul sfânţului spirit. ' 

Noutali bucvreşttne .•.. 

resul/atul demagogIei. cute când partidul liberal din Strânge'i- vd rândurile, cetdtenil 
Ceasul doborâr;; nepTlceouţilor 
va suna, iar victoria sentimentului 
national relnsa/leţit se apropie. 

Ştiam că prin Bucur~ti umblă fan.do'i. 
deputati, partizani politici după slujbe, şo. 
ferii dela automobilele vÂndute de dl. Miha. 
Iache şi câini cu covrigi in coadă. Incercuiti de patimi şi de judet a cules o foarte frumoasă 

sbucmri fIOroase de urd frdţtascd, cunund de voturi, el/ux al unor 
proprietarii autocroti ai buimd- vremi cari vor despica in scurtă 
celllor politice, trebue sd-şi aş- vreme cateplleasma minciunii co
tearn(l pentru' odihnd salteaua cotonatd asMzi in toate dome
sperantelor spulberate. I n/ile vieţii noastre româneşti. De 

Opmia publicd in curdfenla ei unde in. alel;erile generale, lumea 
su{leteascd şi in onestele ndzuinţ; fiind cuprmsă in vroia legendare; 
de prosperitate li·a dai cel mai urzeli de bine miraculos, Iără 

Nu e vorba de ciocnirea a 
do ud partide, ci de· lupta car~ 
se va da intre reactiunea unui 
organism sdndtos şi microbi; pu
rulenţi ai dezagreztirti naţionale. 

Civeva care a venit zilele aeestea ditt 
Bucureşti ne·a declarat pe cuvânt de onoare 
ei mai aleargă pe străzile din centru ~ 
câ\iYa ţigănu,i acoperiţi cu şepci pe car, 
stă scris "Renaşterea Română" dar cari 
vând .. Adevinll" şi "Pardon", " 
Dăm acestea co titlu de informaţie. 

Preocupdrl,. 
Dpnii luliu Manlu şi De. N. Lupu au 

vizitat impreună mai lliJele trecute cimitirut 
S.1a Vilteri, din Bucureşti. - Suntem ia~ 
formaţi_ fără posibilhate de desminţire, ci. 
atât pe drum, .cât şi tot timpul cât au ri~ 
mas in cimitir, cei doi bărbaţi de Stat au 
dilWulat despre' Împodobirea mormintelor; 
circulaţia tramvaielor, nemurirea sufletului. 
inghelllrea murăturilor, liiss România, etc. 

r larg concurs. sforţări am atins suma de pe:>te România de azi este produsul 
Ca Ofice colectivitate dori/oare 2 mii voturi. in 28 Itbruarie, sjorţdrilor de mai bine ale unui 

de prefaceri şi ca sentimente de re·· conştiinţa publicd trezitd dIn npam intreg În plină ascendenţd 
, ~. altzarea mult fdgadwtu/ul ,.bine" n(Juccrea beţiei de promisiuni isf~,ricd - şi nu poate rdmâne 

obştesc, li·a acordat lncredfrea. lnşeldtoare si'a exprimat alipirea câmp de fxperienld politicd pen-
Dar ... vremea cu ondulanle ei cdtră partidul liberal prin 11.572 tru Ilepricep u ţi, sectari şi am

a strecurat in su/!ete cea mai votanţi, lndrdsneţi in grabirea' biţioşi. 
turburatoare şi mai puternică vremIi de progres, padnic şi cu- --------

:Nici vor bă de politică! fapis~,-

impresie de lnşe/are in crezul ceritor de alte rosturi. 1 n t r e b ă r i 
oamemlor noi, Hărţuitd de sam- Cu fiecare ceas se grăbeşte adresda d-nului Dr. Cornel Laţal preşedintele combiuDU IIterlmare I araşulvl Arlt 
sarii pielelor pOllfice şi de sgo- deslegarea problemei de guver-

1. G 3 zetele locale IlU anunţat că Ca-' plă cOincIdentA' că in Joc sa se cearA moful produs de scormoni/om de nare şi se pecetlueşte in crezd- ' 1 . ă 
mIS.UDI"8 tnterimu a cumpărat mal oferte dela dlferitrle caSe reprezed'" 

cdpdtueli, mul/imea îşi da seama mâll! loz/ncele desJdşurate in mulle "maşini" (autobuzt') "Ford". tante ale mai multor mărct de au-
de examenul pericalos la core a muncd, cinste şi progres. Ştlm că d-I Dr. Lula! de vre·o lomobiie, din localitate, s.a crezut 
fost supusd de cdtr(l iubitorii Partidul /Jberal după lupfa datd zece ani e<ste advocatul fc.-prezeotant mml'flt flă se ceară oferte dl" la 
tiradelor demagogice. Şi, ca un cu atâta dor de a înstdpâni pe al firmei "Ford" (Ablonuy &: Bustio) toate casele reprtzentan1e ale ace-' 
protest energic contra va/urdor intreg cuprinsul României îlltre. din Arad. Dar am vrea să mai şt:m leiaş hme (fard) din diferite oraşe 

dacă O-sa a luat parte la cumpArarea ale Ardealulut? \ 
de indrdsnell mincinoase, ° vdl· gite ideea nolionald in toate autobuzelor ca reprezentant <ti co-
loare frenetlc(l spre ait ideal fi manifestările ei, exprimd prin mis:ei loterimare a oraşu:ul, nu ca 3 Suntem informat' el şI fântânlJe dţ 
'mişcd paşii comprvmişi de pro- coloanele acestui .ziar cele mai reprt'zenta!lt al firmd Ford ale că. benzlră se vor cODceslon8 tot fir ... 

.. rei interese le apară ca advocat. _ me. Ablonczy &: Bustln. Nu ,tim 
Qspeţu pustiitori al moraJei pub- cdlduroase mulţumiri, celor 11572 O slrnplă curiozitate... cari au fost ceilalti ofertan'i. 
ltce. Dovadd de aceastd atitudine a legdtori nelnfricafi de des/dn- 2. Tot ill legături cu achiziţionarea Are OI Dr. Lnţal cunoştinţa despre 
a fost cea aflşatd mai zilele tre- ţuirea urgiei guvernamentale. acestor autobuze: si fie oaft- o slm- _pate acestea? 

JET . 

Cronica literară_ 
TE 

I nu cu ~el al pjlli~tel~li .Turi~u) e un fen~ I mai a~ese ori le scrie. la birou, lllângăind t caro scria "lntera" ,i era glozav de amari. 
I m~n at~t de ra.r, mcat ImedIat gazetarul dl~ I sub CIOC pe Klax, corbul lui Edgar Alian I Aşa.i şi politica lnternă. 

MI.ne ml·a. şopt~t I~ ur~c~e: "Ce·ar fi să-I Poe: ~ Montani Bacsi i-a dat reţ,ta lui _ Dar de politica locală. Ce ziceţi arc!. 
rnterulew CU d-60ara Titl nora Or. Hotarun. luam un mtervlew . ŞI 1 I·am luat.· V,eI sa ştii cum e reţeta lui? si fie Veliciu senator? 

M'~m pr,:zentat .la dOmiciliul. D.~oarei! - Da, poate Îmi foloseşte şi mie. . _ Nu! are să esdă guvernuJ Ia 1 Aprilie. 
M(Jfo: .Si nu vrei titicule să 

fii Ministru q
" •• 

... Glasul Dumnezeesc s'a mani
festat prin intelcctul curat al 
unei copile de 9 ani. 

- Drumul Meu - articol de 
OI V. Hotăran. (Renaşterea Ro· 
mâni Nr. 14,20 Februarie 1929. 

Tocmai răsfoiam ziarele, în acel local de 
Intâlnire al intelectualilor locali. care e cabi· 
.etul de lectură a Cazinei Româneşti şi mă 
cam neliniştea criza asta generală de inte
lectualitate faţă cu abundenta hârtiei tipă. 
rite, când un amic, ce· şi terminase tocmai 
siesta in moliciunea femenini a unui fotoliu, 
mă făcu atent asupra unui articol de fond 
din Renaşterea Română. Il cetii şi rimisei 
Încântat. Va să zică mai sunt minuni şi în 
ziua de' astăzi. Şi minunea nu e că o fetiţă 
de 9 ani, s'a transformat în hautparleurul 
lui Dumnezeu, ci minunea cea mare e ci 
4 putut convinge pe \In avocat româH să 
au fie ministru. O inimă atât de intelegi. 
toate pentru durerile Neamului şi care a 
ticut o fapti. aşa de creştinească la o vrâ~tă 
aşa ele fragedă ,i pe deasupra în contact 
direct cu gla$lli DQmaului (cu cel elin ~erJ 

tocmaI pe cand taral era la J e:lacţla zlaniiul _ Montani Bacsi zice a,a! "Iei un co- - Dar cine e cel mai cult om din Arad; 
din ntenanaele restaurantului Plllcovici. Am niae şi o foaie de hârtie şi apoi un condei - Auzi intrebare! Consilierul Cultural 
găs.i.t.o stâ. nd c,u. genunchii pe .un sesun I$i. • I dcs'lgur 1. . ., f 

ŞI a.t coniac. Pe urmă scr~i un cuvânt, de 
scmndu'l$l lecţLile pe a doua ZI, cu cea mal b d . D l' 1 R ., ... 

t ţ . ex: ur uf, şi comuzi lui Feri, un litru - ar ce mat mare poet a omamel r 
mare a en 1~. d . . AC' N' ~ • 

E ad "- t D i . 1 tăI e vin ŞI o sodă. Te uiţi la cuvant şi bei - otruş, Şl egura e pro.etuJ sau 
-" e.ara ,şoar J ce sene a . A D' să fi •. 

Dvs în gazetă? un şpnţ, apoi aşezi langi burduf, un ad· - ar de ce nu vrctJ e taueu mi-

D · - dE' d . jectiv, de ex: mare şi atunci te gândeşti ~ nistru 1 
- " e sigur ca a. u tntot eauna l-am b ADi de' -" M d • . la su secretarul Potarcă dela Domenii "i - ar nu· ajuns ".. a maru ou dat sfe uri bune, dar nu m'a prea ascultat. .. B .. Iri" I ? o' ii 

N ' • T't' 1 1· • •. Imediat scrii un articol agricol. sau scrii gol cu 0Ct1 sunt JIl\D1Ş 1. ' 
U I·am spus eu. " a ICU e, asa,ma Sa ţi Car .." ni .2 

rac eu discu, sul dela Cameră. El nu. şi atunci scrii despre cercul de lecturi. a - ... ? e sunt cel mal man came ~ 
Ş. I .' . - • . partidului naţional ţărănesc ori despre şo-- omenlnJ 

I 'a sens srngur ŞI 111 vazut ce,a paţlt NI"" d ' _. i.' 
N 1, It." T . . meuri, ori scrii "umplut cu vânt" şi atunci - apo eon, rOr , .' tăilcu, c .... 0-u a ascu a, mmem. ol aşa paţe~te ŞI .lt A •• 4 II' ~1I fi 4" , • scrii despre parlament on' "-spr- Rena"terea .... "",e'; rJe cn man c ce Ire "te _ ac 
cand lşi scrie articolele la gazetă. Nu le ....,." ~ . a;'P, r - .. - F d • 
citeşte ni mem. Noroc că.j mai scriu şi eu Română. Sau dacă legi aşa: burduf; uf! uil fi o "'::.i aca. \Bra ~a. lllea~g~ CJ

b 
orA u, 1 

d' A d' A d atunci imediat te gândeştl la cititorii coij. - y" vroIam lIa O mal )ntre alate. u· 
10 can 111 can ..I:_ l' . ..I~_ 10'''' d' . 

