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• • Apogeul UnUl regIm dezastI'UOS . 
N'a existat nlCl un alt' regim 

până astăzi care asemeni regimu
lui Maniu, dărâmând tot ceeat:e 
se crease bun inainte,- înlocuind 
peste tot forţa rutinară a apara
tului administrativ cu şupredul 
imperiu al diletantismului erarhic. 
să ducă ţara, orbeşte, la peire. 
Nu există instituţIe care de de
cenii purtând chezeşia utilităţii 
prin prudenta experîmentare a 
atâţior ani de muncă şi râvnă spre 
mal bine, nu este instituţie de Stat 
care să nu fi căzut sub furia ma
niacă a regjmu!ui Manîu, care 
vede în orice institutie util~ şi 
de progres o instituţie liberală 
intocmai precum Don Chichote 
vedea fn orice moară de vânt un 
zmeu primejdios. 

Dar, se poate intreba ori cine, 
in schimbaI acestei tntreceri dr. 
a dărâma tot ceeace s'a creat fo
lositor inainte, ce ne-a oferit re
gimul Maniu? Cu ce a venit re
gimul Manlu să satisfacă un in
treg curent popular care işi puse 
toată năde-j.Je3 in min::iunile pro
misiunilor demagogice? ' 

Ce a oferit Maniu acestei ţări 
care acum opt luni şi mai bine 
îşi puse increderea într'ânsul? 
Ce ne-a oferit ·nouă, tuturora, 
acela care promitea că va curge 
lapte şi mjere pe plaiurile acestei 
binecuvântate ţări? 

Ne-a oferit două duzini de mi
ni ştrU analfabeti djn toate pun\!
tele de vedere, dar cari in schimb 
îşi plătesc politele familiare din 
tezaurul banului public. 

Ne-a oferit şase sute de par
lamentari aleşi ai gărzilor verzi 
cari işi poartă titlul ruşinos prin 

slugarnica laşitate a demisiei in 
alb, dar cari în sch;mb încasează 
un miliard dt lei din birurile pe 
cari acest regim le stoarce din 
sângele nostru. 

A compromis stabilitarea mo
netară incheind imprumuturî one
roase pe spinarea ţării. 

A venit ~u o lege Administra
tivă criminală merită să distrugă 
unitatea acestei ţări. 

A mărit birurile, rezultat f'resc 
al nepriceperii cu care admini
strează bunul statului. 

A venit cu excro~h~ria Credi
tului Agricol. In sfărşit a deschs 
sub patrom'ju\ ,{uvernuiui jocurile 
de noroc cari altădată - ce de: â
d!;!re - erau opnte şi în iailnaroc. 

A incurajctt propaganda CO!1iU

nistă şi in general a ridicat ori 
ce zăgaz dând ţara pradă uoar
hiei care pe zi ce trece işi arată 
roadele funeste. 

Măcelul dela Lupenl. 

O pildă dureroasă a anarhi
zărlÎ vieţii noastre d.:! Stat pe 
care regimul Maniu o exercită prin 
toate organele sale, este măcelul 
sângeros al minerilor din Lupeni. 

In speţă cazul este următorul: 
O parte din muncitorii minicri 

din Lupeni au intrat in grevă ce
râad sporirea salariilor. 

Până aci nimic anormal, greva 
fiind o cale legală şi mult uzi
tată pentru satisLtcerea revendi
cărilor muncitoreşti. , 

Acolo insă, unde se dovede
deşte mâna criminală a guvernu
lui, este propa.ganda deş~ntată a 
oamenilor regimului printre ace
şti muncitori cari - e bine s'o 

Pentru neClm şi per-tril lJege 
fragmente din discursul părintelui fost senator Dr. Gh. Ciuhandu 
Din toate cazurile nenumărate de 

acest fel, pe care le-am denLlDţat la 
fel şi fel de autorităţi româneşti, am 
ajuns să vedem apllcându-se sanc
tiuni justiţIare unul singur predicator 
baptlst, Ioan Popovlcl dela Petrlş. 

Ce sA mal zicem apoi, dacă UIlor 
atari elemente II s'au dat voie, de că
tre unele autorităti, ca el să facă şi 
catehlzare tinerilor din părlnţf bap
tfşti!? Cathetl fără nici o pregătire, 
tăranl analfabetl mal de multe orI. 

In cursul propagandei lor, b3ptiştll, 
deşi sont numai .asoclaţle religioasa" 
totuş au făcut uz - în corespondenta 
şi slgllille lor, pre cum şi to propagan
da orală şi prin Inscrlpţlile de pe ca
sele lor de rugăciune - de titulatura 
de: "Biserică", "credlncloşl", "cult", 
etc. 

Minlstl'ful Cultelor, prin ordinul du 
No. 43.023 din 1926, le· a Interzis de 
a face uz de titulatura de "comuni
tate bisericească baptlstă". nefiind el 

• 

cult sau bisericii, ci să-şi zică: "a50-
clare religioasă baptistă", În corespon· 
denţa lor, ia slgllile lor şi pe frontis
piciul caselor de rugăciune. Dar ord;
nul acesta al Ministerului, n'a fost res
pectat, inscript:i1e pe caplştl~ lor au 
rămaţ;, in multe locuri aceliaşi, drept 
dovadă de anarhia baptistăe care nu 
tine seamă de ordinele factorilor vIeţII 
publice politice. 

Mal mult ch'ar: Ordinele mlnlste~ 
rlale opreau orice demonst,r.tl! şi pro
vocări din partea baptiştdor, şi mii 
ales se oprea propaganda lor. Ce se 
Întâmplă însă? In jlldtţul Aradului, 
de pildă, şi-au constituit 11 f.; nf are, 
cu cari mergeau rn proceslune din sat 
Îa sat, la iudeplfnirea unor acte reli
gioase de ale lor. Subprefectura jude
deţulul Arad, in că in 1925, prin ordl
dul său No. 4274 din 1925. s'a sim
ţit indatorati să dea ordin de supri
mare a acstor colindări cu fanfară, mal 
ales că şi decizlunea No. 5.734 din 

ştim - au depus jurământul na- nului. 
ţlonal· ţărănesc la Aba Iulia, in- Protecţia de care se bucură Ia 
demându-i să ia uzmtle cu cs:dt centru prefl!ctul Rozvan - care 
fimd asiguraţi că armata - din are doi fraţi scrişi RazvanYj unul 
ordinul guvernului - nu va trage. e notoriu comunist militant la 

Şi atunci când greva dtgene- Oradea-Mare, celălalt e iridentist 
rase In sabotaj, germenul ?l1arh;ei maghiar consacrat În Ungaria -
c(Jmuniste incepea să încolţească se datoreşte mt:ritului m:tăgăduit 
in între;~ga va.le a JiUlui iar su\- d~ a fi Indemnat pe comul1!şti la 
daţi! erau bombard?ţi cu pietie Aiba-Iulia şi de a fi abilul rfgl
şi răniţi cu cuţite, prff~ctul Roz- sor al orgdrlÎzării cetelor de "voi-
van dădu ordin să tragă.' ' niCI" din HU1ledoara. 

Ne into~rcem faţ t dda cei 24 Se pare că fiind in ajunul re-
morţi şi 85 răniţi victime ale gu· mani.:rii conflictul din guvern va 
vernului Maniu şi PC intr.:băm lua o serioasă intorsătură. 
cine va tr;;g'! consecinţele ace- Dl dr N. Lupu întrebat asupra 
sit'! crime? măcelullll din Lupeni a dedarat: 

Conflictul din guvern. 

Ministrul muncii Rădu·:anu silb 
care fotc·liul minist~riai se datină 
de multă vreme, a făcat o anch<:tă 
la Lllpeni şi cum era şi natural 
!-a scos vinovat pe exponentul 
d!ui Vaida pe prefectul f{ozv?n. 
Ardelenii din g'lVern sunt iT1Să de 
~'Id părere. In deosebi dl Vai.da 
?J:;tihe (;ă Ministrul Muncii are 
răspuflderea celor intâmplate, căci 
aceste tulburări sau "incidente"]o
l~a!eM cum a fost bottzată acea
s~ă crimă: şi-au avut prologul În 
lunile trt'cute şi totuşi nu s'a luat 
Hiei o măsură. 

D. 1. Răducanu a reclamat dlui 
Maniu destituirea imediată a pre
fectului Rozvan, declarând că in 
cazul când nu-i va fi satisfăcută 
cerei(:a va demisiona din guvern. 

D. Maniu care ştie că prefectul 
de Hunedoara a lucrat sllb ordi
nele sale, şovăie să satisfacă pe 
ministrul muncii, ceeace accen
tuază confl!ctul din sânul guver-

1925 a Ministerului Cultelor Interzicea 
orice acte, cari tir putl!a aduce vre-o 
jignire bisericilor recunos.:ute sau ar 
constitui demonstraţlunt impotriva ace
stor a. 

Dar în zădar. Urmând provocările 
şi demonstraţiile, am sol!citat măsuri 
repeţlte la Ministerele Cultelor şi de 
Interne, dar n'am primit nici măcar 
răspunsuri. Astfel, anarhia sectară şi-a 
făcut calca Înainte şi mal are obrazul 
să se vaite, in străinătate de persecuţie! 

Cu demonstraţiile lor, bapt!ştH au 
mers aşa de departe, in cât, de exem
plu, Îa anul trecut, cu prilejui mortII 
unui copil al baptlsmulul Mihai Belc 
din Acina (judeţul Arad) s'au adunat 
la Înmormântare bapi'ştll din toate 
satele apropiate şi fiind ziua de 2 Iunie 
- deodată cu ziua Eroilor - au tjnu~ 
serviciul inmormântărll cop!laşuJul 
până la ora 6 seara. 

Propaganda sectară deslănţultă în 
asemenea condiţii de absenţă a orcA
ror îngrădlri din afară, nl-a furat multe 
suflete cari nici nu făcuseră vreo de
claratie de trecere dela noi, cum ce
reau legile în vigoare şI azi. Aşa putea 
să citez mal ~ulte cazuri, în cari am 

,.Mortii din Valea JIului vor 
rămâne o pată veşnică pentru 
"J!uvernul-democrat" national-ţă
răflist. Cre[azd În Valea jiului 
o situaţie neprtelnică producţiunii 
iar în sfrăindtate o reputaţie pe 
care ţara nu o meritd, după cum 
eal biata, nu meritd acest guvern 
de imb~cill.u . 

