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Hle~eril~ ~~ntru Senat. 
Stăm În pragul alegerilor pentru Se

nat. Chestiunea interesează, ce e drept, 
pe acele partide cari şi-au pus candi
dati, mai mult decât pe noi, cari am 
socotit de prisos să ne expunem, pe 
noi şi mai ales pe aderentii noştri, la 
.. argumentele - oamenilor partidului 
dela putere. 

Totuşi nu putem trece nepăsători pe
lângă chestiune, dintr'un alt motiv, care 
se cere să fie arătat şi obşiei cetito
rilor şi aderenlilor noştri. 

Cei mai de seamă doi rivali - căci 

al treilea nu mai poate avea impor· 
tantă -- sunt candidatii: d. Dr. E. Ve· 
Jiciu cu programa guvernului, şi d. V. 
Ooldiş. averescan. 

Că d. E. Veliciu, care invocă şi o 
traditie familiară de politică românea
scă in acest tinut, va reuşi, noi nu ne 
indoim. Mai ales dacă tinem seama şi 
de posibilităjile dale in favorul reuşitei 

Dsale, prin imprejurarea - probată 

deja În Irecutele alegeri "libere" -
că guvernul de azi îşi are deja me· 
toade electorale proprii. 

In sfârsil, chiar reuşind d. E. Veliciu, 
cu I,m senalor naf[onal·Iărănisf în plus 
sau in minus, sifualia nu se alterează. 

Dar şi cestalalt candidat, d. V. 001-
diş, încă invocă ceva: meritele sale de 
când trăeşte În viala politică aici. Şi 

după cât aflăm cu siguranlă, D·sa a 
scris preotilor din eparhia careia.i ser
veşte ca secretar consislorial, că COn
tează Oflreşicum la simlullor de Onoare 
S6 aprecieze acele. merite. 

Ei, binel Dacă agentii electorali na· 
~on81'Iărănişti vor pune în aplicare şi 
de data aceasta mijloacele lor de "ca~ 
pacilare", nu ne va surprinde, ne sur
prinde insă celalalt gest, al dlui V. 
Goldiş la adresa preotilor. Au doară 
nu ştiu aceştia, care este "activitatea
dlui V. Ooldiş, fără de a li-o spune 
insuşi prin scrisori particulare od per
sonam? (Noi j·am surprins mai deunăzi 
activitatea IUerară.sentimentală în co
loanele gazetelor locale ungureşti, prea 
pulin accesibile nouă, dar nu şi în 
- de pildă - gazeta bisericească 10· 
cală. Că doar a vorba de un secre· 
tar consistorialI) 

Iar dacă-j vorba de meritele politice 
ale dlui Goldiş, noi şi ai noştri Sun
tem in curat cu programa şi politica 
partidului averescan. Ar mai rămâne 
să se aprecieze activitatea Dsale per
sonală politică in legătură cu biserica 
ce o serveşte. Dar în acest caz acolo.j 
concordatul, semnat de Dsa. Şi nu au 
preotii decât să aprecieze. 

Noi nu ştimt care dintre cei doi can
didati poate să fie mal bun, sau mai 
rău, pentru locul la care aspiră. 
Constatăm numai că unul se bazează 

pe puterea de convingere a .. gărzilor 
nafionale" iscodite de guvernul alege. 
rilor· .. libere- şi al democratiei anar· 
bice. iar celiilall cere votul preotilor 
ortodocşi pe cari i·a fericit, el însuşi, 
prin Concordatul cu biserica papală. 

In asemenea imprejurări rezultatul ne 
este indiferent. . 

'Ff!' 

Comunicat 
Or!:anizoţiunea Partidullli Naţional-Libaal adu.ce la cunoş

tinţa membrilor sat din cuprinsul oraşului şi judeţului Arad că, in 
urma d{scl1ţiuni!or detfgaţiei permanente din 9 Fcbr. C. t Q hotărât 
sd nu punct candidat la alegerile din 20 FebruarIe c. pentru locul 
de senator. 

Organizaţia i~i bazeazd această hotdrâre pe faptul cd, în 
condiţiunile de luptă efectorală, (:ari nu vor fi dtcât repetarea G

ce/ora dela alegerile generale dirz Decemvrie trecut, nu vrea sd-şi 
expuna nici candldatal, nici p(7rtizanii teroard "gărzIlor naţionale" 
pe care atât de bme a ştiut să le manevreze partidal guvernamental 
pentru a garanta "libera" exprimare a votului cetăţenesc. 

Timpul, care zdrumică zÎ de zi increderea pe caie massele 
electorale i- au acordat-o guvanului actual, va hotărî - nu peste 
multd vreme - cine sunt adevaraţii reprezentaT'li ai binelui obştesc 
in Parlamentul Ţdrii. 

Directoi'atul executiv al organlza1U locale. 

Şoarecii bugetului Cultelor. 
La alt loc ne ocupăm, mai mult I parahlf noua, 206400 Lei. De câte o 

piincfplar, de felul c~:n i~ţ~lf'ge C!.ctll· p,jr~h!e ort'Jdaxă revi~e, ~eci. d'i!~ia 
alul guvern, al "leg1htăţl! ŞI drrptăţH" t 5062 Lei la an, iar umţ!lor câte 20640 
mult trimb1ţate, să SUbVH·tiontze sn· ! L~i, deci d!! 4 ori mai mult decât la 
garaticele - Culte dl:l tara! Dov;::dă: 1 ooi. Ale dânşlor se inactivt.>ază toate; 
telul in care e intocmit bugttul Cul~ ale l10astre nu tocmai. 
t~lor pentru anul 1929, in deosebire I Ajutoarele pmtru pleoti oltodocşi 
de ~~el din anul 1rel:u t. penZlOlll.Jri, p\Cotru pn: ott sele văduve 
Dacă bugetul de acum şi-ar f: păs- şi o·junii a;::eSlOra - d~şl ei sunt eel 

trat cel puţ!n proporţlHf: anului trt~cut, m,\1 :n,~)tl -- 3'H1.1 e a'lec;t 900 mii 
am mai avea motiv ~ă ne impunem :11ai ingust de~jt p-=ntru cei U:1tl. 
jertfa tăceriî şi a aşteptărIi. Ni~",!n fi (1uvernu! trecut ordonase reducerea 
zis adeca: Era Imposibil ca, În timp . numărulul PT01Upc,piiur lDluorltdl, 10-. 
de câteva Săptămâni, să se facă Opt- tre cari foarte multi nu aveau nici 
raliile necesare pentru ca echilibrarea cât~ zece comune. B:Jgetul actual ti 
bugetului Cultelor să fie În acord cu subvenţioneilză pe toţi aceşti proto· 
Interesul subventionarii egalitare a tu- pop': ŞI a5tfelunîţil incasează stob 
turor cultelor. . acest titlu aproapl' un milion Lei mai 

Cum, Însă, s'a Întocmit acel buget, mult decât ce li-se cuvioe. 
cu plusurl speciale pl;:ntru toate Cul- P~ntru .tudenţli teologi din Ardeal, 
tele minoritare şi io special in favo- statul dă 305 burse pentru ortodocşi, 
rul coreligionarilor d-iul 1. Maoiu ~I pentru uniti 368 burst'. A~tfel numaI 
în pagubde Bisericii ortodoxe - este unllii incasează, În raport cu Biserica 
limpede ca lumina soarelui, tă s'ei ortodoxă ardeleană mult mai Impo;lo-
lucrat cu gând prcmtditat şi, prin ur- rată, mal mult cu 1 278000 Le', sub 
marti vinovat. a::elit singllT tlllu, iar 55 btudentl teo-

E aceast,l o acuzaţIe nemeritată? logi dda Sibiu au f(~st lăsaţi fără nici 
Se va vedea dlo cele ce urmeAză, dacă un <'jutorl 
Înfăţişem câteva poziţii ain bugd, fă- Mal de;>arte: Canonicii de pela e
când asămănare între Blserlca orto- piscopille unite Şi Tom.-catolice. în 
doxă şi corelig!onarll d-Iui I~ Mania. raport cu consilierii eparh'i1or orto-

Pentru cele 40 parohii nouă orto- doxe şi ca Dumărul poporului credin
doxe, ce sunt de a se infiinta în cursul cios, sunt de dO::Jâ on mal mult de
anului curent Îa Într~aga tară, Blse- cât s'ar cuveni. Sub acest titlu ei prl
rica ortodoxă primeşte 225 mII Let-; mese, dupA noul bllll:~t. cu mal mult 
Iar uniţilor li-s'a rezervat, pentru 10 (Urmarea in pag. 3-8' 

Insemnări pe zăpadă. 
Făcute pe nisip sau pe zăpadă, in. 

sQmnările ___ ca toale cele ce se scriu 
.la gazetă" - au aceeaş semnificatie: 
sunt efemere. Un vântulet sau un nou 
strat de zăpadă le şterge urma mai 
Înainte de a ajunge în mânile c<,!or la 
cari te gândeşti - scriind. Şi asta imi 
Închipui că O fac toti cei cari scriu •.• 
Se gândesc... Ia cineva. 