C D .J: • ft • rti' 1 la ..... nu Ul arădan. cruri mtcresante. -.- un t~,auleUl ragU$. - um 'şoalA sene,. ŞI a co e . . "(1' 

azetă~?' - O, foarte interesant. Dar Dvs. cum O'UD pic de. lllusIă,i, a luat pe mica minune 
g ° foart _li. t' vorbiţi" cu D-zeu i de urechi ti a pus·o la colţ, că.şi murcLi~ -, e rar, """ nu prea am lmp, . . ' •• d b 
el: Domnul nost 1 t" 1 - O t ăsta e ---relul meu Nu se poate ase toata rochiţa cu cerneala. pe can vo .. a. ru a ua !Il senes cucu ara _" . (O' • . ) r':' 
O·lui Revizor şi ne omoară cu temele. Oar divulga, cu DllQe. • g"zetana .. ~oşteneşt., -
când nu pot îi dau ideile şi el pe urmA - Bine, dar atunci ne puteti preziC8 faţa PPVirilOI aspre ~ duşmanoase, cu care 
le scrie. unele lucruri. Nu-i aşa? De pildă: Ce se mă 9~ăpungea acest P~stalozziA cu !us~e " 
~ Ar fi interesant să ne spuneţi cum va intâmrla în politica internă? luna a la garconn;c, ~·am SUaDS hârili1e ... 

îşi scrie titicul Dvs. articolele. - 0, nici să nu aud de cea Internl. am tte~ Cu cel mal de!N1 aeli. 
- Apoi el are mai multe retate, Cele Mi-a mai adus Doctor aacai o sticlA pe Iw. TfWbiftc4. 
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dupa pdrerea mea, - deşi nu bucuros 
scriu pe tema aceasta. 

In postul Paştilor din 19()T. când 
tot creştinu( bun se gândea la cele n R ţ: O r II Sin O 1-1 r 1 (' ţi. ale sufletuJIl;. arhiepiscopul de Salz-i:" \... 1: il \.1 burg cardmalui Katschlhaler a dat O 

" ~ pastoraLă. in care in partea ei primă, 

Chestiunea aceasta a aruncat-o mat 
nou In discutie P. Sfinţitlll şi ,enera
bilul episcop Roman dela Oradea. Ea 
Incepe 101 mai multst! sttlrneascd in
teresul opiniei noostre publice. 

P. SI. Sa. dupd cum este ,.tlltt. a 
dat o circulard, ca preoJiJ de sub as
cultarea Sa canonicd, sd lasd din It
Eaturile part,delol politice Il dill .Or
tejul, plin de patimi. allupteior politice 
de azI. . 

.. Îndemna pe cre~tini: cum sa-şi dtie 
,ari reale, f!hemate a ji premisele unei de lemn, cel vindecator pentru atO/ea votuJ in alegerile CI stăteau În prag. 

atunci pentlu tntâia oard pe baza su-
solulii, rane din viaţa noastra publica româ- jrogiUlui universal drrec!. Pastorala 

Jnupem cu un fapt istoric: Preofi- neasca şt de disciplina bisericeasca. fixa directive şi obligaţii de conşliinţef 
mea româneascdJ mai ales In Ardealul Dar, pentru a se ajunge la aseme- re/Jgioasa ptntru creştmii-cetaţeni, dtşl 
atator deosebiri şi deosebitoare interese nea precizari şi indrumări, ar trebui, acolO, La SalzbUlg, nu exista un fur~ 
pOlitice şi confesionale, cari s'au trans- ca Preoţimea - căreia i-se aşttapta nicar de nationalltăţi şi de conjesiuni. 

ca la noi. Ş', totuşi, colo s'a putut; 
mls ,i României de azi - a tndeoJJ- o atitudine: una smgurd şi demnd~ in la noi _ cine sd se ti gândit vr'odatt1 
nit ,1 un lost polific de jortd, Şi nu viata polWcd - sa fi Qvut şi, mai sa se adreseze, dm parte bisericească,' 
tnteleg, ori cllt de apreciabilt sunt mo- ales, sa aibă, întâi de toate, exemplul conştiinlei poidice a creştinului şi celei 
tivele invocate de p, Sfinţitul Roman mal marilor sdt Ierarhici. Si nu l-a rellgioa<;e a cetăţeanului, pentru a-I 
- cum s'ar putea, ca aceste fosfari avuti şi nu-I are nici azi, in intre- edifiCa? Nimeni. decât numai tot mi-

~ , nOTltaril, In sentul lor: până şi cu 
PdrelUe, cari s'au exprimat pana tradItionale sa ,ie schimbate şi regle- glme. Şi tocmai acest exemplu ar fi demonstratii ~i cu prapori pe strdzi I 

Qcum In aceasta chestiune, pecdt It-am menlate mlmal tn ulla din ule 18 fost ptmtru Preotimea inJerioard~ cdci La noi, Încu ar trebui ceva de facut, 
putut urmdrt, sunt impdrtite: De oparte Chiriarhli ortodoxe din fard şi una din de ea t vorba, steaua caMuzitoire - pentru edificarea conştiinţe/of, şi nu 
sunt aceia, cari, d/mprtund tu P. SI cele 5 eparhU ardtlene. ca ceea de odinioară pentru Maghi - pentru - demonstrutli I 
S t 1 t! d A d 1 mi Dar mai sunt l~mpre';urd,i si fiapt'" care sa fi comi~s peste de"'ertunle de Incd un iucru. Nu o lace aceesfa a, vor ca preo u S r mun a - "1 , " Y Blsenca noastrd? O jac altii. Iata 
'illnea sa sacrd li cu totul t'ldepdrta! curente din lIiala României mari. caIi umori ale luptelor poMice. Am eon- cum: In vremea. in care noi ne gân-
de militantismul lI/elii pubUce-politice; trebutSc ţinute În seamd a/dturi de şthnla, cd nu sunt singur, cOnd expllm dlm la formule resfriclive - in Joc de 
~ iar de altd parte sunt aceia cari tradiţia trecutului, care nu trebuie dt's- aceasta părere, care este şi o dorinta cele povd{Ultoare - pentru conştiinţele 
reclamd Il peniru preot drfptul de a liin(atd, ci numai reglementatd. leg.timd, care n'a~ vrea să poata fi IJreoftlor no#r', de a-i scoate dm vOr~ 
se afirmd 1n Viata cetaleneasctJ, sub I S'a jdeut, dela incepat chiar. gre- la nici un cazt judecatd ca lfpsd a re- tejul pollticei, iata ce face .. sora" dela Blaj: Ea, care nu are la sme acasd 
euvtJ:nt ctl dlspozitiuniit biaellcepi les- şeala de a se fi dat preo/Ilor curs spectului datorit PP. SjmNlior noştri. o constJIlitie democ",tica a sa, I{-o vdra 
tricti'/le, pornite din domeniul inttres~ liber, nu numai sa intre in partidele 1rec mat departe: Tăria politică a in Senat şi Camel a, unde şi-a trimis· 
lor duhollnlce$tl, nu pot lIesfiinţd dtep- politice. ci şi III Corpurile legiuitoare, Cultelor minoritare, cum se dOl1edeşte atâfia fiI: clerici şi mlrenl devotall, ca . 
turile cetaltneltl, pe car1 Constitutia ,1 nu intotdeauna cu ştirea prealabila a ea zi de zi şi pas cu pas. rezidd, nu niciodatd J ..... 

Ce sd mai zic? Aş dori sd nu tre
Idrli le acoldă olic4rlţi cdaţean. deci Chir/arhilor lor. In aceasta privintd ar În confiscarea preotului din domeniul bullscd Sd mai scriu IIr'odatd in acea-
Il preolilol. ft trebuit ca dda PP. Ss. Chlriarhl politic, ci în concentrarea politică a std chestie, tn care am al'ut dt altfe~ 

In chipul aClst~ chestiunea epllSd pe Sd fi pler:at (J tnlelegere r:omund, care şefilor lor eclesiastici ~i In diSCiplina, de cel mai bun consilier conştdnta mea ' 
4SCuţişulunel contro.erse Ertll de'des- sa St fi «simtit I' În Cleflll lor sub- cu care su.balternii acestora işi urmează de preot. care mi-a fngăduit şi mte, 
leeat

J 
care s'ar rtduce la tntrtbarea: altern. Şi al JI mai trebai!, pelânga edptftniile tocmai pentrucă ele repre- pe teren DoUtlC o afirmare, de care 

Daca Biserica, careia-I qparţme pr. eo- aceasta, sel se exercd~ ,i presiunea zintd un program şi o actiune unitara I "am de ce md ruşina şi pe r:are - , , . ' cred - nu am de ce sd o Intrerup. 
lui Ci 1 putin in. aceeaşi mdsurd lR care morala a anor instrucţlUm d,n partea ŞI ststematică, Ba, de ex. la discutiile D" 

Incuviinta" ca relaţiunile cetJleneşH a Ch!riarhiior singuratici. ardtând pre- menul dureros, de a vedea şt concen· _ ........ -" - .-. • .--
'Sit ti ş~ cetatean al Stutulul. al" puted Episcopatului colectiv, sau cel pUţin din I asupra Leeti Cultelor. avurăm lifeno.1 ,. OII, C, .. ".nd •. 
ilie preotului $d le reglementezl nu- oţi/or 1'1. subordine: cum sa se com- trarea t[]tre olaltă a tuturor Cultelor Necrolog ;k' 
lRai Lellislatia ./i Constituţia de ,Stat, pOFte in laporturile 'ot mai aeitatt, minor, tare, În frunte cu ,,fratii- uniţi. • ,) , , 
- fi daCd Statlll, caruia nu-i zaf% In ale vielJipolitice curente, Şi, ielte-mi~se: Ea, unul - care am stat departe O noul jertfă. 
Inttres, ca preotul, 11 mal aJe' cel ro- nu ştiu sa se li Idcat n/ciUfia nicl.f!lta. de politicd şt m'am apropiat de ea Ne p/ne vtste. ca tnlldţdtorul Altrel 
miinesc, care lncd e şl celătean, sd Şi tl1marea a fost, ca tn Corpurile dupa grele şi Indelunl!ate chrbzuirl in Ghituleseu dm Igneştl a Incetat din 
poatd fi confiscat numai pentru a{JOsto- Itl!iuifoare, pdnt1 şi In Senat alaiuri de conştiinţa mea de preot chiar, - o vială în spita/III judt'ţan Arad. Tind' 
wtul sacru atunci, ct2nd viofa romtJnea- PP. SS. Lo" au Intrat, nu odatd, pre- crai şi o marturisesc deschis: Atunci, entusiast in toatd activit'Jtea lui de 
led mai are atâta ne,ote şi de co'a- oii Iara o deosebitd prestanta, iar la când vom vedta la Episcopalul nostru, muncitor cultural, Ohltalf'sCU, ca Şi multi 
borarea dânsulul. sate a prim vârte'j'u! poUiciel~i 1-0 maniFestându-se directive concentrice alţii, a sosit pe plaiurile noastre ca 

