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Declaraţiile fruntaşilor 
partidului naţional-liberal. 

La clubul centr&l al partIdului liberal, dt Il Bucureşti, a avut loc săptă
mAoa trecuta o adunare la care au luat parte tO\1 f, untaşU partidului nostru, 
parlamentarii actuait şi foştII parlamentari precum ş' rl:'prezentanţli tuturor 
organfzi!tlilor judeţeoe. -'- Organizaţia noaltrA • fost reprezentată prin d-nil 
J)r. M. Mdrcuş şi proj. Dr. D. Manolescu., foşti senatori. 

IatA o parte dia declaraţiile făcute de d-eli VlOtllă Brltlanu şi 1. n Duca: 

0-1 Dintilă Brătianu despre 
alegerile judetene de la tlrad -

l1umlnarea opiniei publice de viaţă, c:Ş' cum se cuvine sub 
OpinIa publicA trebue si fie sufragiui unIversal. 

lummată, spre a putea cunoaşte Stăm deCI In rezervA, nu pasivă, 
turn se cuvine şi just, toate par- dar actIvă 
tidele. In ace4 interval avem ca prin-

E bine ca pe viitor sA nu mai cipală gljă să stăm cu arma la 
poată fi dusă cu minciuna. picior, să tmptdlCăm anarhia şi 

A~este trei luni au servit, sunt să nu lăsăm ca oamenii să-şi 
c;onvins, foarte mult. piardă nădejdea. 

fllegerile de la fi rad. Trebue reacţionat dar pe toate 
chE'stluniie locale. 

E caracteristic, exemplul dela Să se vadă preocuparea con-
Arad. stanTă pentru interesul general. 
. Am dat acolo lupta In condiţii Parffdul liberal rămane de5chis 
foarte grele. . ' oamenilor cinstiti şi de muncii. 

Procesul de Idmurlre a opimei , .. .. 
publice se Jace chlar mai repede Orgamzaţllie r~oastre să răm~na 
decât credeam. pretutmdeDl dt"s~h,s,e p~ntru ~oatt' 

Era o alegere cu caracter local, elementele' bune-, cinstite ŞI de 
pentru consllJile judeţene şi con- muncă.. ... 
lin!;entul nostru a sporit simţitor Nu mI-e teamă, de vIItor. Part1~ 
dela alegerile generale. dul nostru e pdrt~d. naţional, că:~ 

E simptomatic şi dovedeşte ctl caracterul R.0m~?le,1 e rom~ne:sţ; 
In popor existd un bun simţ re- In marea lUI rr~.';lJO(\tate, e sl~gu 
marcabil, care incepe a fi trezit. rul ţi cu adevarat democratic. 

Congresul Partidului. Cuuantarea d·lui 1. G. Duca 
Congresul partidului va fi la D·sa roagti PI/ Ş dmf,i orgllnizaţulor 

toamnă, pentru ca el să se ba- judeţene sa convo'lce comitett cât mm . 
larl!i, fn cari sa mpărtQşeascd Ideile ŞI 

:leze pe lămurirea defimtivă a 0- dlrecllvele pcrtidlllui În momentul acestu, 
piniei publice. Va începe ope a de reorl?anizare ŞI 

Un contact permanent trebue Re VOr revizui toate organ'iUlfiile 
deci păstrat; îl Impune sufraglul comunale. 
universal şi Iămunrea populatIei. El8mentelenou,i, de fftltnoo sunt 

Trebue să faceţi ca partidul bineven'iee. Tuţi cei mIINi CI/şi ctl 
carota ar putea sa li se reproştzt ceva 

liberal să funcţioneze in adâncime, din punct de vedere moral să fte în 
iar organizaţiile locale să fie pline lătuf'aţ'. 

Cronica dramatică. 

T E A T R ULa R A Ş E NES c. 
Scampolo: Fifl Mihailovits - Plicul - Scrisollrea pierdută - Obscenităţi 

desgustătoare - Pentru comisiunea teatrală -
de nI. Conslantinescu. 

După demnal spectacol dat de Dna I mal multe rolurl; tn toate a fost dt'o
M. Volculescu cu dramatica opera a potriVă de impresionantă - dar a im
lui C. Râulet "Papagalll", au urmat preslonat mai ales in "Sorana" şI in 
la Teatrul orăşemsc o serie de repre- .ScampoJo·, adică tn acele roluri cari 
zentanţn cari ne-au mobilizat la teatru dau posibilitate actorulUI să-şi mani
aproape din două in două zlle. teste emotivltatea proprie. Şi d-ra 

O primă observaţie. Nu s'ar putea MI hailovlts este o emotlvl. Deci o 
eoalona de către Primărie - ŞI cu admirabilă Interpretă a rolurdor cu 
avizul oDor. comlslunl teatrale - in adânc inţelt"s omenesc sau a acelora 
aşa Iei spectacolele încât să DU avem care conturează pe invlnşli vlf.>ţll. In
aglomerări de reprezentanţlunl, dupa zestratA cu multe calitAţl. intre care 
uoele prea iodelungate pauze. 8g10- o voce aptA de cele mal subtile naan
merAri cart dăunează lil.Îleşte şi ma· ţări şi gratIe cllrela ar putea aborda 
teriallceşte .tât spectatorilor cât ,1 orice rol de ingenuA, D-ra M\hdlloVlcl 
turneelor? şI-a câştlgat, pretutindenf unde a apA-

• rut pe scenă, slmpatllle unanlme ale 
010 reprezentanţtlle Teatrlliui de vest spectatorilor. Conştllnt1ozitatea muncit 

am desprins două lucruri: talentul de· a adăogat talentului d· sale . indemâ
Iăvârşlt Cll care dra Flfi Mlballovlts narea şi intr'o oarecare măsură sigu
De-a redat pe Scampolo ,i premiera ranţa scenlcă, pe care le gAseştl nu
• Plicul"-ul lui Rebreanu. mal la actorII consumaţi - deşi d-ra 

Pe d-ra Mihal10vits am văz.ut-o tn N.ihailovicl DD ,I-a trecut nici ultimul 

Vor fi în Ardeal, ronvocdri pe centre, 
la Braşov, elu;, Oradea şi Timişoara 
organizaţilie vor fi JOI m li' dm ele
mente 10 ~aJe cât mIIi numeroase. 

Partid/ti, l'lbe'l'al tt'ebue 3d fltJ 
în continuă acti"vitate, preuntttn
d.(··se la toate lu.ptele: 1,. can"tr;le 
fluricole, de m'U,,~tt fi de colne'1'f, 
Itt federale, Iti, t:omisiile comunale 
1/' Judelt-'1U· 

Un contact permanent cu massele 
trebue păstrat 

O-sa Însista ca organizatiile jude. 
trnt sa com',nict centlu u toate abu· 
zunle şi sam'lvolnicitle ce se comit, 
pentru ca pe baza Jor sti st acţioneze 
act. tocmai tn interesul populaţiei. 

Programul partidului care n'are 
nevoe să fie schimbl/t. va fi totuşi pus 
la punct, cAci puterea partidului 
nQst"." a stat tocma' în evoluţie 
contin'ld, fi stat în fruntea C'U'1'e.
telor. N'a Just nici un moment cu 
ochii indreptati spre trecut, ci spre 
viitor. 

De nevoile reale ole masselor am 
finut şi vom "ne continuu seamd. 

Rezum deci. inchee d·sa: organizate. 
activitde ŞI SIguranţa in isbânda finald 
a partId :llui nostru. 

Sfich i uiri. .. 

De gura lumii .•.• 
Suntem Informaţi, că la comuni car. 

oficială făcută Ministerului de Interne, asupra 

rezultatului alegerilor Judeţene, d·L Dr. Au~ 

gustin Laur, subprefectul judeţului Arad. 

a binevoit să. adaoge io. telegramă o pro

\ioasi informaţiune şi anume că aUtH4,-.,J 

IUlJşJeplaJ de tI.are tII volJfrilor Ob/iHUU tU 
lisla parlid"Zui liberal s~ IxplJC4 prill 

I:oncursul 141iş Ql LupişJilor li al AVIr4~'" 

caHilor. 