Afacerea Barbu Ionescu. 
Măcelul dela'. Lupeni a fost 

parcă inadins pus la eare să in
tunece o strevezie afacere de pa
S.'lPOJt pentru aducerea in ţară a 
f(!!fIlOSului (xcroc Barbu Ionescu 
Leibovici. 
După cum era şi natural, gu

vernul d·lni Maniu care mai eri 
conspira în umbră răsturnarea a
şezământului nostru constituţional 
şi readucerea nevrednicului prinţ 
C::trol şi al orotectorului său Barbu 
Ionescu Leibovici, nu putea fi stră
in de această afacere. 

Senatorul Stateu, vicepreşedin
tele Maturului Corp a pus la cale 

cerut, de multe ori şi numai in zadar, 
deosebitdor autorităţi, să suprime a
cest furt de suflete. Metodut acestor 
amăglrl, setea din a atrage prin făgă. 
du/nţa de aj utarat e pentru cel adunaţi 
sau prin botez baptist aplicat unor 
persoane minore, care nu intruneau con
diţiile legale pentru a putea face treceri. 

Ministerul Cultelor, prin ordinul său 
No. 16780 din 1927, punea tn vedere 
şefului baptlst dela Arad desfIIntarea 
organizaţiei lor, dacă vor mal continua 
cu asemenea abuzuri. ŞI, credeţi, că 
,.şeful" s'a supus? 

In cazul unul tânăr ortodox, Pentru 
Trutla din Curtlel, botezat fără temelu 
legal la baptişti, am purtat corespon
dentă lungă cu două MinIstere, al 
Cultelor ş\ Instrucţiunii, pentru a scăpa 
printr'o decizie a tribunalului. 

Am demsoţat Ministerului Cultelor 
şi un caz dela Curti ci, unde o femee~ 
care nu trecuse la baptlştl, a fost în
gropată de aceştia fără a avea un drept. 
Cazul s'a anchetat şi dovedit intocmal~ 
dar sancţiunile au rămas. 
Rămaşi aproape întotdeauna pe jos 

cu reclamaţiile impotriva acestor tal
burătorl al ordinei, am cerut fnt'r'uD 
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pe un tânăr Dosplnescu să scoată Or g. uvernul privi .sustragerea ce-I daruri naturale, se bazeazd pe de Gyargyei(?) care pierdu lupta 
.cu acte false acest paşaport. lor aoua şcrisor a reuşit să pe- un şistem de uzurpdri. Pantheonul dela V,la/;oş, nu era maghiară. 

Intâmplarea a vrut ca afacerea coloreze afacerea de orice nuan'ă maghiar nu este maghiar.. le:" Deak Ferenc al căru nume 
să Incapă pe mâna poliţiei care politică, ori care ar fi fost acea- gen{iţl ce s'a stabUit este falsd. era sobrichetul, se numea In reali
a arestat pe exponentul guver- stă nuanţă. Selectiunea maghiară s'a operat tate Pescariu. Era român şi veni 
nului, senatorul Staicu. . De aceea vom conchide şi Doi ip străini. la Budapesta la 23 de ani ca 

Afacerea devine cu atât mai in- ca: 'intreaga opinie publică con- "Sâ trecem In revistă toate marile student; acolo fu ales deputat şi 
teresantă adăugând că la per- ştientă a acestei ţări că: nume ale istoriei cari deobicei din cauza tinerei sale vârste j se 
cheziţiunea corporală exercitată 1. "Guvernul Maniu este se citează ca exemple ale fe- zse studentul-Deak. Ac;tfel mag
asupra senatorului Staicu s'au gă- complice cu Moritz Leibovlci, cun,iităţii şi puterii geniului mag- hiadzat se făcu din el Inteleptul 
sit două scrisori compromiţătoare in incercarea acestuia de a hiar. naţiunci maghiare. Contele Teleki 
atât pentru Staicu care se do- readuce In ţară pe ex-prioci- Nagy Lajos pe care ungurii era Transilvănean de rasă română 
vedea că primeşte uu comision pele Carol". îl consIderă ca primul lor mare ca de altfel toţi arlstrocraţii ma-
de şase milioane lei pentru pa- 2,,,ln compoziţia cabinetului rege era un francez, Louis 1 (I'an- ghlari din Transilvania precum a 
şaport cât şi pentru guvern. Ace- Maoiu există un ministru care genvin de Naples) zis Louis cel declarat- o însuşi istoricul ungur 
ste doua scrisori Insă - e ex- inainte de a lua portofoliul a mare. Kemenyl. 
plicabil - au dispărut dupăce fost avocatul escroculul dela ]oa1l Hunyade guvernator al Toldy marele istorogrd al li-
dosarul tn chestiune a fost "cerce- Londra, iar azi este protecto- Transilvaniei şi fiul să Mathiaş teraturH maghiare era german 
tat" de ... d-l Vaida. rul lui. CONJi" erau Români din comi- din Budapesta şi se numea Schoe-

Senatorul Staicu a fost arestat 3. "Că un astfel de guvern tatul românesc Hunedoara. delkoPi. 
pentru fals tn acte publice şi tot I nu are autoritatea morală de Zrinyi, gloriosul erou dela Cei doi Hunfalf1Y istoriografi 
numai pentru acest fapt s'a por- a mai conduce destinele Sta- Szigeth, de care maghiaril sunt şi etnografi se numesc Hunsd-
Rit acţiune publică Impotriva sa. tului Român." Aurelian. aşa de mândrii, era un slav croat sdverjer şi sunt germani • 
• __ '_ 4' _ _ .... ,; __ ' ... ..... , -.. '"' _ şi se numea ZiIIIski (.suMc). Romancierulloka; M. e evreu; 

~Rakocsy, era- Român - cu nu- tot aşa deputaţii Helfy şi lra"yi 
mele Racuciu. Aria faimosului şi o mulţime alţii. Selecţiunea Maghiară. mars este de inspiraţie română. Andrdssy e cunoscut ca fiind 

Splculm dintr'un ziar de dimineaţA aceat Interesant articol Asiaticii veniţi din Altai cu I ţigan. 
scris de George. BlachoD in "L'europe" in anul I889' două sau trei sute de termeni Kal"oky marele cancelar aus· 

monosilabici ca intreg bagaj ar- triac. deşi era in aparenţă ma-
"Franţa este fără îndoială sin- I Ce articole bine scrise in revis- fistic şi literar n'au avut niciodatd ghiar, nu ştia UD cuvânt ungu

gura ţară din lume unde se mai tele savante ale lumii a ştiut să cea mai micd inspiraţie muzicald. reşte. 
lntâJnesc aceia ce se se cheamă inspire I 
maghiarofili. Această particulari- O intreagă coterie şi mai multe Lisst marele pianist ungur era lJ1unkac.y e un izraelit cu nu-
tate se datoreşte, evident, igno- generaţii de profesori, fii şi gineri german. .... nele Leiba născut la Munkacs, sat t 
ranţei legendare a comatriotilor at profesorilor, au fost hrăniţi de I Sosim la oamenI! marel'pe~lOadAe t~ Ungaria de sus.A:c.est simpa-
noştrii şi a pedagogii ofjciale aceasta admiraţie pentru Maghiari I I de la 1848 ~arî a,u .contnb_ult atat tiC laurent al expOZIţiei Univer- l" 

franceze pentru tot ce priveşte La urma urmei ce ne importă la legenda J~flor~rh maghiare. sale, să nu o uităm a fost acel 
situaţiunea interioară a tărilor popoarele oprimate cari nu inspiră Kossutlt fiU dm tată şi mamă care a, refu~at să prote~teze cu 
streine. In afară de Franţa sin- nici un articol strălucit? Este Slovaci, e un slav renegat. In o mulţime dtn compatrioţI săi sta- f 
gurul popor care ar avea orecari regretabil că sunt absorbiţl, cu slovacă Kossuth Inse~m~ă Ce~b: bilifi la Pari.s, con,tra insultelor t 
motive să profeseze sentimente toate insuportabilele aspiraţii la (lnţre cei 13 mar~iTl al viteJlel aduse FranţeI tn plin pa~lament i 

maghiaroflle, germanii din Austria, independenţă, de cuceritori aşa de maghiare nu este mei ~.n ungur; la Pest~ d~ Tisza cu ocazIa cen
n'au decât un dispret abia pre- simpatici ca maghlarii, aşa de chta! despre fraţd qorgey se tenarulul dm 188~. 
făcut pentru asiaticul trib, pe remarcabili prin aptitudinile şi susţme că sunt şvabl d11l Scepuş. (Credem că e mteresant de a-
care hazardul istoriei l'a legat geniul lor? N. R.) mintit că familia conţilor Apponyi 
soartei sale politice. Aşa se exprimă sau aproape, Petoefi; Sdndor, pe care sa- eS,te germană şi se ~~iama in re-

De când inţelegerea Pestei cu ultimii maghiarofili francezi, 10- vantul Saint-Rene Taillander şi ahtate Peech .. Faml11~ Bethlen 
Berlin, nu mal e pentru nimeni drăgind iluzia lor, iritaţi de atâ- Revue de Deux-Mondes (1 Oct. care se tr~ge dm Transllvani~ ?i~ 
un obiect de mister, simpatiile tea supărătoare dări de gol. 1885) şi toată pedagogia oficială Bethlen ŞI Iktar, este de ongma 
franceze pentru maghlarism s'au Ne este penibil să le urmărim franceză l'au celebrat ca mare şvăbească, dovadă că Beth~en ~e~ 
răcit simţitor. Dar tn fond, legenda Iluzia până In ultimele sale re- poet maghiar, confirmând astfel ce a fost c?ncelar al Transilvaniei 
creiată in 1848 In profitul" oli- tranşamente, şi săi tăiem aripile. judecata lui Voeroesmarty care-i sub A/J..af, avea numele de bo-
garhiel asupr:toare şi parazită a Dar adevărul Inaintea tuturora! spunea lui însuşi in 1844 "Eşti tez Inca german Wolfgangus. 
Maghiarilor, are In Franţa fideli Iluzia lor născută dintr'o serie cel dintâl poet al Ungariei", el APa!ii sunt de origine română 
numeroşi. ' de imposturi, trebue să piară ca bine, Petoefi era Sârb cu numele şi se trag din comitele românesc 

"De bună seamă, zic aceştia toate celelalte; apoi, nu e oare adevărat PetrofJich AJ~a"der Apa. 
din urmă, ne-am tnşelat asupra o faptă bună să distrugi orjce Generalul, Dembi"ski era Sârb. Vestitul Ki"ilils; Pal idolul un
liberalismului maghiarilor şi ade- legendă, care tinde să facă inte- Au/ich. Lahmer, Pottenbe.,.gt gurllor se numea in realitate Pau 1 
văratelor lor sentimente fată de resanţi nişte spoUatorl şi para- Leininge.,., Sweidel erau germani. Chinezul. Docsy Piter se numea 
Franţa; dar ce popor interesant! ziţi, făcând să se uite victimele Petru Duţu. 
Ce notă orIginală aduce tn con- lor? Dam/anilsclt era sârb Kne- Familia nobiliară Bdtlo", e de 
certul civilizaţiei europene! Ce Cea ce ne propunem se de- lIitsc" deasemenea. . origină streină. DosstJ Gheorghe 
minunate şi deosebite daruri po-I monstrăm e că reputaţia pe care Bem era polonez. Toată fina căpitanul curuţilor era român şi 
sedă! Ce marI oameni a produs; Maghiarll o datoresc minunatelor floare militară de la 1848, afară se numea Dogea Gheorghe. 

