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"PE,eei. 

Inferwieu 
- cu d. prof. dr. D. manolescu, 
profesor al Uniuersitătii din Bu
cureşti, fost senator' de Brad 

Iată ce declară DI prof. Manolescu 
ziarului .. Viitorul" 

,.Alegerile În jud elul Arad, ca şi in 
celelalte părli ale tărei. s'au efectual 
sub teroarea bandelor de bătăuşi con
stituite în gărzi pentru mentinerea or
dinei, dai care aveau misiunea să 

constrilngă pe alegători a vota cu gu
vernul şi de a împiedeca accesul la 
vot a celor bănuiti de a da volu] o. 
pozilillnei. Alegerile au fost pregătite 

prin măsuri administrative cari conlra
ziceau flagranl dedaratiunile de nea
mestec al administratiei În operatiunile 
electorale. 

In {[ne nu a lipsit nici frauda elec
torală căci la alegerea pentru Senat , , 
]a colegiul consiliilor comunale s au 
eliberat cărţi de alegători şi au volat 
membri ai comisiuni1or interimare. 

Dovezile teroarei. 
Voi căuta să desvoll şi să iluslrez 

prin fapte acesle afirmaliuni: 
In primele zile din Decembrie 6 

pretori din tolalul de 9 au fost mulati 
În interes de serviciu, parte în judel, 
parte Îll judetele îndepărtale. E vorhft 
de prelorii Pulid, SlIciu, Feier, Petico, 
Oanea, Bejan. toli localnici, vechi şi 

huni functionari. 
Numeloşi nolari au fost m~da!i fUră 

motiv de la o extremitate la aHa a ju. 
detu]ui, primarii DU fosl suspendati idf 

.. consilierii comllnali au fost si! ti să de· 
misioneze, ca În comunele Păuliş, Şiria 
Nădlac, etc. Numeroase consilii comu
nale sunt în curs de disolvllre şi con-
silii alese au fost În mod abusiv şi 

-e, ,'mrw 

Un apus prea timpuriu ... 
Teroarea desfăşurată în alegerile I făcut o indoit de dureroasă (xpe

pentru ambele Camere de actualul rientă: 
guvern de vodevil, a scos în evidentă 1) Nepriceperea adualului guvern 
sub adevărata lor lumină. prineipiile a prăbuşit în bună parte ceace un 
de guvernare democratică pe cari dl. partid de muncă crease prin perse
Maniu şi ceilalti preşedinţi ai adu- verenţă şi sacrificiu-
alului consiliu de miniştri înţeleg să 2) Ura de care sunt stăpâniti ae
ie aplice sub cinica firmă a Iibertălii I lualii conducători ai destinelor tarii 
ceUiteneşti a reinvial chestiunea re:Jionalismului 

Bande de bătăuş; guvernamentali fi a ,-eligiei separatiste. 
subventionati din economiile realizale A fost o experientă care a costat 
prin concedierea functionarilor. au i;. uit tara prin inoporiunitate şi pro
cutreera! localurile de votare intimi- por(iile ei, demascând mentalitatea 
dând şi maltrafând pe cetăţenii bă- unui partid care în opozitie cerea 
nuiţi de simpatie faţă de partidul prin motiuni desnădăjduite intrarea 
liberal. chiar sub ochii magistratilor in legalitate!? şi alegeri libere!? şi 
neputincioşi de a lua vre-o măsură care la guvern a dat dovadă de cel 
şi ai jandarmi/ar a căror binevoitoare mai nenorocit sistem al ilegalităţii 
neutralitate! a fost obţinută prin şi al teroarei alegerilor. 
baljocorifoarea formulă de garantare Ţara românească, idealul penir~ 
a ]ibertălii alegerilor. care s'au sacrificat atâ~ea genera(u 

Am văzul opera aleşilor gărzilor se va convinge că demagogia menită 
nationale instituite pentm probarea să atâte poporul şi incapaei/ăfile în
rezistentei cetăteneşti. tronale in departamente ilegale nu 

Timpul democratiei îşi trăeşte apo- COllstilue un mijloc de guvernare. 
geul astăzi când sub, ~uv~rnul de- Administraţia cuminte nu se con
ma~ogiei ~i aL p'romJsz~n~IOl·. ~e~~r- duce prin indemnuri ia re!uzarea fis-
cOlde, se iareş!e lTI norot, mCle,!ele~1 '1 ~_, ' urnl"le imediut de sporirea im-. ,. 1 b t" .. tltUZ, u 

facfo1Ullll constliu/zona, se .a ]OC~-I pozi/elor vechi şi cl'eiarea altore. noui. 
reşie rOd~lic(~ aC,tiu~ia!e ~a unul!'.~rtld Tara românească are nevoe de oa
de munca ŞI dlsclplma, opo",ztra e " ~", C" ,.r;mu,""lere ."i cinste iar 
inăbuşlt 1 ielr regional,tsmuL pl,~e se' ~~~;~;~ e:a~;!~';;lf~ -a do:edit că par
curi în mâna fratellH cont,ra t!at~: Udul n'arfol1al-/cirănesc atât la guvern 

Din indemnul gUf .... (!rnuh~l, regatenII Al' la opozitie eslR l!TI elemenl de 
. 'f" , f tz cu moa"- ca ŞI , 

sunt IzgOni 1 ŞI. amenm ~ .. ' disoluţie, în opoziţie luptând impo-
t~a in, A.r?eal, l~r f~flct~?naru sun: irwo intereselor superioare de ?tat, 
llcentzoţz m Plagu~ lemn pe~tru r~ iar la Guvern conducând pi;n i;e[~a
dl:ce_re~ budget~~m (pe romaneşle- litdţi. uzurpări şi teroare. 
capalmala partz ... a~dor)_ __ Inceputul sfârşi/ului unui regim. 

1ntr'a doua luna de guuernClJe a U G-
, " fl flşan_ unei politici "democraftce (ara a 

w"' sA ..... ...... M$'''' •• r $4 .,:-

işlel·nglaa)ndîn.loCuite cu vechi consilii ca la Pho~ti,!J "lIDa nr'!ffiutului __ uHSmU __ Cauza tn bue căutată În dlavcl! h I Nu &e far.e imprumutul? 

~II\ÎO U , P LI de liberal! cari pun beţe În roatde COIi-Inaintările legale ale functionarilor CU corn~1I1 ro~u. traclăril. Numai ei fa~ dlll cap că DU 

judeleni au fost anulate abusiv şi con- bilvu V deşi ch'ar şi Pi~tin€C şi Z;pşteln sunt 
trar slafutuilli functionarilor. Decând s'a inscaunat guvernul Ma- cu paşspoaric in regulâ să alerg~ 