Rugăm pe d·l Dt. Lazar, să tămâe cre

dincios misiunei domniei sale do funcţiOna( 

cie carieră, cum Îi pLace să. se intituleae. 
in momentele dIficile. 

1)e altminteri auntem con vinşi ci iruor. 
maţiunile primi.e sunt scornit. de gura lumii ,i Qo babelo răutăcioase, şi în conaocinţl 

chiar ,:1-1 Dt. Augustin Lazar, ta persoanA. 

ae va grăbi aă ne trimeată o energici ti 
categorică desmÎnţire. 

l'entru d.l Cornel Lutai şi 
pentru cetăţenii I\lunicipiului. 

In Nr. 6 din 3 Martlt c, am pus 
câteva Intrebări d lui Or, Corntl Luţai, 
pn.)~dlntele comlsiunU Jnterimare a 
ora,ulul Arad •. 

Intre altele voIam să ştim daci Dsa 
a luat parte la cumpărarea celor 2 
au10buse Fard ca reprezentant al co· 
mist~1 lnterlmare a municipiului sau 
ca repn'zt>nt=lnt al firmei "Ford
(i\blonczy «Busztln) al4" cărei IntE'rese 
le apără ca advocat de vre-o zece ani. 

DI Or. Luţai n-a binevoit să ne 0-
!loreze cu vre-un răspuns. In schimb 
a facut nişte declaraţtuni amare p~Dtru 
locuitorii AraduluI, cărora nu le mal 
poate fiice surprize de Paşti, intr'uo 
Z1ar unguresc. tE foarte Daturall zia
rele ungure~tl sunt mal serioa!<e) 

Pentru cel cari nu cite~c ziarele 
ungureştI, ne tnsărdnăm noi il pre-: 
c'ză!n unele lucruri in legatură cu io
trrbarea de mat sus. Ş -I:mume: nu 
şti m dacă dl Or. Cornel Lutai a reprezen
tat Primăria sau hrma "Furd" la cum
părarea autobu6elor. Şum insă că Dsa 

eXimen la conservator. - To.:mal in 
această prematurA manifestare mal 
mult decât onorab Iă stă valoarea ma
relui său talent •• :ăruta o oficialitate 
tnţelegăloare ŞI bine intentIonati l-ar 
inieSDI poslbil,tat a uneI evadărl în 
strAlnătate pentru desăvârşlrea CUIlO 

ştlnţe lor. In acest scop câţive Intf'lec
tuah dm Arad am şi pornit O acţ unt' 
care, credem, nu se va opri la m jlo
cui drumuluI. 

Pilcul Jul Liviu Rl:'breanu l-am văzut 
la prlmde reprezentanţII, to Bucureşti. 
N'au trecut declU câţiva ani, de-atunCI 
- dar cite nu s'au schimbat I ŞI in 
societatea pe care· d-) Rrb.eanu o 
blcluleş1e Decruţă'or Oi in p1t'sa d,sale.' 
Plicul este o sauri SO~laIă st, Ins le· 
gatA de epoca ImediatA de dupA rl
zboiu. Cu cât vremea se 8.::urge pre, 
făcând moravurile, cu atAt satira rşi 
pierde sensul şi tsbeşte In gol. AsUz 
chIar, Plicul a şl'nceput să sune falş 
Dar mâIne 1.. O lOtr'gă condusă cu 
Ifldemânare, uo dialog VIU. câtevd 
sch'te caricaturale. Atat. Nici un per· 
bODagiu care si trăias ă prin ti; nici 
O Incursiune mai adânci in fondul 
omenesc al vre-unul tip. Mediul 10' 

este acţionar şi membru tn consiliul 
de administraţie al firmei mai sus a
mintite.. 

. Nu credeţi? 

Obosiţi-vă până la Tribunal şi ce
reţi regIstrul firmelor inscrlse şi la 
pagina 241 veţI găsi scris acolo ci 
in urma cerwi ain 2 IUDle 1928 (sub 
nr. 141) i-a inregistrat: Intreprmdl rea 
de maşini şi automobile Ablonczy Bu
SUn S A. cu sediul tn ATad. 

Preşt'dlnte al societăţii este OI Ab
lon,'zy IosIf, proprietar; 

VIcepreşedinte, OI Bustin A, Iar 
membri 1r1 consUlu, D· nil: • 

Dr. luţai Cornel şi 
Parag6 Rudolf. 

Aşa dar nu numai advocat al fir
mei ci şi membru În consiliul de ad
ministraţlt!, in care calitate rldh:1 
tantieme. 

Lf'galltatea domneşte sub turDIII, 
Primăriei! 

clal a putut câştIga, arta n'a câştlgat 
nimic. Pltcul dispare ca orice plic 
aSVarllt in coşul cu hârtie, dupA ce 
I-ai folosit. Ş, peste câtlva ani nu-I 
vor mai scoate la suprafată decAt 
cer~etătorli actlvltătli literale a ButO· 
rulul lUI. 

• 
Nu tot asI fel stau lucrurile cu .. Scri

soarea pierdută". Oricât sJar fi strA
duit d·1 Morţun sA-1 adnoteze pe Ca
ragiale, oricit de tâmp I s'ar II părut 
Dandanache d-Iu' Am gdalls, sau oricit 
de puţIn ImpreSionantă ar fi o intrunire 
pollt ci cu eleVI de liceu transformat' 
ad hoc in cdaţenl alegători, piesa Jul 
Caragiale tră.eşte, pentrucă trilescto 
t'8 şi credul titea bonomă a lui Tra
hanache şi caDalismul oeeup!rător al 
lui Caţavencu şi prostia pretenţIoasă 
a lui Farfurlde şi servilismul lui Prl
standa şi am blţia pentru prestIgiul 
oOfstltăţtI al coanei Zo'ţtca, etc. etc. 

R prezl"ntaţta "Scrisorii pierdute
din Ziua de 9 Martie c. a fost - excep
tAnd unele micşorlrl - o reprezentaile 
ae gală • 

l urmarea In pag. 3-&.) 
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BISfRICf1. 

TRiBUNA NOUA Nr. 7 

tru câteva "Iară şI Iar! ... • spuse din Prea Sfinţia Sa şI spusele sunt Isvo
Dumlnecă in Durnlnecă, sunt ţlnuţ; rite din Iubire şi din deosebită sme

Pentru Biserica militantă. 
apoi toată săptămâna şi tot anul şi renie flască. Le-am spus cu buna in
toată vIata fară să mişte o piatră, fără ten tie de a ne pune Îo slujba cea 
să mişte o inimă, un suflet. grea pe care a luat-o Pre-8 Sfmtia Sa. 

Nu s'ar putea tmp'euna şi posturile Suntem convinşi că spusele noastre 
dt diaconi cu datoria dt a coteh!za Il vor fi primite cu părmtească buniE evldent~ ce avânt a luat activita

tea bisericeascA din Eparhla Aradu'ul 
tn anU din urmA. Se cuvine să şi spu
nem, că avântul se datoreaza. P. S. 
Episcop din fruntea Eparhlel. 

ActivItatea aceasta îosă pareel se 
reduce tot mat mult la o singurA la
ture. Noi crrdem, că lucrarea bisertcli 
trebuie să fie şi omnilatHalA şi temei
ulcă ,1 mal credem ci temeinicia nu 
exclude omDllateralltate. ci o cuprinde 
tn sine. 10 zadar se vor concentra 
toate forţele asupra unui punct de 
atac, dacă flancurlle sunt lăsate pradă 
atacorllor duşmane. . 