I y I' acea armata culturală care era menitd 
A aşteptd sd se decidd actasiă con- ameţit p! cei slabi de inţelegere. - Din şi ill ce privtştt conceptia şi interesele să trezeasca cunoştmţele şi să inchfl!e 

trollersa prin considefaţii exdushl prin- asemenea premise, aşa cred. se dl!s+ vietii publke-palitice, zic: atunci va CII febrilitate t saural de resi$t~nţa ' 
cipiare, de drept canonic sau de drept prtnde cea mai apropiaM concluzie: Sd veni dela sine şi În mod firesc ,1 fi- naţionald. Departe de ai sai, a murit 
public, ar lnsdmna sa nu ai In curând se Jacd de calră Episcopalul nostru o x.rea unei atitadmi politice, demne şi ca un eroa la margine de lard. {H 

pdmânful Ardealului desrobit, la liber~ 
.,. şolufie, pe cart viala o. cere. regula generalA. nil pentru a confis ~a corecle. din partea Preo/imei romdneştJ. tatea căruia a sl1âcnit cu Impulsivita-
. Ş;·atuncl, ld,dnd contro~ersa de prin- preotII români din domenilll vieţii pu- Pând a se jace, IIlSd, aceL luC/u, vor tea lui tinereascd alăturea cu a celor 
cJpil sd It. coacd şi sd-şi Ioed cursul blir.e-politice, ci pentru a se şti In ce dămui UpsurUe regretabile de azi, in multi predicatori de credinţe şi idealuri, 
sau de desvoltart, - trebue sd ne in- cond/tii pot şi tr~ bue ei sa se afirme ciuda tut!lro" rtglementarzlor parţiale A venit sd moaref Intre f,a/li săI eli
tereseze lntdi de toale o solutie mai pentfu binele publJc, al Ţării li al pomitt, ca ceea deJa Oradea. din ul berat/. In tdrdnQ aCtstui frumos r:olt 
oproniata, care poate li Edslta şi In- Bisericii. mai curat şi bun gând. ce poate -Fi de ţară, doarma liniştit şi senin I Lacri- I 

tE JI mtle celor de departe şi ale COlegilor 
faptultă mai cu in/esnirit prin cumpd- Dela (J hotărâre de acest Iei, cu ade- exprimat. Să-i facd f1dihnă liniştita şi somnul 
nirea unor anumite. fapte Il impreju- ,drat s'ar putea aştepta sa fie IIntul Mai invoc doua japte, toncludente nelUlburai.' 

zice lumea despre noI; când va auzi Pentru' neilm şi pentru lJege tând amândouă marca însăş a epls
copiei gre.:o-catoJice, ca dovadA de 
autenticitate. Să complectez informil~ 
tia statistică aSIJ pra cazului de )itin. 

că statlst1cl1e noastre Bunt false il : • 

fragmente din discursul părintelui fost senator Dr. Gh, Ciuhandu 
(Urmare) 

Dar statistica aceasta na e nIci pe 
departe reală. De pildă, pentru intreg 
tinutul Arad ŞI Banat, apart11lător e~ 
piscopiel greco-catollce din Lugoj, to 
loc d~ 37568 soflde, de abia existi 
ne-o 29817 suflete. 

Probele sunt iu stApanlrea mea şi 
le dttln pe comune, dela autorităţile 
politice locale, dovedind cum şi-a sporii 
aceastA episcopie credincioşII - pe 
hârtie, pentra a'şl menţine .Ituaţ!a 
prllevlgiatA de sub ungerI, sub rapor
tul subvenţiel de Stat. 
, Să vedem, acum, metodele după cari 
,'a sporit arUfletal şi in mod neiertat 
apartinătoril cultului catoUc din rit gr~ 
tese dela Lugoj. Dumal pe teritoriu 
banatic, cu 7151 suflete. 10 anul .923 
episcopia a("eastu flcuse dteva impar· 
ţkl ş! grupări nouă a f halelor In ra
port cu parohlUe matere. Astfel la pa
rGhla materiI Ba Ilnt erau afiliate trei 
eomUIle: Targovlşte, Bujor-şi Făgel. 
Epis':!opla 6Punt>a oficial. prin adresa 
ea No. 1.744 din 1923, afirmatlv'sem
Dată de P. S. EpISCOp al locului, ca in 
acele comune se aflau la Făget 15, ta 

j . d ilS! : 

Târgovifte 9. Iar la Braşov 18 suflete, 
la totii 42 Buflete. 

DupA l!lformaţhle oficIale. ce le am 
deja comunele politice. înd in Faget 
erau 9 ,i nu 15 suflete; la Bujor 1 in 
loc de 18 sulide; la Târgovlşte nici 
uuul iQ loc de 9 suflete, In total 10 
su flete in loc de 421 H alai, de aşa 
ştatlsticil b'serireasză I 

Alt caz: la Zăbranl, parohie greco
catolică cu 48 suflete după dat'!le tri~ 
mlse Ministerului şi cu 2:1 suflete după 
ioformaţlHe deja comuna politică. sunt 
anexate ca f.liale 9 comune, despre 
cari filiale se ştie la Ministerul Culte
lor că ar avea 316 grreo-catollcl. 
. Realitatea ehs! următoarea in SeMn
dorf şI in Neudorf ar fi ] 2 plus 8 adIcă 
20 suflete greco-catoHce. iar in rt'stul 
de 7 comune nu existA nici pjcior de 
greco~catolic ! 
Aş putea să Invoc şi alte cazuri, 

Chiar aveam de gând să lJustrez. ca
zul jltln, de care a făcut pomenire 
d-l senator Oh. Bogdan-Dulcă in cu
v1ntarea sa, mai ales că originalul 
scrisorilor dela episcopia L, gQjului, 
prin cart se rnde llna la f,d,.lhcarea 
statlstlclî, sunt in posfslunea mea, par-

P. S. S. Episcopul greco-catoHc 
romin ~l Lugojlllui. Alexandru Ni
cdescu: O-le ministru, imi permiteti 
UD cuvânt. Datele pe cari vi le-am 
trimes atunci la cererea d-voutră, 
sunt toate semnate d~ autorltălile 
comunale COmpde!lte, aş. cum le-aţi 
cerut d-voastră. Le aveti acolo şi puteti 
controla. Act sta fste răspunsul meu. 

Pirintele Gh, Cfuhandu: Dacă va 
cere trebuinţ-i. vom putea da ,1 noi 
certif'cate comunale, cu s gilii dela 
comunele politice, certificate aflătoare 
In arhiva Episcopiel Aradului. 

P. S. S, Episcopul greco-catollc 
român al Lugojulu'_ Alexandru N,
cole.cu: Datele noastre SUDt luat~ dela 
autoruatile comunale competente şi 
al1 slg llile oficiale ... 

PArintele Oh. Ciuhandu: O.voastrA 
aveti certIfIcatele dela comunele poll
tke? Vom pHzenta şi noi certlfkatele 
CI" avem dela comunele politice, şi se va 
dovedi ca, in eel mai favorabil caz amân. 
două părţtle suntem de bună credInţa. 
Sunt altU, poateo, cari abuzeazA de nOI? 

In statistlcele dela Ministerul Cul
telnr, J tin ul. .. 

D. Artemlu Andreeo: Dar ce va 

D. P. Ramneantiu: Acestea suot I 

confrovuse. 
D. D. Th. Arţăreanu, vice-preşe

dinte: N'aveţi cuvântul, d-Ie senator. 
p, S. S. Episcopul Nlcolescu este 

inscris la cuvAnt şi va dovedi, dacă 
alt gatianile de astă~searA ale orato
rulul prezent sunt sau nu fonjate. 
A~tă·seară nu are nimeni cuvântul 
decât părintelf" O, C!uhandu. 
Părmtele Oh. Ciuhandu l In statfs· f 

tlca dela Ministerul Cultelor, jftluul ' 
figurează de două ori, tot ca parohie: 
odată cu vre-o 270 suflete, a doua 
oară cu 180 sufletete, In informatiile 
mele deja primărie insă, io J tin de 
de abia sunt 130 de greco-catollcl. 

Sau ÎI1 alt caz, la Caranse beş, Or~ 
şa va, Păget şi Cireşa din Caraş Se~ 
Vf'riDt se iustinea că ar fi 507 greco~ 
catolici, pe când in realitate deabia 
sunt 67 suflete. Cam mare diferenţă I 

lată cu UD motiv mai mult de ce 
trebue să avem odată o statIstica ge
nerală şi pe confesiuni, făcută de Stat. r 
ŞI până atunci. pe temeiul celor de
nunţate de d. Q, B. Duica ŞI de mlne1 
rog pe D. Ministru c,", Cult~ lor, să bl
nevoi<l9că a lua mhurl speciale, pentru· 
a verifica cifra gre.:o-catoltcllor din l 
ep. Lugojulul. O cere prestigiuLnolitna, 
obştesc. (Va urma) 
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TRIBUNA NOUA Nr.6 

De uorbă cu badea Gheorghe. 
Adăpostiţi tu spAtele trăsurll ca după 

au paravan provizoriu, ti strânsei mâna, 
incepând cu nă~azurlJe: 

- ,Azi incepu vagonul al doilea de 
lemne; gerul ăsta ne duce la sapă de 
lemu ... • 

- ŞI Dvoastră vă mai plângeţi? 
Ce să zicem atunci 001, ţăranii, cari 
toată ziulIca trebuie să sgriburllb fn 
frig pentru pita cea amară ... Uite bieţii 
MicăIăceni, cum coară gh1ăţa pe la be
rări! ca să aibe bere rece domnii la 
vară,,, Noi ne-am dădd cu gerul; m;:ne 
vom sta ia rând naintea blroLilui de 
votare pentru senat .. 

11 intrerup VOIOi. 

"PăI nu ştii, bade, că s'au amânat 
aleogerile? Az! noapte a loslt ordinul 
pe teldon: pe[ltru gerul acesta mare 
se amânA pentra Aprilie-. 

Badea Gheorghe mă priveşte ferlo6 
~d scrutător. Se cODvillge că nu-l iau 
cu gluma. Imi replică sentenţios: 

- "Mă miram ea d-llase flş:ară,1I 
ăştia pe fratelr Mediea Crlşa.D numai 
aşa.,. svântat. ZIce că partid naţlona.l
lănhlesc .•• apoi el toţi flşcarăşil cu mic 
cu mue, unguri, nemţi, jldovl, polon!... 
toţi dia branşa advocătărească. Bine 
am auzit noi la sate J ~ă flş,:ărâiulul ce 
se puse tn fata lut Medrea nu are iocă 
Implinit! 40 ani să fie bun de senator .•. • 

- Ba imi pare c'a implinit. ti între
rup, insă badea continuă tot ma! aprln,: 

- "Zice el el flşcarărăşll ne pun 
fn .legailtate", .,ta-l dară legalibtea 
lor. p Nu· ti spuneam eu totdeauna: 6ă 

te ferească Dumnezeu de flşcarăşl, 

căci el fac din lege ce lor le place, 
intorc paragraffi pe dos şi pe din dos 
cum lor le vine mai bine".· 

- Lasă'·., badea, căci şi ei ar trăl... 
incerc a-l mulcoml, dar (Il tot cu mal 
multă amăreală: 

- "TrăIască, dar nu din sudoarea 
noastră, invârUnd paragrafii pe spinarea 
noutri ca pe nişte corbaci de foc ... 
N'ai văzat cum au compus lista pemru 
cODiiilial judetean? MaÎ bine de jumă
tate sunt flşcarăşl". 

- Iartă-mă, bade, dllr ea abia doi 
advocaţt am găsit pe lista ce s'a pu
blicat in foaia noastră. 