In fine, cu câteva zile înaintea ale- niu, în toată clipa auz! mormăituri cu dlWă aducerea lui În Ţară pela punc
gerei de Cameră, comisiunea inlerima- t'npr~mtltul şi stabil!z,;rea leulu!. Ba tul' ltcanl, pe unde au trecut şi d~l,şll. 
Tă 8. oraşului Arad, a fost înlocuită cu că Malţi sigur, ha din contră Micrcl!ri, SI:! face Împrumutul? nu e sJgur. 
o alta, de şi consiliu] recent ales fu· nrgreşit, m:lrll financi<:rl ai Europei Nu 8~ face? _ Sigur. 
sese legal constiluit şi recomandase vîră tn S:3,:ul fără fund al 1egcndar!- Financiar. 
persoanele din cari urma să se con- lor mântuitor! Je CriZf, su;nele râvnlte. __ ._ u__ ou'" ... _ • 

fIrme noul primar, iar o contestatie in Aşa azi, ca ş! în toate Zilele, surdir~a Regimu) "democrati.c" 
contl'a acestel' constituiri fusese respinsă tII d lect~ază şi gâd!Iă 111 , , 

l:nprumu u u t: ( 1" DitDnec;;te ulat,a .. de consiliul superior anminislrativ. ambîţ pe :1uslrI membri a! parla- ~ \... \... '1{ 

Prefeeiul politiei din Arad şi direc- mentului. S-au legiferat până acum de 
torul politiei au fost şi ei inlocuiti· Se face imprumutul? către parlament următoarele spo

- Un succes imens dobândit de riri de impozite: Măsuri Arbitrare eroul dt:1:=t Bădăcinl. Noi, cari facem 1. Impozitul pe cifra de ala-
lală deci măsuri administrative arbit- şi politIca reglonalistă afirmăm că, ceri. 

rare şi ilegale cari mărturisesc scopul dacă va succede desltg.uea crizei, 2. Taxele de timbru (20
%

) 

lor pur electoral şi contrazic promisiu. acest fapt se datoreşte deputaţ;lor Jud. 3. Impozitul global (20
%

) 

nile de neamestec al administratiei în Adi ' restlglul lor moral şi b ., 
1 - I t a]ă" ra car prm p t t tf 1 de glorii 4. Taxele pe automo 1 e_ 

u tima campame e ec or • Intelectual au repur a as e '5 I it ulm in i e r (se vor 
Deşfăşurarea campaniei electorale I incât b'eţii bancheri străini şi·au des- . '!'c~ °rbZunii petrolul etc)_ 

~ d ~' Iă .. scumpI CI • 'v şi a alegerilor sIa facut upa cum a~ legat chlmlrele arglnţilor sunătorl. -, Se vor spori imediat dupa va-
spus sub presiunea bandelor de ba: sându-l să se scurgă în grămezl t~ canţă preţurile produselor regiei 
tăuşi, cari in prea}m~ zile!or~de ale gen • punga statului condus de capacităţI monopolurilor statului, ad~că se 
cutreerau satele, mtr~n~ 10 .ca~a par: financiare ca cele furnizate de Jud. vor scumpi: luiunul, ţigarlle, sa
tizanilor noştri, amenmtandu-) ca daca Arad, cu exceptIa D!ui Dr. Vellciu rea praful de puşcd, elc ... 
vor îndrăsni să meargă la vot nu se care a fost aruncat peste bordul în- '. • 1 d t'c

n Tdbască reglmu emocra I .. gratltudenil. (Citiţi urmarea în pagifla l/J· a) 

Redactia ,i ad

ministtaţia Arad 

Bulevard- Regina 

Maria 10. Etaj 1. 

Arad, 6 Ianuarie 1929. 

fi 

SfichiuirL 

Demagogie 
.... .Înseamni'l să f~giiduieşti lucruri de

spre care eşti sigur ci. nu le poţi realiza. 
De j:ihi: făgădllieşti că vti îmbu
nătăţi ~oar:a luncţionarikr - şi-i dai 
~fli.ni! F~gădLl;CŞli ('!l \'Ci scădea impo:dLcle
şi le mărc~ti, ba, din darnicie probabJlt cre
iC2i înc fi aUde noi. 

AsIa ar fi dcmagv~ie, Dar cu:l1 Dum
nezeu s-o nlimlm pe astâlaltii., Ascultaţi! 

S-au mărit taxele d~ timbru cu 20 % _ 

Ceeace inseamnă că În ]0;: de 1 leu vei r1ătî 
1,20 It·i, in loc de 3 let vei plăti" 3,GO lei 
etc.". 

/\sla s'o crtzl d-Ia şi cel ce te a 'nvăţat 
s:i so.:ol(!jti. 

Minlsten:l de finanţe intelege altfel acest' 
spor de 20 % Adică: in 10(' de un leu nu 
vei pltd 1,2U lei ci 1,50 lcii în loc de a 
lei vei FJ~ti nu :l.t.lO (cat de duce pe O·ta 
socotea!a milltii) ci 4 lei, atât cât intelege 
0-1 ministru de !înaule Şi el inţelege mai 
bine d~c;lt D,ta. că d'aia e MinistlU .• 

A lt.t , Global:J1 s·a mlljorat cu 100/0 pen
tnl CCI cMi au un vmit piină la 40.000 
lei flnual !li cu 20% rcntru cei cu un ve· 
fiii deia 40 000 lei În Sus -

Vedeţi ~at de bun şi milos este guvernul 
ClI """1 săraci, Şi c:II de drept este cân.j 
lon~ştc mai tare În cci mai bogaţi .. , 

Şi acum o mică socoteală, lot după pâr
lil~Jl! 110HSt e cunoş!iole iove\:hite. 40" 000 
Ici pe an inseamna 3333 lei şi 33 buni 
pe hJna, adică I 1 1 lei ~i 11" ban~ ~c ~i: 
V ii f()g ~r,-mj Spl neţi D voastra ('jlrl ŞI caţl 

5Ln\ ~;.:c; ~l,jbaşi ~roi t-ari să pO:ită trăi 
.:u LHr,:i;i!: 'O', d"n 111 Ici şi 11 b~ni pe 
zi' Rt:'11,\ dfa eare n"am S~ăZHt încă p~ 4~!G 
'Il r;:,j g~lJb:l;d m:;j'irat l~U IO?/o! - Ser
viiol i, uşIeri, II proz! ? 

Dda uş,ia ~<: echil,bn<1za b~li:)ctul Stnllliui? 
Nil, fireşte, ci ,!da mar~a Illn,\Olit"t~ cari au 
PC3(C 40 000 iei 'i'enit şi cărora li ,,;~ ma
jo,cn::ii iri';'QZ;(ll cu 20~/n' Cum răm;ll1t: Jur 
;,;u 10%'( 

- Plai" în ochii proş\:ior! 
:\lajoi"ltrc,' HUlii, (eu aduditoale de wnitr 

este de 20°; 
U - ă Uadi [)cn~~I;.':o~;c inseamna .:eace am v -

Zl,t mai Sti:! --- l:U!l' Jjzeu s o numim pe 
astfllattă ?! 

PapisJaş 

* 
Sub titlu! ~Hcvelionul !\omâncsc", z;arul 

gl\vernamental "Homînul"' ne asigură că 

,: s;r,gurul :o,'al în Întrc;.ţ ,\raduL.... lmde 

s ali putut Înt!l.lni Românii" a fost cel ofe· 

rît de ci\lre OI ganizaţia partidului naţional

ţărănesc, adică clubul acestui partid, 

D:ltorită a.cestui fapt "serbarea a intru nit 

1:\ un loc pe toji bUllii romJtsi" ' •. etc. prin 

cari s·a reuşit "sii. se dea aCestei serbâri 

caraclerul de mll.nilrslare a solidarităţii na

ţional,'. 