Eu, cel pulin, aşa fac. Acuma, de 
pildă, mă gândesc la cei răzvrătiti 
contra frigului. Şi asta o fac nu fiindcă 
le pot fi de folos. Nu .. Mai ales când 
ştiu că hârtia care·mi va săJăşlui rân
durile nici nu va ajunge la atâlerea 
focului din sobă. Ci mă gândesc fiindcă 
îmi sunl simpatiei. Ii văd mereu. Şi·s 
multi. Cum eşi putin pe stradă ii auzi 
înjurând şi-i vezi gesticulând de par'c'ar 
protesta contra unui guvern care scum
peşte tutunul şi urcă impozitele. 

Şi ca şi cum nici nu i·ar lua În 
sea,mă - frigul, nu guvernul! - per· 
sistă îndărătnic şi obraznic. 

Mai ales obrasnic. Căci, câtă vreme 
lumea e disperatii ne mai ştiind ce sii 
tacă, el - frigul... - le înfloreşte 
geamurile şi le flueră nepăsător pela 
ferestre. Râde de lume. Râde de par'că 
el ar fi incheiat împrumutul şi ar fi 
efectuat stabilizarea. Şi astea numai el 
- frigul - nu le-a făcut... (Se ştie 
doar că acestea Încălzesc lumea, câtă 
vreme frigul. .. ) Acesta a adus cu sine 
altceva. Zăpadă. Zăpadă pe care' căJ. 
când·o îli ruspunde cu un scârtiil ce 
te Întărită şi te enervează. Pe câli nu 
i-am văzut căutând să evite acest si
nistru şi cohitor scartâit. 

Dar n'au giisil nici un mijloc. Sin
gurul aplicabil ar fj fosl si! umbli în 
maşină. Numai că şi automobilelor li 
se impotriveşte frigul - tinându.le în 
garaje până când se va fixa dah, li
citatiei... Dacă n'o fi inghetat.o şi pe 
aceasta tot el, - friguL Că·i tare hain. 
Şi rău. In răutatea lui s'a 'ntins pe 'n. 
treaga tara de par' că pentru el se face 

Istoricul unui Club ..• 

A fost odată ca niciodată .. 

. - Pe vremea aceea e! it acolo o bancă 
liberalii în al cărei consiliu de administraţie 
era :jefui organ izatiei naţional·tărăniste. 

BJ.nca s'a mutat şi localul a rămas 
pustiu .... 

PiinE-ce in'r'o zi, deasupra intrării prin
c:pale a localului, s'a acăţat măreată Ifi 
simbolică o firmă cu un ţăran, cu un 
soare ŞI cu o seceră ... A!cge.ilc au tre\!ut şi 
loc'llul a : ămas pustiu ... 

Şi i2 tii numai ca intr 'altă zi, tot deasupra intrării 
principali! a lo::alului. s'a aciiţat mai măreaţă 
şi mai sunb('lică o altă iirma cu un cetă

ţean, o h~lbă cu bere şi o peredle de cren
virşti. ~Sp:!.;iaijtate Po.lcovits!) 

.. Şi aşa s'a transformat localul in trei 
luni elIm nu s'au transformat aitele În ani 
de zile .... 

..... Că dol;!a n'ar fi, nu s'ar povesti. 

... şi al unei candidaturi. 
5 Februarie 1029. La Banchet: 
-- Şefuloe, ~şti un .'\lcxandru cel maro; 

un Napol, on ai secolului. .. 
- Fra~ Medrea, tu, cel mai ocoş, ţăran 

de pe Mureş, le voiu alege d ~putat. 
10 Fcbmarie tH29 Un ziar poporanin· 

dependent :, .... azi o numeroasu delegatie de 
amici politici a depus la Tribunal candida
tura fruntuşului nostru Medrea Crişan, tăran 
inteligent lti cu bun alm,. Alegerea acestui 
veritabil reprezentant al ţărănimii este aproape. 
sigură." 

12 Februario 1929. Acelaş ziar popo
ran independent. 

" .... Dt l'l!itl Maniu doreşte să-] aibă pe 
0-1 V. colaborator În maturul corp .•.. 

In faţa ac~stei calldidaturi, aceea a d'lui 
D. Crişan mI poate să mai prezinte vre·o 
serio~itale, cu atât mai mult, cu cât D·sa, 
prin acest gest de indiscipllnă se consideră • 
demi!l din partidul naţional·ţărănesc ... " 

15 Februarie 1929. Voinţa poport.!lui:· 
w .•• Criş!lfie, calcă.ţi pe in;mă şi sprijine

şte eşirea lui V. Tu rămâi incuiat. fntere· 
sul nostru este că candida.tui oficial să iese. 
SpeseJo ţi le voiu 1ntoarce...... . 

- Aşa? Dupa ce am mundt ea să vi. 
scot, acum mi'ntoarceţi spatele? . 

Vreţi să mă ameţiţi cu •. ricompense? 
Staţi că v-arăt eu vouă, trădătorilor. 

.... Cronica nu ne spune ce s'a mai întâmplat 
de-alunci. .. Papistaş. 

descentralizarea. Aşa de pildă în Ba-. 
sarabia a inghetat Nistru de nu mai 
şti când eşti dincolo sau dincoace de 
el, intr'alâla de sigur şi uşor îl poli 
trece. 

De.aJtmintrelea se zice că dintr' acolo 
ar fi şi venit. deaceia ii e atât de dragă 
provincia că-eia unii ii zic Înfometată 
şi se intrec s'o alimenteze. Până acum 
ştim cu ce o alimentează dar ne ferim 
5'0 spunem. 
Căci nu e bine .. să vorbeşti de 

pâine'n casa nămândului-.... După cum 
. nici de frig in casa celui Iiiră lemne ••• 

Cam târziu, dar mi-am adus aminte to
tuş de aceste doui! zicători. Şi în conse4 
cinti! le voiu urma sfatul. 

Complectându-I cu un altul: Cei răz. 
vrătiti contra frigului să se gândească 
cii pe vremea căldurilor năbuşitoare 
l-au dorit şi 1-au chemat. Acum il au. 
Să-) suporte cu resemnare şi cu răb. 
dare - fără tutun. . 

f , 

. Trăim doar in epoca economwor .... 
~ Honn! solt qui ma) y pense. -

Vlcentiu Bugariu: 



Pdg.2. TRIBUNA NOUA Nr. 5. 