In Eparhla Aradului tot mai mult 
se concentrează fortele asupra uneI 
redute, tot mal mult se Iad descope
rite fancurlle. )n adevAr, atât scrierile 
elt fi graiul vIn sunt pUle tn slujba~ 

actiunii antlsectare, dar pentru intA
rirea credincioşilor se face an de an 
tot mal puţin. Impotriva sectarl10r se 
dau atacuri puternice şi vehemente. 
dar pentru luminarea sistematică a 
credincioşilor se face putin .1 treptat 
mal puţin. 

Priviti de exemplu biblioteca creş
tinului ortodox tlpărltl ,i rlspânditl 
din belşug. Cele mai multe broşuri 
ale acestei bIblioteci sunt antisectare. 
BIbliotecii aproape nu i se mai potri
veşte numirea, căci e mai mult antl
sectarl,i imbr:itişează prea putini 
problemele pozitive ale ortodoxiei. 10 
Ichlmb nu avem manuale de religie 
nici pentru ,coalele primare. De aceste 
manuale nici nu se mal Ilochlieşte 
nimeni. 

Se dl luptă impotriva se etarl lor 
adalti, de cari Da oe-am tcgrijlt catl 
vreme au fOllt ai noştri fi in grija 
noastră. Cu alte cuvinte. activitatea 
bisericII se parall~eazl acolo unde ar 
trebui si se fntăreascl. Se Iasă trenul 
8A plece şi apoi ne mal mirăm cA 
nu-I putem ajuoge. 

10 centrul Eparhlel, de exemplu, 
cate hizarea e aproape în totală pAră

ginire. In special catehlzarea şcoale~ 

lor primare e fAcuti numai de invA
tatorI. Recunoa~tem, ci aceştllnvllţătorl 
ie,lţl in cea mal mare parte din şcoala 
Dormală (pedagogla) confesională, tşl 

fac datoria fn mod conştitntios, dar 
credem că aceasta ar fi datoria preo
tilor. Din mat multe motive. Ar fi 
prea mult să le In,lrăm pe toale. 
I.mintlm numai câteva ,1 ou pe cele 
de căpetenie. DICă ar cateh!za şi la 
,coalele primare preotU, copiii ar avea, 

cel putlo la orele de religie, prilej să 
cunoascl pe pArintele lor sufletesc, IA 
se Imprieteoc:alcă enorlaşli şi coplll 
enorlaşllor, ar avea prilej să-şi crealeă 

Nici (le departe nu am spus totul voinţă. 
desore blsrrica mtlîtantă din crntrul In sfArşlt promitem, că şi alU.datl 
Ep;rhlel. Ce ar fi dacă am trece io vom năzui să contrlbulm la munca 
restul el? Biserica militantă are avânt grea a P. S. Părlnt~, rugându-L tot

buni şi intelegătorl ascultAtori al pre- şi avântul il crr,te an de an, dar fi deauna să le cumpăneasea ş\ ntrucAt 
dlcl10r şI mal ales ar avea putinta I lips~şte laturea stratt'glcă. le află bune, sa. binevoiască a le da 
să-şi fnarmeze credincioşii, de micI, Suntem convinşi insă că-şi va câştf- urmare. Noi vom bce pe exploratorit 
tmpotriva atentatelor sectare de mal ga şi cunoştInţele strategice, P. S. Sa " de teren cu oeclătmata convingere, ci 
târziu. Peste tot. prin catehlzarea şcoa- Episcop Grlgorle a dat şi până azi I vom fi de fOl08, vom aduce un drum 
lelor primare de către preoţi, s'ar fn- eclatante dovui de râvnă şi de fnte- de muncă, spre a face biserica in a
cheIa tainica legăturA dintre preot şi lepc:une arhiereascl, dar putInul timp. devăr milltantă in sensnsul problemelor 

de când păstoreşte, nu i-au ingădult pozItive ale ortodoxieI. 
credIncioşI. I p s S Noi sutltem Oe convingerea, că o să cuooască terenul şi să·I exploateze Mai rugăm Insă pe . . a ea 

suficient. lublrlt Sale de Părinte sll adauge tot-
catehlzare, Iar lIpsa acestei catehlzărl Cele de mal sus le-am spus pentru deauna şi rigoarea de Stlpân. 
o facem zadarnica. 
k~mâoudcace~~d~AMfi ___ W~· ___ ~W~·_·_~,_· __ ._·~·_·~.~-~~---~-~._-~~~-----~'-~.-'~'~'~-~.~ 

posibil, ca preoţII si catehlzeze in ROS TUR II. &:: B I 5 ţ: R leii 
şcoalele primire dia centrul Eparhlei. \. U \.. \.. • 

Aradul are, togloband toate cartie
rele, vreo 600-7000 elevi ortodocşi 

români rn ,coalele primare, Intre care 
şi un.. supr.primară. Ediflclile feoa
lelor sunt: 3 in Pârneava,2 tn ceotra, 
1 pentru Orădlşte, 1 ta Şega şi 1 in 
Oata. Numai la cea dIn Oalu catehl· 
zeuă preotul de acolo. Cartierul Oră
dlşte ifi are acum preotul său, dar 
copitl cari cl"rceteazl şcoala de lângă 
gară lunt catehlzati şi azi de invăţi
tori. 

Parohii Arad. care cuprinde central, 
Parneava şi Şega deocamdată, nu are 
oicl uo preot catthd la şcoalele pri
mare, afară de cea supraprlmară. Pre
oţi ar fI la parohie trei, intre cari dot 
cateblzeazl la ucenicII industriali, co
merciaoţl şi fete, iar unul nu eatehl
zelZl de loc. 

Afară de preotii parohlall tnsA, mai 
sunt in Arad foarte mulţi preoţi, dar 
nici uoul nu catehlzeazi. Noi admitem 
ci au alte ocupaţi uni, anume ia bi
rourile Consllluiui Eparhlal, dar ,iim, 
ci unii din ei ar primi bucuros, ba 
au chiar cerut să II se dea şi parohII. 
Prin urmare ar avea vreme fi de ca
tehlzare. Dar si zicem că nu au vre
me. Şti m insă, ci P. S. Sa îşi ţine 
doul posturi de parohl al Catedralei, 
cari ridică regulat un onorar peotru 
osteneala cea mare, că IscAtesc sta
tui de plati. Nu li s'ar putea cere 
acestora si catrhlzeze fo calitate de 
preoti al catedralei, ca să ou ia plata 
absolut in zadar? Mal ,tim el P. S. 
Sa Iloe doi diaconi plătiţI. E adevArat 
ci plata dlacoollor e slabă ca plati 
dlo care să trllascA, dar pentru mun· 
de câte o zi la s!ptAmână sunt pll
titi destul de bine. In adevlr, aceşti 
diaconi nu predică, nu au alti ocu~ 

patlune de birou. nu eatehlzuză. Pen-

Daca acest organ. a îmbrăţişat şi l'a Iar cealalta parte-dt peste Carpaţi 
mai îmbrăţişa şi chestiuni bisfflceştl, -a aceleiaşi Biserici româneşti, a fost 
cari. la aparentd, n'ar avea Legătura creiatoarea şi oClotifoarea unei strălu
cu un. organ de propaganda politica- cIte tradiţii religioase. cultural' şt ar
cul'uraIă. o face şi o va face pentru tistice şi a fost sprijinul de seama al 
inaltele rosturi ce le-a aVlJt şi le va avea ideii de stat politic naţional românesc, 
Blstrica fn viata poporlilui român de Aşa stdnd lucrur,le, e lucrul cel mai 
pretutindmi. firesc ca, in loc de a sfărâma aceste 

Aceasta lstt o convingere obsteascd, p~trl din temelie prin mUci prea ln
mal ales la Românii de dincoacl dt draureţe şi Vddit interesate. ~ă dădtm 
Carpaţi şi nu numai a celuice scrie a- pe ele 111O(a noastră romtineascd viitoare. 
ceşlt şue. De aceea am şi primit să In conJ!ldsuire cu acest Jntefe.:: rival 
colaborez mai deaproape In acest sens. al Româmsm.la~ d ci. strigc1m din toata 