- Nu vorbesc eu de lista Tribunei 
Nou!, mă gândesc la cea a Românu
lui şi a R>!naşterH Române ... N'ai vă
zut-o? Baterea lui Dumneuu sfântul! 
Să-I vezi pe totI f!şcaI~şlt acela aJun,t 
în fruntea. judetului, cum ne vor suci 
,1 schilozi pe noi dela talpa ţării Cl şi 

pe nişte paragrafl nlmurldţi~." 
- B""d~ Gheorghe, precum văd azi 

te-ai sculat pe dos, vezi lucrurile prea 
in negru - cercal a mă mângâia mai 
mult pe mine, căd bătrâ~al era bine 
lămurit. EI lmi strânse mâna intin~ă 

cu cuvIntele cu adânc tâlc: 
- "Să all eu ş::ollle Dvoastră, o'aş 

lăsa pe f!şcarăşli ăstia să se Iăfălască 
numai el de el in treburile obşteşti, 

ne incbepând altli pe lât<gă ei!" 
Badea Gheorghe are toată drejltatea ... 

săraca. d. --.. .. ~ 
mn ti~utul HăIrnH~iului. Pricopseli. 

DJ, Colonel Vlad, deputat cu demisia tn Se zice că, părintele Ioan Marşieu 
, alb. promite coloDizarea tuturor Români- dia Mlcălaca a fost Instituit membru 

iar dJB Hălmagiu - dar ţăranii nu tI fn ceva coml6!e de 'iricultură in ia" 
. mai cred. 1. cuI părintelUi FeJllccan dela Sâmbă-

In ziua de 25 Febru3rle a. c. a fost tenl, absolvent al Academiei dela He
din nou di Vlad in Gurahonf. ID vederea restrAu, Nu cunoaştem pânA tn pre
alfg~r1lor judeţene. Iarăşi a început a zent cărţile de continut agrlcoi tdate 
de .. face sacul cu promisiuni nesocotitej de cultura speCial! a pArintelui Mar
dar de data acea~ta a şi patit-o. Ţă-
r.!nul Semonl Todor dlH Satul-rau, ieu. Ştim Insa. el duhovnlcul dela 
l-a intrebat de OI Vlad de promuoiu- Mlcălaca stA ro relaţiunl de amiciţIe 
nea fa.:utâ in pragul alegerilor gene- ca geambdşU Krajczar din Peclca, cu 
rale ia legătură cu terenurile de gră- cart convine tn fiecare VIOt:tl In tAr
din! din aceea comună. OI Vlad a in- gul de vite, unde locotesc preţal ca
cercat să ocolească intre barea. dar 
fiind somat de acest ţăran să dea an Uor mUI gl, de cart sfinţia II a prins 
răspuns cat~goric, a raspuns. in ifârşlt, mare plăcere. 
că nu le poate face nimic iu această Bagseama aceastA virtute. a tmbol-
chestiune. dU pe vărul lustla 51-1 Incredlnţeze 

Atunci ţara nul, foarte logIc, i-a spus: plitorlrea urzlcelor fi cucuteior. Gu
,,:Oomnule Vladl ne dădeai bfaturi să riie rele mal chlcoteac el, Economia 
luăm parII la lIberali, când or veni la 
noi În comună să ne ceară voturilej Sa, ş:-a mal revendicat acest po.' şi 
oare, nu crezi Dumtleta că .cestl pari pentru faptul, ci to loc de profetul 
se pot intoarce in contra D-ta!.:?'" .Mlha" a Introdus in şirul sfintHor 

Tot cu această ocaz!uoe fruntaşul pe prorocul "MlhalaChe-, deci, mentă 
taran din losăşel, Bogdan Pavel îşi să fie urzitorul unt:i DoI ,tiinţe de 
blăstăma ztlele in piaţa dela Gurahoot, cult:vare a ihlveciJor nationali. Co
că s'a lăsat ademenit de promlslunele 
D· lui Vlad. pe care apoi el le-a tran- maDI vecină ae poate felicita de vre· 
smls ţăranilor, Iar acum este nevoit dulci.l păstorului &ufletes<:, iar Iăpt'~ 
sa părăseasc'ă comuna sa natală, ne- resele vor produce atâta brânză, tncât 
putâod satisface promlslunele trimbl- ,1 agrlcolul părinte VI. Incepe si 
tate de parlidul "legalttăţll" bată putloelul. 

Morala: Cu minciuna prânzeştl, dar 
de cinat DU mai clni J O pildri/d de lapte. 

o statistică originală. 
Prln decfifa nr. 311 15;928 a Primă-• rlei Municipiului, s-a dat ordin orga-

nelor subalt~rne să facă o statistică 
prin care să. se stabileascA culoarea 
politică a fje~ărul cetăţean al oraşului 
Arad. 

N~'g't:şit~ o astfel de statistică pre
~lntă o importanţă capitală pentru 
buoa gospodărie a oraşului. 

Am vrea să ştim însl dacă numără
. toarea se face pe capI de familie sau 

va ingloba şi femeile şi mlnori/, Evi
dent, aceştia n-au drept de vot. 
nu sunt Îocă "cetăţeni·, dar culoare 
politică tot au. De multe ori o vez! ... 
atârnată la piet, alteori o zăreşti din 
stradă, prin ferestrele luminate ..• 

Oricum, statistica promite a fj ex· 
trem de interesantă. 

Aşteptăm cu nerăbdare publicarea 
rezultatelor fa "Monitorul oficialII al 
MunicipiuluI. 

llegalitatea ... 
- Documente pentru... mZli tarzlu 

In atenţia celor în 
drept. 

Suntem rugaţi a publica 
următoarea: 

Când au venit la plltere au trâmbi· 
ţat in lungul şi latul judetUlUi că 

nimic din ~eace este "Ieial" nu se 
va s.::hlmbA, şI orIce ilegalitate va fi Declaraţie. 
inăbuşită ia faşe .. : Ba,. domnul pref::ct I SUbsl!mnatul,· Aluel Dămlan pre~e
a convocat. consllm Judetean şI l-a d' te al C m Ş Iar ,1 preliled. al 
VO:bit creşUO(!şle: ID o p. co Y, 

"Flaţilor, staţi la lo:urile voastre şi Comp. urb. din Comuna Sintea mlca 
faceti-vă datoria; nu vă teml'ţi de nl- Jud. Arad. 
m'c; atâta vreme cât aiu fi eu aici, D/;'c!ar următoarele: Subsemnatul fo 
nimeni nu se va atlrge de voi". zloa de 24 DecembrIe 19~8 prezln~ 

Iar pretorilor şi notarilor le-a spus: t~Qdu-mă onor prdecturel pelltra In
"Fun·:l iommJI e funcţionar; el nu teresul şcoalel şi al comp. urb. am 

face politică; îşi face aatoria. " P f 
"faceţi-vă datoria şi nu vă temeţi vorbit cblar cu DI te ec! unde am 

de nimic. Atâta vrfTl1e cât... et;:. fost ascultat şI mi a-a dat or-
Au tre:ut aleglOnle. ŞI până să se dlnul 574 I 928. călre fotor Com. 

desmdlctC;lScă lumea de "popularl- Slatea pentra a::bltarea .amtl din 
ta~ea". care-o Isbise În moalele car..u- budgetul ,coalel (comitetul ,collr). 
lUI, gflOdH1~ a sch:mbat f·t& admlOls: OI N ta n'l I at Ice.t ordin In 
trativă a jl.:.dl:ţnlul. - Tull pr~torh o r u 
răvăş'ţi (p~ unii i-a asvârht tai/un-ul fn seama. 
tocmai P;jo Sâculmt». S·au s:hlmbat Sub$emnatul, vhlod ca nlel p~cl Îa 
DOlarii. S-a disolvat cOllsiliul judtt~a[] 14 IlD. 1929 OI Notar nu vine tl1 
( ... şl cel municipall) ComISIa interi- Comuna DoastrA m'am dUI până la 
mară a dizfllvat zed d~ consilii 
c o m una I e. ŞI a:uru, s'a ales un Olar, du dl Notar ca toate eA a fost 
nou consil!u jud"ţeao, pentru a le Icul unde am trlml_ servitoare a 
dlsolva şi pc celel4llto!. In p~agul a- precum tI pollteatul u'a vrut si vor
cestor alegeri, tn urma cuvântLllul de bească cu miDe zlcând că DU poate 
ordIne dOit de prefectu;ă, dom,il p~e- IIprăvl cu mine nimic, deci am venit 
tor! au convocilt in ziua de 18 II. c. cum m'am dUI fA.;ind Iarăşi un drum 
pe domoli notarl la p~eturlle respec· pe Dlmlc pentru şcoala ,1 Comp. urb. 
t,ve şi le-a pus în vedere C,! "pe orice 
cale şi cu orice sa~rlfl:lu să fa,:,ă în Dau .ceasta declaraţIe nu CI si 
aşa f~! încât lsta guvern3menlală să fac un denuDţ contra Olul Notar ci 
reuşeasc:'.". pentru a indrepta rAul pe care Du.l 

StiU, cum ar zIce domnul prefect: m.1 putem luferl. 
"Fancţionarul e functionar. El nu Sintea Miel la 21 lin. 19!9. 

face poi:tlcă j işi face da.torla."· pre,edlntele sI. acelar 
Ura, fraţilor I TrăIască It'!ralitatea t ,1 al Comp. urb·trlal. 

St. Cirea. Demlan AUTel 

"Un nou record" al 
" 

guvernului. 
Adecă-te ) U.:f:.l I nu e tO'~:na' nou, 

ci numai Întrucât Iese la ive~IA d'abla 
acum, intr'o formă dovedilă autentic. 
E v(1rba ele cartelul electoral al gu· 
veroului· ManlU cu EvreII, cari tot 
mai mult năzfJcsc să se afirme şi ca 
element ctnlc şi politiC distinct. 

Nu putem ştI ..:u preclziune: din ce 
sUi acordul guvernului 1. Manill cu 
Evre!i. Dar lucrul Iese la Iveală, in 
chip destul de dovedit, prin .P;'oc1a
matia" ele:torală dIn toamnă, dela 
Satumare. 

Am surprins acest apel, reprodus 
ia tovaraşa noaitră "Apărarea N rlţlO
nală" de aici, reprOdus in intregIme 
ia j ug()lIul .,iidl~" şi cu caractert: ev
reeşti "A. N" promIsese eA-I va reda 
În tradtlcert>; dar n'a tăcut·o Am cerut 
deci ajutorul cuiva, pentru a cunoaştE' 
acest apel În tradllcere şi a-l reJa 
cetitorllor noştri. Credem că 'IA. N.U 

nu ne va Ioa in nUID..! de rău, că o 
prevenim. 

lată acum. tu pârţile sale esent!ale, 
Chemarea .. E/reim-:-j" dela Sdla-mare: 

"Chemare 
.. Către fraţII nostri Evr~I, alegători 

din oraşul Şl jud\'1>i1 Satu-mare •.•. 
"Româula-MMe ai'.:: acum pentiu 

totâlaoari U!l guvern care dâ fi~~ltrui 
cetatean Jnlt i uţa de a-şI exprima liber 
părerea poltt:câ. 

"Poporul evrcesc a primIt cu mare 
bucurie ştirea, c:ă Inalta R,genţă a nu
mit pe preşt'dintel'! p3rtldulul nalio
nal- ţărănesc Iuliu Maniu de prln-mi
n:sfru. 

"Nul vedem in guveroijl Me1nlu ma
rea earantie. cd noi vom fi tratati ca 
cttcţeni egal indreptatiti. şi că sumu
fănit! ŞI ing;âd riie (reStncţllle) de pană 
aci nu se vor mai repetl. 