}.~~!.'!I~,I}!u~L~~J~!iO~~I!!.s~n ~naD~pl!r~ nu- De oorbă (U
fl 

tba). ~~a Gheorghe. 
strti, mal ales in ua b!serictarcA, $'aa mirul credincioşilor cetăţeni ro- ( ua Itali -
ridicat mueu glasuri, cerând inlatura- II x II d b . b bJ mani at lor hti de populatia to- gaS ca e o !ceiu pe plata de 11 lotrerup râzând, cerc·nd 8-1 Tea risipei anului pu ie - cl1ci numai CI 

de risipa se poate timbra felul nedrtpt, tală a tării, cu sltuaţia materială pasări alături de trAsura-1 tncarcatA, schimba dispoziţia: 
In care se subvenţioneaza Cultele din a cultelor respective şi cu nevoile asternând cu ingrlj re peste spinarea - PAi, n'om mai fuma, ce-om perde? 
Român fa, dÎll partea Statllll.li român lor reale I cailor trgheţaţi de jumălatc, nişte ţoale _ Nu mă gindesc eu numai la 

In cht;stiunea acea;ta, am tInut şi Iar, când colo, ce vedem? sdrenţuile. tutun. Cei drept şi aci ne.a lov!t rAu 
~u de a mea datorie, sti ridic cu~tin- N x D B 
tul Î'l Senat. pe temeiul alor doud bu- Proaspt:'1tul guvern, care in 0- - e ceare... umnezeu, ade pe noi cari turnăm tabac de pipA ca-
gete ale M.'n,steruluJ Cultelof, urlind pozffie refuza proiectul de legea Gheorghe, cu frigul acestal - il in- 1itate mal bunA, nu gunoiul care olcl 
Sd se revizuiasca sistem/Il de acum de Cultelor pe motivul cd nu e in timpinal, itrângâl1du-t mâna tremu- la ţIgani nu le trebu!e... E vorba de 
subventlorrarea Cultelor din partea Sta- acord ca principiile de libertate rAudA. sare. Dece s'a urcat acum pretul la 
fulai romdn Dar, de fel nu ml·amJăcut şi egalitale fixate la Alba-Iulia - Ce \rlne deh bunul Dumnezeu, kg. cu 50 banl?l 
de lJC inchipuirea deşa,tti, ca aceasta !Ii cd poale ·provociL ciocniri intre trebuie si indurAm cu credJnţă: aşa _ Apoi, vezi .•.. bade •.• voi! slt scu" mare nedrepfc1fe la adresa B sericei Y CI .. 

noastre şi grozava risipă ce se Jace cu Culle, acum ajuns la putere trece trebJle si fie cAci e Iarnă; dar mal cumva lucrul, - dar el contllluA ,1 mai 
banul ţării se lIa desfiinţa cu inlwzile nepăsător peste spiritul egalitar, rău ne ustură lovitura primită dela aprIns: 

Noul buget, pentru 1929, al Minis- depus in Constituţia ţării, şi peste oameni şi mal ales dela ai tăi - imi _ Dar chibrltele de ce se vor orca 
terului Cultelor este oclaslcd dovadd I 1 d 1 j CII 11 ă 1 d t dl i S ova impe e a egi u te or. rep c cu o nl1an are e n gnare n tn curs de an 1/11 cu 1 leu la cutie? 
in privinta aceasta, Felu! In cate s'au 1 i d Cu alte cuvinte: Guvernul care a g asu- e altcum blând şi duios. Tutunul domnes.! ş'a ridicat numai c" $poflt subvenţiile pentru culte tfl ace.u "-
an esle mat mull decât o surpriztl. luat cdrma ţdrU pentruca "să im- Incepul a·] imbărbăta: 20-25%. Iar cel mai de-a doua mlin" 

.. Telegraful Român'", organul mitra- prime - vorba şefului guvernu- - Har DomnuluI, că s'a incheiat - al nostru - sta scumpit cu 00'/.1 
po/iti noastre. spica/eşte din acel buget lui - intregului organism al Sta- şi imprumutul mult dorit, acum vine apoi •.. 
lucrur; de neClfZUf. Nu ne putem rtibda tului (din care face parte, zicem şi peste tara noastră belşuJluJ şi toţi _ Act areşeştl, bldeo I il tntreru~. 
de a le aduce şI noi la cunoştinţa pu- f' t d t I ti • 1" 

bit ti t I l 1 • noi, şi Ministerul Culte/ar 1\ un vom 1 n es u a ' T··tunul de c"l~tatea Inferloari "'u S'A C I pentru In eresu or pO itlc, Ifl ,1 .. .. I u '1'1 

primul loc. concentrându-le poltivit ca- caracter de strictă tegalitate, te Cu o clipire şireată şi cu un zâmbet scumpit. 
drelor festrânse şi caracterului politi:: pune in aplicare legea Cultelor, resignat, badea descoase fir de fir: - Ac:esta e glfDoiul, ce nu-I mai 
01 gazetei actsteia. De aceea, aci, ddm In punctul subilenfiilar de Stat, - Poate ci va veni belşugul pen- trebuIe aimănul. Asta o vreţi d,voBltrl. 
IIumgt o /erie de consideraţii generale, intr'un chip reva/Mfo! şi abuziv. f tru 1lniJ, dar pentru nof cel dela talpa ca noi - tiranll - să băgăm băgău, 
:fe~!il~~. n alta parte a gazetei ebteva . ş,.atunci : intrebdm, Cu drept ţării - ţAranil - cu greu si văd Ci şi tiganll.-

Dupti bugetul din ch~stiurlt, Biserica cuvânt: semne de imbunătAtlre. Giobalul Ala, 
orlodoxd - romliru'l şi sarbd - ctl Cine face confeslonallsmul filear al naIbii să fie, s'a ridicat cu _Am băgat băgh- ,1 eu, cretlnd 
mai bine de 14 milioane de credincioşi. Iii tii 1 20°' t tIt A cA-1 votu puteâ (alma pe Radea ce ma v nova Ş ma revo - 1. o pe sp narea DOas r •.. Oheorgl1e. Imi strinsel gulerul haInei 
primeşte faţd de trecut un spor d'abla tăt ? N Iii t f ă C I '1 ava peste 26 mll/oarlt Lei, pe când or O , ace a car s r g m - rez că noI. domnU, nu simtim ~ in jurul gitului mat bine, li latlnsel 
uniţii dimpreuna cu celelalte culte mi- - şi .,om striga necontenit - - Il ffltrerllp a-I abate g"ndurUr negre. mâna de implcare, el mi-a strinsi 
nor/tare, cari vor Jifdcdnd 4.l1filtoane striviţi de durere şi de ruşine, - Le simtiti şi d·voaslrA. nu-I vorbA, cu oarecare scuzi: 
de suflete, iau un spor de peste /g ori aceia cari, dmt, Uff spini dar plugarul j lldeci starea dupi pre- _ Mal lnditl-vl I la Doi clnd 
milioane. Din acest SPOT numai uniţil conJesional şi de sectarism po· ţul lucrurilor cel.:>r mal deaproape,. il Ş , 
din Ardeal iau aproape opt milioane şi litic

J 
lşi tndoapă coreJiglonarii cari sunt zilnic de trebulntă şi pe cari faceti lucruri mari fa gospodAria ata-

j umdtate. Adecii: din totalul sporulul' bu- tulul .. u numai la d-voastrX 1 - rIDI de credinţe sufleteşti şi politice le tine statul sub monopolul luI. Daci ' SA II' , getaf dJn.'acest an"de peste 45 miliOane, t sunl< ci acam ta urechi 
confesiunea unitA, care face numai a CU banul contribuabllor ro- odată ne dă o palmă cu dările, de ce 1 ... y' 1. 

unsprezecea parte, la aproape a ,asa mAnl, pălmuiţi şi ei prin acest ne mal loveşte şi cu copita la rldica- - d. -
parte dill cAt primeşte Biserica ortodoxăl inegaHtar chip de subvenţionare rea pretului de pe monopoluri... • .. -

Dupa .constatdrile .. Telegratulili·, a Cultelor? 
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Jacutecu pTeciziune şi cu indica rea p Dl. 
titlilor bugetari, aceasta confesiune Unde sunteţi, cea Sfinnl e- OCUrl ... 
singurii - spre a nu mai vorbi In piscopi şi mitropoHţi ai ţării, de 
COTlCtei şi despre celelalte tonJe$lunl nu faceţi sd VI-se audd şi res
minoritare - primeşte anual eu ce' pecte dorinţele legitime, preasfios 
putin 55 milioane mai mult decAt SI- spuse până aci, pentru creiarea 
seri:::a ortodoxă, in raport cu proporţIa unu; reaim egaltiar, din toate 