caz dat, la Talpoş din judeţUl Aradu
lui. o anchetă, ce sta şi incuvlinţat din 
partea Ministerului Cultelor şI sta ţl
Dot in luna Septemvrle anul 1927. La 
Talpo" un vechi centru baptlst, unde 
'lIU avem de o vreme preot tn loc, 
baptlsmuJ a fost de o temeritate nemai 
pomenita. Insultarea BIsericii Ortodoxe 
,1 violarea dr~pturilor el de jurlsdlcţie, 
precum şi căI curea in picioare a tutu
ror dlspozlţiuniJor dela autoritătl cu 
privire la baptlştt, formau un lanţ ne
lntr~rupt. • 

Astfel, pentru • pomeni numaI des
pre abaterile mal recente, trebuie si o 
apun, că ca abatere dela legile şi ordo
nantele fn vigoare, s'a tlnul la Talpoş, 
(n 5 Septemvrte 1929, un bolez când 
au fost botezaţi baptt,tl zece ortodoxl 
cart DU făcuseră declaratie de trrcere. 
BotedtoruJ, venit din alt! comunA era 
predlcatorul Macskăs hinoş. Era de 
fată tot atunci, Luea,a SerenoH dela 
Brăila; Iar seara, la adunare, le-a vor
bit Dan loau dIn Cluj, despre torturlle 
aplicate baptlştl10r din Targul-Murt~Ş. 

In Ianuarie 1927, predlcatoral Oh. 
Roman, dela Talpo" ne-a Insultat BI
aerlca ,1 practica Sfintei Aghiazmr, 

pentru care lucru a fost deferlt tribu
naluluI; dar bun e Dumnezeu, daci va 
fi pedepsIt, de oarece nici alte denun
turi de acest fel n'au avut rezultat. 

Destul că la 16 Septemvrle 1927, de
legatul MlnistE'rulul Cultelor, d-I NI· 
colae~Vllidescu şi-a făcut la Talpoş an
cheta, asistat de preotul mlsionar al e
parhlei AraduluI. 

Nu vă voi obosi cu citirea procesului 
verbal, ci mA mArglnesc d cItesc DU
mal raportul rezamatlv al preotului 
mislonar către episcopie, de cuprinsul 
următor: 

"Prea Sfinţite Domnule Episcop, 
"Venerat Consiliu Eparhlal, 
.La ordInul Ven, CODSt1lU Eplrhlal 

No. 4.688 din 1927:referltor la anche
tarea abuzurilor .ectarilor baptlştl din 
Talpo" pe lângă restituirea dosarului, 
Imi iau voe a Inainta următorul ra
port. 

.Ancheta s'a efectuat de cltre d-I 
Nicolae VIlidelcu, Inspector general in 
Ministerul Cultelor ,1 Artelor, in ziua de 
16 Septemvrle a. c. tn comuna Talpo" 
fiind prezent şi sabscrisaJ. Despre cele 
constatate ,'a dreut procesul verbal in 
douA exemplare, dintre care UDul ti 

alătur cu dOlarul, impreunA cu UDa • rai, care le~a verificat şi alăturat la 
copIe autentificată. dOlarul inaIntat Inaltuhtf Mlnl&ter. Astfel 

"Materialul anchetei fIInd pregătIt fn- s'a constatat. ci baptfştll au trecut t 
nalnie, grupat şi dovedit cu acte, toate dintre ortodoxl, in numărul bapt1ştlIor, I 
invlnulrile ridicate s'au dovedit ş' toa~ 283 suflete. , •. 
te abuzurile au f'Jst recunos:ute de cel II Ioan Vldlcan a dat o dec1ariţ!e 
3 predicatori baptiştl, de Gheorghe prin care recunoaşte că a fost impedt: 
Roman, Ştefan Petre şi Ioan Olcean. cat de baptlştl membri al familiei 

"S'a dovedit, că membrII asociaţiei a-şI boteza fiul' de 5 anf, care a fost 
bap~lste DU respe ctl legile ,1 ordlna- ins! "blnecuvAntat" in adunare şi tn 
ţluntle in, vIgoare. urmă a fost silit să treacă la baptiştl 

1, 1. S a constatat ci, oesocetfnd ş1 el sub ameninţarea, că fiind ginere, 
legea trecerlJor cODfeslonale, baptlştll altfel va fi scos din casA. 
au trecut in tabloul membrilor asocl· 
atlel baptlste 188 copil ortodocşi. 2. 
Au primit şi "botezat- după rftul bap
Ust 31 persoane sub 18 ani, 3. Au 
botezat, la 18 August a. c., 9 persoane 
fări si f! făcut trecere lagalA, de,1 a
veau vârsta reeeruti; 4. au cuprIns In 
numărul bapfiştllor 55 copII ortodoql, . 
ca născuţi bapt;ştl; 5. au cuprins In 
numlrul baptiştilor 2 persoane majore, 
cari nu au făcut şi na tac parte dintre 
baptlştf. 

Toate aceste cazuri au fost dovedite 
şi recunoscute de predleatorli baptlştl, 
Iar tablourile Domlnale ale respectivl
lor s'au predat d-Iul Inspector gene-

III. S'a dovedit, că membrU asocia· 
tieI baptlste s'au Ingerat 'n sfera de 
activitate a preotului ortodox, iamor· 
mintind după ritul baptist 3 ortodoxl. 

IV. Au sfiit conştiinţa UDul muri
bund, Impunâoda-I O declaratie pe pa
tul de moarte, că voieşte a se fnmor· 
mAnta după ritul baptlst. S'a constatat 
deci, ci el terorizează pe ortodoxi. 

V. Au rduzat să le conformeze orp 

dloelor superioare administrative. clip 
când ordinul prefectaref Arad No. 
30.664 din 3 Decemvrle 1926, referitor 
la intrebulntarea faofarel la fnmorp 

mintări ,1 botezurI. 
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Bocskai Ştefan principele Tran- De altfel limba ungurească ac- cu trenuri intregi in Ungaria de Roadere funeste are polificil guvernuluI. 
sHvaniei era de origină poIană şi tuală se compune pentru trei jos, spre a' fi desbot~zaţi, ma
se numea Bochka. sferturi ale vocabularului din cu- ghiarizaţi şi incorporaţi familiilor 

Familia nobiliară Battfii este vinte slave. . maghiare lipsite de braţe de muncă, 
amintită sub numele Buzard. Din punct de vedere politic şi Guvernul imaginase acum câtva 
De altfel această familie se tage militar, istoria pseudo-poporului timp să impue o redevenţă de 
din conţii Haltold de Orlamunda. maghiar a fost făcută din renega ţi 5 florini ungurilor ce ar voi să 

Familia Batthyany e de origine români şi slavi. Toti revoltaţîi, devie posesori ai calităţii de ma· 
croată. etc. etc. N R) toţi nemultumiţii, toţi ambiţioşii ghiari, sperând să atragă prin 

tu bulenţi 'r . t't I ţ~' sI modicitatea acestui tarif. Dar ni-Printre principalii jurnalişti un- r al 101$ I e or an ave 
gu ri contimporani nu se află nici şi române stau servit rând pe meni nu estimă că o astfel de 

rând de elementul maghl'ar pre cinste valoreazd un preţ aşa de 
un maghiar. ' - ridica 1. Kaas [cor este SuedEZ, Asboth cum Germani! se servesc azi ca 

de un instruml>nt POII'tl'C Atunci tariful fu sca"'zut la cin-_ englez, Fala directorul lui • C 

Pestlter Lloyd e un izraelit. Sa- De s'ar suprima din istoria ci zeci de erei tari. Dar numărul 

Găldgla regimului de azi, merge 
la scadenţă. Roadele politicei 
economice a guvernului Manlu, 
aDar În toatd trisla lor realitate. 
Era firesc să ajungem la stările 
de azi, după zece ani de dema
gogie deşanţatd şi dupd aproape 
un an de anarhie şi de risipd. 

Incompetenta democraţiei inte
grale, oscilează Între risipd şi 
rulnd. Când conducătorii unei 
ţări dau dovezi aşa de strdlucite 
de Ignoranţd şi neputinţă, ce se 
mai poate pretinde mulţimei fld
mânde şi ţărănimei inşelafe? 

Prestaţz'e .... politz·ca. 

tirienI Agai deia "Boscqem Iatt- politică a Maghiarilor acest lnsti- acestor patrioţi rămase mult sub 
io" deasemtnl. In invăţământul gatori şi agitatori streini n'ar speranţe. ASTăzi e deajuns o sim
publIc oamenii cei ma1 de seamă rămâne ~imic,o la fel s'ar În~âm~la plă declaraţie şi o operaţie care 
sunt: U"encsel ceh Hojman ger- cu istona lor lterară daca s ar constă a maghiarlza numele ca 

L h k i k Pulsky suprima termenii slavi şi operilc să ai calitatea de maghiar. Cu Dar să ddm două fapte, care 
mao, ac ~sse S ~a I marele, marilor oameni streini. Prin ei alte cuvinte dacă te numeşti Kohn ilustreazd şi ele, indestul, atâtea 
junior e pa onez, aan, inş;si Maghiarii n'ar putea sd e suficient să devii Kunl sau ilustre personagiiguvernamentale. 
chimist e bavarez., K . t O scurte ceUre apdrutd, mai e-