Frati Evrei/Dacă reprivlm asupra 
timpului de revoloţie dt-la 19i8, tre
bue să ne aduct:m am~nte, că ia vre
mf3. aceea numai Şl numaI part!dui 
Iuliu Manlu il. avut seJ,ltlmentul dato
rtel de a Vă Intinde fiecăruia. cu a
devărat, o dreaDtă (mână) ocrotitoare, 
pentru căre trebue să ne purtăm i

cem muitllmltori. ..... 
• E de a,teptat cu slgurantă, el 

plin sistematica conducere 1 tăr!1 dIn 
partea guvemulai Maniu, .e va crela 
fa comnf şi industrie o s'tlJatle mal 
hvarabllă, şi că condItiile de exi
sten,a generală se vor imbunătătL 

" .. "F ,e care să- ŞI ttnă deci de cea 
mat :;jântd dalorin!a de a vota pen
tru partidul naţional ţărănesc, cu roatl, 
dt oarece acest pa, tld uneşte In
teresul patriei cu Kelal-lşrael 
( = dlSăvâ!sirea lui Israil). , 

Fiecare deci tn'bul" sa-şi deie 51-
l!!]ţ~ a capadta pl! fraţii şi prj(lt~nli 
săI Evrei să voteze numai pentru par
tIdul nat onal-ţărânesc, deoarece ace
sta intruneşte Inteit' sul fiecărui bun 
E.rreu, ca prin fiecare vot să se în
lesnească, ca Ardealul să primt'a~cd 
mandate de deputeitl evre; fi anume 
la Cluj Dr. [Olilf Flicher şi Dr. Teodor 
FI:icher ...... ,!". • 

Care va si zIcă: 
Pro prima: Evreii cari stăpânesc aşa 

de mult to finanţ( le. in viata econo
mică şi pohtl.:i a acestei Ţări prea 
râbdătoare, n'an avut de_tula hbertate 
şi .,ocrotlre-, până să 1\"0 garanteze 
tn mod mal deosebit guvernului d-lui 
1. Manlu. 

Pro 2-0 : Guvernul d-lul 1. Mania 
se vede, a a.::oroat Evrelmei, carI! pâ
nă aci nu avea veleltăt! de ordin poli
tic-naţional evreesc, incă şI aceasta 
POS! blljtate nouă; de a deveni o Da
ţlOnalltate evreias.:.1 in sem; pol. tic ...... 
E o Ipecialîtate, ce ni-o dAruieşte Ar
de&!ulul. politica ardeleanului 1. Mlnlu_ 

[ar, pe d'asupra de toate: Keial
/şraelJ 

E, oare, ultlma etapă a punctelur 
dela Alba-luHa a aDului 1918? 

• 
Mâioe-polmAne vom avea alegerile 

partiale pentra corpurile legIuitoare. 
StrIgati, deCI, Rom~nj, cu Douil to

varăşi al guveroulut. aşa cum se în· 
cheIe .,Ch~ma.rea" Evreilor: 

.Hoch lebe Iuliu Mamu, Minister
presidtnt 

.,Hoch lebe Mihai Popovici, FjnaD~ 

millhter, Listen/threr 1 ..• 
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Rezultatul alegerilor pentru Consiliul 
judetean din f1rad. 

Pag.3, 

Succesul listei national-liberale. - fldmirabila reactiune ceUiţeneascil. - După 4 Inni de 
gLluernare, - demagogia deşantată incepe să-şi culeagă roadele. Cifrele vorbesc! -

La 28 Februarie s'au făClIt al'J!e~ I TAB L O L I (înCÎilsjv oraşul) in Februarie nu-
rUe pentro nonl consiliu judeţean, cel = mai judeţul a d'at 2663 ,anulate). 
~echiu tiin'! dizolvat in mo~ iJel!al şi voturilor obţinute de lista liberală pe secHuni la alegerile De unde au 1uat atunci Ilbe-
In locul lUI numiM o coml~lune mteri- t t"' 
mară compusa din 11 membri! de Cameră (12 Dec. 1928) şi de judeţ (28 Feb1". 1929). raBi d:ferenţa lor de voturi? Ho-

De ce a lost disolvaf vechilll con- tărit: dela. naţionaf ţdrdl1Îşti. 
silill judeţean? Ce pacate nema( po- Peste 9000 alegatori cad In 
menite a faptuit in scurta lui activitate Decemvrie votaseră pe naţio-
de câteva luni? latd un mister pe care 
numai clubul nattonal-ţaranist din be- nali-ţărănişti, in Februarie au 
raria PaJko"Us l'a putut desvelllli. votat pe liberali. 

Vechitll consJbu judeţean a fost dis- In m?i pl'tio dE' treI Juni f~gădu'e-
ol"ai fară pricina. N'a facut nici o nt- ilie demagogice ale oationaHărănişti-
regulel, nu t s'a gasit nici o vină, Ba lor au îflCf2put să-şi dea roadele. 
i s'a găsit una: aceea cd nu dizolva Ce am promis noi acestor noud mii 
consiliile comunele pe care comisia in- de aleg Mori ca să-I atragem de partea 
ferimară a inceput sd le dizolve de a noastni? - Nimic J 
doua zi dupa instalare. Dar nu e vorba Şl nici nu i-am ademenit cu apro-
numai despre consilIUL judetean. Par- pietea venirii noastre la putere. - Mal 
tidlll naţional-1ărănesc care Q strigat mult. Nici n-am putut vizlta toate co-
peste tot locul ca va respecta legea, de munele pentru a l!la contact cu prie-
când a ajuns la guvern face politica teuii noştri credincioşi din olfgerile 
de partid şi calca in !lecare zi legea. trecute. 

Au venit de bună voie la noii 
Unele alegeri se amană... In mai puţin de trei luni 

altele nu! 9000 cetăţeni au simţit "feri-
Pentru 20 Februarie se fixase ale- cirea" guvernarii naţlonal-ţa ... 

gerea unui senator in locul rdmas va- riiniste şi au intors spatele 
cani prin optarea dlui Cieeo-Pap pen- idolilor "democraţiei" celei 
tru Joclii de deputat. I f j d tII l"b 

10t la 20 Februarie trebuia sl1 mai nou, o er n vo U or 1 e-
aiM loc câteva alegui parţlale~ in ve- ralUor. 
chiui reeat La aceste alegeri, national- Cei cari au dat afară din ser· 
ţaranişlll nu uau deloc siguri de reu- viciu pe s]ujbaşli cei mici şi pe 
şitd. cu atât mai mult cu cât la ale- servitori, ca să mărească numă-
geliie din Decemvrie, în aceleaşi Jocuri~ l d' t '1 r b 
ieşistrd candidatii opoziliei liberale, pe fU Irec on or genera 1, su se-
cari. parlamentarii cu demisiUe fn alb cretarilor şi ministrilor, 
ai diui Vaida, Îi invalidasera. Şi, ca să Cei cari au făgăduit impru-
nu se faca de râs prin realegerea de muturi cu dobânzi mici, 
cture cetdfeni a acelora~i candidaţi li- Cei cari au făgăduţt să ridice' 
betall, guvernul a ho!artJt amâna'l a I d 1 t' ă "ă 
acestor alegeri parţiaie, pând va putea pretu pro llse or ar neştt ŞI S ' 
vota prin parlament altă lege admmi- eftineasd. rnărftIrile la oraş, 
strativd şi altd lege a cammlo, de co- Cei cari au făgăduit reducerea 
merţ care să schimbe sistemul de ale- dărilor şi au mărit darea gtoba-
gere şi astjel Să nu Ina; fie aleşi con- lului, 
dlduf1i liberali. AClsiea in vechiul regat! Cei cari au scumpit sarea. p. e-
- La Arad nu putea însă jl vo/ba de 
astfel de motive. ŞI pentru că "alegerea" se amânase florit trandafirli? - şi mila şi traIul, vinul şi rachlul, taxele de 

din cauza .. gt'rulul. n~au putut vota, şi compdtirea pentru zecile de timbru şi in curând vor mări 
Prietini - 1n opoziţie, adver- dar aa dat o declarllt1e ÎDSCriS~ în mii de aleadtori s'au topit de preţul (.:hibritelor, 

sari la guvern care au arătat că alesul Jor este can- 6 . - . cdldură. Alegerl'le nu s-au mal' Cei cari au făgăduit dar numai dldatul liberal. ŞI pe bună dreptate " 
La alegerile pe baza votulul pentrucă erau mal muh de trei sfer~ amânat până. in Aprilie! au amăgit pe oameni t naţional-

obştesc dm DecemvJie, la Arad turl din numărul total de alegători. Fireşte, la 1 Martie a fost larăşl ger, ţără.niştii, au tnceput să-şi pri-
au reuşit toţi candidaţii national- Multă Inimă rea le-a făcut national- zăpadă şI iarnă grozavă dar ••• noul mească răsp1ata. . 
ţărănîşti. tărănlşt1lor şi guvernului aceastA d,.· Consiliu jud, ţean al Aradului, fusese In mai puţin de trei 1uni au 

D· D I I â ă t F claraţie pe care şeful nostru d-I 1. G. ' d t 't· d ţ t In ecemvr e Ş p n n e- ales Ili guvernul a obtinut "un succes pu:r U numai n ]U e pes e 
Duca a cdlt~o de pe tribuna Camerei. v l d bruarie h~au trecut decât trd Juni. strălucit", dupA cum spun folle~salev. 9000 voturi cu tot ajutoru e 

w Aşa dar la Roman a fost Iarnă gro- ,- . l' I 
Naţional-ţăraniştii puteau nădăj- zava şi guvernului l-a fost mila de vre-o 7500 votun pe care l-au 
dul să fIe ales cu succes candj- cele câtt>va sute de alegători cari tre- Un "succes strălucit". dat nouH lor a1iaţ!~ maghiarii! 
datul lor. Dar care candidat? buiau să voteze. Şi la Arad a. fost Să vedem acum succesul strălucit" Iar liberaiii, in mai puţin 

Candidatul nationalIst, dl. Dr. lamă grozavi - la 20 Ft:bruarte - , ' " de 3 luni s'au ridicat dtla 
E V ] . d'd l ţă ă . t şI guvernului - milos, nevoe mareI - al D"llonal-ţ,ărăn~şt]lor.. 2 63 t i (. d ţ j ) I 

. e 1CIU sau can 1 atu r ms, i-a fost jol2 de cele 3u mit alegătorI I In Decemvne trecut s'au pre- 2 vo ut" JU e Ş oraş a 
d-1 Medrea Crişan? 11.572 voturi numai in judtţ! 