I Iar deasupra tuturora tronead imea-
sul, opacul şt Impenetrabllul bloc aL., t r 

Dup! blo:ul bJn!ţean. pe care a cum să-! zicem",? deşteptaetlmlf cetor~---l ~ 

numerici a sufletelor - Zice" Tele- 6 

era/ur - ,i cu propottia contri- punctele de vedere, al Cultelor? 
buabllor, adăogăm noi! Iar tu, contnbuabi1 român, 

Fald cu aceste sfdri de lucruri. con- pdnd când vei mai răbda bat
stilulJa noastrd ordndutşte-o deopotriva jocura ce se face cu sudoarea 
ocrotire pentru toale cUltele, aceea ce ta, cu contribut. ia ta, chivernisitd 

li> ,Date sd Insemne, cd şi sub raportal 
subvenţillof cultele trebue să fIe impAr- aşa de nepotrivit cu spiritul de 
,Uşite de ajutorul itatulul to mod "strictd legalitate şi dreptate" 7 
egatitar. ş! fncă o intrebare: Chestlu-

Iar legea Cullelor, voiaM anul nea aceasta nu prezintă, oare, 
trecut, spune şi ea Idmurit, in un interes in măsura de a fi 
articolul 31: "Ajutoarele, pe cari cuprinsă ea in programa unui 
Statul le va acorda diferitelor partid polttic? Dr. Oh. Clubaftdu'. 

Pentru neam şi pentru lJege 
fragmente, din discursul parintelui fost senalor Dr. Gh. Ciuhandu 

-4.Blsrrkll uniti loce proPlI9l1ndă tit tauril,blre şllucrelZii cu sta1istld neadeuărllte. 
at' fn r (Urmare) . dacă OU tocma~ allanţl dilltte factorii 

I o dlnea politicA, lati, cum dela conducerea bisericii greco-cato. 
le tnfAtlşeazi ttllt~ra:tura populară'" Uce ,t dintre ace,ti matadorl ai par
reJlgloasă dela Lugo! In broşura aCi- tldulul national catolieizat pc cari ti 
Iola, doctor O Flrtza, &c:lsă sub tl- subllulad lItuatura populară re lIgl-
tlul .Ualrea dela 1700 ŞI cum ,tau . . 
invrJjblt 'ară, romanli?-, după multe gloasA dela LugoJ? . 
aflrmatll cad. nu pot tas lstorlce,te, Aşa le demască tov.irăşllle: eloe se 
anirta religiouă deja 1700 adusă in . asea mAnă se aduni! 
legătură cu unirea politIcă dela Alba Domnilor Senatorii fo chipul ce l-am 
Iulia in aşa fel cA (ta pag. 55) unl- arllat, s'a desvoltat la noi ia Ardeal, 
1Hor Dr. '1. Manlu, De. A. Vaida, Dr. incuf'i de peste doauA veacuri. o 
T. Mlhall, Or. St. Ciceo-Popu, Dr. atare de .l~crurl c~ am dovedlt-o pe 
'Vasile Luclei, II se revinde că a' fj cate statlshcă intr o lucrare dia 1921 
.dus pe vremuri cea Mat aprIgi itt _ sllb titlul: Schiama romanea.eă,. aau 
ptloeotru dreptnrfle poporulu\JI, ,i Ua4rea Cit Ro-ma. 
ca el au pregătit pe Romanii din' ta. ,in acea lucrare arlt.m,cA ROfl1lnll 
.ta Uagarte pefltra mireaţa adunare ardeleot pe acea Yremeerau desbinatl 
dela Alba-Iulta dia 1 Decemvrl-e HU8\ f1ltfle oIalti iu cel puţIn 885 de "ca
Dar, mA rog, oModocŞI IfMlea' nu lItoAt l, tu afarl de cifra locaUtlstllor cu 
ftf fi flcut ,le' ceva fII treaba .~a- populaţie pUI Grtodoxl sau pur greco 
Itt.? Şt, U'IIlrea poUtld tH:2 fiear-o 111- oatoik: •• 
mal clieJ1ţU pirioteluf flreu, ,. -d~ .. 'nlntre~e 885 de lo~aUtitl. tI! 330 
"antul fIOmla. del.eaeael ... ica? cit! sate,lW'ftl organizlţH llltrohlaie de 

Dar, dacA v-iRe vorIN tocmai de Aiba amlntloui eottfl!8Hu"le, deei tot atatea 
luUa, ,i de adlluarea de acolo. astbl . cazUri de "reot' de ClOae.rool' coofe
oare, ctne profaoeazl acest .Imbolte Ilonlll, 1trht ·care prea te malte «1 
fi lemuiflcatlv ora, al Rominilmulul, le ddAroicelu ,1 le ddlralcesc ,i 

ţinut cu o~lce pret să-I inHieze d-l cari nu ştiu cum se păstreazi o uol- . 
Sever RJCU iO ziua când dsa depunea tate naţlooală pe care jertfele altora 
jurămlntul la Capşa in timp ce co- au crelat-o! 
legii dsale ti depuneau la Palat. gu-
vernul regnicolar al dlul Matllu ne·, 
mai fericit şi cu alte blocur1: blocul 10, Pdtra Opinctl 
basarabean, al dlor Stere şi HaUppa, cdlre ATon Colruş. 
blo:ul moldovean a] dlor Măcărescu 
& C·le, blocul ceti'lleoesc al tntregei 
opozlţ!i la Primăria Bucureştilor, im
potriva prlmăriatulut procurorului u
maolUltn, Dem. Dobrescu, etc. 

Toate aceste blocuri plutesc tn la
ptele şi mierea pe care Je·au revărsat 
in tară legalitatea ,1 democraţia gtl
vernnlul Maniu. 

Numit ataşat de pN
.1 într'un post nOII cre
lat la Milano. 

Tu, pentrucA m -ai plâns el sunt d'a1 '9'0"
Şi·mi seacă inima 4up'o ,irinci, 
Te ,1 'ofruptaei la talieni d'un post. 
Iar eu rămas-am tot sărac Iti proM. 
- Asta·ţi fu rânduiala a cu rost?! 
( •• Şi scuipă mai scârbit Pătru o"incă.) 

Interese'e naţionale ale Statului, dIn pagubă de energitle ce se risipesc in 
prlcio3 diferenţelor eOflfeslonale. asemenea desbinări de U.D tragic sUr~ 

I·n alte 398 sate româneşti ardelene Şit, după cum e pAcat şi de banul 
avem parohii ortodoxe cu Inflltratti românesc ce se risipeşte pentru per
S:ttl cu mioorită,1 unite, sau f,llal·e petuarea acestei dureroase desbInări. 
Ud. preoţi propTI! gre('o-catol!cl, deci Dar, d·lor Senatori, togâdultl- mi vi 
aVlzate Ja îngrlj !rea duhovnlceascA a rog, si vA arăt si alte probe despre 
preotului ortodox de multe ori. felul mălestrit, in care b:serica unită 

In schimb, noi ortodocşi! am fi a- îşI sporeşte credincIoşii, ,1 mal alea 
vat pe acea vreme - dar, evident, despre felu] absolut ioadmis:bll la 
statistica era dtf~ctuoasă - am fi care recurge această biserică, spre a 
avut numai 35 filiale ortodoxe fără benef~cia de cAt mai mart subventii 
preoti prin sate cu preoţi unitI. del.st Stat pe lângă ex~eptional rle fa-' 

Restul de 122 comune sunt filiale vorablla sa subvenţionare de care .. 
şi la noi. ,1 la dânşii, deci Ilpslte de altfel se bucuri. 
preoti ortodocşi orI greco-catolicl, SA lulm ca exemplificare cazal e 
graţie ... schismei româneşti care ne-a piscoplet greco-catollce dela Lugoj, 
desbmat şi slăbit. care are 103 parohii, situate In B.mat 

LI ce ne SUDt bune aceste cifre? şi in jlldetul Hunedoara, tn parte mici 
Sa. De arate cum prin această desbl- de tot fn judeţlll Aradului. 
nare ne-am slăbit noi inşloe pe 001, DupA o statistici Mlofsterulul Cul
-- că Statul romin trebuie si tntrelie rei ar, desigur primiti dela episcopie 
preoţt de concurenti cu baml grei al după" l-am ,.artat cuprinsul pe tl-! 
Sta~ului; ci dia pricina acestei destl- Duturi ar exista aproximativ 1.733 
nări suferi tosăşl satele Doastre pe greco-catoHc. in judetul Arad, 13.5 i6 
urma certelor confesionale, ori pe gre oo-cato li ci in judetu.1 Ttmiş-To
urma lipsurilor de erdln ·duhovoh:nc rontai, 22 290 Ir~C()·catotici 10 jud~ 
fi cultural. tltl Cara,-Severi .. 