Inţelegeti Dvs: solidaritate naţională... toţi 

bunii români .. ", singurul local în intreg 

.'\raduL,. Clllbul partidului naţional-ţărănesc 

(bere Palcovits 1) - .. recon[ortal e şi înfră

ţire" care·va-săzică! 

Bravo! revelton Românesc (cu R, maaure). 

ROIIIJ;:ruu 

-........... .. 
Cet~ţi 1n pagina IV 

AvalanşQ impozitelor. 

darul făcut de partidul natlona~
ţărănesc alegătorilor săi cu prt
lejul anului nou. 
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Pentru Kozlony" si Românul".1 numărul funGUonari~Dr a . 
" , " fost SPOrit cu I Din partea Asociatiei profesop 

2481 
rilor s:cu.ndari din Arad, .primim 

•• cu rugammtea de a pubhca, ur
mătorul Sun! noud luni, de când doatf ga-\ intâmpind!i, caII mi-au jost. puse În 

zele locale: mal întâi" Aradl Kt!zlOny" ved,~re:. ~rz m.od discret, dl:Z partea 
.. I fi • Kozlo ny ""-UIUl .. Dar dlscu/file. daca 

şi după .aceea "Românul ,m,-au ~cut vor urmă sunt mai de aşteptat din 
mustraTI pentru cuvântarea ce o Imu- pJrtea "Românu/ui", cBcl din partea 
sem ia Senat. aceasta mi-s'au facut mai mul'! şi 

In cursul lunei Septembrie - deci mal grele reproşuri. In aueaş vreme. 
acum trei luni şi ceva - prin cdte-o - C?nitiinţa ct~or d~ll!. "Rornâ::l1i" 
c is re despre a căreia primire am frtbure sd alM ŞI senslblilfate şi znţe-

s, oa ). 1 1 d d ţ" legere mai multă pentru problema ce 
semnături de a ~t e oua re". ac Il, - am pus, . 
rugam ceie doua gazele: on sd re.- Eu, ctl mustrat de fraţii dela ~Ro
ltact: ze injuria ce mi·o faceau persop mânui", deşI faceam - cum fac şi 
noI, ori să deschidd discutll! pub/wj azi - pattt din cel mai riguros diS

asupra celor cuprinse in discursul men- ciplinat partid, am av~t, prin s~tlfafia 
Iionat. Scrisoarea aceasta am publi- mea .'preoţească •. alan Indat~Tlrl ~e 

• , . '. (on$fltrlţă, pe can le-am exprimat In 
cat-o, nu mtr altita pentru JustifIcarea pGI te chiar în oare care contrazicere 
mea in directă) cât pentru a atrage a- cu proiectul de lege al guvef/lil/11i. Şi 
telltia publicd asupra chestiunei, şi in nimeni nu mi-a facut reproş. din nici 
nr. din 23 Sept. al ,. Tribunei Nouă IA • o partt, pentr~ aceas~ă, atţtudine, Din 

De data aceasta, ţin set constat, că cOfltrd, am .. prtmit !ellcltăn dm toate 

I d 1 1 ă l ' l·t t partile tam. el e ouă gaze e, a a c rora o a 1 aeI ~ d d' "'/ . , ar acum, can oJeIU on meI-
ape.Jasem de a s~ pronunţa din o da- cari sttig;JU, lot" tun ci, ca preoţii sti se 
tOrle morala ma, mult caIrO. projeslu* intoarca la altarele lor. dar scriau C/l 

nea gazetarească şi călra propriii lor satisfactie lu ace/aş nr. dela 1 A "r~/, 
uMor, decât cătra persoana mea. - că parintele M, Co~ma dela Raps11! 
tac tăcerea peştelui. rostea.la BllC~re$tl de f!t. balco~ul 

, ~Daciet" un dISCUrS polrtlc - ~{c: 
1 a cere a aceasta, am, dreptul $ o când dojenitorii mei sunt la putere, 

consider ca o satisfac/Ee personală. sunt moralmerde nevoit să trag o 
data indlrut de adversarii mei politici, consecinta : 
cari - aşa dt minunat Inţele$! intre C Sa Pdrintele M. Cosma. Uliul din 
olaUd de a Iăced la fel şi de a tăced preţioşi! mei tie vi dela institutul teolo
lmpreuua - lşi maTfTlrises:', prin a- gic de a.cum. 26 ani, ŞI. eate spfwfa 

. Ia "DaCia", m 18 Marire - deCI doltă 
ceasta tacere. neputinţa de a combate. zile mai nainte de discursul mtU de'a 

Dar chestiunea esenţiald, care se Senat - ca şi în politică ţine să fie 
cue urmărită pe mai departe, nu este "Îllainte de toate pOPă", sit nu uite de 
aceea personald, pe care o şi consider datoria mora/(} ce-i revIne d:n situaţia 

i ti d d' b' sa de preot. tncheiatIJ, c acea a ta, e or In o ltC- Şi- mi place să cred că - absiniglÎf/d 
tiv şi de interes public: dacă am reu- dela fraza ulâtd, ce a SPlIS-O de pe 
şit, ori nu, să pun in discursul meu balconul ,.Dacie;" la adresa "spllrca
şi chestiuni, cari. pentnt binele puOlic, (ilor de liberab" _ părin1ele preot ş; 
trebuesc discutate şi cernule, cu cu- de~utat in Camerd M, Cosma, s~ va 
'IIi/nfd şi obiectivitate, şi nu suprimate pane În acord, şi va face, una dm două: 
prin Ignorare, dupd plincipiuJ semitic Ori va combate, i,z coloanele .. Ro
şt dupa cel jesllitlc, 

10cmat de aceia am reculs la ospi- mânulut", concePtia mea, daca e grr-
talitatea aceslei gazete, de a publica şilă in re priveşte slstemlll de pol tiea 
fragmente din discursul meu, spre a religianară de stat în România.
t se da o publicitatl! cât mai larga, li ori, dacă ar ii d~ acord cu mine, iri 
şi mulţumesc .. 1ribumi NoUd~ pentru va rezervaşă-şl tn<l1şeGscă aelOsfii 
aceasta gazdui/e, in care imi place sa conceptie şi [Il acela~ senz, sa-şi /1 
vdd şi o identifICare cu cuprmse in xeze atdudmea, ca deputat, la Cameră, 
dIscursul meu. când ar ojuJrg~ la rând rctijicClrea 

Am de gând chiar, să mj folosesc concordatullii. 
de această ospitalitate şi să revin, C. Sa par. M. Cosma si1lgur al 
SuccesIv asupra unor chnstiuni din acel preot-pjrlamental din judeţ, e destul 
discurs, în care, dupa paterfG mai de tinar $/ de capabrl pentru ca sa 
multor oameni de Importantă. am pus IrtbUlase(J s'o facd, ori U/la ON alta. 
o problemă politJcă-naţionaJd aMturi Ell li primesc oricare alegere. cu 
de una' teligioasă, toate conse :.tnţele pentru amândoi. 