E. existe, precum nu există I unal e c. etc. 
Să amintim în treacăt că O hf ! ă 'i d 'd xact strecuratd, în ziare anunţă Ca să spunem adevărul, ei noarea mag ar z fi evemn tiene Horeath celebrul autor ce 'tă lţ' d ' I'ţ' cd s'a lăsat comltetelor şi con-ştiu prea bine asta şi dispereazi gratUl , o mu lme e· Israe I 1 

a meritat in Ungaria supranumele privind vanitatea şi nebunia pre- ţinură să prof,te. Monitorul Ofi- siliilor judeţene dreptul de a scuti 
de restaurator al literelor este ' 1 d' B,.j t B d ti de prestatiile in restanţd. tenţiei lor de a absorbi popoarele ela In u"apes a " u apes 
după cum îl indică numele Croat a căror paraziţi sunt şi a căror Kozlony" al cărui director Solo- Simplu şi democatic. 
ŞI că actualul şef al criticei lite- W f t mon Perenc e 'te "Int e a t Pe c1nd şoselele s'au ruinat, 

substanţa a ost ntotdeauna sin- ..' ~ I ~ pa.r n ez: d 1 B i l p't ti 
rare Sass Karoly, este sas! (De gura lor sursă de vitalitate, un roman ~10 D~v~, tnrr~lst,r~aza - cea e a ucureşt a I eş 
asemeni Herceg Ferenc cunos- Dar calculele polltlcei germane tn fiecare ZI, ,0 ~Ista ne,s~arşlta de şi cea dela Bucureşti la Ploeşti 
cutui scriitor este şvab şi il chiamă şi imbecilitatea legendei franceze 1 aSifd de patnoţl gratUItI. constiluesc o ruşine naţionald 
Hercsog; marele dramaturg şI D d 22 d' d - prefecţii regimului pot scuti 
ziarist iridentist Racoşi Victor 1i susţine in această pretenţie şi , ar e e am, de cân s'a pe sprânceand, pe săteni, de o 

I f 't 1 W R . E- vor pune totul in contribuţIe ca deschis seria patrioţiIor, nici-un obllgaţ;e cetăfeneascd de un ser-precum Ş ra e esau acoşl W i tA. • b t·, ' b'l W i g â' 1 It '" , I • I 

U en sunt nemţi şi se chiamă 1n sa ~ arZle ancno a mt:.vlt,a la, S fi, ur rom n n a pr m., sa-şI viciu pentru care erau scutiţi de 
g l't t K l. )l6.(I.l I"J' 1 Slstemul adoptat de oblIgaţIa s\:htmbe numele. Doar dOI func- Impozl't 

rea 1 a e revs. ~',l.U nur L'erenc I h' ă' d d d W '1 t· , f t t'" b . 
d t mag Iar ,In epen ent e masun e (onan au os cons ranşi sU; Cât . d I ât tI 

cunoscutul autor e tea ru e e- vexante şi tiranice pe care nu pedeapsa de a. şi pierde pâinea pier ~ ţara Ş c p gu-
vreu. N. R.) , incetăm a le semnala, pentru a să se lase botezaţi maghiari din be~c drum,urlle depe urma ace~-

In rezumat dela AtlIla n'a mai absorbi populaţiile pe spinarea oficiu. tel isprăVI de purc} ~emagogle, 
fost d cât un s'lngur mare ma ă t" t . fW ă d ' S .. ·· ... "sunt lucruri care nu mtereseazd e ~ c rara raeş e ŞI ar e care n ar a-l cItam pentru cunozltatea I ă' d I d I i 
ghiar, Tissa (se pare Însă că Ilici putea să subsiste, este mai Intâi faptului: sunt domnii 1mbrian şi pe o,"ar ŞI e guvernare a - u 
acesta ... n~a fost u~gu,r deoarece de a le tnăbuşi graiul. Când tu- Crăcrun din Banat, cari au pri~ M~nlU. • 

pr?t?pa~lnt~le famlllel care este rIşti francezi merg la Pesta ti duc mit prin telegramă oficială ordl- Excedentele d-lttZ Mad
ong1nara ~m Ineu era un anume la teatru, li se dă banchete co- nul de a se numi primul Imbrai 
Geo~ge IJt~acul de !,~, R) pioase de hârtie poleită şi asi- celalt Karacsonyi. Românii au gearu ..... 

ş~ regula ~enerala, on~ân~ un gura ţi că io urma acestei f1atări continuat să justIfice această ob- Un alt fapt de o exactitate 
ment excepţional sau acţ!unl re- a unităţii lor franceze, nu vor mai servaţie a lui Bonfinius istorio- riguroasd, şi controlattJ este cel 
marcabile. sun! atrib.~ite, u,n~i ma- merge să parcurgă cu adevăraţi graful lui Matei Corvin. »Non referitor la prosperitatea, la pro
ghiar, de IstoTlografn oflclalt, tr~- turişti toată ţara ungară, unde tanteum pro vitae guantum pro I gresul care se revarsd asupra 
bue să nu te lncrezi şi să veTl- spre marea lor mirare ar constata linguae incolumitatem pugnare vi României de când acest valoros 
fiei: totdeauna vei găsi stre/nul, peste tot ura m2ghiarului, a ti- debantur" ! demagog conduce ... destinele e-

Rassa maghiară este esenţial- ranului, dar deasemeni că In nici In definitiv pe când Pulscki conomice ale României. 
menle parazită) o parte afară de câte-va centre striga:' Pe cele şase luni ale anului 

Din punct de vedere artistic şi foarte puţin numeroase, nu există _ Nu mai sunt maghiari _, 1929 s'au importat in România 
literar, gloria sa e absolut uzur- populaţie maghiară. Şi astfel le- se in ela . produse strdine de 14 miliarde 
pată. Operele sale au fost con- genda se menţine şi se fortiflcă! CV Şir' t 1 bli t d M şi un sfert. Am exportat in acelaş 
cepute şi realizate de creere ro- In al doilea loc, marca afacere "t aCI Olsf' e, el dP,u pcate e

b 
o: interval 10 miliarde. 

â 1 St tiI . d I P t t d OI oru (ela 10 es a pro eaza D 1 . 
m neh~ s aVP'itsauă g~rman~t'ă I a U

I 
a guvehr~u.ut d~ a esta

d 
es e

d 
C că atâta vreme cât vor exista 1 uplă zece um ,de încercare a 

mag Iar a vo S -ŞI perml uxu a m2g lanza tn pune e ve ere 1 Iit' fi' h' I va Ori or demagogice, fara se a-
unei Academii. Dar limba acestei admiOlslrativ tot ceace fi stă in srae I v,ar ŞI mag ,Iar. lege cu un deficit de patru mi-
Academii, limba in care sunt putere, jurnC\lele slave de acum f!robabrl c~ un israelit va purta liarde, al balanţei comerciale, în 
redactate, imprimate şi publicate doi ani au semnalat răpiri de co- ultima cisma ungureascd. afard de alâtea alte miliarde 
documentele sal~ este cea Ger· pii slovaci dela familiile lor sub Georges Blachon. care constituesc imensul gol bu. 
mană. motiv de caritate şi transport,ţi ' ---. •• ~_ getar al guvernului Maniu. O. 

E! 23& 

VI. Au călcat ordinul MinIsterului' să-I scoată pe bJptişli şi să-I trimită I de ce aceastâ anuhle prinde succesiv' le măsuri pentru suprimarea anarhieI. 
Cultelor No, 5.734 din 1925 llumlndu- ia China. consistenţă tot mai pronunţată? Pen- Dar - Iarăşi in zadar. 
se demollstratlv .blserkă bartfstă- şi XIl. Au agitat contra autorltătilor, trucă baptlştli au fost IAsaţl la largul Dintr'o înştlnţare ce o avem dela 
IlU asociaţlt", Răspunsul ofensAtor al afirmând că baptişt!J au fost torturat! lor, să ne batjocorească, În lipsa unor divizia I-a cavalerie, cu data de 24 
predicatoruluf Ion Popa din Arad că- de autorităţi în Târgu~Mureş, Au ne- sancţiuni, şi pentru propria slăbiciune Aprilie 1927, ruultă că dosarul se 
tre oficiu parohial din Talpoş in ches- socotit toate ordloaţlunile şi au neso- a autorităţIlor noastre I In cazul dat afla şi atunci in curs de Instructie şi 
tluoea aceasta s'a predat Inspectorulul cotit Uţiş toate dispoziţiile autorltă- dela Talpoş, de asemeni, nici până azI cu toată probabilitatea, va fi cAzut sub 
general. ţllor locale. nu s'a mai făcut nimic, deşi episcopia prevederile amnestlel. 

VII. Au refuzat a scoate din sigil S'a constatat apoi, că j3ndermerla a solicitat cuvenita rt'glementare, ceia- Iată, d-Jor Senatori, In fata cAror 
numirea de "comunitate blserlceas\'ă", nu-şi face datoria, ba l-a incurajat ce ar fi fost să şi urmeze, suprlmâtld stări suntem puşI prin desmătul pro
refuzând executarea ordinului mlalste- chiar, in:!t Inspectorul general s'a vă- ac~ea comunitate baptistă, pagandel baptlste, care de atâtea ori 
Tiai No. 43013 din 926 zut s!llt a dojeni pe şeflll poittuiui de Ei, dar, neapllcându-lI-se baptlştlJor ne a calomniat in largul lumII, in 

VIII. Membrii asociatiei baptlste au jandarmi plotonluul Ştefan lovita. nici un fel de sancţiuni, ne-am trez:t vreme ce locul celor mal multI dintre 
autorizat ei pe cine să predice in adu- Constatându-se atâtea abuzuri d, cu alte indrhnell vinovate ale lor. el ar fi trebuit să fie inchisoarea. Dar 
nare; au predicat străini şi de locali- Inspector general a afirmat, că este ca- Asa de pildă, la Paştele din 1926, în aşa-I: noi nu l-a11 reglementat pe el 
tate şi de neam, p~edicând ungurrşte, zul pentru a inchide adunarea bap- com'.,na Bonţeştl (jud, Arad) a avut cu temei, iar urmarea este că el ne 
nerespectând ordinul ministerial No, tistă din Talpoş, ceiace va şi propune loc o formală revoltă a baptlştilor a- denunţă lumII fără temei! 
43.:l44 djn 926 inaltului Minister," dunaţt din mal multe sate, cari 1~2u Ţin să vă mal tnfăţtşez tncl o ]a~ 

IX, Au primit predlcatorl străini, au Ţin să costat, că acest raport al desar.nat pe plotonerul de jandarmi, turâ a cheslunel baptlste, şi a:1ume 
primit şi pe Ioan Popa din Arad, deşi preotului misionar Tr. Clblan e ~in pentrucă incercase să-I legitimeze pe latura financiară, 
au avut ordin in privinţa aceasta, au perfect acord cu cele constatate cu baptiştH a~i'Steotl dIn alte părţi. Plu- Pe teritorIul eparhlel Abrudulul există 
primit şi botezd bapttşti din alte 10- prllejul anchetei. şi atunci avem _do- tonlerul dezarmat, a fost dus la prl- astăzi mal multe capiştl baptlste, dln
calităţi. vada cea mal plauzibilă, că stăm - ia mârle; acolo baptlştif au luat pro~es tre cari 14 la număr - toate acestea 