Recomaed1a .atenţ la d,rmuitorUer 1· LaolaltA ca !'II 37 . .1568 Buftete g1!e'CO" 
StatuluI nostra, aceastl st.re 'de lu- catolice la cart daci s'ar a4Jogii 6j,*,: 
erarl, s'o ÎacadJ'ft.e totA! preocupa'lUe Illflde ll'eco-catoUoe ,dia Hunedoara, 
politicii noastre de Stat dia v+itor de altfel episcopia ar avea 1O~.071 IU" 
a'i duta IOhltla cea mai fericiti. Cicli 'lde greco-c Itolt ce. (Va urma) 
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Nr, 5. TRJBUT\'A NOAUĂ 

Judecati de propriile lor unelte. 
Pop a vorbit la Luzana de raiul. 
în care am Intrat noi toţi, far vl
cepreşedintele Camerei, d Gică Mi
cărescu a SPUII că situaţia guver
nului faţă de parlamentari se pre
zintă astfel: unii fumează şi alţii 
scuipă. 

Ca sl se vadi pâol unde poate 
duce deşăntatul sectarlsm Inaugurat 
" practicat de profeţii "noului regim

411 

cari din nefericire, conduc astăzi des
tineie neamului, deschidem in ziarul 
Dostru acestă rubrică ia care vom re-o 
"foduce din ziarele prietene guvernulUI 
lucruri ,i fapte foarte Interesante. 

Ziare prietene guvernului sunt ace
lea cari au agitat de ani de zile adu
cerea partidului naUonal ţărănist la 
cirma ţării. 

Ca să le mulţumească pentru acea
'Stă atitudine binevoitoare şi ca să le 
albă şi pe mal departe in serviciul 
său guvernul a ales pe directorII lor 
fn parlament, caodldându-I pe proprllJe 
'Sale lIste. Astfel au Intrat in Camera 
Deputaţilor domnii: P. Şeicaru dela 
Curentul, Gongopol dela Cuvântul, Fa- I 
Rure (HoDlgman) dela Lupta, Socor şi 
<lraur(Brauer) dela Dimineaţa şi Ade
.drlll ("te., toţi ale,1 pe listele naţional-tă-
răniste. Fireşte, aceşti domni nu pot fi de
cât recunoscători guvernului pentru chi
pul in care le-a platit serviciile (deputat 
=30.000 Iei pe lună) şi au tot in
teresnl să-I servească în postul de 
reprezentanţ! al naţiunII, vreme cât mai 
indelungată. 

Sunt anele fapte insA care-I scot ş! 
pe el din sărite şi lat! uneltele jllde
dodu-şl nu tocmai cuvlln clos stăpânit 

Exemple: 

Reglonaliştl şi confesfonall 
Nu este un secret pentru nimeni 

reglonalismul şi confeslonallsmul pe 
care-I practică reprezentanţii jumătătii 
• natlonale 411 a guvernului. 

Au afirmat-o altII, am afirmat-o şi 
Doi intr'unete din articolele PArintelui 
(ib. Ciuhandu. Dar poate că pe Doi 
DU ne credeţi, domnilor national-tărl
nlştl. Pe d·1 Socor, deputat majoritar 

, ti unealU politici a D-vs, condamnat 
la 5 ani Inchisoare pentru dezertare 
la Inamic, nu aveţi nici un motiv să 
nu-l credeţi. ŞI IaU ce spune d-l Socor 
In A'devăru! (or. 13846 din J 1 Februa-
1J'le c.): 

Ni s'au adresat mal multe 
plângeri dllpd caIi la minis
terul sănatăţii, numirilt se 
fac dupa considuolll de 
confesiune sau de origină 
etnică. 

Atrludlnta ministerului să
nătdtii publice, determinată 

de aceste porniri, cari se 
mamfestd mai ales in ce 
pril/eşte numirile de medici 
de plasd, a nemul/umll pe 
unii fluntaşi şi parlamentari 
majofltari, cari sunt decişi 
- dacd sistemul nu se va 
schimha - să adllcă ch~s
tiunea În discuţia parlamen
tului. 

Până la aducerea chestiunII In dIs
cuţia parlamentului, noi evide[1ţiem 
numai faptul că ministru al sănătăţii 
publice este dl Sever J)an. cunoscutul 
doctor to medicină şi savantul "mon
dial românesc" (ca să întrebuiDtăm o 
expresie curentă in A-ad). 

Politicieni inconştienţi. 
Comentând .morejudaico·scrlsoarea 

pastorală dată de Smod cu privire la 
fixarea datei Paştllor, acelaş Adevărul 
(Il Febr. c.) caută să facă o vină tuturor 
Inalt1l0r prelaţi in fructe cu S, S_ Pa
triarhul Miron Cristea pentru cele cu
prinse in pastorală şi semnate de el. 

Reproducem din Adevărul: 
Aşa precum stil scris la car

tea pasf)rald de care ne ora
pfJm .tntt1rtJtdrlle- contra datei 
de 3/ Martie ce s'au I'orml In 
unele pllrfi ale Basarabiei şi ale 
Moldovei, nu sunt dat Jrde nu
mai .unor agenţi străini, cari 
au găsit oameni credull pentru 
scopurIle lor de propagandă 
anti-romAnească-, Ci MAI 
ALES faptului cel "unii polit'
chlni III conştienţi au pregătit 
de vreo zece ani massele po
poralui In a crede că mizeriile 
de după război sunt provocate 
din vechiul regat ,i ci dela 
Bucareşti, centrul romAnismu
lui, nu poate veni nimic bun. 
a astfel de propagandd urâla 
trebuie sel-şi aduca roadele ei-" 

PreCK11I se fJede. e vorba de cwa 
Ma; mult şi mai grav mcâl o agi
taţie în jnrul Pascaliri, agitalit: 
,twt. la urIna UNtlelor-, ar putea fi 
atribuită igNoraH/ci. unor lI~chi~
persfiţii şi prejudecăţi sau fana
tism,"u; religios. 

Ne găsim: după părtr<"a Sinodu
lMi. În fafa unor agitaţii cu carac
t~r Mai Cl4prinzălM- şi tHai swbv(r
siv. Ne gasim iH foja UffQr .intre
pri"dtri sllbvrrsiv:', c1lm le cali
/iai Sinodlll, în faţa UHei acţiuni 
criminale de submj"are a uHităţii 
statului, dc răzvrătire a '!t.,or ţiHu
turi impotriva vechiului regaJ. 

Şi auos/a operă subversivă HU 

datează de azi, de ieri. SUHt zece 
aHi de când ninconştie"ţii politi
cian,- lucrea::a in se.,zul acesta in 
f/UlSsek poporului. 

U$ '" 
u .... tu .- 4n' ......... ." ,ţ • .-. ţ 

(Continuare din par. I-a) 

de trei milioane, decât ce li-s'ar cu
veni dupA "deopotriva protectlune· 
din Constitutia ţării. 