Şi până atunci, s'o marturisesc de- Dr. G. Ciuhandu 
schis: Nu am pierdut nădejdea unor fost Senalor. 

l?entru neam şi pentru l.1ege 
fragmente din discursul părintelui fost sena for Or. Gh. Ciuhandu 

• 

(Urmare), I sate ortodocxe din Crlşana şi Banat, 
Stnlduintele sale ~natlonallst<:,", cu cari nl-au fost smulse între 1800-1861, 

cari se tntaţlşeazl in acest ţinut şl 1 sunt rodul prozelHismului lui S, Vul- I 
mai ales in contactul său cu Daţio- can, 43 satf'", dIntre cari 15 din B h'Jr. 
naliştii ortodox! din oraşul şr jude- ] 9 din judetul Arad şi 9 din B lD at. 
tul Arad, cărora II se dădea de ocro- Nici unul din toţi episcopII greco· ca
tJtor. au fost cu desăvârşlre ccHpaate toUd dela Oradea o'au atins acest 
de politica sa unionistă, de a ne des- record, care întunecă in parte aureola 
blna blsHlcetite. lui S. Vulcan, şi e un noroc, că cele 

Dansul avea, incă dIn t 8 15, o tn- mal multe sate il u revenit la ortodoxle, 
ţelegere secretă cu impăratul dela Vi- indată ce a Încetat teroarea, exercf· 
ena, care il icrle din Veoeţla todată tată asupra lor, de pildă În judeţul 
după moartea episcopului Pavel Ava· Arad prin coliodărUe lui S. Vulcan 
cumovld dela Arad, că tare mult do- pe satele noastre, cu asistenţa adml
re,te nnirea Românilor din episcopia nlstrat1ei politice ungureştl a judetuluI. 
Aradului, şH invită să-i caute un can- E dureroasă de tot aceasta pagină 
dldat, care să fie gata a primi epl- a Istoriei noastre din Cnş8na şi Banat, 
scopatul va::-ant cu condiţia unirii. Spre mal ales dacă vom adăuga tit faptul 
acest scop, impăratul, spre a da răgaz Istoric, că şi după inacttvarea regl
lui S. Vulcan, ţine vacant scaunul e- mulul constituţional din Ungarea la 
plscopesc dela Arad ]4 ani: 1815- 1857-1968, Biserica noastră ortodoxă 
1829. Dar Vulcan Şi fmpăratul nu au a rămas tn aceeaş stare, am puteă 
reuşIt. Urmarea fu, căI in cur8nd după zice, de persecuţie din partea unitilor 
indeplinirea scaunului vacant cu un şi in folosul lor •. 
român de origini ardelean, cu Nestor Pe vremurile acelea, când se ridică 
loanovlcl, S, Vulcan ae pune pe lucrul printre noi unirea, noi ortodocşU dIn 
prczel1tlsmuluJ celui mal ind rAz ne ţ. Ardeal stăteam sud Ierarhia comună: 
pe care l-am demascat Intr'o lucrare sarba-romAnească. Atunci biserica 
.Urgla unloaistă dela 1834 fi Reae- unită a imbrăcat platoşa celui mal pur 
ftunea ortodoxă din 1835, in jude'ul oaţlonaltsm românesc ca rn~jloc şi 
AradulUI". mottv de propagandă şi de a ne at-

ln rezultat final: dintre cele Iti rage la "Unire"'. 

,.Economiil,-' guwernului dovedesc la ce 
serveşte 8~orirea Impozitelor -

• 
S'a arătat de către presa prietenă 

a guvernului-cum numeşte "Drepta
tea" oflc!oasele de mâna st~nga.

că numărul functionarilor a fost sporit 
in noul buget cu :tSOO. 

Imediat "Dreptatea" s'a griib!t să 
desmfntă această ştire, care era per
fect adfvărată. Ast~zi precizări noul 
vin sA confirme acest adevăr. 

[atâ, după bugetul votat de Cameră, 
ministerele la cari s'a sporit numărul 
funcţionarilor, cu toate tlradele d-Iul 
Miha:1 Popovid asupra economillor. 
Dăm lista după "D!mlneata" care nil 
face des!gur opoziţie guvernului ci 
caută s! expHce agreabil toate gre
şalele ce le comite. 

Iată lista: 
Ministerul de r~zboi: ofiteri, rean

giljati şi functionari 32.546 Îo 1929 
fată de 3l.301 ia 1928, spor 245. 

Minlsti'rul de finanţe: 23.929 iaţă 
de 23740, spor de 189 funcţionari. 

Ministerul de Instructie: 6l8~5 faţă 
de 66564, spor ]331. 

Ministerul cultelor şI artelor: 24.176 
fotă de 24'\11, ~por 65, 

Ministerul de lucrări publice: ]2,.,7 
faţă de 1178, spor 69. 
. MInisterul justitiei: 13236 faţă de 
] 2509, spor 021. 

Ministerul de agricultură şi domenii: 
14833 fată de 14783, spor 54 

Ministerul industriei şi comerţului; 
16:.!8 faţă de J630, reducere ~. 

Mlnlsterui s:tnătatij şi ocrotirilClr so
claIe: 7287 fată de 7211, spor 76. 

Ministerul munci!: J865 f~tă de 1657, 
spor 208, 

Mnisterul comunicaţiilor: 3,712 fată 
de 3.094, spor 18 

Prezidenţia couslllului: 43 fată de 
38 spor 5, 

Aceste sflO1url ridica la 2882 nu
marul noilor posturi creiat,. de guver
nul "economii/or" in bugetul... "de is
păşire". Dacă t'nem seamd că la mi
nisterul de inieme s'au ((dus ... 401 po
sturi d" vardiştt. creşterea efectlvă este 
de 2481 funcţionari sau mal exact 
2481 sinecunşti partizani ai regimului. 
In realitate numărul sillecllriştllor este 
mult mai mare cdci s'au dat ajara 
numeroşi juncţ/onad de cariera, inlo
cumdu-se cu p:1rbzanU regimului 

lata deci Iti ce srrvesc noile impo
zite şi cât prtf se poate pune pe des
mint/rUf guvernu ui. 

COMUNICAT 
In ziarul "Virradat" şi revista 

.. Forum" din Decembrie 1928 au 
apărut articole care atacă sau iefie
misesc activilalea profesoraIă a doui 
membri ai corpului didactic român din 
Arad şi ai Asociajiei noastre. 

Biroul Asociatiei profesorilor se
cundari din Arad, luând cunoşfinla de 
cuprinsul acelor articole se crede în
dreplălit să protesteze impotrivB. siste
mului inaugurat de cele două publica· 
fiuni minoritare 

Principial, profesorul nu poate fi 
alacat în desfăşurarea aclivilăjii lui 
decât alunci când vine in contradictie 
cu legile şi regulamentele şcolare. Şi 
chiar În cazul acesta sunt o serie in
treagă de mijloace prin care el poate 
fi chemat la ordine. 

Dar a-l lovi pentru faplul cii 8 dat 
unui copil nofa 4 în loc de 5, că a 
impus elevilor obligafivitaleo uniformii, 
sau că a eliminat din şcoală pentru 
absente nemotivate, înseamnă a da 
primă de incurajare anarhiei în şcoală 
şi a face din presă o tribună de pe 
care toti chiuJangii şi leneşii - ele
mente parazitare ale societătii de 
mâine -- să asvârle cu pietre în edu. 
calorii lor de astăzi. 

E fot una cu atacul ce l·ai Îndrepta 
împotriva ofiterului' care a trimis 10 
Închisoare pe inferiorul nedisciplinat, 
sau cu batjocorirea magistratului care 
Il condamMt pe un infraclor. 