X, Au batjocorit cultul ortodox şI pe cât privrşte atltudi[]ea baptiştilor - in verbal cu dârlsul, dH aşteaptă să se afară de două - sunt in judetul Ara
preotII lui, .aducând sfintei Biserici or~ fata celei mai îndrăzneţe bătăi de joc desintereseze de intrunlrile lorlpe vIItor, dulul şi toate sunt scrise in cartea fUD
todoxe hule oeingădultt', călcând fă- la adresa autorităţilor, a legilor ş~ ordo- şi numai sub această condiţie l-au duară ca proprietate a comunităţII 
tiş ord, No. 16,]68 al Corpului de nanţelor româneşti, precum şi a or- restituit arma. baptiste din Budapesta, încă de mai 
Armată din Sibiu, dinei sociale din acest Stat. Am denunţat cazul la Ministerul Cul- inainte de Românla~Mare, 

XI. Au agitat cOlltra Statului, că vrea Dece s'a ajuns la acest rezultat şi telor, de Răsboi ,i de Interne, cerâlld- După preluarea Imperiului de cltre 
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I ar fi izbuti sigur) - va să zică d. taful Conferinţei. Banca (aterna-! BULETIN EXTERN. 
E . - ~ " " Sonwden cere ca planul să fie ac- ţională a reparaţiilor poate avea f. 

cepta parţial, in măsura in care sediul in Londra, dar Statele· Unite iti 

Con.r.er.-nta dela Haga el nu atinge interesele britanice. nu vor participa in ia. Asta in- i 
1.' • Cum Germania introduse siste- seamnă că forţa financiară a Sta- ! 

mul plăţilor in natură, prin co- telor- Unite işi rezervă dreptul de .,11 

Georges Bfenaime scrie tn "ViC-1 sau, mai bine zis, in lăuntrul ei, menzi ce le furniza unor sate. ca liberă acţiune fată de capitalul :i 
torie", că incă din prima zi a de- pretenţiunile creditorilor Germa- de pildă România, Anglia nu ac- european, ori decâte ori acesta. d 
liberărilor la Haga s'a produs un niei, - creditor, cari, la rândul ceptă acest sistem de plată, in na- pa căuta să iese din ... subordo· iti 
sentiment de "malaise", care pro- 1 lor, sunt debitor ai Americei, - tură, In deosebire de Belgia şi de nare, adicd din ;ag. ., 
vine din faptul că apetitele Ger- sunt in inarmonizabile intre ele. Franţa, cere ca banca Internaţi 0- Voilă! , <l 
maniei se afirmă cu o aroganţă Fiecare stat cere din reparaţlunlle J nală de Reparaţiuni să aibă se- Aş putea să mal explic de ce,: p 
din ce In ce mal mare. Fiecare germane atât cât trebuie ca să diul in Londra. Temându-se totuş de pildă, Franţa are o altă poziţie, : Jt 

Intelege, tntr'adevăr, că Germ a- devină oponent, advers, şi poate că această Bancă ar putea influen- vreau să spun. aIte pretenţrunf, 11 
nia tinde să-şi realipească Re- chiar şi duşmani. Această "duş- ta asupra Băncii Engleze, In sens de cât cele engleze, faţă de planul r le 
nanla, Sarra şi Pomeranfa, dacă mănie financiară" va mânca capul de a-I micşora puterea pe piaţa V,oung:. In treacă! ami~te~c şi e: Il 
nu şi statele baltIce şi să-şi re- Conferinţei de la Haga. Iată a- internaţională, Anglia mai cere bme şa se reţin a - ca fie care: t 
capete vechiul prestigiu a cărei cum ce cere fiecare In parte: ca drepturile Băncii internaţlona- din statele mari, Anglia, Franţa, i 1 
fncarnaţie complectă era perso- Belgia. Planul Young e accep le să Jie I~mitate. Or, ~ocmal a- Italia şi-au făcut socoteala In aşa c 
nalitatea teatrală al Jul Wilhelm tat in intregime. Dar: (vedeţi că ceasta .lirmtare nu con,vIne State- fel incât să se scape cât mai cu- p 
al JI". există un dar- care strică toată lor- Unite, ne mai vorbmd de Ger rând de datoriile lor faţă de Ame- tI 
Că Germania caută să ajungă afacerea), "Banc~ Internaţională a mania. rica numai din reparatiunile ger-

la asta - este lucru foarte nem- Reparaţiunilor să albă sediul fn Germania. ProfWi şi ridică pre- mane. Fiecare vrea să obţină cât, ,a 
tesc. Dar n'are să tlnc1ă Germa- Bruxelles. . tenţii politico-naţonalistă. Acceptă mai mult posibiL De unde şi pro· i a 
nia spre situaţii care-i diminuează J l' PI 1 Y I Y (i veni nedreptatea ce se face sta- r .c lata. anu oung Se accep- p anul oung:- n fond ii e~te telor mici - in deosebi RomânieI" ,d 
prestigiul internaţional şi-I mic- tă numai ca bază de tratative. mdlferent dupa c.e plan va plati şi jugoslaviei. t ,ft 

Şorează teritoriul pe care trăieşte. p' It l' . I ţ ~I l ă ' li 

Njmenf, niciodată, nu s'a fmpăcat rin urmare a la nu e Impres 0- repa!a II e .. num~1 c~ suma or s Asta fiind situaţia, să vedem l . 
cu o situaţIe rn care se găseşte. nată de perfeeţla sau imperf~cţia fIe ,cat ,m~1 l .. mpu.tmat~) - cu co~- I dacă vreun Dumnezeu va putea i il 
Cât de bună ar fi ea. Ce să ne acestei soluţii americane, ci e mul- dlţ,',a hchldarn Imediate a chestl~ , găsi formula de compromis, da-' 11 

tumită de el numai ca un prilej unn renane, a baslnului Saare ŞI [orl'taW căre,'a să nu se comPfo-1 
mirăm cA Germania. aro~ant sau d d' ţ' . P It Il . te d t 1 tb lj C ,~ e tSCU lUni. e a a o m re- a man. a e or pos e ce. u,?1 mită Conferinta dela Haga. 
cucernic, brutal sau insinuant, cu sează ceea ce va rezulta din trata- Germama nu are de gând să pla-a 
pumnul blfndat sau verbul eJoc- tive; natural, Intru cât ceea ce va tească tot ce e datoare să plă- • _' .,. ,.,.. ....__ b 
vent, tinde să tasă dintr'o situaţie rezultat ti va conveni. tească, cere revizuirea şi a acestui ./J. 
ca sA intre fntr'alta, in care ea I t 10 . Bie d 1 '1. Franţa. E aproape in Yntrgime P an pes e ant. anca nterna- ongres e ree ame 
s'ar simţi bine. ţ' IV d R ţ" t b . .d de acord cu Belgia. Acceptă pla- IOna a e epara lUni re me se 

Vinovaţi de asta sunt aliatii. nul' Yonug, doreşte o intelegere aibă sediul in Amsterdam, Ziirich la Berlin. 
Şi această vină a lor ~ vină faţă definitivă şi totală in privinţa da- sau Base!. 

.a 
ti 

de pacea internaţională şi ete- toriilor germane fără drept de aR" . J l' . G 
renă - se- vede astăzi la Con- omama, ugos aVla ŞI recia, 
f } d J H O mai fj revizuite, cu alte cuv!nte, R~sping planul Voung, de oarece 
erinta or e a aga. ar e pu- după planul Young să nu m.ti ur-
ţfn când spun că e numai o vină partea de reparaţi uni ce o prevede, 
faţă de pacea lumiL Conferinţa meze alt plan cum după planul este prea mică tn raport cu drep
dela Haga tinde să se transforme Dawes a urmat planul Young. tele lor pretentiuni (şi mai al['s 
i I j d' d 1 d' Franţa se teme grozav - şi pe in raport cu dezastrul ce Pa pro
n ce ma gran 10S scan a tp- drept _ ca nu cumva Germanl'a 

I tic f' c· l' vocat invazia germano-austrii:ică orna 0- man Iar pe care a cu- să zică peste câţlvc ani: nu mai R ) 
noscut vreodată omenirea. In nu- In omânia şi Austria. In plus 
mărul viitor voi examina urmările pot plăU atât cât a stabilit pla- Jugoslavia, singură, cere să albă 
politice ale unei formule de pace nul Yonug, şi să i se micşoreze din un reprezentant al său tn admi-

l 1 Y d 1 ţi nou suma de reparaţie, avându-se nlstraţia Băncii de Reparaţiuni. 
- p anu uong e oar o so u e tn vedere eventuelitatea unei .a-
de împăcare a foştilor combatant;, ran]'ări" germano engleze (foarte Statele-Unile. Planul Young nu 
pe un domeniu de conturi cu- obligă cu nimic Am~rica. (Natural, 
rente. Să arăt de ce Conferinţa posibilă de altfel tn cel mal apro- fiindcă Statele-Unite sunt credi-

Cameia de Comerti şi de In- b 

dustrle din Arad, face cunoscut, t il 
t 

cA "Congresul MondIal de Rec- : 
II 

lame- lşi va ţfnea şedln~ sa co- a 
memorativă de 25 ani Ia Berlfnc; 
Între Il şi 15 August 1929. La ar 
aest congres, care va fi prezIdat :5, 

de fostul cancelar al Refchului ·]2 

Dr. Luther. vor participa afară de L 
;SI 

statele europene şi delegatii sta- 11 
telor transoceanice. Pentru con- tI 
gres care va evidenţia insemnăta-
tea reclamei in viata economică, 2 

se manifestă un viu interes fn '1 
11 

toate lumea. 
11 

= 
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dela Haga nu va izbuti. Intai, plat viitor), 'It • torul absolut al lntregei Europe), 
fiindcă: planul Young e o gene- Tot Franţa ~al ~ere moblliza- tpicşorarea părţii din reparaţii ce 
ralitate, in care nu se cuprind rea, şi internaţIOnalizarea obiga- se cuvine Statelor- Unite trebuie 
parţial, pentru a fi satisfăcute, tiunll~r germane tn, materia repa- I 8~ fie aprobată de Congresul ame
pretentiunile (natural, foarte legi- raţiumlor ce le fIxează planul rican. Cu alte cuvinte, instanţa 
time) ale niciunul stat creditor Young, supremă a rezolutiilol la care va 
al GermanieL Planul Young este Anglia, Insistă prin d. Snow· ajunge Conferinta dela Haga
o formulă amerIcană, care satis- dem, sau d. Snowdem cere in nu- dacă va aj1mge la vreo soluţie 
face in pleno numai' interesele mele Angliei,. - (dacă ar fi fo~t adoptată de toate statele partiei
creditoruluf universal: Statele- la putere un guvern liberal sau, pante - este Congresul Ameri-
Unite ale Americei. mai ales, conservator, lucrerile ar .can, Constituanta acestui stat, carle tE' r~========?!31.1 

Faţă de această generalitate, ft luat altă turnură şi conferinta ar putea accepta sau nu rezu - ,; 'ilfJ!!!I!I 
lE 

România, numArul de mal inainte al 
caplştllor a sporit, dar mal ales au 
sporit subvenţiile de peste hotare. 
Să dau aci câteva cifre spre acest 

scop, in deosebIre de sumele sosite in 
scop de propagaodA, cari nu se pot 
urmlrl. 