Pentrucă de data aceasta na- mai mari de 40 ani cari trebuiau să zentat In alegerile generale car- Şl atunci suntem. in drept să 
voteze la Senat. telaţi cu şVdbil, slOniştl şi 80-

ţionaJ-ţărăniştii nu se mai prezen- întrebăm: al cui este succesul? 
tau umţi In alegeri, ci despă.rţffi. LA ARA O: ciali-democraţii. AI naţional- ţărăniştilor cari~ aju-

Tovărăşia lor a Inceput să pâ- La 28 Februarie s'au prezen- taţi de unguri, pierd câteva mii 
". Ger năprasniC, la ale-genle pentru Senat. tat in alegerile judetene cartelaţi d t'? r",le... e vo Uri 
Şi pentru a Inlătura o fnfrân~ ~rlmăoară. Ia alegerile judetene. cu şvabii, sionişrÎi. socia1-demo- Sau al liberalilor cari, sInguri 

gere, au hotărât să amâne şi ale- sau cl1m schimbi national-tărinfştlt craţll şi maghiarii. câştigă peste nouă mii de 
gerea de la Arad. S'a spus că pentru liberali au voturi. 

vremea In 8 zUe. w '1 Sub ce pretext? votat la alege rile din urma Şi u- Cetitorii să compare tablourile 
Sub pretextul că este iarnă gro- Dar Ia alegerile judeţtne care fi-au piştii, averescan!i şi cuziştii. - cu rezultatele de Ja amândouă 

zavă şi alegătorii nu se pot duce fllcut la 28 Februarie, adică numai Să presupunem că da ! deşl acum aleO'erile, din Decemvrie (Cameră) 
pel>te 8 zile din ziua 10 care trebuia 4500 t' ""' 

la vot. Şi au amânat astfel alege- să Se facă alegerile pentru Senat, au fost cam vre- o . vo un şi Eebruarie (jUdt:ţ), să prjviască 
rUe până in Aprilie, când va fi iarna, vremea rea şi gerul au dispărut esprimate mai puţtn decât în De- tabloul de mal sus, şi să judece 
mai cald şi alegătorii se vor duce ca prin farmec şi guvernului nu l-a cemvrie. singuri! 
I a. 1 1, mal fost milă de cet aproape 90 mII Câ t' bţ' t C t~ t fj t t ă s t a... munca c m pu u • te vo un au o mu averes- e a en au ncepu s e re-

alegători cart au tre bult să plece pe t" tOb . d . ă 
Iarna şi alegerile ... in Moldova. drumuri ca si aleagă pe DOUU consl- canti, ]upiştll şi cuziş 11 fi ec, zească din eţ1a emcgoglc. 

Heri judeteni al Aradului. trecut? Ce va fi când se vor trezi 
La Roman (in Moldova) s'a inUlm~ 

plat fnsă un fapt foarte nostim. In 
zIua de ~O Februarie trei sferturi dIntre 
alegatorU inscrjşl si voteze la cole
giul comunal 8-3U dus la preşedintele 
de tribunal şt au declarat că ei au 

'venit să voteze - cu toată vremea 
rea şi cu tot gerul - şi că vor să 
vde:z.e pe candidatul libera]. 

La 20 FebTUarle ger cumplit In total 3228 voturi. de-abinelea 7! Guvernul anarhiei 
şi mild grozaviI pentru câteva AJică aproape atâtea câte s'au bolşevice şi al desmembrărilor 
sute sau mii de aleglitori;- ale- exprimat acum mal puţ'"} ceea- - regionalis.te - să ia aminte! 
geriIe s-au amâna! pând in A- ce ne face să credem, că marea I'n cel din urmă plugar român 

'/' lor maJ'oritate stau abţmut sau există câte· o fărâmă de conştiinţă pn te .. , lă 
La 28 Februarie primăvafd şi-au anulat votul ([o Dec. au cetăţenească şi naţiona , care 

splendidd - nu vedeţi? au ln- fost tn total 1583 voturi anulat~ vegheazăI 
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Aradul cultural. ..................... 
Asociaţia Inginerilor. 

. Printle lnjghebdrile culturale din 
'Arad, asociaţia locală a inginerilor 
(A. a. J. R. - Seclla Arad) ocupă 
un loc foalte mod st, ca reclamă, dar 
destul de proemintnt, 'ca activdate. 

Dei-i abia in al doilea an de exis
tenţă, asociatia inginerilor a isbutit 
sa-şi aibă un local propriu pe care îl 

. joloseşte cum nu se poate mai felIcit 
,pen/ru strlingerea rândulilor intelecfua-

, lilor români din Arad. . 
Sub chibzuita conducere a d-Iui ing. 

.St. Mateescu şi cu activa colaborare 
Q secretarilor scU, dnii ing. Ionescu şi 
Mltel Şerbănescu, Asociaţia inginerllo, 
-4 isbutit să strângă publtcili românesc 
la două serhari, admirabil organ'zate, 
şi pe deplin reuşite. In flecar~ Joi du-

pc! masd dd ceaiurl dansante pentru 
memb, t el şi invitatii lor, iar Dumineca 
dimineaţa Între 11 l /'8 - 1 Ole, aran
jează conferinte în care se tratează 
dlftTite chestiuni actuale din domeniul 
social, economic, cultural sau techmc, 
interesante nu numai prin noutatea 
problemei atacate, ci şi prill modul 
expunerii (tablouri, planşe, etc ... ) 

In chipul acesta asoclalia inginerilor 
este nu numai o organizare in limite 
strict profesionale, ci şi un mic focar 
de viaţă culturală şi energie româ
neascd intr'o massd de românism inert, 
"arcotlzat de tendinţe tterogene. 

Un cuv(int bun despte o operă fru
moasa nu e SPIlS niciodată prea târziu. 

a. c. 

Conferinta dlui Ing. St. mafeescu 
."Participarea la beneficii a lucrătorilor din Industrie." 

In fata unei săIt pline, cuprinzând 
tot ce are' Aradul mal distins. şi-a 
'4esvoJlat DumlnecA 17 Februarie OI 
lngloer Ştefan Misleescu conferinta 
anuntati, tratând despre • Participarea 

..la beneficii a lucrătoTilor in industrie-o ' 
O-SI incepe prla a s:hlta UD scurt 

istoric al cestiunel, tncepind de la 
~rigina el ,,1 arAtând fazele prin care 
a trecut până ce Biroul International 

~. al Muncel, din Geneva, a Izbutit a 
-a convinge pe toate statele partlcf
·1)ante la Liga Naţiunilor de nevoia 

... 1'ecunoa,terll princlplale I acestei re
ivendicArl. 

Intr'o expunere clară ,1 conclsll D~sa, 
-enumără argumentele aduse atât de 
clasa patronală cât şi de organlzărlle 

mUDcitore,ti in sustinerea pUDctdor 
lor de vedere şi examinează până la 
ce punct fie care din aceste argumente 
puteau fi justificate. 

b) "Buna stare il Individului este 
functte directA a spiritului sAu de eco
nomle-. Nici salariile urcate, nici par
ticiparea la beneficII nu vor ridica pe 
lucrAtor din starea de Inferioritate so
cială, in care se aflA azi, daci el nu 
va fi educat in srnsul economlslrel 
unei părtl din câştigul său tn scopul 
de a'şl imbunAtati starea generală, de 
a'şl educa copII, de a·şi apAra sAnă

tatea. 
Raţional/zarea Muncei' şi Educatia 

muncitorimei su.,t cele două idealuri 
pe cari trebue să le "rmăreas:::ă Ingi
nerii, pentru a ridica pe lucrător din 
situatia de Inferioritate socială, in care 
se află ta organIzarea actuală a vleţel 
economice. - In urmărirea acestor 
idealuri el vor putea contribui la ri
dicarea economică a tArel şi vor câş
tiga un drept la recunoştlnta proteta
rjatulul Industrial. 

Trecând la examinarea solutiilor ce ............. ,... .. ___________ -
.. 'aa dat până acum acestei cestlunl •• ... ·"a· ._... -, , 
DI conferenţiar aduce argumente pu
"ernlce pentru a dovedi că, atât par-

Ortăcia literară ... 
11c1parea Individuală a salarlatlJor la ••. a elevilor ci. V şi VI dela liceul Moise 
benefjcllle intreprinderilor cât şi par- Nicoara a mal tinut câteva şedinţe 
ticlparea colectivă sub formă de coo-I săptăm(inale In care s'au analizat 1/ 
·"eratlve. adoptată de legea francezi discutat următoarele opere: 
care poartă numele lui Henry Cheron, D. D. Pdtraşcanu: Un prânz de gald 
·ou rezolvă cestlunea din punct de' (HaJmdgian 1. VI. Oara St. V.) 
'Vedere social, căci a('este solutlunl na Damian Stdno/Il: Necazurile pdrin
izbutesc a interesa pe lucrător]a telul Ghedeon (Qroza Marius VI, Mihuţ 
prosperitatea generală a intreprlnderei Ambr . .v.) 
~I. Ci urmare, in loc să impace pe Mihai Codreanu: Sfatul (C/aba 1. 
socialist cu fodustrlaşlI, provoacă din VI. Racea 1. V) 
-coDtrA noi motive de neintelegere şi ComuTz;cdri au Idcut; . 
..contribae astfel la intArirea antagonls- Pop En. (VI) despre Chira Chiralina 
Galui de clasă. şi P. Istrati, Praf. AI. Constantinescu 

D-sa recomandA sistemul american despre "Papagalii" de C. Rtlulei,jucatd 
.al crearei unul .actlonarlat muncito- pe scena teatrului orăi-enesc la 1 Maltie 
rese" t bazat pe economiile realizate c. In şedinla viitodle - Sâmbatd 9 
-de salariat asupra salariului ce prl- Martie c. - se VOr face dări de seamă 
meşte şi inlesnlt de patron prin acor- şi discutii cu privire la: lurnul Milenei 
·dare de reduceri de preţ şi tllli'snlrl de Ionel Teodoreanu şi Hranicul măs
,de plată a actiunilor destinate sala- cdriclului Valătuc de Al. O. leodoreanu. 
rlatllor proprii. 

10 cODcluzlune conferenţiarul stabl- • - ee .,... 

leşte, cA legHe fundamentale ale vieţii, Festivalul Liceului de fete 
"'4-' 

,economi;e moderne se reduc la două: .,Elena Ghiba Birta" 
a) "Proprietatea generală a unei 

'naţlunl ule funcţie directA a producti
vităţii muncei". Solutia acesteI pro
bleme s'a găsit tn .Ratlonalizarea 
Muncei", care aplicată in tările occi
·dentale a dat rezultate uimitoare pro
miţând in acelaş timp eftenlrea' pro
·tlucllel şi sporirea salarIIlor. 

LIceul de fete E. G. B. va da un 
festival sub conducerea D-nei Prof 
B&duJeşteanu in beneficiul elevelor să
race ale acestui lIceu in teatrul orăşe
nesc la 10 M~rtie ora 11. 

Se va reprezenta .Judecata- juea!ă de 
elevele cluei 111. .lIeana Cos:lnzeana" 
piesă alegorică in 3 acte, jucati de e
levele el. IV. 

Biletele la LIbrAria Dlecezanl. 

Conferinta d·lui general 
G. Găuănescul. 

Duminecă 24 II. c. după masă, 
publicul românesc din Arad a avut 
una din cele mai plăcute şi mai edi
flcătoare surprize: un general, de 
talia d-Iui G. Gcfvdrzescul, ţinând 
o conferinţă despre un personaj 
bisericesc, care a fost mItropo
litul ardelean Andrei Şaguna. 

Aceasta fncrucişare de rosturi 
- ca un militar să vorbească 
despre o faţă bisericească - a 
trezit viul Interes al publiculUi 
nostru in aşa măsură, încât sala 
tncăpătoare a "Palatului Cultural" 
a fost literal tixită de public, cum 
n'am mai văzut-o vr'odată. 

Coloanele noastre reduse nu 
ne ingăduie să ne ocupă m din 
destul de aceasta ăpariţiun~ tm
bucurătoare a Aradului, şi nici 
să redăm mai deaproape desfă
şorarea, 'im putea zice magistrală, 
pe care ni-a făcut-o d. general 
In expunerea sa. 

111 privinţa aceasta, D-Sa a 
fost ajutat de două lucruri esen
ţiale: impunătoarea şi multipla 
activitate a Marelui mitropolit 
dispărut; dar, in aceeaşi măsură 
trebuie să reliefăm şi meritul per
sonal al conferenţiarului, de a fi 
reuşit, ca aceasta mare perso
nalitate politică naţională şi cul
turală bisericească a Ardealului, 
s'o Jncadrezeintr'un vast, temei
nic şi emoţionant expozeu iSlOric, 
care ar face cinste mare multora 
chIar din cei ce s'au născut şi 
trăit tn Ardeal. 