Aceasta să fi urmărit·o dnH redactori 
cari au lăsat să apară articolele amin· 
file in ziarele lor? - Noi credem mai 
curând că le.a fost surprinsă buna 
credintă de lamenfările cineşfie cărui 

părinte exagerat şi grijuliu, necunos· 
cător al regulamentuluI. 

Şi ne exprimăm nădejdea că pe 
viilor nu vor deschide coloonele ga. 
zetei in materie şcolară, decâl faptelor 
dăunătoare bunului mers al învă1ămân
tului şi - mai ales - riguros contro· 
late. 

Aceasta, alât pentru seriozitatea ga· 
zetei câl şi pentru însăşi buna educatie 
a odraseJor minoritare. 

Asociatia profesorilor secundal i -
Seclia Arad. 

Preşedinte (ss) Al. Canstantinescu. 
Secretar (ss) Gr. Someşan. 

Z±S 

Am căştigat dela Episcopia Sârbea-I de pomenirea fnalntaşulllÎ sau Con
scă, acum in Beclcherechul·Mare [u- stanlin Brâncoveanu, în biserica din 
goslavia), câteva documente despre l Fagăraş. ddltă de acest cititor şi io
cazul concret dela ]ZVID, cu priVIre la I cApuIă pe mâna uoililod Şi mai de
această propagand~, din anul 1831, parte, de ce nu s'ar putea acest lu
depe vremea lui S. Vulcan. cru d"lcă de altă parte, in eparh!a 

Atunci protopopul unit A. Dobra Gherlel, se tolerează revoltătorul fapt, 
din TimIşoara, delegatul lui Izvln, că o biserică unită cea din Ocna Sla
peohu a face prozeliţi: "Pentru Dum- tlOl, are patron sau hram pe sf. Şle
oezeu, cât suntfţl de ameţiţi de sân- fan. n'gfle m~ghiarilorl 
gele sâ-besc? pană când veţi rămâ- P. S S. EptSCOPld greco-catoJic 
Dea in păganeasca credinţă a sârbjJGf român al Oht:rlei, Iuliu H08SU: Pă
gt>mând sub jug sârbesc". Dar agentul rlnle, să-mi permiteţi: da, este drept 
"UniriI" se facea a nu şti, că toti câ e sub jurisdicţ'unea mea, fnsă 
uniţi! din Ardt'al şi din Uagarla ace- până azi nu am avut cunoştintă, că 
Iei vremi stăteau sub as::ultare8 pd- Sfântul Ştefan să fie patronul b!serlcii 
matulni ungur dela Strigoniu I EI, dar din Ocna·SJatina) care se află azi fn 
tempora mutantur! Când O parte din Cehoslovada. 
Banat ajunse sub regimul românesc, Eu păstoresc de 10 ani şi nu văd 
lor alta sub rârbi şi ungurI) acest pu- în faptul că Sfântul Ştefan ar fi pa
rlsm nationalist românesc îngădui, tronul acelei biserici. vreo vină, las! 
foarte uşor şi foarte bine, episcopului dacă vi face plăcere, o să facem cer
unit dela Lugoj ca prin adresa sa cetări ca să mă conving până mal e 
No. 458 din 22 Aprflfe 1920i să dea vreme, şi înainte de a trece la Ce~ 
delegatie preotului ungur catolic din hoslovacia această parohie, o să-i dăm 
8eba Veche, să-i păstorească pe cre- un alt patron, ca să fie spre bucuria 
ştlnlf din acea comună unde noi avem tnturor, acum dupa ce s'a indeplinit 
preot român ortodox. Aşa stăm cu tntregirea ţării. (Aplause). 
purislmul naţionalism grrco-catollc, Parintele O. Oiuhandul Avem 
care fşl are evoluţiJIe şi ecllpsele sale. deci o slgnatură preCisă, venflcată 
vinovate prin ridlcarea dogmei cato- prin cuprinsul faptelor şi al dovezilor 
lice deasupra princIpiulUi naţional. ce am· citat ca orientarea bisericl1 

ŞI, de ce să DU se poată acest lu~ unite e mai putin naţională. decâr ce 
cru, dacă de pIldă, mal anII trecuţi, treauia sa fie: şi că prlDclplU! eato .. 
mitropolia Blajului Încă a refuzat pe Jiclsmuhll ei este suprapus prlnclpl
Principele Br!tlcoveanu de a-şi putea ului natIOnal. 
face cu un preot ortodox, o rugăciune (Va arma.) 
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noi con tr i ~ u tiu n i ~ riu i t O ar e I H ,,1 i ~ e rt H t e a" H IeI eri lor. 
Intervlev cu d. profesor dr. D. Manolescu J profesor al I 

Universităţii din Bucureşti, fost senator de Arad -
Iată şi raporta 1 şefului sectorului Sem/ac către preşedintele 

organizaţiei noastre 
Urmare din pagina l-a. ziu nu volase decât una din comuni. 

da agen1ii guvernamentalt anuntau repe
"vor mal Întoarce şi că li se vor fat că cea de a doua comună, Semla-
foc caselor. Asemenea amenintări mj·au cui, nu va veni la vot decât la ·ora 5 
fost aduse la cunoştintă de numeroşi dimineata şi invitau alegătorii să plece 
partizani, în special din Bârz6va şi li. acasă spre a reveni în zorii zilei. Urna 
nutul Hăhmtgiului. A.ci. de al~in~:r~a s'a Închis la oara 2 noaptea şi aproape 
in ziua de 8 Decemvne candld~tn .hs. 1000 de alegători din totalul de :roOO 
tei d·lui dr Lupu au fost brufahzatl şi f I t 

• . nu au pu u vo a. li s' ou tăiat eauciucurile dela automobIl. 
1 1 'A tA 1 t· e'! echipe I Alegerile pentru' Senat au decurs Ace aş ucru s a m amp a ŞI un '. W 

b I A f t d 1 dr Robu fostul la acei6ş atmosfera de teroare, ame· ti era e In run e cu· . . w.. A 

primar al Aradului şi dr. Ursu fost mntan ŞI consj~a~gere • w 

·d utai. in comuna Mişca. Lacolegiulconsllitlor comunale pe langa 
ep . t t' W • f dW 

Candidatii noştri au fost în continuu loate aceste a eXlS a Insa ŞI rau a. 
urmăriti in vizitele lor electorale. de Au votat membri ai comisiunilor in
bande, amenintati şi brutalizaji. Chiar ferimare. deşi dreptul de vot nu îl au 
in oraşul Arad, în suburbia Gai. voind decâl membrii aleşi ai comisiilor. 
să vizitam un partizan în casa căruia Aşa la Sintea MicEi au votat locui
fuseseră convocaji mai mulji illegălori, torii Maruşter Ion cu cartea Nr. 1371. 
am fost inconjurati de un grup de vre-o Tomulă Florea cu No. 1372, Cârnati 
20 băIăuşi, amenintali cu bastoanele vasile cu No. 1370 introduşi în listele 
şi intrunirea împiedecală. electorale pe baza deciziei prefecturei 

Prielenul nostru Oh. Pleş, fosl de. 41280din 27 Noembrie 1928, iar la 
pulal, a fost continuu urmări! de ase· secliunea de vot Buteni a votat comi. 
menea bande, amenin1at d-sa şi fami- sia inlerimară 8 comunei Almaş. Şi în 
tia sa, şi chiar atacat în ziua de 6 aceste cazuri vom fi obligati să ne 
Decemvrie. lală deci cum propaganda adresăm justitiei". 

electorală de fapt a fost impiedecată. Din cele expuse de d.1 profesor 
Cât priveşte manifestele noaslre, peste Manolescu, oricine îşi poate da 
tol erau rupte imediat ce se afişau seama in ces pirit de "libertate" 
iar în oraşul Arad se organizase s'au desfăşurat alegerile sub gu
chiar o echipă specială în acest scop vernul d-lui Maniu. Ori cât ar 
prevăzută cu bastoane ce aveau în voi să pretindă guvernul că ale-o 
cap ace. gerile au fost libere, ele ilustrează 

ir' sistemul de teroare adoptat şi G~rzile d-lui Iuliu Maniu. . 