De pildl, pentra caplştea baptistă 
dela Semlac, cu 13 suflete de sectarl, 
au so,1t dolari americani de 70000 IeI. 
La Răpslg, cu 20 suflete, 180.000 IeI; 
la M călaca, o comună de lângă ora
ilU) de reşedlnfă eplscopeascA. pentru 
35 sectarl, 300000 lei; la Şiclău, Ju
mătate milIon Iei. Trebue să reţinem 
'aci imprejurarea caracteristică, cum 
că toate aceste comune sunt din ju .. 
deţul AraduluI. 

facă orice rJu fără frlcl de sanctiuni, 
tin să vă mal comunic d-Ior Senatori, 
ind o primejdie: cum Incepuse Bap
tlsmul incă de mal inslnte cu câtiva 
ani Iă se organizeze flnanelar, prin 
blnci poporale sAteştl. In această prI
vinţă am surprins organizaţii de blncl 
poporale in mal multe comune d:n 
judetul Arad. 

tărll să urmărească cu atenţie m'şca~ 
rea sectar! şi mijloacele lor băne"U. 
Aş putea iă luş!r puternice ecouri 

din partea foarte multor organe de 
publlcltate, chiar dintre cele politice, 
cari cereau în aceşti ani din urmA o 
grijă suficientă pentru Izolarea primej
diei sectare. Deosebit de sugestiv şI 
intemeiat scrie in această priVinţA d, 
Nichifor Crainic (.Curentu''', 20 Fe
bru::rle 1928), )'rln competenţa doctri
nară şi de cunoscâtor al mişcăriI sec
tare din vremea serviciului sâu ca se
cretar general al cultelor. Nu vreau 
decât ,ă subliniez două adevăruri pe 
care le spune d·sa: că propaganda sec
tarI este pu!;ă aproape exclusiv in legA
turi cu masseJe populare de făranl ro
mâni, uşor de dus la rAtAcire; şi că Statul 
român trt buie să iodrăsneascA a privi 
tn fată această primejdie natlonală. 

cr~dem noI. ca blserlcanl ori rn ca
litate de oameni politici, tată cum se 
prezJotă chestiunea in opinia publi
că a ţlnutul!.!1 Aradului, unde baptis
mIII Şi toate sectele au dovedit ln
drăzneala cea mal Inire. 

La Episcopie a Intrat adică un ca' 
port, acum decurând deJa uo preot 
ortodox, care ne spune că baptiştll , 

după recunoşterea lor recentă, au des
chis cu forta caplştea [oc din Jermata, 
care era închisă de autorităţi pentru 
oecontenitele certe ce existau acolo 
Intre bapt şti. Preotul ne spune, că 
baptlstul Rus lova dela loea striga 
iu gura mare, că autorităţile româneşti 
nu merită nici o atentfune, el numai 
eglezil şi amercanll, pentru că el au 
fă.:ut Romaola Mare şi el vor să o 
conducă, Orice comentariu ete abso
lut de priiOS Iar preotul. Ulmăclnd 
durerea şi ingrijorarea sa, cari suot ,1 
ale altora, adaogă: .,Mult a stricat gu
vernul prin recunoaşterea statutelor 
lor (ale baptiştilor). A incurajat ele· 
m~ntele distructive ş: a lnăbuftt Dă
zulnţele, asplraţlunfle şi nădeşdHe celor 
buni, cari ar jertft totul pentru neam 
şi lege'" 

<l 
'ti 
il 
11 
t 
~ , 

SJ mai adăogăm ad, pentru com
plectarea Informatiei despre mijloa
cele flDaoclare de propagandă ale see
te]or, scandalul Ieşit la iveală, de cu
rand la Cluj unde MlleDiştil - o sectă 

- Interzisă, numărând mult mal puţini 
adepţi decât Baptlsmul - a avut la 
dIspozitie milioane şi milioane de Iei 
ta slujba propagandei lor. 

ŞI fllndă, după cum se vede, in 
ţara această ori ,leul il este permis si 

Am demascat actiunea aceasta fac
torilor in drept, dar Iarăşi fără prea 
mult rezultat. 

Avem tnsă ...:onoştlnfe pozitive des
pre eXistenta In judtţul Arad a unor 
bănci poporale, constituite cu lofla· 
entă baptlstă, fi cu tendintă baptlltl. 

D lor senatori, mă simt foarte jenat, 
pentru că nu pot sA fncetez de a vA 
molesta cu această rtcentă şi dureroasă 
poveste a vietii noastre româneşti din 
Ardeal. . 

Biserica ortodoxA din Ardeal, tncol
ţltă de acest vrAjmaş el fltntel noas
tre religioase şi politice, care sunt see
tele, a reacţionat prin hotărtrea de la 
17 Octomvrle 1923 a congresului sAu 
mltropolltan, protestâod impotriva a
cestei snbmloărl ,1 cerând guvernul 

Care nu De fu tosA mirarea când, 
de ctJrând,am constatat, că În locul 
sancţiunilor cuvenite acestor turba
rătorl al ordinei loci ale, Onoratul 
guvern a aflat de bine .ă recunoască 
baptlsmul ,1 prin leeuta să lacura
jeze sectele ro opera lor distructivA 

ŞI atunci - abstrăgând de ceeace 
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5 Nr. 16. TRIBUNA NOUA 

i "~~ministrHtia fin~nciHră Hr~~. 
eNo. 32226 din 23 Iulie 1929. 

Administraţia financiară Arad a prl
-mlt dlspoziţiunea referitor la locasarea 

, 1Iporului de 10% asupra taxelor de 
I ' timbru şi Impozitele proporţional şi o 
I : dăm mal JOI in intregime pentru onor. 
. 1 110ştrl cetl tori. 

I PrlmlndordlnultelegraflcNo.191.118 
, dl 22 Iulie 1929 al Mln. de Finanţe 

, : prin cari ni se faca cunoscut eli ta
I ' xele de timbru şi Impozitele propor
! • ţlonale .1 progresive succesiuni prin 
1,,-!: legea votată de corpurile leguitoare 
: r .promulgat! in Momltorul OficIal No. 
I 159 bis cu incepere dela 22 Iulie 

1929 se sporesc cu 10% fn aşa fel 
că la calculul acestor 10°/. să se cu-

j
l prInde şi sporul de 20% prevăzut prin 
" tegea dIn 1 Ianuarie 1929. 
l Pentru a aplica buna Interpretare 
! .acestel legii de nou spor şi pentru 
! a nu da greşell la calcularea sumelor 
! ·ce urmează să le taxa ti in viitor vă 
, dăm unele exemple astfel cum ur
'mează: 

1. Toate cererile şi declaraţiile cari 
până acum au fost timbrate cu 10 Lei, 
ln viitor se vor timbra CII 11 Lei. 

2. Certificatele eliberate de diferite 
autorităţi cari până acum au fost tim

I brate cu 12 Lei, in viitor u vor tim
t JJra cu 13 Lei 50 bani, aci trebuia să 
. vă atregem atenţiunea că noul spor 

-de 100;. asupra taxel veche de 12 Lei 
ar fi numai de 1 Leu 20 bani care 
trebuie să fie rotunglt la 1 Leu 50 
baot, deci taxa timbrului a unui cer-
11f!catul este de Lei 13 bani 50. 

3. Tlmbrarea registrelor jurnal şi 
Inventare cari dupl legea in vigoare 
art. 4 § 19 au fost 11mbrate pro fjJă 

câte 3 Lei plus primul spor de 20°/. 
adiel cu LeI 3 60 rotungit la 4 Lei 

. :să taxeazA In viitor apUcând 10'10 nu 
,Ia Lei 3.60 ci la suma rotungltă la 4 
Lei, astfei pentru fiecare filă se va 
:socoti tncă 40 bani, care urmează să 
fie rotunglt ]a !SO bani şi aşa taxa 
·tlmbrulul uuel file va 11 de ui 450. 

4. Chltanţele enumerate la art. 4 § 
20 din legea in vigoare şi cari până 
tn prezent au fost timbrate după va
lori cu taxele prevăzute de lege plus 
lIporul 20% se vor timbra tncă cu un 
lIpor de 10%. 

De exemplu o chitanţă cu v",loare 
totre 100-lO.OOO Lei se va timbra 
astfel: 

Taxa de timbru conform lege •..... Lei 2, e. 
primul apor dd 20% cotungit la 50 bani" 50. 

Total Lei 2.50 la care calculând 
:sporul nouă de 10% ar da o sumA de 

25 banI, care Impreună cu suma de 
Lei 2.50 ar face Lei 2.75, totuşI nu se 
t!mbrează cu Lei 2.15, ci trebuie ro
lungit la 3 Lei. 
Vă reamintim că tot ce să tlmbrează 

conform art. 4813. din legea timbrului, 
fractlunlle taxelor rezultate prin calcu
lele de mal sus sub 50 bani vor fi re
tuugite la 50 bani, iar fractlunile ce 
trec peste 50 banI, vor fi rotungite 
la un leu Intreg, aceste rotunglrl nu 
le aplică la ImpozItele proporţionale 

şi progresive prevăzute la art. ]4 şi 

celelalte pentru cari vă dăm la fel unele 
exemple astfel cum trebuie să proce
daţi: 

Luăm un caz de vânzare şi cumpă

rare cere conform legII s'a taxat până 
acum cu 6% plus 20% spor adică de 
7 2% şi o presupunem că un Imobil 
vândut reprezinta după contrat o va
loare de 126000 Lei impozit propor
ţional va fi următorul: 

125000 cu 1.20% Impozit propor
ţional. . • • . • • Lei 9000. 
la care se va calcula şi noul spor de 10%. 
care făcând suma de .•••• 9000. 
totalul Impozitului va fi ..• Lei 9900 

Deci cota Impozitului proportional 
la vânzărl şi cumpărărl de Imoblle va 
fi 192% care se aplică asuprI. pretu
lui de vânzare şI cumpărare. 

La vAn zări de bunuri mobile cota 
Impozitului proporţional de 24% cat 
a fost până acum se majorează la 2.64%. 

Camhille la arI. 14. § 4. al căror 

cota a fost 0.30% şi respective 060% 
majorAndu-se cu 10% va fi în viitor 
de 033~/. respective 0.66%. 

Impozitul proporţional la acţiuni pre
văzut de art. 14 § 1 care a fost 1.2% 
să m,jorează tot cu 10% şi va fi de 
1.32%. 