De aceea, gândlll şt intentiile mele tdria sufletului nostr. un ,.,veto· fn o
melg fnfracolo ca, ptind la o mdsură, in obrazul celor ce-şt necinstesc pro
să intrdm în nota publicisticel lomâ- priuI lor condeiu intâi de toate, prin 
neştl, cart de o vreme lncoaci, se ocupa criticile lor veninoase şi. uneori, [,psite 
tot mai stăruitor de chestiuni religi- de cel mai elementar bun s~mt. Dar. 
oase şi bisericeşti. Nu ne unim insă cu tot atunci, vom cere şi noi mal malUl 
năravurile a celor organe de public/tatt pazei bund şi Chlbzuitd indrumdtorilor 
cari caulă chestiUnile bisericeşti din la- vieţii bisenceştl. Căci, Întrade.văr, ni
turea Jar umbroasd, a sCăderi/or, ptn- meni nu va putea tăgădui cd, in zilele 
t,u a lovi In anumite persoane. sau de mari prefacerl prin cari trecem, nrt 
pentru a-şi masca oarecari interese la- ar aves şi conducătolil, mari ,i miel. 
tura/nice, sub cuvântul aspre/oI critici bisuiceşti oarecari scapă" din vedere. , 
prin cari se submlneazd autO/ltalea cari ln lumea neroasd de a Il mal mult 
B,sericii şi se promoveazd onarhia In decât in trecut. trtUSC mai vii sens/-
sllflete. bilitaţi. 

Asemenea condele cari mal mult dfl- Ţinem cu o cole să subliniem, ClI 
trug declt zidesc, nu intră tn dragostea oartcare mullamin sufleteascli, ca la 
şi in re5pectul nostru. noi, in Aldeal, n'am prins cele câteva 

Acela ce, insă, iarăşi, nu inseamnd ţipete de Sacali ai condelu/a' gazetd
ca vom trebui sd stam m./i în Jaţa rtsC dela Bucurtşti, cari nu-ş~ dari 
unor anumtle stări de ntajunsuri. voite seama de tulb.rarile pe cari d inşip 
sau numai lntâmpldtoare, cari trebuesc le prodllc, prin felul scrisului lor $1 
înldluratt sau îmbunattJţite, în Biserica prin atot-comoettnţa ce şi-o roaga ,. 
noastra. treburile bisericeşti. 

Biserica ortodoxa romOna. alti in Dorim ca aceasM ctJvlncioastl re-
Ardeal. a fost mama şi lndrumăfoarea zervă, ce se manifestă la 110i, sa se 
vietii româneşti spre idealul rtalizat in menpna şi pe mai departe. Şi n'avem. 
zilele noastre. Ea trebue sd rdmână şi dorinta mal ferbinte de sonit, în spe
pe mai departe in aceste rosturi :prtn eial ealra creştlnll mJrenl toţelt'gătort 
activitatea sa, prin stătulnţele sale CO-l de la noi, să-şi pbtreze şi pe mal 
lectlve. şi prin pildele, cOt mai frumoase departe bunul cumpăt de p~nă act 01 
de zdl şi de morald, dm partea celor să-Şi. sporeascA dragostea Şl tn.crede- , 
ce poartd In sânul ti o Jrdntură cât rea sufletească cătrA sfânta Biserică 
de mică dt apostolat: preoţie sa~ alt? ort., chemată tn ori~e imprejurAri dIn 
incredintari bisericeşti. Deci aceştia sA viitor, să fie sIngura călăuză a vieţII 
se subordoneze scopurilor ei sfmte, şi româneşti, şi chiar şi o vleaţă de preot. 
pe B,sericd sa nu o lobeasca în slujba Dr. Oh. Cluhaada. 
scopurilor lor lAturalnict. __ ...... 

• 

Pentru neam şi pentru lJege romAn dă subventie, de Hecare suflet, 
dupA cum urmează: 

Pentru protestantl 22 Iei de suflet. 

~ uni ţII, la 1.386.000 suflete, au" i 

episcopii. 10 raport ca unlţU. noi ar 
trebui să avem 38 episcopii, eel pu-

, fragmente din discursul părintelui fost senator Or. Gh. Ciuhando 
Olar senatori, pentru a ou mi se 

atribui că am exagerat doar, afirmind 
că biserica greco-catollcl cu credln
doşi puţini beneficiază de subvenţii 
proporţional mai mari decât t se cuvl.." 
să trecem la bugetelt" Ministerului Cul
telor pe 1916 ŞI 1928. 

• ortodocsi 27 • " (" 
• musulmani ~O "" " 
"un'tl 36 If" " 

Au deci. unlţll noştri, dlmpreunl 

tin. ŞI totuşI - zic ea - mal Isco
dIrA ce iscodlrl, ca să mat obţlnl UD 
episcop, prin concordat! 

In raport cu protestanţll (tuteranl. 
calvinl şi unltarl), cari au 4 episcopii 
noi ar trebui si avem cel puţin 40 
epfscopH. 

Faţă cu cel 5 episcopi romano-ca
totlel (Ia 1.430.000 suflete), Doi ar tre-
bul să avem 45 episcopI. ŞI nu-i avem! 1 
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O parte din datele, de cari mi voi 
falosi, au f06t utilizate in şedinţa de 
la 16 Decemvrie 1926 a Senatului, de 
către ministrul de atunci al cultelor. 
A le repeta nu este de prisos, daci 
voim să ştlm: In ce disproportie Iz
bitoare se consumă bugetul Statului 
din partea greco-catollcllor ooştri. 

tn numlr de 1.386.000, figureazA tn 
buget pe anul 19.:.:!6 cu Slima de 50 
milioane. Dacă am considera propor
tia. echitatea ,i - CU'D spune Con stl
tuţlunea - .0 deopotrivă protectlu
ne-, atunci Biserica ortodoxl ar tre
bui să aibă cel puţIn <150 milioane 
lei subvenţlune, adicA mat mult cu 
120 mIlioane decât ce are aÎevea. 

Protestantll fn număr de 1.660000 
suflete, au subvenţie de 36.894.000 
lei. In proporţie, biserica ortodoxl ar 
trebui si alba 446 milioane le~ adică 
cu 116 milioane mal mlllt. 

cu partidul lor natIonal-ţărănesc, mo
tiv să plângă cu lacrimi de crocodil 
- ca şi .. Comitetul central de aplIrare 
al Bh;ericll române-unite cu Roma M, 

dela Gherla, că in zece ani multe ne
cazuri au trecut asupra lor, şI ci nU 
li-a rlmas decât numai eenu~a in 
vatrA şi och:! ca să plângi I D'apol, 
că nici in duul mamei lor nu li-a 
fost mal bine, decât in aceastA ţarl, 
care-şI rlslplI:şte avutul pentru el, nişte 
fU nerecunoscătorl, cari, cnm am do
vedit-o ca insă,1 hârtille lor, nu se 
dau inapoi nicI dela falşurl, namal 
si-şi aSigure şi mal mult subvenţia 
Statului românlM' 

De consilierII eparhlall fiind vorba; • 
cari sunt io situaţii similare cu ca-! ~ 
nonlcU romano-catollci şi greco~ca-

Biserica ortodoxă, care numărA cel 
puUn 12 milioane de suflete, are fn 
bugetul anului 1926, numai 330 mi
lioane de Iei, io raport cu ortodocşlt, 
greco·catolicfi noştri, cari 1,1 zl~ mal 
bucuros JlunlW - p~ntru a dovedi: 
cât de mult inclinA spre factorul ex
tern, cu care stau in legatari duhov
ulcelU - zic: aceşti greco-eatoJlcl, 

MusulmanII cu 103000 suflete au 
".619.000 lei subvenţie. In raport ca 
mUlulmanll. Biserica ortodoxă ar tre
bel să primească o subvenţie de 369 
milioane, adica mal mult cu 39 mi
lioane. 