In dimineata alegerei pentru Cameră' 
·secjiunile de vot au fost ocupate de 
Indivizi ce purtau pe brat o bandă cu 
:nserii.-Îi8 "Iuliu Maniu" formând garda 
pentru mentinerea ordinei, cari însă În 
mod real aveau misiunea de a teroriza 
alegătorii spre a vota roata şi de a 
.împiedeca de la vot pe adversari. 

Operatiunea se petrecea chiar in 
zona electorală şi ea a Întrecut ori ce 
măsură la sectiunile Ineu, Spineni, Bog· 
sig, Bârzava, Semlac şi .Hălmagiu. In 
această ultimă localitate. intelectualii 
satelor nu au pulut vota, aşa preotii 
Vujda. Miclila, Hărdăuf, etc. ·lnvătăforul 
Ionulaş mi·a telegrafiat că j.s'au spart 
geamurile locuintei şi că viata îi este 
în pericol. La Bogsig candidatul nostru 
Hentu a fost ridicat cu forfa şi blocat 
in primărie de unde a fost salvat de 
prezidentul sectiunei de votare, iar au
iomobilu! i·a fost distrus. 

La Bârzava a domnit anarhia cea 
mai întinsă iar la Semlac unde cu o 
zi înainte la o impozantă Întrunire a 
noeslră apăruse şi un jandarm cu or. 
dinul de a opri, s'au petrecut abuzuri 
revoltătoare. 

Aci delegatul nostru d. Pas cu. a fost 
amenintat cu moartea de asistentul na
lional'fărănist Barbuti. Ia care s'a găsit 
un revolver Browning încărcat. Cu toate 
că faptul s' a men1ional in procesul 
verbal, BarbuU a continuat de arii· 
mâne asistenl, iar revolverul confiscat 
la Început, a fost eliberat dJui candidat 
guvernamental Borneas care s'a dec
laraf proprietarul lui şi cii il dăduse în 
păstrare lui Barbut 1 

Dar la această sec~une s'a mal pe. 
trecut un fapt demn de mentionot. 

Fraude. 

aplicat de aşa zişii oameni noUl 
de asUizi. 

- ... _ ..... --
Stări anarehice In nădlac. 

In 24 Dec. anul trecut, in comuna 
Nădlac s'a deslănţuit începutul unei 
stări de anarchle, prodUSă de IOllofeţii 

regimului dela putere. Vre-o 250 Ires
ponsabili, s'au intrunit in cantina "Plu· 
garul", unde li s'a dat ca hrană in
telectuală cele mai desănţate teorii 
de rebeliune. De aici, cu capetele 
ameţite. de ... idei. au apucat drumul 
cătră primărie, voclferând şi strlgând 
moarte notarllor şi membrilor consi
lieri comunali. Ajunşi acolo, au cerut 
cu insistentă demisia celor amintiţi! 

pentru că, zicea tumultul, nu vrem ca, 
in serviciile comunale sl fie ah·şl li
berali de cătră Ilberall. Au fost in
timpinati de d-I subprlmar care le-a 
zis să aducă ordin dtla superiori asu
pra demlsillor, că apoI, dânşll nu se 
opun. 

Neputând satisface, s'au imprăştiat 

cerând Însă, ca in cel mal Icurt timp, 
vizaţi! sA-şi părăsească posturile. Avi
zata. pretura Pecica asupra acestor 
mişcărI. s'a dat un ordin in care se 
vară minţile in cap celor porniţi să 

sgudue ordinea şi pacea social!. Sun
tem obl'gaţi a ne exprima părerea de 
bine pentru procedura şefului plAşlf. 

IntrebAm folă: s'a luat in goană haita 
desordinef? Pânl IlU se vor tăIa un
ghIIle lnvolburaţilor şi nu se va da 
jandarmilor dreptul de a ancheta şi 

pedepsi pe Instlgatorl nu se va obţine 
pacea mult dorită de toată opinia 
Nădlicană. 

f Cu toate că la Semlac nu vofeazii 
; .de cât 2 comune. alegere8 Il mers 
. aşa de incet incât până noaptea târ. 
I 

SA vedem consecinţele. 

Nădlăcan --.... -.. -.-.-

Do 111lule Preşedinte. 

Subsemnatul Pascu Sever Ferdlnand, 
Şeful Sectorului Semlac, fiind delegat 
de cilodidat1l listei să iau parte la 
alegerl ca asistentul listei la secţia 
de votare Semlac, in conformitate cu 
legea electoralA m'am prezentat in ziua 
de l:l crt. la ora 7 diin. la sectia de 
votare. 

In fata localului de vot o frămân
tare incă neobişnuită până la aceste 
alegeri. Vre-o zece locuitori prevăzuţi 
cu insigna Iuliu Manlu ca cocardă pe 
piept, erau deslgnaţl de administratia 
locală ca bârbatl pentru menţinerea 
ordineI. Armata încă nu era sosită la 
faţa locului. 

IntervenţIa armatei 

Aceşti bărbatl insA, recrutati din ele
mentele cele de mal jos ale popula
tlunel comunei, au tnceput din capu! 
locului o propagandă pe faţă pentru 
partidul guvernuluI. Nu era absolut 
nimeni lăsat in localal de vot decât 
numai dacă pro nltea ci va vota cu 
guvernul. Acest lucru, cum era şi firesc, 
a aţâtat mulţimea şi la un moment 
dat se iscă o invalmăşe~Iă atât de 
mare incât intervenţia armatei a fost 
necesară şi imbulzeala mulţimei revol
tale nu a putut fi potolită decât nu
ma! după ce milltaril au in .::ărcat ar
mele. In urma acestui Incident ordinea 
a fost pe mal departe tinută de către 

mii. tari. bărbatil pentru menţinerea or· 
dinei au luat rolul numai de agenţi 
propagand!ştl. 

Se voteazăJ incet dar sigtlf ... 

In sala de vot votarea proceda foarte 
încet. Cauza, probabil Instrucţiunile 
primite ca votarea acestei secţiuni să 
fie tirăgănată cât de incet pentru ca 
comuna Semlac să nu poată vota toată. 
Şi de fapt, sistematic, prin organele 
admInistraţiei locale, prin bărbaţii de 
incredere, partizanII partidului Naţlo. 
nal-Ţărănesc erau lăsaţi să intre in 
sala de votare, aceştia fiind strecuraţi 
prla curtea casei notarulul J care era 
veclnă cu curtea localului de vot, prin 
poarta mică a localului de vot pe care 
trebuiau numai sA ese votanţii cât şi 

peste gardul localuLui de votare. 