Impozltu] la facturi de mărfărl intre 
comercianti ,i Industriaşi prevăzut in 
art, 14 § 13 care a fost 0.12'10 va fi 
0.14%. 

Impozitul proporţional la acte de 
antlcrezi şi acte de Ipotecă prevăzut 

de art. 15. § 1. al căror cotă era de 
1 44% prin majorarea cu 100/ 0 va fi 
de 159%. 

Aci v'am arătat in general unele 
exemple pentru a mal uşoară Interpre
tare, cunoscând că taxele de timbru 
Impozitele proporţionale calculate io 
trecut cu toate sporurile sunt majorate 
azi incă cu 10%. 
Administrator financiar, 

Caba 
Şeful secţieI. 

Dejbllkot _ .• ~ .... -
Dată fiind notorietatea acestor stări I rale, pentru a sfârşi cu anarhIa tn viaţa 

<te lucruri pe cari le-am denunţat tn de Stat. 
sarcina baptlsmulul, trebue să adaog 
o lurnurlre; că anarhia baptistă se ge
neralizează tot mai mult, dar tot atunci 
baptismul se fărămlţează in alte secte, 
ca pentlcostaliştll şi splritiştll, cari 
prezintă sImptome de grave tur burări 
de ordin psihic. ŞI atunci ne intrebăm, 
cu drept cuvânt: cu cine stăm de vor
bă din partea baptlsmulul, când el se 
flrămlţează pslhiceşte (II se pulveri
~ează lub raport social 'il 
. ŞI daci am ţinea seamA şi de acel 
moment, că examinat Baptismul din 
punct de vedere al legalttăţil sau Ile
taHtăţll trecerllor, el s'ar reduce la UD 
maximum de vre-o 1000-2000 de su
flete, atunci apare evident, că s~a fă
c~t o mare greşeală in politica rell
glOnară a Statului romAn, cind pe a
ceşti vânturi-ţară l-a luat sU pânlrea 

, pOlitică in serios, II-a acordat lIberta
~ea de pragandă ,i de invârteală, tn 
loc de a infunda temnita cu el. In ca
zul dat nu mal este vorba de o jig
nire a IIbertătli de conştlfoţl, el de 
apărarea fărll to faţa unei anarhll, ca
re pleacA dela desordlnea tn cele mo-

---

Eu socotesc d-Ior senatori, că ar fi 
mult mal just şi mal bine, ca legea 
cultelor Iă nu tncadreze Baptlsmul, 
nici in forma prapud de comitetul 
del~giltllor noştri, decat numai după 
ce va fi constatat, prin o statisticA 
oflclaM: cAtl baptlştt avem fn ţliră şi 
câtt din acela tntruneec condiţIIle de 
lfgahtate cu privire la trecerea lor la 
baptlam? 

Altmlntrell făcând, foarte mal tem, 
că tocmai 001 am dat prilej sA se a
crediteze părerea tntre baptlştl - şi 
mal apoi şi intre celelalte secte, ce 
ne-au năp~dlt şi ne năpăd~lc siste
matic - ci prea am f, slabi şi De-
prevăzătorl, şi că in această tari pot 
să se obţină drepturi mal uşor prin 
indrăsneal1 neruşinată decit prin res
pectul civic al legilor şi prin iubirea 
de ordinei 

(Va. urma) 

Iara e~te ~uuernatO ~e un ticHI~s! 
Cu toate el telefonul "Ordinei" nu 

este legat cu acela al d-Iullulfu Manlu, 
aşa cum este al dIrectorului nostru 
cu Siguranta generală. intâmplarea a 
făcut s'auz.lm tn ziua de 16 Iulie o 
convorbIre Intre prezidentul consiliu
lui de minIştri şi vlce-prez.ldentul Ca
merei, d. Pompillu lonltescu. Cel din
tai il admonestă pe cel de-al doilea 
că nu Introdusese,' inca, la tribunal 
acţiunile de daune ale muncitorilor 
din Valea Jiului contra colonelului 
Schlpor. ŞI, înaInte de-a se termina 
convorbirea d. Manlu ţinea să reco
mande subaltern ului său politic, de-a 
nu uita şă cheme tn garantie Ministe
rele de război şi Interne 

Ocupatiile de tot felul făcuseră să 
lăsăm necercetată chestiunea ce ener
vase atât de mult pe şeful guvernuluI, 
şi poate că nici nu ne-am mal fi a
dus aminte de ea dacă nu se întâmpla 
măcelul dela Lupen, cari ne-a reamin
tit de ciudata convorbire telefonică. 

Unul din reporterii "Ordinei", ln
sărclnat. in grabă. să cerceteze, dacă 
d. P. lonltescu a Introdus la Trib. 
Ilfov actiuni În numele uoor locuitor 
din Petroşani şi LupeD, De-a adus 
amănuntul, că, pe ziua de 11 Iulie, 
au fost tnreglstrate şi repartizate tn 
secţiuni 83 de plângeri contra colo
nelului Schi por, cu diferite despăgubiri 
materiale, pentru cari, Junt chemate 
in garanţie, cele două minIstere: de 
război şi de Interne. 

Am semnalat faptul - mărturisim 

CU destulă timiditate - fiindcă, deşi 
unul din red actorii noştri surprlnsese 
o convorbire la telefon, Iar reporterul 
consultase condica reglstraturel gene
rale a Tribunalului, refuzăm, totu,i. 
să credem, că s'a putut găsi un prim 
ministru atât de Inconştient, incat să 
Îndemne pe nişte muncitori, şi pe agl
tatorll lor, vinovaţi rebeliune, să 
acţioneze Statul in judecată şi să ceară 
ministerului de război, alături de ce) 
de Interne, despăgubiri in sumă de 
câteva milioane. 

Am formulat o simplă intrebare, la 
incepnt, şi am aşteptat o lămurire 

oficială. 

Deşi au trecut 5 zile, nu ni s'a dat 
nici un rrspuns. In acest timp am 
cerut şi obţin ut, dela câteşl 4 sectiuni 
ale tribunalului Ilfov, copII legalfzate 
după reclamaţiile muncitorilor şi instl
gatarllor de pe Valea Jiului. 

Op1zecl şi trei de Indivizi, tovarăşi 

politici de-al d-Iul Maniu şi muncl~ 

tori tntreglmenaţl in slndlcatul galben 
al sinistrului instigator Munteanu
cel care a provocat acum in urmă 

dezastrul dela Lupeni - cer condam
narea colonelului Schlpor cu inchi
soare, şi a ministerelor de razboi şi 

Interne pentru despăgubiri materiale, 
fIIndcă cu ocazia potollrel unei rebe
lIuni, unii din el ar fi fost arestaţI 

ilegal, Iar alţii bătuţi. 

Vom cita clteva din reclamatII, cu 
sumele de despăgubiri cerate: Valeriu 

CREMA DE FAŢA 

MAR GIT" " . 

De vdn:are pretutindeni 

MArzea, azi deputat majoritar. re
clamă, că, tn ziua când a luat cu a
salt comandamentul jandarmeriei dela 
Petro,anl, trâgând cu revolverul asu
pra maiorului Roman, ar fi fost are
stat Ilegal. Pentru aceasta cere o des
păgubire de 100.000 lei j farca, La
zir, unul din capII rebellunel de ad 
dela Lupenl, pretinde 00.000 lei, fiind .. 
că ar fi fost reţinut cu forta să nu se 
ducă la Adunarea dela Alba Iulia; 
P. Szalkay, comunist, cere 200.OCO 
lei, fiindcă spre a nu fi arestat, tot 
cu ocazia intrunirel dela Alba Iulia 
8; trebuit si se ascunzi to casl d-Iul 
Blrtalon, ginerile d-lul St. Ciceo Popp; 
Ion Badroc, comunist, reclamă 550. 
000 lei pentru arestare llegală~ VArtap 
Avram, reclamă 349000 lei; Andrei 
DrăghicJ, se mulţumeşte cu 430.000 
Iei! fraţii IOD ti Petre Miriuti, cer 
eAte 560.000 Iei, iar Vasile Lucac'J 
actual revizor şcolat' şi tovarăş al pre
fectului Rozvan, pretinde 500.000 lei, 
cu toate, că, în rebellunea de acum 
un an, dela Petroşani, se afla in frun
tea răsculatilor, far sotIa lui, diriginte 
a oficiului, postal, a tăiat firele telegra
fice şi telefonice in momentul cand 
a fost atacată jandarmeria, spre a nu 
se putea cere ajutoare militare de la 
Deva. Ceilalţi 14 de petltlonarl sunt 
toţi muncitori dela Petroşani şi Lu
penl, actuali capi ai nenorocirei sAn
geroase intâmplate dăunAzi şi fie care 
din el cer despagubiri intre 50 mii ,1 
500 mii lei. 

Suma toată cerută ca despăguclre 
ministerului de război şi celui de in
terne, se ridică pană la aproape 20 
milioane. 

ŞI, cel care a pus la cale reclama
ţiile DU este altcineva de cât preziden
tul consiliului de miniştri! 

Pentru aceasta am spus dăunăzI că 
d. Iuliu Manlu este autorul moral al 
măcetnlui dela Lupeol. 

Tot peDtru aceasta declarăm azi ci 
tara este auvernată de un tlcdlos. 

ORDINEA. ---...... 
:: ........................................................ . 
• e. : 
i ~ . . i··················· ... ················,······, .. ·· .. : 
: i Băile Şimay i 

'B d' t 'd : : ae e 100 '1 e soare : .. . 
i deschis pt. femel Marti loală ziua ,1 : 
: Vineri d.. a. Pentru bArba'i liber în : 
: fiecare zi Înainte de amiază cu el:. i 
: ceplio. :liJelor de Duminecii şi Marii. I 
: Ş I I : i trandul deschis I 

: i Lunea şI Jo\a Înlre orele 5. 8 p. m. : 
: : : ......................................................... 

. .. • • ... - uw .............. 