Vashlci. din punct de vedere al 
bugetului, Biserica "dominantă- elte 
la coada celorlalte confesiuuil 

Deci, dupl socoteala mea. Statul 

.. 

Dar si continuăm cu constatJrlle 
flcute tn Senatul dela 1926. 

E vorba de episcopii, care repre
zintă puterea organicA a bisericilor. 
Biserica ortodoxă cu cel puţin 12 
milioane de .uflete. are 18 episcopii, 

tollel. - Iată cum $tăm: In vechiul 
Regat de abia acum se inflrlpează 
organizatia aceasta, pe când uniţll din 
Ardeal au 28 canontcl; deci cele 2 . 
biserici catolice au 60 canonlcl cu • 
aceleaşi atribuţii, ca şi consilierII epar~ . 
hlaU ortOdocşI. Iar ortodocşU din ţara 
IntreagA, ar trebui să albA Ce l putin r 
300 consilieri tn raport cu eifra ca- i 
nonlcUor catolici. 

(Va DmlL) 
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Conferinţe. 

Cercul de studii P. N. L. 

f estiualul liceului 
"fi. Ghiba-Birta" 

Dumloecă 10 Martlft orele 11 a. m. In ziua de 10 Martie ora 11 a avut 
a avut loc: la cercul de studII al par- loc la teatrul din localitate Ull festival 
'tldulul naţtonat-lIberal conferinta dlal artistle aranjat de elevele liceului 
C. Stăncescu, profesor la politehnica .Elena Ghlba-Blrta" conduse de Dlla 
~in Timişoara "Despre clasele Sociale-. Prof. Băduleştianu. 

In fata unul auditoriu numeros şi Programul a fost următorul: l. Ju-
:select conferenţiarul şl~a desvoltat su- decataA comedie şcolară într'un act, 
'blectul, cu multă pătrundere şi docu- '. jucată de elevele clasei III. 2 .• lIeana 
melltare, arătând totdeodată atitudinea Coslnzeana· piesă alegorlcl in 3 acte 
partiduluI liberal in ceeace priveşte . de Ona Dr. Aclu Fablan, jucată de 
'lupta de clasă, enunţată cu tdta em- elevele clasei IV. 
iaz! de unele partide politice. Felul cum a decurs desfăşurarea 

Viitoarea conferinţă o va ţine d·l programului, a impua. Micile domnl
'N. Cristea, fost Inspector şcolar, tratând şoare au redat rolurile cu o ddig~l1a· 
despre "Problema tnvăţământulutA• şle deosebită. In ce priveşte punctul 

,Asociaţia Inainerilor. 

Tot Dumine.:ă 10, orele 111/" a 
~vut\loc conferinţa obişnuită dela cer
cul Inginerilor. A vorbit d-l Inginer 
Se ha pira, director la Astra, despre 
•• Muzeul tehnic din MUnchen-. 

O admirabil de Instructivă confe
<rin tii, insoţltă de zeci de prolecţlunl 

reprezentând diferite aspecte din In-
1:eriorul Imensului muzeu german, unic 
.tn Europa. 

Sala asoclaţ1ei Inginerilor nefiind 
-.destul de încăpătoare şi ttDând seama 
,de reala valoare educatlvă a conferin
-ţel pentru marele public, credem că 

.D-I Ing. Schaplra ar face un mare 
:lIervlclu publicului arădan, dacă şi-ar 
~repeta conferinta in sala Palatului 
lCultural. 

iPalatul Cultural. 

1. .Judecata", a fost foarte bine In-
terpretată de către elevele ci. 111. cari 
au ştiut să dea expreslune atât de 
framouă rolurilor lor, tncât au stArnit 
atenţIa incordată a publ!cutut care 
umplea sala. S'au remarcat Dşoarele 
Buzin Letlţla in rolul de preşedInte, 
L1povan MInerva Îo rolul de advocat 
şi Balta Aurora tn rolul de servitoare. 

Punctul 2. din program a intrecut 
marginele la cari ne aşteptam. Eram 
curioşi să vedem cum vor reda această 
frumoasă piesă alegorică poporană. 

lotr'devlr Dşoarele merită toată lauda. 
Fiecare personaglu prezenta atâta na
turaleţă ia predarea rolului, tncât pu
blicul s'a simţit mişcat de cele ce se 
petreceau pe sceuă. , 

La vederea CoslDzenet şi la venfrea 
Craiului, care voia s'o afle, gândurile 
tuturora se Îndreptau la Transilvania 
pe care Craiul, Regatul,· a putut s'o 
reallpească la Bânal său. Doina, horele, 

In ziua de 10 Martie ora 5 p. m. a cântecl1e naţionale, costumele româ 
avut loc la Palatul caltural o ,ezătoare neştl precum şi frumosul decJr tn care 
,culturală la care a conferentlat OI. s'a desfăşurat acţiunea piesei, au st!
·Prof. nnlv. C. Petranu, despre "Arta rnlt admiraţia publiculuI. 
'Vechlulul Regat". . In aceasta piesă s'au rrmareat 

O-sa incepe prin a arăta desvoUa- Oşoarele: Marlţa Rozalla fa rolul Co
;rea artistică in Muntenia. Arată prin slnzenel (ilmbolul Transilvaniei), Ma
.;proectiuni diferite monumente de artă tlnca (Iabela tn rolul Crălşorului (1Im
·precum ,1 unele dIn pIcturile mal tn. balul R~gatulul), Laugler H. in rolul 
.• emnate. Trece apoi la desvoltarea Dolnel, Maria Stela ia rolul clobAna
.artlstlcă in Moldova, unde de asemenea ,alul, flaturaşul: Dşoara St. Romanescu, 
.arată operele de artă, precum şt stilul muzlc.: Ora Cluhandu, Dra Moşol, etc. 

·10 care au fost executate. După aceasta. ăVenltul net este destinat eJevelor 
s race. 

'chiulul Regat" şi cea a Ardealului. Reuşita festIvalului denotă munca 
D-sa face o paralelă intre arta ve-II 
'Spune că arta culturalA a VechiuluI depusi de către Dna Profesoara BI
'-Regat e superioară celei din Ardeal, dule~teanu. precum ,i de către tlnerile 
dar obsprvă că în ceeace priveşte arta eleve. Gestul ftumo~ al eleve lor llceu
:poporanA Ardealul stă la acel aş nivel lui "E. Ghlba-Blrta este vrednIc de 

• dacă nu 'fa anul mai tnalt decât ai laudă ş\ este de dorit si fje ImItat ,1 
'Vechlulul Regat. de alte ,coif. ,. Jebelean. 

1. J. 
• ys 

Cronica dramatică. 
(urmare din Pag. l-a.) 

$1 publicul arădan, pe care sunt su
păuţl toţi Impresarii turneelor cu an
samblurl alcătuite in vederea bendl
ctllor materiale, - a dovedit că ştie 
'să aprecieze adevăratele reprezentaţl! 
de artă, după cum ştie ci nu trebue 
si facA sacrificII de timp şi bani pen

·'tru incurajarea cabotinismului. 

• 

= 

bună cuvIInţă in gesturi şi mal puţină 
trivialitate in expresie - decit la trupa 
pe care un public ingAduItor a Ibat-o 
o seară Întreagă să· şi desvălole toată 
ascunzişurlle sexelor şi să- şi golească 
toatA hasnaua "spiritului" pe scena 
teatrului orăşenesc. 

O a doua observaţie. 
Nu se poate face nlmfc pentru ca 

reprl'zentatlile să inceapă la ora anun
tată? 