Sectorul Sem lac. 
După cum ştiţi şI Dv. sectorul Sem_

lac a fost şi este cea mai tare cita
delă liberală ta toate alegerile; când 
partldal era În opoziţle, sectorul Sem
lac a eşit primul in judeţ. De acela şI 
teroarea din partea guvernuluI. Dar ca 
toate că cea mal mare parte din par
tizanii nostrli n'au mai putut vota, sec
torul Semllc şi de astădată a eşit pri
mul în judeţ. 

Dar dovada cea mal temeinică este 
insăşl constatarea faptleă: Din cele 
peste trei mii de votanţi Înscrişi n'au 
votat decât numai 20~8. 

EXllunerile de mal sus sunt numai 
parul adevăr ,1 ori şi când acest lucru 
poate fi verificat. 

a altă chestiune nu mai putin gravI 
a fust şi următorul Incident care de
notă in ce grad de teroare a fost con
dusă alegerea de aici. 

. Trăiască liberblteal 

Incă in după amiaza zilei de votare 
sunt incunoştinţat că asistentul listeI 
g u v e r n a m e n tai e un Individ fără 
scrupule, care are un cazier bogat la 
Tribunalul Arad (bătăi, devastărl, 
ofense etc.) un anume Teodur Bărbuţi, 
s'a exprimat intr'un cerc restrâns de 
partizani de ai lui, că dal.:ă guvernul 
va reuşi cu succes În aceste alegeri. 
mă va impuşca cAci ştie că nu I-se va 
întâmpla nimic căci il vor scoate al 
lui. ŞI ca o mal bună argumentare a 
arătat în acel cerc şi un revolver Brow
niug cu care urma sa-şi pue amenin
ţarea ia aplicare. 

Am relatat acest caz candidatului 
listei noastre, OI Romulus Verlşan, 
care de fapt convingându-se că într'
adevăr numitul este inarmat cu armă 
chiar in sala de vot, a reclamat cazul 
Preşedintelui secţiei de votare. 
D1. Preşedinte în loc ca să proceadă 
imediat la perchizitlonarea numitului, 

. cere dela noi să-i facem reclamatia 
in scris pentru.:a intre timp numitul 
Bărbatl, care a fost pus fn cunoştinţă 
de reclamaţiunea noastră de Însuşi 
OI Preşedmte, să poată ascunde arma. 
Ş, ca culme Bărbuti Tdor cere voie 
Preşedintelui de a eşi pentru nevoile 
sale afară din sală. 

Brownlngul ... In felul acesta partizanii guvernului 
erau scutiţi de staţionarea de ore in
tregi in fata localului de vot. 

Cu toate protestările . noastre ca nu
mitul să fie tot!1 percheziţionat şi pe 
urmă să poată părăSI sala de vot. OI 

• Veniţi mâine la vot"... Preşedinte fi autorizează să părăsea-
După pauză de seară, iocă o mul- scă sala. La aceasta Bărbut! ese din 

ţime Imensă aştepta rândul la vot. sală. Subsemnatul văzând această aU
Prin agenţii şi bărbaţii de ordine, cam tudine părtlnătoare, m·am repezit afară 
prla ora 10 seara. partidul Natlooal- după BArbut' şi "iam surprins tocmai 
Ţărănesc a răspândit svonul că vota- când voia să strecoare arma mal de
rea nu se . Isprăveşte decât la ora opt parte. Indignat pt:ste măsuri de acest 
dimineaţa, aşa că acel ce nu vreau să procedeu m'am repezit la Bărbutl, 
mal aştepte ore intregi, să meargă l'am apucat de piept şi cu toate că 
acasl şi să inceapa si vină la vot în ajutorul lui sărise In.:ă 2 partizani 
pela cinci dimineata. Cum timpul era am apucat şi pe UDul din aceşti şi l~am 
plolos şi friguros, votaoţli cari nu erau Împins pe ambII inapoi in sala de vot. 
de ai guvernului şi ca atare nici nu Prin aceasta se iscase un scandal grozav, 
putea avea speranta a pătrunde aşa intervenise chlar sublocotonentul şi UD 

curând În sala de vot, s'au dus acasă caporal din armata de pază, şi in felu 1 
spre a veni dimineata dela ora 5. Cum acesta Dl Preşedinte văzând că nu 
vedeţi dar trucul agentilor guverna- are incotro a ordonat perl.:hez:tlonarea 
mental! a reuşit de minune şi cum pe lui Bărbutl Todor, demnul asistent al 
la or.a douăsprece nemai fIInd votanţi listei guvernamentale. Restul a fost el 
prezenţi, preşedintele a iachls votarea. asupra. lai s'a găsit Browningul incle-

In felul acesta peste 500 votanti I cat cu şapte focuel dintre care unul 
n'au mal putut vota şi intre aceştia era chiar ia ţeava armei. In urma a~ 
blne'nţeles. cea mal mare parte erau cestel constatări, Preşedintele ro loc 
oamen" devotaţi partidului nostru. . (Cetit! urmarea pe pag. 4-a) . 
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lncepând cu numlirul acesta CONVOCARE. 
"Tribuna Nouă U va apare nu- Delegalfunea permanentd a organ/-
mai de două ori pe lund, adicd zai/ei noastre este convocată Marţi, 
la 1 şi 15 ale fiecdrei luni. 8 Ianuarie orele 11 dimineata la 

clubul parildului, din B-dul Regina Cetitorii credincioşi vor apre- Marja 10. 
cia s!orţiJrile noastre - şi ne: 
vor da dreptate. - Să nu se 
uite că suntem organul unui par
tid de opoziţie I! 

• • 
Părintele Dr. Ciuhandu Jipsind din 

localitate işi rezerv! dreptul de a ris
punde articolului care-I vIzează din 
No. 2 al ti RomAnului" in numărul 

viitor al gnetei noastre. 
* 

La alegerile parţiale pentru un loc 
de senator, va candida la Arad, din par
tea guvernului, d·1 prof. universitar 
Gluglea. Precum se vede un baş1Înaş 
get- beget. 

Celelalte partide incă DU şi-au fJxat 
candida turlle. ... 

D. profesor N. Iorga a plecat la 
Veneţia, unde se va inauiur4 Casa 
Românească, şI de acolo la Parls7 În 
seara de 31 Decembrie. 

D·sa va lipsI doubecl de zile. 
.. 

Pe cât se pare discutia asupra Me
sajului nu se va prelungi prea mult 
ntci tn Cameră nici in Senat. 

Liberalii se vor mărgini a citi o 
declaraţie împotriva modulul cum s'au 
efectuat .leierile. .. 

Livrarea imprimate lor pe anul 1929 
pentru oraşul Arad. 

La Hcltaţ!unea tinută in 29 Dec. 
1928, dintre 7 oferte, fiind a Tipogra
fiei Olecezane cea mal aV3ntagioasă, 

cu Hvrarea a fost incredinţată num:ta 
tipografie. 

, 

Urmare din pag. JiJ·a. 

să excludă imediat din sala de vo
tare pe infractnr şI il dreseze cuve
nitul Proces-verbal, O-sa j·a permIs să 
asiste mai departe in sala de votare 
Iar procesul·verbal a spus că'1 va dresa 
dimineata. Bărbutl imedlat1:e s-a gă
sit arma la el a declarat că o poartă 
din cauză că viata Jul este amenlntată. 

li! 