Subliniem acest moment In 
cinstea deosebItă a Domnului 
general conferenţiar nu numai 
pentru meritul personal, vrednic 
de toată atenţia şi recunoştinţa 
noastră, ci şi dintr'un· alt motiv. 
O-Sa ne Învaţă să ne preţuim 
trecutul nostru. al celor de aici 
or cât a fost el de posomorât. 
şi totodată dd pilda cea mai 
edificdtoare despre ceeace trebue 

~~r~are sc~lară in tonD~ . 
Elevii şcoale! primare şi adulţli din 

Conop. sub conducerea invaţătorllor 

lor, au aranjat DuminIcA 10 Februarie 
a. c. un festival impreunat cu petre
cere poporală. in localul şcoalel pri
mare, cari au decurs lntro exemplar! 
ordine şi au reuşit cât se poate de 
bine. 

Programa a fost următoarea: 1. IOCAn:' 
tecul Gintel latine" cor de şcolari,. 

2 .• Nunta Zamflrei" poezie de Coşbuc 
predatA de P. Şoimoşan elev el. VI, 
3, "In fânul de curAnd cosit- solo cAn
tat de un t'lev. "Spusu·mi-a frunza de 
vie- cor, 4. "Gardul fermecat- piesa 
teatralA predată cu preclzlune şi de 
tot natural de 1. Berarlu şi G. Savu
lescu elevi ci. VII şi de Sofia Albu
lescu, Eleaa Dehelean şi Floare Balan 
din cl~ VI, 5 .• Vino lele- cor, 6 .• Hora
jucatA de 6 fttiţe din cursul Inferior 
instruate de d·şoara Aurlea Pop [DV .. 

7. "S'a rugInit frunza din vii· cor. 
8 ., Ţiganul deputat-, monolog comic 
predat de P. Popoviclu, 9 .• Rujitâ de 
pe răzor" cor, 10. "Varga Iăaos· poe
zie predatA de P. Piscut, Il. "Treceţi 
batalloane- cor, 12. "Ţiganul cătan'
plesl teatral! comici predatl de 6 ti
neri, 13. "Pe-al nostru steag- cor. 

Toate punctele au reuşit foarte bine; 
a stArnlt mult haz monologul. Ţiganul 
deputat'" ,1 piesa • Ţiganul cAtană-. 

S'a tncusat total suma de 4040 lei 
din care sumă s'a spesat 2540 lei, ~ 
mal rămas un venit curat de 1500 Iei 
care sumă e destinată pentru ajutora
rea elevilor săraci şi pentru procurarea 
unu! drapel pentru ,col arI. 

La reuşita materiali a festivalului 
nostru au contri bult cu suprasolvlri 
următorii: DnH A. Birtolan 100 lei, A. 
Raica 60, Patria 500, Elisavrta Frltz 
100. Tlt'german 100, Stelner 60, I Frlfz 
80, A. N~da 40, Macavelu 40, Hasz 80, 
Eilasz 80, Fedor 20. Ardelean 20 Srand 
30, Savulescu Pl!tru 20, KOolg 100 lei, 
cărora şi pe aceasta cale le aducem 
mulţumiri. in numele comitetului arau
jator: 

ar. Caba, . 
Iov. dir. ,colar. 

să' se facă in viaţa româneascd \..... a:tlllJ2 , U()" n • • 
de azi, pentru inlăturarea rămă
şiţelor de hotare despărţitoare 
Intre fraţi, adecă: să năzuim a 
ne cunoaşte imprumutat trecutul, 
cu gloriile şi cu suferinţele lui. 
După aceasta caracterizare, pe 

care o credem de suficientă aici 
unde opera mitropolitului Şaguna 
este mult- puţin bine cunoscută, 
am putea Incheia. 

Dar, pentru a fi drepţi şi cu
viinch ·şi fată de d. general tinem 
să mai adăogăm, de Incheiere, o 
notă caracteristică a conferenţei: 
aceea, de a fi insămnat şi un 
călduros şi discret apel cătră 
societatea românească, de a· şi 
preţul trad:ţiile trecutului şi de 
a trăi prin păstrarea şi desvol
tarea acelora. 

Mărţişorul. 

Soc/efatt.a Ortodoxd N1(tonald a Fe
meilor Române, pentru a reÎnvla dat na 
veche a .,mărtişoarelor" cu semmJicaţla 
lor, şi pt ntru a o Introduce şi in Arad. 
unde nu tra cunoscută. a vândut pe 
strdzile oraşului m arllşoa re, In ziua dt 
1 Martie a. c. 

A.ceste mărţişoart. mici iconiţe de 
argmt, artistic lucratt, se pot purta 
toatd luna Martie. 

Doamnele şi domnişoarele care ar 
mai dori sd·şi procure mdrţlşoort. con· 
t,ibu1nd astfel la răspânduea strămo
şeştei datini, se pot adresa direct so
Ciefdţil ortodoxe. . 

.,..on. • ...... 4 

Convocare. 
Membrii Asociatiei profesorilor se· 

S~nt~m tn~'a.?evăr, plini de cundari sectia Arad, sunt convocaţi 
gratltudme catra dl, general O la adunarea generală ce se va ţine 
Găvănescul pentru apostolatul Sâmbătă 9 M,artie c. ora 6 d. m în 
ce a săvârşit intre noi, mai ales r sa.La pr~!esorllor dela liceul "Mois, 
când ne dăm seama, că la a- N,coara. 
ceasta s'a angajat un om, care Ordinea de zi: 
trebue ascultat ca unul care tră
eşte de două ori intr' o armo
nicd disciplind: prin sufletul său 
cult şi prin disciplina de Arme 
din care face parte, ca tndru~ 
mător. 

- ..-=:;;;;;::
'S= 

1. Raport general pe 1928. 
2. Descărcarea vechiului comitet. 
3. Modificarea slalutelor~ 
4. Alegerea noului preşedinte. 
Din şedinţa comitetului ţinută la 

23 - II11929. 
Preşedinte 

Al. Con8tanlinescu. 

- .......... 
SecretaT . 
Som·f,an. 
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o nouă "legalitate" a puter Secretul fondurilor secrete 

Nr.6 

ŞI fără jllstiflcare, ci doară sunt 
fond u ri seţre te ! nicilor Jilef. 

Consilful dt colaborart al Infrăţirll Dl StCl·tfar al municipiului Arod o 
tste convocat in şedtnţă ordinara la 16 fost pedepsit cu pelderea salariulUi pe 
In sala fest vă a Primăriei. 

Intr'o scrIsoare deschisă adresată 
- prin ziarul său Epoca, - direct dlul 
nreşedlnte al Conslliului de Miniştri, 
01 Gdgore Fillpescu roagă pe d~ lullp 
Maniu in termeni cât se poate de 
politlcoş!, sl-i răspundă dacA este 
sau nu adevărat ci În mal putin de 
şapte săptămânI, aalcă din Noembrie 
ş.i paDă aprcape de Crăclonul trecut, 

Cam mult domnilor aa'iooal-ţiri ... 
nlşti t 

Se vor ceti fapoartele comitetulul o 1/2 luna fard ca sa fit dat În jude-
executiv şi ale dlfmtfJor secţutlni şi se cata disciplinara, fard să fie anchetat 

fard să fie ascultat si să i se dea 0-
Io'a stabtlt ziMa şi JoC!l adunării naţIOnale. cQziunea si! se apere. Motivul pedepsei 

ŞI fari răspuns - c; doară au fost 
intrebaţi I 

Cam suspect, domnilor [ 

Reprezentatif teatrale. I fste ca po/ifIG n'a executat o decizi
une a pllmariei. 

Teatru' d, vest l?l 

Gh. Armaşu 

Poşta Redactiei. 
5. Martie c. Scampolo de Da,io Nicodeml 
6. .. c. Plleu' . de Liviu Rebteanu 

Teatrul National din Bucure,ti. 
Turneul oficial ai celor mal de seamA 

~rtfştl comici in frunte cu Iancu Bre
zeauu şi Maria FlIottt. 

9. Martie c. Scrisoare pIerduti de 
Caragiale. 

Teatrul Scala. 
Tropa de reviste Pizooe-. Kaoner, 

Tucb! Eremla j 1 Martie c.: 
51 nu te superi cA te'lljur 
Ca la mama acasă I 

• 
. NI·S'AU JĂLBIT mal mulţ' 
aderenţi de ai nostri, ca in 
unele localuri publice nu JI·se 
pune la dispozIţie gazeta noa
stră. NI-au fost numite ase
menea localuri, unde ştim că 
trebuia sA se gasească ca de 
ex. Cafeneaua "CORNUL V Â
NATORULUI" ş. a. N'am vrea 
să presupunem că inlAtura
rea gazetei se face cu ştirea 
proprietarilor. Le a t r a gem 
insA acestora atenţia, sa fje 
cu luare aminte şi sa. ne ceară 
alt exemplar, şi-I vom :iervi 
bucuros. Pe viitor ne vom in
teres! şi de pricjnile dispari
ţiei gazetei. 

• 
In slujba celor Sfinte 
- Raspuns unui Preot-

Am primii, Părinte, scrisoarea ce ai tri
mis-o Redacţiei "Tribunei Nouă". cărela'l 
Cereai ospitalitate În chestiunea de care va 
fi VOI ba in şirele de mai jos. 

Am primit !fi copia de pe ordinul proto
popesc din 21 lan1Jarie a. c., cu care s'. 
comunicat ordinul autorităţii eparhiale, care 
îndatorează pe preotii dIn comunele cu mai 
mulţi preoţi să slugească cu totii la Si. Al
tar, În anumite zile de sărbători. 

Si. Ta ai drrptale că ordinul e prea "că. 
tănesc", adeca. prea autoritar şi prea lipsit 
de indemnuri duhovniceşti. Nu e fsenţială 
intrebarea ee o pui, că ordinul • plecat în 
aceste conditii, dela protopopul ori de mai 
susi Nu este esenţial mci aceea, că ordi
naţiuni în acel ton ,i in aceea redactare su. 
pără uneori prin asprimea şi răceala lor. 

Esenţialul e că ordinul este la locul său, 

••• 
fldunarea generală 
a Băncii JUd~tU]lli. 

guvernul a cheltuit din fondurile sec. D-lui V B. în S. Observaţia D·v. $' 
foarte intemeiată. Da, ne ocupăm cu multi. 

rete, aJocate pentru siguranta statului, • plăcere, - ~ăci aşa şi trebue şi e bine - ,i 
suma de 31 mllloaoe leI. J de chestiuni bisericeşti fără de cari gazetări. 

Dumlnecl 3 Martie ora 11 dimineaţa, .. 
a avut loc Adunarea Generala. Ordi
nari a BăncII Generale a judeţului 
Arad fUnd prulâată de O .. Peire E •. 
Grozda. 

Intre alti acţionari destul de nume· ' 
roşi au fast prezenţi O-nit Inginer· 
Paul Rozvan, Of. Trălan Şinea!, Of • 
Alexandru La zar, Gheorghe Pleş, In
giner ButoesctJ'ţ PaveJ Dârlea, Dr. Au
rei Novacu, Vasile OârJea, Romului 
Tăuceanll, Vasile Zab ft~, 

In sprijInul afirmatiunff sale, 0-1 
Orlgore FlJlpescu reproduce fotogra
fiUe a trei ordonanle de plată, cu um
nituri Oi date in regJli. 