Dar tot atunci, pentru BIserica unită 
din Roma, are Statul român, in bu
getul său. 3 ... 0 mII Lei. Tot aşa are 
4:llte. 500 mii pentru refacerea semina
rului din Blaj şi alte lipsuri, cari nu 
fuseseră luate in bugetul anului trecut. 
Mal are şi pentru repara1eQ catedralei 
unite deja Blaj un milion. Dar cate
drala ort. dela SIbiu, al cărei cope
,iş şi cupolă dinpreună cu p'Îctura 
'unt stric. te, a fost refuzată tn trecut, 
dar şi prin bugetul de acum. Iar Con
sUlu1 arhidlecl'Zan a trebultd jee 
imprumut, deci pe datorie, un milion 
- tocmai cat se dA BlajulUi pentru 
catedra]a la! 

Inel ceva caracterlstlc de tot. DIn
tre functionarii catedrall al tuturor 
Cultelort cari - e ştiut - sunt sta-
1ionari in hmcţiile ]or şI lipSiţi de po
libilltatea avansărI! fn situatii şi ia 
leafă, numai funcţionarii biserIceşti dela 
Blaj au lost avansati In lefde 10f, iar 
ahor episcopII minoritare Je ingădule 
bugetul chiar luxul de funcţionari de 
~risos sau de paradă! 

In rezumat final: BIserica unită pri
mt,te - peste ce I-se cuvine, falA de 
bIserica oflodoxa, dupl raportul nu
meric al sufletelor - un piUI de 55 

. de mUioane 1 

Trilm tpoca ctlor mai indrilznt/i 
4intre toti ,oarecU bugtt/vor/, al ItatuJul 
roman !. 
'De. ~ ' •• 'atele' .......... CMe : 

·a Itlploii 10 cercurile .oate politice 1 

Exerciţii pastorale 
Ni se comunlcl iiln Şef tin că, un 

prea cucernlc părinte membru in dl
rectlunea Institutului de credit "NA
dlăcana 4ll , foloseşte ca metod de com
batere a sectel pocălte, ceaslovul .. el
nundzvanţlgului" şi încă cu pricepere 
de invidiat. Această tendintă o răsco
leşte cu atAta Ifos, Înclt chiar tn 1)
calul Instltc.tulul aprinde tămila ace
stui exercitiu, In dosul căruia mişunâ 

indreptarea credincioşilor despolati de 
rătăcltele tnvăţăturf. Intruoa dia zile, 
fă :tnd gesturi de prieten al exercl
ţiuiui pastoral amintit şi fHnd prins 
In mlnecarea functiunII de ua creştin 
care i-a adus aminte că biblioteca 
celor 32 cărţi nu cam atrage pocAinta, 
s'a ales deJa Sfinţia Sa cu o IsblturA 
la pămâot şi cu capul plin de pumni. 
E regretabil acest solu de 'purcedere 
pastoralA, şi rugăm autorităţile bise
riceşti să mai tempereze zelul duhov
nicesc al părintelUi ,eltlnean care aşa 

cum a pornit-o, mini pe toti credlo
eloşli in murăşul sectelor periculoase. 

Un Şeitintan 

conducAtoare, ci II-a dat importantA 
naţIonali mal mare de câte II-se cu
venea. 

ŞI daci nu vom recurge din vreme 
fa oltel arsen politic pentru aceştf 
,oareci naţionali, ne vom trezI cA. 
mallt-'polma.D~ ne V,Q! r.Q.ade fi ure.cbllel 

a. C. 

Sinodul arr cunoştiHţă de unel· 
tiriie lor şi co"stală 1"oadd.L aas
t~i propagande urite şi cu aMvJrai 
aHU-1"o1HQn.eşti. 

ŞI Adevdrul se intreabl cu candoare 
(vorba vine): clne-or fi aceştia? 

Se iMl>U1U ca să ştim şi cifft 
anume sunt .iNCOKŞtiNllii şi crimi
nalii politicialli·. & impune, dacă 
ei există in adevăr. să fie ilfficrafi 
iH public şi puşi la locurile lor. 

ToatA lumea ti cUlloaşte pe acel 
"polit! clanl in conştienţi, cari au pre
gatit de vreo zece ani massele popo
rului in a crede ... " anu mite lucruri. 

li cunoşti şi d-ta şi eu., II cunoaşte 
Slnodul, d-oli Stere şi Hallpa, intregul 
guvern actual (InclUSiV d-nli Sever 
Uan şi Madgearu 1)., Numai Adevarul 
ou-I cunoaşte!... 

Bietul domn Socor f Scump ti m.d 
costA dfputăţia .. 

P.ăsmerfţă in sAnul 
guvernului. 

Alt ziar prletea al guvernului este 
Curentul. Dovada o face faptul ci di
rectorul acestui ziar. dl. Pamfll Şei
caru, a fost ales deputat de Dotj, la 
Craiova, pe lista naţlon itI- tarănlsta 
Poate sA se panA riu cu guvernul care 
l-a ales, directorul unui astfet de zIar? 
De sigur că na. Dintr'o elementarA da
torie de recunoştlntă, ŞI cu toate as
tea Iată ce scrie Curentul din 14 şI 
15 Febr. c. in rtportagll polltlce de 
câte 2 ,1 3 coloane: 

După cum se ştie, parlamentarii 
Majoritari, unii nemulţumiţi de com
poziţia guvernului, alţii de felul cum 
se poartă unii dintre miniştri. au 
Început să se grupeze pe provincii . 

Ce se ştie? Se şUe cA BasarabenII 
se agitA, in frunte cu un ministru din 
actualul guvern. pentru a se da un 
portoioliu d-Iul C. St~re, marele teo
retlclal al national-ţArAnlşt!lor. tdtă ce 
a SpUI d. Pan Haltppa.la ultimul ban
chet săptămânal al majoritătllor de la 
restaurantul Suzana. 

Basarabia nu e reprezentată în 
guvern, cum ar trebui să fie, de 
omul cel mai iscusit dintre basa
rabeni, d. Const. Stere, care este 
dascălul nostru, al tuturor basa
rabenilor. 

Ac~laş membra al guvernului rela
tează Curentului in felul următor, ca
vAntările de la ban .;het: 

-II Preşedintele mesei colegiale 
şi preşedinte al Camerei, d. Ştefan 

.•• ur'. .an 

Aşadar: unii famează (clne-or fi 
aceştia 1) ,1 alţii SCUIpă (sau, poate, 
ingblt in sec ... ) 

ŞI in Moldova ••• 
Dar rhmerlta dia stnul gavernulal 

şi al majoritătllor parlamentare nu le 
opreşte la Prut; etl a cuprins ,1 Mol
dova (Guvernul actual e foarte proU
fie in tendinţe reglonallste) 

Iată ce spune Curentul (J 4. II. c.): 
Parlamentarii moldoveni manife

stă vii nemulţumiri Împotriva feluluI 
cum unii miniştri se poarti cu 
membrii majorităţii, refuzând si 
le satisfacă cererile privind intere
sele imediate ale judeţelor respec
tive. 

Din cauza nesatisfacerii acestor 
interese, unii parlamentari afirmi 
chiar că in alegerile parţiale ce au 
loc peste ,âteva zile, lupta elec
torală va fi foarte dificilă pentl1l 
guvern. 

Să nu vi se pari ci acestea sunt 
I simple reportagli de senzatIe. A doua 

zi (1~. 11. c.) acelaş ziar publici o 
scrisoare a dlul G că MăcArescu. - UD 
deputat care nu şi-a dat demisia ln 
alb, deci are curajul opiniei sale -
Icrlsoare din care extragem următoa
rele rAndurl : 

A vedea in Moldoveni intriganti 
şi conspiratorl, este o ofensă gratuiti 
adusă caracterului de permanenti 
discretie şi modestie moldovenea
scă. 