Aviz. 
Legitimaţiile târgului de mos

tre din Wiena se găsesc la Ca
mera de Comerţ! şi de Industrie 
din Arad. Costul lei 170. bucata. 
In baza legitimatiei se poate că
lători in timpul 12 August. 27 
Sept. fără viză In Austria, cu o 
reducere de 25% pe C. P. Aus
triace 50°/0 reducere la Intoar
cere pe C. F. R., iar pe C. F. 
Ungare In timpul 27 Aug. - 13 
Sept. cu biletul scos pe o clasă 
Inferioară pe una superioară. Le
gitimatia pentru C. F. Ungare 
separat lei 14. TârguI de mostre 
va avea loc l~ I - 7 Septembrie. 
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Apropiata prăbuşire 
• a regimului Maniu 
Citim in "Ordinea" 

A trecut mai bine de o săpIă'1Jând 
dela sângerosul episod dela Lflpeni -
şi măetlaril regimului n'au dat nici un 
semn de viaţă. Mulţumindu-se ca presa 
.Independenta" a acordat dintru Înce
put blTrevoitorul ei concurs pentru a 
gasi pe vinovaţi fie în rândurile arma
tei, fie în rândurile aedor ce au pus 
în valoare o avuţie naţională, guvernul 
nu a dat nici o lamurlre. Dercd În loc 
de ostaşii Iărei ar fi jost "voinicii par
tidului" şi În loc de capi/aUşti români, 
erau "aventurieril internat,one il" cu 
care are legături actualul regim -
ne întrebam el vinovati mai putea găsi 
independenta presd a guvernului. 

De astfel DU mai are nici un interes. 
Acuzat de colrgit săi, păr~slt şi Izolat 
de şeful guvernului şi sprijinindu-se 
numai pe "tărăniştii" regimului - dar 
DU se ştie până ÎIl ce măsură - s'a 
hotărît să mărturisească. Spovedan!a 
sa postumă va fi de aceea un act la 
adresa guvernului. 

... ŞI VINA LUI DUMNEZEU 
Mai caraghioasă dar şi mal 

cinică este atitudinea guvernului. 
In urma indicaţiunilor primite dela 
d. Maniu - d. 1. Popp - a intoc
mit "raportul oficial de anchetă 
dela Lupeni" care stabileşte că 
administraţIa nu are nici o vină. 

D. RĂDUCANU VORBEŞTE Prefectul Rosvany a lucrat cu 

Sub regimul democratic al d-Jui MonJ 

O. ~r. n. lupu Hrn~tHt ~e U~I~a Jiului 
D. de. N. Lupu Însoţit de d. 

deputat Pohatză şi d-nii Brudariu, 
Mavrodin, Florea Florea şi Pro
copovici, - aflându- se in pro
pagandă electorală, in vederea 
alegerii unui loc de deputat in jud. 
Hunedoara, - au venit azi pe 
Valea jiului. 

Ajungând in corn. Păuşan pri
marul comrnei, Iosti Belea, ajutat 
de 4 grăniceri, a oprit pe d. dr. N . 
Lupu şi insoţitorii d· sale să-şi con
tinue propaganda. La protestul 
d-lui dr. Lupu, d. primar i-a decla
rat arestaţI, ameninţându-i cu im
puşcarea în mijlocul drumului. 

şan, dintre Vulcan ş! Lupeni
f
: 

p r i mar u I - gfrat. un anume: 
Balea, lntovărăşil fiind de treI: 
soldaţi grăniceri, a oprit au/o.I 
mobilele, În care se aflau d-ru;i 
Lupa şi partizanii săi politici drr 
Pohoaţă, depl1tat, 1. Plorea, A 
Mavrodin, ing. O. Livezeanu,. 
cerându-Ie să se lase perchezm·f 
ona!i şi sd predea toate mani-/ 
jestele electorale ce ar aveai 
asupra lor. I 

noui amănunte 

, ~, dr. Lupu o~unând~lse.! 
prImarul a dat ordm grâmce-! 
r'lor Să incarce armele şi să; 
le îndrepte J3supra Jupiştilor.j 

SOJd~ţii s'au executat şi au' 
ţinut in mijlocul şoşelei timpi 

Din informaţiile ce deţ/nem din de trei ore, cu arma la ochi 
cercurile lupiste lucrurile s'au pe d. dr. Lupu şi tovarăşii 
petrecut astfel. In comuna pau- I d-sale. Mai bine informat decât această pre- asentimentul şi după indlcaţiunile 

să d. Rad'lcanu cunoaşte pe cioclU dela ministerului de interne şi d. Vaida 
L~~LA~~lifu~ w ~ Q~u ca şi Papa dela Rom~nupoate _.~_~·~n~~._-~4~.~-~t~_.~.~v~~,_·.~~~~·~---~~'~-~~-MI~-.~-~U~_~~_J 
zece zile pâclă să se hotarascd a vorbi. greşi. 
Atacat de aceiaşi presă din prima zi Organele ministerului muncii 
- pentruca a doua zi Să-I scoata şi pe cât şi personal d. Răducanu - nu 
d-sa basma curata, atacat de ministrul sunt vinovaţi - căci tInu trehue 
de interne cât şi de ajutorul acestuia să se se agraveze existentul con

II~ucn!rea r81~oiului ruso-c~inel. 
- ce-i vâneazd portofoliul. -l-a trebuit fl~ct din guvern". Fapt. extraor- Ciocnire Intre Ruşi Ş ChinezI. tmpotriva chin"zllor. Trupele se 

află in imediata epropiere a fron· 
tierei chineze. 

r 
i 
r 
i 

mai mult decât sfatul unei nOPlipentru dmar - pentru presa mdepen- Mukden. 15 (telegr. part). _ 
a articula trei fraze. Mâine, d-sa va I dentă - d. Popp găseşte că nici Guvematorul provincial Kirin a
face declaraţii presei. - ~rn~at~ . n~-i vi~ovată, că~i ~ fost nunţă, că trupele generalului Chi. Ştirile sosite din Shanghai, .Il 

ziarului "Times" anunţă că ge-. t 
neralai Galen, comandantul tru
pelor ruseşti la graniţa chineză,' a 
este de fapt generalul Blucher,' 

10 legItIma aparare. DecI vma e ang Cio Ling s'au ciocnit cu tru-
, VINA GUVERNULUI numai J~talitatea. Fatalitatea ·c~ J pele ruse. Un detaşament de ma-

D. Răducanu - a cărui vină este va urmart ~ctu~lul guver~ pân~ rinari chInezi din Shangai a 0-
incontestabilă - mărturiseşte şf viDa ce se ~a prabuşl .. ~ea ~al buna cupat două orăşele deja graniţa 
gU'Iernuluf. Oamenii reglmulu! in frUD- dovada a "armomel" dm guvern rusă 
te cu prefectul de Hunedoara sunt sunt "ambele trei atitudini" - . 
antoril măcelului din Lupenl. cum ar spune "ardeleanul" d. Inaintea inceperii Războiului 

Pentru a căuta tnsă pe autorii morali De Re - a presei guvernamen- Landra, 15. (Rador). - Patru-

un descendent al cunoSl:utului· 
general prusian Blucher, învingă-, ~ 
torul dela Waterloo, care în 1927 ( 
a intrat in armata sovietică. 

trebue să ne ridicAm până pe banca tale, a ministrului muncii şi a ra- zeci de funcţionari sovietici din 
ministerială in rândurile căreia vom portului de anchetă. administraţia căilor ferate are
găsi pe adev~ratil măcelari. Nu mai E primul semn că regimul îşi staţi la Charbin de autoritătile 
e un secret pentru nimeni şi acest trăeşte ultimele clipe de .fericită chineze au declarat greva foamei 
adevăr nu-I ascunde nici d. Răducanu. guvernare- . pe motiv că sunt deţinuţi de pe-

OI ... • OI; - -.. ......... ,.. • ..... _w - _- ste zece săotămânj, fără ca să 
• 

fie judecati. 

Banca sovietică din Shanghai 
a Jichidat, iar mobWerul său se . 
vinde llcitaţie. Sucursalele din' 
Peking şi Tientsin ale B~ncJi so~ 
vietice au făcut la fel. 

China nu cedează • 

230 de legi într'o sesiune! * Nanking, J 6 (Rador). Unul din 

Cetim În "Glasul Bucouinei u: 
Berlin

J 
15 (Telegramă particu- ~onducătorii guv~rnului ~aţion~

Iară). - După ştirile răspândite Ilst .. a d.ecl~rat ea.. r~pu~ltca chl
de guvernul sovietic, trupele ru- ne.za !ŞI pastreaza Jl ~al depart~ 
seşti, sub comanda generalului I atltudmea sa f~r~a ŞI n~ ~re sa 
Galen, sunt gata să pornească cedeze pretenţlUntlor sovleţlce. 

. Parlamentul actual într'o singură sesiune a fa
bricat 230 de legi. Este un record de fecunditate, 
Înaintea căreia fara trebue să cadă ... În indignare, 
pentrucă nu este admisibil ca un sfat să fie bine . -"'. ".... ..... .,. - _. ,- " ....... " - ,_.. . .... _-

fn~;,~n~~g~;~ds:Si~~!~f să se fabrice 230 de legi Mari frau~e la a~ministrati8 C. f. R. ~in Hra~. 
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Dacă am socoti numărul articolelor, am vedea 1. 

Intâmplarea a făcut ca ancheta d-lui Veliclu Inspector.. ( 
că s'au votat pe fiecare zi câteva sute de articole 1 general, la administraţia C. F. R. din Timişoa~a şi Arad să 
Ce seriozitate poate inspira o atare fabricatie de ducă la rezultate senzaţionale. O bandă ol'ganlzată de func
legi? Ce încredere poate avea cineva în conştiin- ţionari minoritari opera de multă vreme la C. F. falşificând 

listele de plată pe cari apoi le tncasau de repeţite ori. 
ciositatea celor ce au votat aceste legi când ome- Printre cei arestaţi nu este decât un singur român, şeful 
neşte ar fi fost imposibil a le fi studiat pe Îndelete? cassterJei Foliu Coriolan care este o, victimă a manoperelor 

Legile făcute de un Parlament, compus din ma- autorului principal Miilier Eduard. 

lb r Au fost arestati până in prezet: 
joritarii cu demisii1e în a ; făcute cu lalşă numă- Miiller E Liszka Pavel, Markus (stvan, Csanyi, Czlsar 
rătoare de voturi - cum arăta un majoritar În plină AUe;~J Balog Şi' Becker fUnd inpllcaţi in această scandaloasă 

şedinfă; ,- legile făcute la comandă şi fără dis- afacer~oţ~ cei arestaţi sunt cunoscuţi publicului arădal1 
cutie, nu pot să aibă autoritatea de-a fi aplicate şi prin neîntreruptele chefuri pe cari le făceau din banii de-
nici nu pot pretinde a fi lăsate să dăinuiască. Sunt lapidaţf. ' 
atjnse de un vifiu originar care le va face să treacă. După calculele aproximative administraţia C. F. R. a 

curând în -arhivele statului! - păstrânduse ca do-I fost P~~~i!~a c~O~~r~:ă~~nrn!I!:~re~1 vIItor al ziarului nostru 
cumente ale unei guvernări democrate. vom reveni cu amănunte senzaţionale. _ 

Girant responzabll: FLOREA MOŢ Tiparul TIpografiei DiecezaneJ Arad 
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