Ne glslm, deci, in fata unor .fir
matluni controlate şi mal mult decât 
verldice, atât prin fotografiile repro
duse, cât ,1 prin semoătura celui care 
adreseazA scrisoarea chiar primului 
Ministru al ŢărU 

In acelaş scrisoare, dl Flilpescu a
rati că JiberaHi - (cari nu fconomi-OI. Grigore Romanescu cltf'şte da

rea de seamA a Consiliului de Admi- seau, dupA spusele naţlonal-ţărănl,tI· 
nistratie pe exercitiul 1928. 'Bilantul • lor, avutul statului) au cheltuit fn 40 
şi Contul de Profit şi Perdere, adu- • săpUimânl de guvernar~. dta acelea~t 
când totdeodată vii mulţumirI celor fonduri secrete numai 40 milioane -
două instituţii Banca Generali a ŢarU dl 1 J 
Româneşti din Bucllre,ti şi Băncii TI- a c proporllona, de CI~cl ori mai 
mlş1toe cari au dat sprljinu] intr'o mi- putin decât naţional· ţArăDlştll (cari au 
surA dtstul de largi. venit sA economisească. după Ipusele 

Aduoarea În unanimitate sprobA or- lor dia opozitie, avutul &tatului)-
dlnea de zi după cum a fost prezen- PA ă i ' 
'ata de Consiliu) de Administraţie ş\ dD n prezent, ser soarea d· lui 
lş! exprimi prin DI. Inginer Butoescu, Gr. Fllipescu a rămas făra nici UD 

care a luat cuvântul. cele mal căldu- raspuns 
roase multumiri fi simpatii faţa. de Noi credem ci şi de-aci tocolo! 
OI Gr/gore Romanescu, directorul exe-
cullll', pentru priceperea muncel Şi de- 31 milloane in 7 siptămâni I Cam 
votameotul ce a depus pentru conso- patru m!lioane şi jumătate pe sap-
lidarea acestei bAnci. tămâoă. 

nu ar face o muncă întreagă. Mulţumim d. 
informaţii. Le vom utiliza, dacă nu in a 
cest număr cel putin În unul din cei ur 
mători. Că sunt scăderi şi "sus" nu numai 
"jos" adeca la popor, e prea adevă:at. Noi 
însă ne ocupăm de acesle chestii, cu multă 
grije, ca să nu fim judecati de rii ~ân" 
vrem binele. Avem ~i cine să se ocupe de 
aceste chestii; îl cunoaşteţi din gazetA. 
II rom consulta, ,i in acest caz dar şi ia 
alte cazuri de nemultumiri, ori si scrie '
gazetă, ori să atragă luarea aminte a celo.r 
mai mari, dacă se mai ivesc nemulţăm1n. 
la D·v. sau aiurea. . 

Bogăţ. Pop. Laz. etc Vă ,nullun,itll. VOH' 
spicui câ./~ceva. Nu putem Îns4 publica lot 
Vă cerem ac~st sacrificiu, ,wi cari "-a",. 
impus finul şi mai mare; ne·am În4bUfit 

I pâ.nd acum chiar gluma .. 
Şi vedeţi, :dlnic, ce enorm material de i" 

spi,-alie am avea, . 

Mai "tu/tora: Aprecierea crescând! ca 
faceti gazetei noastre deşi trăim in "Sanara" 
opozitiei, ne face o deosebită mUlţumire, 

mai ales când constatăm râvna atâtor •. 
atâtor informatori, cari ne vestesc prin scri· 
sul lor, trimis pentru coloanele nOf stre. Tre
bue insă s'O 'punem, cu regţet pentru 
mulţi din ceice i am refuzat până aci, ~;. 
cerem să ni·se trimită numai articole redac
tate cât mai obiectiv şi scurt, deoarece nu
mai astfel le putem potrivi în coloanela 
noastre reduse. 

" 

"B A NeA E CON o MIC j...", Î n Semlao, Societate pe A o tii. 

Con v o car e. 
Domnii acţionari dela "Banca Economică·, Societate pc Acţii in Semlac1 sunl invitaţi la Il 

XV-a Adu n are Gen era 1 ă O r d I Dar ă 
care se va ţine în Se:n1ac la 26 Martie HIZ9, ora 2 după amiază, în localul Institutului. 

OBI E C T E~ 

1. Constatarea acţionarilor prezenţi şi acţiîlor depuse, denumirea uni grefier şi alegerea a doi membrii ea veriricatori. 
2. Raportul Direeţiunei şi al Comitetului de Supraveghere asupra bilanţului pe anul 1928 
3 Aprobarea b,Janţului, distnbuirea profitului realizat şi darea absoluterului. 
4. Alegerea a 4 membrii in Direcţiune pe un period de 3 ani. 
5. Intregirea Comitetului de Supraveghere conform cerinţei InspectoratulllÎ Comercial Timişoara. 
6. Eventuale propuneri. 

DIRECŢlUNEA. 

NOTA: Domnii acţionari cari doresc a. participa. Ia Adunarea Generală cu drept de vot ori prin plenipotenţiaţi sunt ruga.$i în senl!lul p-
ragrafului 20 din statute de a-şi allunţa participarea eu cel puţin 24 ore ÎIlaintc de ţinere. adunărei generale. ..! 

ACT1V. Contul Bilanl incheiat la 31 Oecemvrie 1928. PASIV. 
după părerea mea. Doar tre bue intensificată .. -~-~ _iiiiioiiiiiiiiiii-ii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iIi-~iiiiillioÎIiiiiiliiiiii~:--"iiiiiioiiiiii_ii-~~iiiIiiI""Iii",'iiiiiIo ____ ""'''''''iilliilliiiiioooiiiiiiiiiiiiiiiiiiliioiii~_~ Iii--~~ .. - ii-~~ii-~""' __ ~77 

tot mai mult slujirea celor duhovnicesti. Iar Cussa ...., .1
1

1 12875221-11 Capital, . •• .••• I JI 20658001,-
pilda aceasla trebue să o dăm, înlâi de toate, Depozit 1& Banca Naţ. Rom. • • 2000) - , Fondul de rezervă ••• 673710.9 
noi preoţii ori din .porunc acelor mai mari", Escont ••••• :! 95679791-11 Fondul de g~ranţie •. .•• 83VOO'- 75677696 
ori din porunca şt mai covârşitoare a con- Cont curent , ". 5766~9?50 Fondul?c pensiune . _ • + • + 50000 
ştiinţelor noastre preoţeşti. Când aceasta fie Efecte •• •• 153_9"'-1 Depuneri • •• •••• 1158:>176 -

Imobile • ••• • 223861 I Reescompturi. .. +.. 3276900 -
va face, va cădea dela sine amenintarea Mobîlier ••••••. 171234 I Dividendil. neridice.tl • ••• 14641 
,disciplinară". de care În..:ă te vaeri. Amortizări.. + • + ~+. ~'I 4000

I
C 16723i -1 Tantiem! . • + • • • • • 1000 

. La orice caz trebue să vedem in acelor. Spese de emisiune. + 72979

1

- La dispoziţia directlunei • • • • • 33

1

2' 
din un începuI de bine, inceput care ar Interese anticipate, • , • HlHi,74 - I Interese tranziWare • • • • • 213829 

b 
• • Pro·diversi " ,. 32771,\ 11- Dări restanţi . • •• •• 39a69 -

tre ui continuat, 109a, nu prin prevederea ~tecă + •• ., I I 7194001=111'~ net .• • "':'_...:..r~ __ ;""'f_U_..:.f,:.:.O:..:20:..!l.:..7:i29 
• sancţiunilor prevăzute in regulamentul dis· ~If----I 1/8505622:50'1 c 1 185056Zi:I·'i-W . 
eiplinaf", tau: "H numaj prin aceste, ci şi 1 I 

prin altceva: pri~ cdf4JaYta mijJoaulol' ~ DEBIT PROFIT ŞI PEROERE. CREDIT 
poJenlaretl coltŞHinţei preoţeşti cu deosehire 
în direcţi unea spirituală a cultivării rugă.· 

ciunei, si prin generalizarea acestor măsuri ,i la preo'li din afară de serviciul pasioral. 
Avem, de ex. şi la Arad şi în alte cen

tre eparhiaJe din Ardeal, atiţia şi atâţia 
preoţi: la Consiliile eparhiale, institutele de 
învătâmânt etc., cari nu toţi î,i au al1arul 
lor propriu. ~i avem Capela dela re~edinţă 
la care DU se slujeşte zîlnic. Iar la .. cate
drală'\ cu preoţii proprii şi cu preoţi din 
clerul pa i!oral , se slujeşte sf. liturghie DU
mai în Dumineci şi serbători ... 

Poate, va veni vremea să ae "ordoneze
ca şi aceşti pumţi 141'4 altare proprii să 
slugească mai regulat: la c'ltedrală ,i la 
cap,ela reşedinţei. 

Am crezut, Părinte ~i frate, s4 propun a 
nu ţi se pu blica, scrisoarea cu ponoase, ci, 
lA loc d~ aceut4, să-mi iau mie sarcina, 
poate: nu prea uşoară, de a te inlocui cu 

Interese de depuneri 
Interese de reescompt 
Dări şi competinţi • 
Salare • • • 
Spese •• 
Chiria fir alei 
Amortjzlirl 
~Det 

1 591299[ I Interese de escont • 
20'7860' -, ProvÎziunl • • • 
3197351-1 Interese hypotecare 
396773!- Interese de cont curent 
254771 ::35 lnterese dela efecte " + 

4000I-! I Venit dela imQbile • 

1045273 
11(361966( 

864751-
948051104 

14200 
26300 _ 

• • 400°:-1 __ 
";·_..;..j~ ___ .I_II_..:5;.;;O,;..20:.:9;.:..7;29 '-... ------------...JI---.l-l:----I--I 

32864~5:64i I 1 328649564 

Semlac. la 31 Dtcemvrie 1928. 

ss. Romul Verişan. l'IS. Henrich Sehan, lIS. Sever P. Pascut 
Cassier. Subdirdctor contabIL Dire,ctOf executiv. 

D I R Ee TIU NEA: . 
as. Vasile Că)u,er. • •. Aldea Conatantln. S8. George Istin. $8. Dimiide Mar,leu, ss. Stefan Baclea. ss. Vid Aurel,. 
SIt. G. Hay ioan. 'II. IODQh\, MUru. sa. George Morariu, ss. Teodor Gule,iu, ss. Haibach Andrea.. ss. Popa Dimitrie. 

55. Homol Ioan, ss. Hampel Carol, BS. Borsos Iuliu •• 
Subsemnatul Comitet de lupraveghete lUl1 examinat conturile prezente ,i le-am a(1at în depl.ill1 consonanţl CII nlgistrele princjp~ \1 

aUJ.ili.,. precum ti bu illvenwcle. ,. 
COMITETUL DE SUPRAVEGHERE: 

sa. Ioan Tafu, 
Directorul Bincli Arăda~. preşedinte expert contabiL 

aceste, ~irţ. cari pot fi mai de folos obştesc, .... Indreica Gheorghe. 
Dr. Gh Ciuha"du. 

ss. Petru OiurgiuU. 85. Flonta Oligor. sa. Stefan Veri,an. 
S!'I. Oheorghe Suclu fIS Dimitrie Popa Nicoara. 

u. Motia Mihai 

Tlpc:uui ~! lpugrattel UJt:-.:t!~ane, Arcui Girant responşabl~l ~Ş~T~E~F~A~N~lJ~R"!""A-G!lI!"A~-.-----
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