Devotamentul nostru pentru par
tid şi pentru şeful partidului şi 
guvernului sunt chestiuni de prin
cipiu şi de inimA, şi vorba Arde
lenilor .. mă rog ectare M dar C\l 

lucrurile sfmte noi nu "şuguim·. 

Interesant - nu 1 Interesant atAt 
pentru revolta abia reţinută, cAt şi 
pentru subtila Ironie ce se duprinde 
dlD ultima frazA .. 

DeocamdatA ne oprim aici. Din cele 
de mal sus - chate din zlarele:.prle
iene 411 guvernului - se poate vedea 
ce armonie desăvârşltă domnfşte intre 
conducătorii de azi al Ţării. 
Sperăm ca aceleaşi ziare prietene 

si ne mal furnizeze ,1 alte elemente. 
Şi aşteptAm. 

Gligore Armaşa. 
.·u ,.... "4n" . ... 

Binefacerile guuernului maniu. 
15 miliarde cadou pentru un Imprumut de circa 

cinci miliarde. 
Pentru un imprumut de 4 miliarde miliarde. Rezu1ti decf, că pe tot 

800 milioane lei, guvernul d-lui Ma- timpul concesiunef, trustul câştIgi 
niu, prin reprezentantul său. Mihai pentru un imprumut. cu O dobândă 
Popovicf, a acordat unui truat aueia de 7°/" circa 15 miliarde le', ill 
monopolul chlbriturllor. dauna populaţiei conaumatoare. 

Cum productiunea anuafi este, ŞI pentrucA partidul care a dat ua 
la 18 milioane locuitori, de circa astfel de blnecuvâotat (de către strAlal) 
400 milioane cutii, in conditiunile guvern, este cel national-ţărănist, adicl 
acordate trustului, Statu.I ar câştiga şi "natlonalc şI .ţărănesc· - latl tn 
un miliard, decÎ, in treizeci de ani, ce chip intelege el să fericească pe 
30 de miliarde. ţăranii cart s'au dus cu muzica Şi cu 

Concesionându-se aceest mono- drapelul in faţa urnli ca să·1 aduci 
polt Statul nu va câştiga decât 15 la putere: 

O familie de tărani consuma, tn mediu. si.,timAnal o cutie de 
chibrituri. cu 60 beti ,oare, pe care o plAtea cu 2 lei. In urma conceslu
nei va fi silită să tntrebllinteze pe an 70 cutii, fiindcă acestea vor cu
prinde tn loc de 60 beţIşoare Dumal 45, plătite CII 3 lei una. Aşa du 
orice familie săraci va da .,Stab-alui- <aşa le numeşte trustul luedez) 
210 lei in loc de 104. 

Diferinta de 106 lei plAtită de ffecare cap de familie la piUI, -este 
biral pus de guvernul d-lat Mania pe spinarea saracilor apre a face 
streinilor, in 30 ani, an cadoa de 15 miliarde. 

Şi aei este vorba Dumai despre chl- P'lIIi lan",t I Strleaţi lnalnle: .tril-
brlturl. Dar la mal socotiti ,1 diferenta lasc4 gut/unal Manill.· Strigati ",al 
de cost la .sare, la tatun. la timbre, li repede p4n4 lUI cad şi a/It .bInlJaarl" 
impunerea globali a veniturilor de. 

O ~eviratl manl cereascl"u "er- pe capal W}stra. 
Dltea actualI. - ... ~" .. <j._ ... -
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InforlDatiuni. 
Cercul de stud:i P. N. L. 

Alegerile judeţene. 
o frumoasă manifestaţie 

cetaţenească. 

Alegerile judetene din Arad. 
Cercul de studii al pal t:dllluJ naţi-

onal liberal din Arad organizeazd o La 28 Februarie c. v"r avea loc a-
lEgerile pelltfu consiliul judeţean din 

suie de conferinţe si comunicări În Arad, cel vechiu fund drzolvat de gu-

Iată Hsta candidaţilor partidului naţional-liberal 
pentru alegerile consiiiului judeţean, ce vor avea loc la 28 
Februarie c. 

sala clubului sau din Bulevardul Re- vernuJ "iegalitattr pentruca ... nu dizolva CON S I L I ERI 
gina Maria No. 10. Domnii membrd I consUMe ,o,!,un~le di~ judet" după cum 1. Dr. Mihail Mărcuş . 
ai organizatiei carI ar dori sef lind I cereau partlZanu nOUlUi regrm. 2 D I U 
astfei de conferinţe sint rugati a-şi a- Aşa dar un motiV cum nu se poate . r. oan rsu. 

, . . mal "Iegal-. 3. Dr. Adam Iancu 
nunţa sublectul la Seerttaflatul par- (De cOnd s-a constituit noua comi- 4. Romulus Verişan 
lida lui pe adresa iudicata mai ~U$. siune inertmard, legalitatea viforeşle 5. Ferdinand Pascu 

Prima comunicar! - Daminecd 24 prin tocte vechii!' consUd comunale .. ,,) 6. Dr. Gheorghe Hentiu 
Febr. c. - va /i a d-lut profesor C. . PQf!iduJ nL·tional Mera! ~otarâl!d sa 7. Pera Cuparescu . 
Stăncescu tratând ta patte la lupta. d~schlsa de guvern 

,.Despre clasele SOCial&"'. 
, raIi domnii membrii ai partidului 
sunt invitaţi. plin acest anunl. a lua 
parle. 

Serata dansanfă anuala a regimEll
tului 93 in/anterie din Aradt va avea 
loc Sâmbătă, 16 Februarie C. arele 9\/2 
seara, fn casina ojlter!lor din Cetate. 
Cei cari au palticipat la serata dm 
anul trecut, au dus cu ei cele mai 
frumoase amintiri şi au rămas con
vinşi cd cea mai /rumoasrJ. şi mai se
lectă reunire a intelectualitatii române 
d;n Arad, este cea organizatd de reg. 
93 in/anterie. 

Pentfu u$urinţa transportu'ui s'au 
luat măsuri ca autobusele să circule 
din plata Avram-Iancu spre Cetate până 
dupd miezul nnpţii. 

Conferinţe 1 
- Duminecă 17 Februarîe -

Asociatia inginerilor: 01 ing. Ştefan 
Mateescu preşedintele A. G. 1. R, 
sectia Arad, va vorbi de1'lpre: 

pentru nout conslitu Judetean, a depus 8. Vormittag Adam 
I/meri ia 7nbunalul Arad, lista can- 9. VIctor NJsta 
dldt..fdor săi. 10. Dr. Valpriu Sudu 

Cu ac~astd ocazie a a~ut loc la elu- 11. Ştefan Popovici 
bul pamdi.i.lul nostru ° frumoasă ma- . 
nifesta!e de încredere Şi simpatIe a pro- .12. Lazar Cht. beleu 
plină/ori/or, pentru 110ud candidati şi I 13, Luca Srram . 
Pf1lt,u conducătorU orgcnizati'lIlU. I 14. Gemes Matelu 

Dcş~ pentr~ susţinerea candida.turii 115. Hăl111 ăgean Atanasie 
erau In deajuns 50 pro{unpton, au 16. G urgiu Gheorghe . 
vemt totuşI. dm tot cuprlnslJl JUdeţuld, 
a;Jroope 300. Localul clubului devenind 17. Slh lIer las f. . . 
neincapător, mUlţtmea a stafionat pe 18. Or. Rohan Dlmltrte 
scori şi chiar în stradă. 19. Romulus Tăucean . 