~ Ş\ ce bine ar fi fost dacă şi prb-
vinela ar fi procedat la fel ca ocazia 
i!Xhiblţlei scabroase şi trlvlale cu care 

. a găSit de cuvlintă să ne ferlcească 
'compania ·Kanner-Plzone.Zuchl Eremla 
adApostiţl sub ris unA t o are a firmă 

Şi daci sala trebue cedati, nu se 
poate face nimic pentru a prevent pu
blicul să nu se lase păcălit? Dacă DU 
tot publicul mAcar părlnţtt cari lşl 
aduc şi copiii la teatru l' I 

• 

"Scala". Trupele de comedlanti am
~bulanţl de prin târgurile de tară se 
prezintă in faţa gură-cascilor mai de-
cente in expresie şi ţinută de cum 

's-au prezemat .• artiştil" (1) de la 
"Scala" (II) in faţa spectatorilor care 
fi-au plătit cu bO-220 lei un bilet 
de tntrare. ·In localurile de noapte in 

. care intri cu gulerul ridicat şi cu Dă
·lirla trasă pe ochi, poti.găsI mal multă 

Oare comisia teatrului nu Bre alti 
menire decât aceia de a fi prezenta 
la spectacole? 

fII. Constllntlnescu. -Cetitf şi răspânditi ziarul 

"Tribuna Nouă" 

De uorbă cu badea Gheorghe. 
- ftlegerile judetene. - Renaşterea Romană. -

Cu an zimbet semnificativ pe col- I insi tăgădui: ,tia conduce treburile 
tul buzelor mă aştepta la locul de I tărlt. . 
Întâlnire. - De bună seamă el le ştiu - in-

- Nu-ti spuneam eu că-1 şiretenie trerupe badea - căci au invitat ştilnta 
la mljloc. •. cu alrgerlle acelea; când aceia din neam in neam. EI dacă se 
sA se votele pentru senator e ger, Iar apucă de ceva, apof acela o şi duc 
pl'ste două zile când să votăm pentru la capăt! 
conslilui judetan nu·1 ger? l-Au şi dare de mână să poatl 

- Aşa sA vede, B~deo. că dumnea- face ceVii bun - fi iotrerup5ti. Iar' 
lor, cei despre cari vorbirăm in rAndul badea imi intoarsl': 
trecut au ştiut s'o suceasca şi pe acea- - Nu vAzuşl pe ăştia cu dU alala 
sta - ti răspunsei, Iar el rAzIlnd din începură .. Renaşterea Română", iael
inimă imi repl1că: tă-1 ca. s'au ineLat cu ea cu tot I Mat 

- O sucesc in să prost, căci se su- blne-l aşa că ne facem de risul strA
cesc şi oamenII de către ei. Nu văzuşl, Inllor? Ce vor zice vlădicii aeti un
domnule, eă lista liberală culeasă de gurrştl şi toţi stră!nll aceta cari aa 
data aceasta de cinci ori mal multe benchetuit atunci la deschiderpa foalfl? 
voturi CI şi fn rândul trecut? Mare Badea işi plecă capul parcă pe ume-
sucealA 1 rll săi s'ar lăsA deodată toată ruşinea 

- Apoi aceasta defapt, e mare împreunati de acel fiasco gazetăresc 
schImbare şi In vreme aşa scurti - arădan. 
daei. - Oil-ne mIntea RomAnului cea de 

- Crezf doar că ţărantl n'au minte? pe urmă - ii ZlC, iar el rididl.ndu-sl 
Nu au băgat ei de seamă incotro merg capul Cll o oarecare mindrie imi 
treburile? Oare mare, de te beleşte strănie mâna cu cuvintele: 
până la os; scumpeşte apoi sare, pe- - Ba să dea bunul Dumnezeu Ro
trol, ch:brlte .. Uode-i dar binele despre mSnilor mintea deşteaptă ,1 să ţI ni 
care ne vorbeau atât? Val şi amar I laolaltă ca fratII cei bunl t când e vorba 
Eu unul nu m'am pus să trag până de treabă românească, şi acolo să na 
aci carul nici unul partid, dar dacă ar m.1 fie eia tare la partide, el să fim 
fi să mă inhaţ la careva, apoi aşi nu ne toţi una, căci a!tcum ne râd strălntl t 
umărul alături de cel liberal, - afirmă Badea Gheorghe are dr~ptate. Cotl
badea cu convingere, Iar eu pun:tndu-t dianul român~sc in Arad na se va 
mina pe umăr ii urmai şirul ldeHor: naşte nlciod .. tl din saDul UDul partid 

- Vor avta ,1 1.beralU pă:atele lor ci din sufl~tul uolt al tuturor Roma-
mal mărunte, an lucru DU li se poate oilor dp bine I ci. 
...... ..., C '4 .. '" ., Af • 

Oare, pană eand ... ? 
Nf-a venit la cunoştinţA un caz, 

despre care am fi dorit să nu fie 
adevărat, pe care trebue să-I semna
lăm tn publicitate. 

E cazul uDt"i persoane din tDdtli
mânt, care are o veche tncurcitură 
de deslegat la Episcopia Aradalul. 

Nu De o;:upăm de name, ci de sub
stratul chestiune!. 

ia toamna trecută, erAm pita a fost 
deslegată tn favorul profesoarel. 

Acum, de cinci luni de zile de cAnd 
chestia a fost rezolvatA la forul ape-
lator1c ult!m. nu s'a ajuDS nici mlcar 
pân~ ta publkarea rezolutiei mUro
polita ne, care sti la Arad la Episco
pie, de cel putin trei luni de zile. 

... Oare, până c~nd" ..• ? 

Dacă asemenea lucruri se pot acolo 
Situatia ce I-se crei.se acelei pro- unde trebue să fie o bună rlDdulală 

fesoare - căci de o femele e vorbi - sub UD nou regim eparhlal, atunci na 
in tnvăţământul confesional, a slllt'o, mai ştim: ce se poate ,t ce na se 
ca vr'o zece ani de a rândul sA-şi poate, tn Biserica noastră I 
reclame la Episcopie dreptorile sale. Ştim insă un lucru, ce transplrl 
ŞI când justele dorinte 1-ao fost ne- din scrisori tot mii dese ce primim 
socotite, a fost smtă să reclame la I şi nl-se cere să fl~ publicate, - ci 
mltropolla din Sibiu şi guverDul un- există nemultumiri, cari se cer rezol
guresc, rezolvarea drebptă a situaţiei vate pe alta cale decât aceea a pub-
sale. lIel.tlcel. . 

Alti doisprezece ani de zile - sub 
trei mitropolltl! - a stat chestta sa 
numat in apel la mitropolie, pAnlce 

..... se er'A' ........ w- • 

o faptă mare a unui 
om şi mai mare . 
Zilele trecute Şi-a ficut cursul tn 

publicistica romAnA o ştire, pe care 
ne simtim plAcut indatorati s'o repro
ducem şi noi. E vorba de un mlret 
gest al d-lul profelor N. Jorea. 

Fundatia "Regele Ferdlaand" l-a in
vrednicit de un premiu de 300 mii 
Lei, pentru mAreata sa actIvitate cul
turală desUşuratl in ţară ,1 strAini· 
tate. Iar d. N. Iorga, omul firi averi 
şi cu familie grea, a dăruit aceasta 
firmă Unlversltătll din Bucureşti, ca 
fundaţiane pe numele de botez (fără 
arătarea numelui familiar) alor două 

copile ce a pIerdut. Elena ,1 Adriana. 
Iar nu de mult. şI-a dAruit foarte pre
ţloasa sa blbHotecl studenţi mei dela 
Uolversltate. 
Remarcăm faptele, rn aceste vorbe, 

sl!lIrte, clcl gn\esc ele deajuns, şi 

fArA de comentarii. 

•• 

Dar, daci tot aşa vor merge lucru
rile, nu vom putea rezista multă vre
me cu coloanele noastre. 

..... ' -$ .... 
Mulţumire publică. 