OI general Averescu ,i impozitele. 
Iată ce spune 01 general Averescu, 

şeful partidului poporului şi fost pre
şedlUt~ de consHlu. despre noile Im
pozite ale dlul t"ninistru de finanţe: 

"Impozitele d-sale sunt rău studlatet 

rău întocmite şi in tot cazul, in com
plectă şi flagrantA contrazicere cu in
treaga propagandă pe care a fAcut-o 
partidul naţioDaHărănlst [nainte de a 
veni la guvern. 

Pe de-asupra, impozitele votate nu 
vor putea nici să umple golurile bu
getare vechi, nici să !e evite pe cele 
noui. 

Timpul îmi va da dreptate" 
li! 

Un confrate anunţă sosirea in tar1i 
a d-lui Calus Bredrceauu, ministru al 
României la RIO·de~ Janelro. 

D. 8red iceanu ar fj Doul titular al 
subsecretariatulul de Stat de la externe 
ce !:Oe v~ inflinta in curând. 

Se ştie că locul de subsecretar de 
Stat era rezervat actualului secretar 
general al ministerului de externe-. 

Schimbarea Intervenită se datoreşte 
m;n!ştrllor ardeleni cari au solicitat în 
mcd solidar numirea in acest post a 
d-lui Caius Brediceanu. .. .. ... 

Gtlvernamentalil au găsit termenul 
potrivit spre a zugrăvi ImposlollHatea 
în care se află de a corespunde pro
misiunilor demagogice făcute in opo- , 
zlţle. 

ttBuget de Ispăşire", - aşa au de· 
numit ei bugetul pe care .. ţara- îl ve· 
dea cu totul altfel alcătuit de compe
tenta creatoare a unu! guvern Manlu. 

pedepsită de art. 112 din legea EcIe
ctorata. 

Legal Ita tel ... 
Asemenea OI candidat Dr. Borneas 

ca să-şi scape agentul electoral a fă· 
cut declaraţia aml[ltltA mai sus, care 
de fapt nu sC!lteşte cu nimic de fa
ptul consumat a lui Bărbuţl insă prin 
aceasta însuşi OI. candidat Borneas 
a contraven!t legea pentru reglcmen~ 

Cum se evaporează un revolver. tarea portului de arme prin acela că 
DimIneaţa dupâ scrutlnare şi pro- a dat o armă pe care era permis să 

clamarea rezultatuluI. intre timp sosise o poarte numai Dsa llUel alte persoane 
şi Oi candidat pe lista guvernamen- In consecinţă ... 
tală Dr. BOrDf"as, clre fu!ese chemat In baza acestora cu onoare Vă rog 
de Bărbuţt. 01. Preşedinte redac~ să bine-volţI a face demersurile ne. 
teaz! procesui-verbal pentru găsIrea cesare ca vinovaţi ,A f,e traşi la ră
armei, mentlonand in acest proces- spund€re inţelegând prin aceasta că 
verbal o declaraţie Dlul candidat Bor- vinovat este OI Preşedinte care a cău
neas, cum că O-sa ar fi incredlnţat tat să muşamallzeze chetiunea de mal 
aceastA armi lui BArbutl numai pen- ~ StlS, vinovat este DI candidat Bornaas 
tru timpul acelei zile spre a nu o pentru însăşI declaraţia D- Sale şi prlne!
purta la el. pal vinovat este asistentul listei par-

Ori această declaraţie vine in con- tJdulul Natfonal-Ţărănesc. Individul 
trazicere cu însuşi declaraţia verbală Bărbuti Todor, pentru port Hegai de 
a lai Bărbutl care I declarat că arma armă, pentru intrare in sala de votare 
o poartă la ei pentru că viata Îi este cu armă de foc cât şi pentru ameoin
ameninţată. Ca culme, OI Prezedinţe ţări cu moartea. 
eliberează arma Dlui Borneas în loc Asemenea să fie cercetată cauza 
.81 o ataşeze la procesul verbal ca pentru care nu s'a lăsat populati unea 
corp delict, dupA cum prescrie legea. să voteze inchlzându·se votarea când 

Ori subsemnatul pot dovedi că BAr- mal aveau de votat aproape una mie 
but! a avut arma aceasta de ma! mult votanţI. 
timp, că In timpul campaniei electo- Sperând că vinovaţii vor fi traşi la 
rale tragea cu ea noaptea focuri prin rAspundere, vă rog Domnule Preşe
sat, susţin că numitul a vrut să mă dinte, să primiţi asigurarea devota
impuşt~ şi că fn fine numitul nu a mentulul meu. 
avut permisiunea pentru port armă ,i Sem lac, jud. Arad, ]a 14 Dec. 1928. 
ca atare s'a făcut culpabil pentru port F. Pascu 
HegaI de arme şI vInovat pentru fapta Sdnt sectoruluI Sem Tac 

Tiparul Tipografiei Diecezane, Arad 

--

Avalanşa impozitelor. 

GUVERNUL A SPORIT 
evaluările impozitelor directe 

Bugetul pe anul curent se prezintă cu o sporire a evaluărilor , 
tuturor impozitelor directe. 

lai~ care e situatia ased.rei impozitelor pe anul 1928 când 
partidul na1ional-ţărănesc nu era )a guvern şi pe anul 1929 când 
guverneazli dl Maniu: 

Impo:~Hul a{/dcol 
Impozitul pe t:lddLri 
Jmpo~itul mobiUa1' 
lmpQ~it pe .~alariu, 
Impo7.-it global 
Ta;x:e mllitare 

11)28 . 

.1.200 mit imwe 
o;;Q 

750 
" 1';00 1l 

800 l~ 

1') .'"' 

l!J.'!!J 

l:JOO milioaHe' 
soo 

" 
fJOO 

" 1.1'00 ,~ 

1.100 
" 

:!O 
" 

lo. 
f 
! 
f 
r 

1,2 
" 

ţ--A men~'i dela COiJN'ih1tţli 
.~ 

jO 
" 

[n total, guvernul actual supra-evaluează. veniturile Statului 
din impozitele directe cu suma pe aproape 1 miliard. A făgăduit micşo
rarea impozitului agricol ,i ţăranii vor vedea că În loc de reducere guvernul mai 
adaugă încă 100 milioane la acest impozit faţă cu anul treCiAt 

D-nii Madgearu şi Mihalache au înşelat pe functionari spunând 
că. prea sunt apăsătoare impozitele pe salarii; 'azi mai adaogă faţl 
cu 1928 Încl 100 milioane la acest impozit. Au promis că. vor re
duce impozitele pe clădiri şi anul aceasta le·au mlrit cu 150 mHioane. 

Şi atunci opinia publică cu drept cuvânt se poate Intreba ~ 
cum a înţeles guvernul d-Iui Maniu să-fi lină toate aceste făgădueli de reduceri ., 
când azi măre_te toate Impozitele cari privesc maaa mare a acestei tări., 

Din toate acestea un lucru este clar: guvernul partidului care 
a fă.cut cea mai deşăn1aUi demagogie fiscală tn opozitie aruncă azi 
noi greuUiti fiscale asupra masei cetltenilor acestei fări. 

Girant responsabil ŞTEfAN D~GA. ' 

-J 
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