La !r~le 12, au plecat În corpore 20. Octavian Ispravnic. 
spre 1 !lbunal, ~llde .dL prim~pre~l~ent 21. NicoJe lannta . 
G. Hargol, a lIlSCTlS asta parttaulul 
national-llbtral, pe care o pubbcăm În 22. Ardelean George Dugan 
altă par te a ziarului, pentru alegerile 23. Sas Petre 

I 

judeţene. 24. 10an Ancateu . 
Semnul listei noas/re este; • 25. Moţ Teodor 

iM 26. Gheorghe Mâtu 
27. Suba Gheorghe 
28: Don Ioan al Pom ani fi Votati. 
29. Musca Petru . 
30. Ioan Cladovan 

Arad 
It 

Curtiel 
Şeitin 
Semlac 
In eu 
Şoimoş 
Glogovaţ 
Arad 
Radna 
Chişineu-Cflş 
Pâncota 
Sânicoiaul-Mic 
Sf. Paul 
ChieT 
Căpeţiu-Radna 
Sf. Ana 
Şiria 
Chişineu-Criş 
SIria 
Păuliş 
Macea 
Şlrfa 
Cil 
Şimandul de jos, 
Şiria 
Târnova 
Curtici 
Comlăuş 
Seleus 

J 
• 

J 

.: .. ~ L 

, 
1 

Participarea la beneficii, 
la orele 1 I1/2 dfmlne:lta. 

,. , 

Palatul Cultural: Oi praf. nnlver
sitar Augustin Maior: 

Cosmogonia modernA 
la orele 5 d. m. 

- Dum!nccă 24 Februar1e 
CI~bul P. N. L. - orele 11 dlm. d1. 

prof C. Stăoces;::u va vorbi despre: 
Clas81e socia'e 

Palatul Cultural - orele 5 d. m. dl 
General C. Găvănes{.ul, despre 

Mitropolitul Andrei Şaguna 

Reprezentarii : 

Duminecă 24 februarie c. 
Turneul Teatrului AL HAM B R A 

din Bucureşti 

-'FRITZ-
Comedie muzicală în :; ade 

* ... ... 
Vineri 1 Marlie 

Turneul Teatrului National din Bucureşti 

~fl2f1Gflhll 
3 acte şi un prolog de C. RÂ-ULET 

cu Marl08ra Voiculescu, Băltliceanu. 
Ee. Nitulescu, ele. 

Biletele 18 Diecezan8 -
... 

Tinerii născutl in anul 1928, cari 
urmeati a fi recrutaţi in anul curent 
şi au dreptul ]a dispensl, sunt invitati 
a se prezenta in timp scurt la Pre
fectura PolIţIei, str. Mărăşeşti, Comi
larlatu) Circ. 1. parter stânga, uşa 
No. 41 cu hârtlUe necesare, unde vor 
primi deslu,trile necesare. .. 

Admlofslraţ!a finanelară Arad atrage 
atenţi unea autoritatilor, băncilor, so. 
cfetitUor ,1 intreprinderilor de tot felul 
ci nlarUle pe Juna Februarie nu se 
pct plătl dacă nu se justificA achitarea 
impozitelor pe 1rimestru 1 al anuluI 
1929, după cota anulal trecut conform 
legii, pAni la stabilirea noilor lmpuDerl. 

BANCA GENERALĂ A JUD. ARAD. 

CON V o CAR E. 

Confoml an, ,') şi 7 din statute D-mi aqiollal'l IIi B1\.OCli Generale a judeţului Arad, sunt invitaţi a lua pa:rto la ~ 

l,\r·a adtu\are generală ordinară, 
C~- ,·a ;\vea loc ln de 3 :\hrtie 19~9 in localul Brlncii <lin ,\f.lJ, Str. Alcxundri No. 1, ora 11 dimineaţa, 

ORDINEA DE ZI: 
1. Darea de samă a ConsUiulul de Administraţie pe exerciţiul 1928. 
2, Aţrobarea Bila.nţului şi Contului de t-fofit şi Pierdero. 
;J Dcscărcarea Consiliului de .\Jmin;5trciie şi a Censofllor de gestiu!le. 

4.. Alc\4erea a 3 Ccnsori. 
5. RcJuccrea c&?italuiui prin ~talilpilllrea ::<:ţ:uni,lor la 1:)0 lei bucata. , . . . , , . 
H. :!Ilodificarca a[t. 7, din s(aWle pentru majorarea cat'i:a.blui la. 10 milioane, Iăsandu-se la latitudme& Consiliului de Adlmmstra\te de il 

[ace etnisiuneil atunci ciind va crede necesur şi cum v:\ gă~i de cuviinţă, . " . , . . , 
, Vor putea lua. ratie la aduoerea generală toţi D·nit acţior.ari care vor depune cu cel puţin ;) ZIle mamte de adunare acţiUI'Hle lot ~~ 

Cas"" soc!ctăţii din Str. V. Alexandri No. 1. 
CONSILIUL PE M)MINJ5TRAŢIF 

ACTiV. Bilanţ inchei~t la 31 Decemvrie 1928. 
..'-....................... oiioioi ....... _·_ .. ~ ....... _ ...... - .. "" ........... --~n ....... -_ ..... ·_·';7--- i 

,

'. ~,.II : !! 7-12:;m -- I Capital . .' Cassa în numerar . 
Efecte scontata 
Efecte reeseontale 
Ccr.;1,;~i curente 

II 
: ;',' 

In.obile , 
Mobilier. • 
Dh'crse gllranţii 
CQnt de ordine 

DEBIT 

· .n;lH58f1
1
_

I
/i , Fond d~ rezervă. . 

22()<,'){JO(lI-1 6r.5fI&:jl}-' i Depuneri spre fructificare 
· Ii I , ,:1.,;;;:,2 - , Diverse conturi • • • . • 
, !: 'Iii 40î0n -,- i Angajament pentru efepte reescontate 

I 32.10001,-11 Dividen,le neridicate. • . • 
: ;1 il :::00001-! ' Interese transitollrc 

I 17234:,D 4e;l l Ordine de plată . 

· ~,:'I :1 I \ I Cont de ordine • !: 1., Benef. rop. din 1927 
!: I 1'. Bener. din anul 1923 

-1"1""'-', -Ili I-1 lG-f\,'-g,'it" ' ,t "4Vi. \ -); 
il I I 

PROFIT Ş) PERDERE. 

1 

:1/: 
'1 
.1 

·11 
'1' . i 

~ . " 

I 

Dobâllzi plătite la dep. 
Conturi curente 

:i 
spre fructificare şi ii 

l' 

, '1 il · 1; Benef, rep. din 1927 . i 
~,135iD:il-! I Dobânzi ,i Ca.mb. , :, 

Salarii • • • . 
Cheltueli de Administraţie 

. il 
'\1 
.11 

" 

492000 _1: i 
238781 -1 '--........... ! 

PASIV. ' 

1 1· 6000000
1
\-

M0707 

t

i 53891·19--
550761 -

2200000-
I 186742-

63527 -
50000 -

17:l343946 

i 
I I j , 

1835840' , I 

2S8fl5,~ 772541-

111167875791~ . 
CREDIT ! 

ID1po~ite. . • 
Eenef. rep. din 1927 
Bellef, din 1928 

· ii 
'1' . . I 

-/' 
II 

~25849-1~~ i 

"''',- ! ---- -11----
17""fll 

.... rad, la 31 Decemvrie 1928. 

Grigorie Romane.cu 
pr~dinte. 

Stefan Neamt • 
şef eonlabil. 

CONSiLIUL DE ADMINISTRATIE: . I 
Dr. Emil P. OroHa, ChriaUan Tomulescu, Dr.loan Oron. Dr. Alexandru Laur. Dr. Ăurel Novsc. Oeorge Pl.,. Pavel DArlea, 

COMITETUL DE CENZORI: 
Paul Rozvan. Virgil PopoTicl, 

TiparU! Tlpograhel Olt!cezane. Arad 
Dr. Traian Şincai, In..:g;.;..~B ... ll",!to!!!"e!!!,s_c_u_T_r_a~lft~n.;., .... ~ ...... _O_l'_O.,;_d_a_C_' o_r_D_e! 

Glfant responsabll ŞTEfAN UI{A.OA. 

" f' 


	Tribuna Noua_bw_018
	Tribuna Noua_bw_019
	Tribuna Noua_bw_020
	Tribuna Noua_bw_021