Societatea ortodoxă naţională a femeilor 
române·fiIiala Arad aduce cele mai vii 
mulţumiri tuturor acelor care au contribuit 
la buna reuşită a zilei mărţişoarelor. Mul
ţumeşte în special Doamnelor Directoare: 
C Laugier, Scarlatescu. M. Stroiescu. L. 
Ungureanu şi Dlul Director N. Mihulin. apoi 
Doamnelor Dr. Cucu, Dr. Memetea, V. Mo
şoiu. Col. Păunescu. or. N Popovici, Ing. 
Stefă.nescu, Pr. C. Turicu şi D-şoarelor A. 
Comea, Paraschiv şi Mihuţia, cari n 'au cruţat 
nici-o ostăneală pentru a procura societătti 
prin vinderea mărţişoarelor, un venit cât 
mai mare. Deasemenea mulţumeste cumpi
rătoriior mai ales o·lor V. Goldiş. DumI
trescu, Ing C. Niculescu, Ing. Rimbaş, Ing. 
Sapira, Cip_ Oarză, Chera, 1. Oprea, Dr. 
Luszt AczeJ, Schiffmann, Eisele, Rada, bAncii 
Aradana pentru Însemnatele suprasolvirl. 

S'a incasat În total suma do Lei 83591 
din care detrăgându·se costul mărţişoarelor 
rămâne in beneficiul societăţIi un venit cu· 
rat de Lei 12262, 

In numele Societăţii ortodoxe nationale 
a femeilor române miala Arad. 

L. Crişan preşedint4. 
.., ........... 1 ..... $Z4~ , 

Cu Incepere de Marţi 19 Martie 
a. C., va apare zilnic ln Arad 

organul independent: . 
"Voinţa Poporului" . 



P8~ ... TRIBUNA NOUA Nr. ? .. 

Cum se pref~ce o Cosa Culturală în clu~ politic, ' ~:~~:~~~o!~~~~s: 
18D cU le p!ăfe~fe nnnr avocal national-fărănlst ca a8 te Icoată nevinovat. 

La Hălmagiu 
vechi naţional-ţărănIşti 

părăsesc partidul. 

Avem in fată o s:rlsoare din B"o- f Cât pldteşti unui advocat na
teştl, semnată de tăranll frunataşl Ioan' fÎonal-fdranesc ca să te scoatd 
Oprea. Harle Şalc şi Vasile Handu. nE. vinovat. 
tu care cllmintli plugari De trimet jalba S'a trecut apoi la constituirea plr-
lor dureroasl ca in timpul jugului a· tfdulul nat!onal-tlrAnesc. DupA multă 
luprltor ar stlpânlrel ungureştl. codeală au reuşit să se inscrie un 

IaU faptele: număr de 22 de ţărani recrutati dl[] 
Casa Naţională se preface In putura cea mal de jos a comunei. 

Ciub polttJC. După ce tretlnsul student lea luat 
10 zlua de 9 Martie a. c. ,I-a facut jurAmintul, a trecut la part~a practică 

aparitia in comuna Bonteştl an foarte a cht'stlunel cerând dela fiecare mem· 
dubios student. de meserie ageot de bru câte 35 de lei. 
prop"galldA naţtonaHărAnist (profe Cum insă onoraţii membrII incepurA 
'looi8t,) 'II ca atare Investit cu puteri să dea semoe de Iritare, studE'ntul Ira 
discret'ooall". Cum le tntâmplase sa dat următoarea f'xpllcattune. In .chlm· 
fie zi de sir băI oare a dat ordlo pre- bul sumei de 35 Iei fiecare din voi 
$tdjntelul comislunei In,erlmare să bati VI primi un carnet cartonat şi I~gat 
toba 1. caule oamenilor aducAndu"Je in piele de crncodiJ, care f.lnd pre
Ia CDDoŞtin1ă ci vrADd si se pue te- vazut cu fotololla purtătorului vă va 
melle partidului nallonal-ţărănesc, toată servi ca h'girlmatlune fn f<ita d-Iui de
lumea II se adune in Casa Culturală. putat Vlad, atun.:1 dind vetf merge 

CAnd Jocalul fu ticsit de cnrio,1 să-I certţl câte ceva. Din reltul su
veniti - "s'o vadA ,1 pe asta" _ pn·- mei se va plăti DO advocat permanent 
tlaau) Sludt Dt luA cuvântul dând ce- la clubul p'utldulul, care, atunci dnd 
tire Statutului Organizaţlunel partldu· val v~ţl pălmui pe cineva, vi va scoate 
lui natloo"l· Iărauesc. Recunoscând io nevinovatI. 
8all pe far~nit Ioan Oprea, Vas\1t: iatA sltuafluDea degradatoare ,i a· 
HanCiu ŞI lIarle Şale, fn.:epu si injo' e bjecti 111 care se pun efebll demago
.trliâncl in Kl1r~ mare ca .tâlharU dl! glel nattonal-tlrll1tste~ cart, preflc8nd 
liberaliI! să Îctsl afarA. lIngura Cad a Culturet unul sat 0-

La opuner~a tAranilor. dubiosul sttl- roplU, fnt 'un Club politic, indeamnA 
dent Incepu si ameninte aslatenta cu prin ntsilbulte prOllisluni la ne&oco
UD I aun pe care ti avea in apropiere. tfte 'gltat uni politiCe. 

Dar cum ,i era de aşteptat nIci u· Cuminţenia ţlranulul rom.:ln este 
Dul nu găsi cu cale si-' faci pe plac. şi tnsA o garantie siluri tmpotriva agl
'drlolu! student a fost 1, urma armei • taţ ullilor şi Influentelor de orice fel. 

Ilht si·şl dea seama ci intre o Ca ... A I Iar cele lntâmplate ta comuna 8011-
Culturali şi Club National-Ţărănesc teştl, o tristă, o foarte tristă lect'e I 
este o prăp.tstloasl deosebire. Ioan Oprea. 

fabriCii de Conductori la 
Uzinele Comunale din flrad. 

nu are nid in elin nici in mA
necă cu partidul comunist 

din România. te 

Aşa a declarat dl. AI. Vaida·Voevod, 
aşa a declarat dl D. R. loaoltescu, aşa 
declară toţi miniştrii, subsecrehrii 
de stat, şefii de cabinet, deputatII ma
joritari, senatorII majoritari şi preşe
dinţii Camerelor. Aşa scrie Dreptatea 
oficiosul IUVernulul, aşa icriu toate fl
tulcele ill bventlonate de partidul Di
tlonal· ţărănesc. 

ŞI t0tuş un fapt concret vine si 
drsmlntă strădania miniştrilor ,i mt
D1sterlab'IUor de a ascunde in cate
gorice negatlunl, josoicla unul ade\'M 
şi mal josnic: 

DI. Ion Chera •• dlstins· frunta, na
ţional· ţărăn! st, 

membru in delegatia per~ 
manentă a partidului natl
onal-tărănesc, membru iu 
comisiuoea Interlmară a Ju
drtulul Arad, membru tn 
comislanea Interimară a Ca
merei de Comert dia Arad 

f('rlclt pro:-.rletar al unor perechi de 
caSe din Arad, a dat adăpost, ÎD casa 

Câţiva fruntaşi ai partidului nationa) 
fărănese din Hălmaglu, şi-au trimis b 
scris clubului organizatiei din Arad. 
demlsille lor din partid. 
Până aici nu este absolut nlmte 

deosebit. DemislunUe din partidele p().. 
Htice lunt foarte obişnuite şi ele do-. 
vedese de multe ori lipsa de convl~ 
lere politică sau nesatisfacerea Inte. 
relelor celor demlslo[]atl de către 

proprii lor partizani. ŞI apoi sunt cAlar 
domni mari. cu pretentII de miniştri, 
cari trec dintr'un partid intr'altul CI 

uşurlnta cu care şi-ar SChimba camert 
de hotel sau costumul de balne. Ce 
să mai zicem atunci de micii partizani 
de pe la satele periferice. 

Ceeace Interesează fnsă to cuul de 
fatl sunt motivele pentru care foştii 

fruntaşi national-ţărănişti din Hilmag'. 
,I-au părlsit partidul. Le preclzead 
el singuri in demisie. 

Iată-le: 

d-sale proprie din str Luter 1. zlaru- "Conducerea de act a clrcumscrip. 
lui "Vlrradae' oficiosul recunoscut al ţlel Hălmaglu, e intr' aşa mAai tncAt 
partidului Comunist din Arad. 

Intru cât nu poate si fie vorba de- nu numai noi dar toti cel mal fruntaşi 
cât despre o grosolani coIncidenţă, şi mai deştepţi ţărani din jur pArAsesc 
t'nem să sublIniem tncăodată desmln- partidul. In Drlmul râod centrul (adec! 
tirIIe oficiale ale dlu! Vaida-Voevod cei din Arad N. R) e de vini; $-all 

ministru de Interne. J Ideut din partea delega/ilo, promis/uld 
Hiba". f 

o noul "capacitate" releveUi 
printr' o noui "legalitate" a 

Comisiunei Inferimare 
din Arad. 

ba chiar agitaţii, incit azl numai naivii 
mal cred. 
Aşa dar: s-au Jdeut din partea de-

[tga/ilo,. promisiuni, ba chiar agitalit. 
ŞI asta nu o spune Trlbun.·Noui SaD 

Viitorul, nu o span liberalII sau "libe
Suntem Informati cA Comlslunea In- ruşU- ci o sptln chiar naţionaHărlolştll 

terlmară a Municipiului Arad a numit cel citi au votat' cu "Iaelul vrăjlt-, $i 
tn postul de administrator al unul spital anume 5 "locuitori din comuna HăI-f 
din Arad o "capacitate" pe care vltre- magiu până il1 prezent tnflăcăraţi ade-' 
gla soartei l'a impiedecat li se relfe- renţl (membrii intodeauna asIst~Dti ,1 
f<'ze până acum. ,.Capacltatea" in delegaţi la alegeri) al partidulUi aa- 7" 
chestie se numeşte COlma şi e de loc ţlonai-ţărănesc", aşa cum declară 10 
din Maderat. scrisoarea lor către prezldenţla partlda-· 

Dr. Raicu et Comp. Nenorocltit funcţionari IIcentlaţl din Am aflat (pe cale particularA) că hd Daţ1onal-tărăoesc cel demlslonaţlt 
serviciu fără vlUa .. Ia bunul plac al d-I Cosma pe lângă excelente In_aşirl Reacţlunea a tnceput şi continua, 

Odatl cu Instalarea sa sub turnlll 
Primăriet, DI. Or. Lutal Cornel. D' t' 

,edlntele Corn siel Interimare a MuOl
cipiUlui Arad, a dat sfoară in ţ" a 
prin mieroase lotervlevuri, că adIca 
de aci Inaiotl:" va domni Ja Prlmar'e 
cinstea, dreptatea şi legalitatea, 1 .. r 
domnia sa, p. In toate actele sale, 6e 
va stradui să inlAture dela conducl"~ 
rea oraşului, toale Interesele ftlesebllJe 
de politică de partid. 
Dar,.. abia s'a stins ultimul ecou al 

· flautet dumlsale de mătase in urecbl1e 
amerltllor contri bu&.bjB, cari parurA 
ci răsuflA p,'utru o clipă uşuratl şi 
iată că se porni o goană flOroasă 
Impotriva neferlcitilor slujbaş', servI
tori şi mici funcţlooarl. Ca stArnlte 
din pustiuri poftele ŞI ambitluntle par· 
tlzanl10r se rtdkA provocătoare ş\ pre· 
tind sA fie satisfă.:.ute .•• Şi Iată cum 
s'a format o fabrică de conductorl la 
Uzinele Comunale sub auspiciile dlui 

· consllter Dr. Raleu, lată cum funcţi· 
onarll cinstiţi şi cu vech'me de 2-6 
ani sunt daţi afară tără ulcl un motiv ,1 oameni fără nici o pregătire,lnundă 
pasturl1e de raspundere ale adminl
atratlunel ţomullale. 

Pentru satisfacerea b:lUluşllor gărzii 
· naţionale dela ait'gerile lenerall! din 
Şocodor, au fost concediati următorii 
conducători: 

It ŞopârlaTeodor tn servicIul Uz 
Corn. de 6 aol om căsătont cu 3 copII. 

2. Truţ Teodor tn servo U. C. de 6 
· ani, căsătorit cu trei copU. 

3. Bochiş George În servo de 6 ani, 
fochist, casAtorit. 

· 4. CIUnlc Teodor In servo de 2 ani, 
căsătorit, Cu familie grea. 

5. Rada George in servo de 6 ani, 

6. Dobrea George ia lev. de 2 ani' 
chătorlt. 

7. Mugurean Moise la servo de 1 

oamenilor ltg~lltaţil. prtzintandu-se . 
la dl Dr. Cornl'l Luta! să ceară o IA. I fizice şi Intelectuale este primul ah- ••• 
murire sau poate un sfat, aefsta, ia· solvent cu "elogII" şi doctor "utriusque" Domnii şefi de sectoare, membri 
tr'un acces de slncentate, a declarat arUniversitaţil personale a d·lul prefect delegatiei permanente,preşedintii 
in public: Marşell la Utvinlş. organizatiJlor săteşti, precum şi 
-. V am dat afară ca să fac loc la ' I I a toti membri Clubului Naţional-

oamenii noştri.8- Dorim pe această ca e spor a mune I Liberal sunt Invitaţi a lua parte 
Fraza aceasta rfzumă o epoci. E şi perseverentă noului administrator al Ia şedinta ce va avea loc In ziua 

epoC'a legalităţii partidului nat1onal- Spitalului de Tubercu!oşl din Arad. de Vineri 22 Martie 1929 ora 11 
ţărănesc. SI le fIe de bine. H,bou. Riporter. a. m., In localul clubului. 

"P L U G A R U L" 
INSOŢIRE ECONOMICĂ DE PĂSTR.ARE ŞI CREDIT DRA.tTŢ. 

DomnU membri ai tnsoţtrii economice de păstrare ,1 credit .PLUGARUL", In senzul Art. 19 dia 
Statut, sunt convocati la: 

a XII Adunare Generală Ordinară 
care se va ţine In Drauţ, la 2 Aprilie 1929, la ora 2 d. 8. In localul tnsoţlrU ... 

O R DIN E ADE Z 1: 
1. Deschiderea adunărII şi numIrea UDirl notar, 2 verlfl=atorl şi 2 scrutlnâtorl 
2. Rilportul Dire, ţ'lloH şi a comisiei de control, stabilirea bllanţalul pe 1921:5 şi darea absolutorulut: 
3. Dlstrlbulrt'8 profitulUi net. 
4. Alt'gerea comisiei de control pe un an. 
5. InChIderea adunării DIRECŢIUNEA t 

ACTIVA 
. -- - I 

_. 
I 

CONTUL BILANT PE ANUL 1928. PASIVA I 

Cassa . . . · . · · · 1762 78 Capital . . . . . · · · 35950 -
Marfuri . . . · · · · 217014 78 Fond de rezerv! • · · · 775.9 46 
Acttl fa bănci 500 - Diverşi credltorl • · · · 22887 -· . · · · 

=----- Oivldendl neridicată · · 570 -
Profit net • . . . · · · 82351 la 

-2t91T/ 5tl :l19~77 56 
1- - -

Orauţ. ta 31 Decemvr!e 19i8. 
O I R E C Ţ I U NEA: 

Gheorghe Popa, (ss) Gheorghe B.Jlta. (liS) Sentie Sirb, (ss) Anuţ Sirb, (55) Moisd Pe lea. 
COD • i I lui d e COn t ro): 

(8S) r 
Vl'riflcat şi aflat io ordine 

cbAtorlt. I 
ao, dsâtorit. (ss) Gh~orl!he Butq.,.iu, (8~) Gheorghe Ştepan. (as) Vante Gligor. (ss) Patiti JiWJ, (68) Ioan Boeşa. 

Tiparul l'lpoguilu!l Ult:~~z4De. Arit~ Glrant responSabli ŞTEfAN DRAGA. 

_ LI i 12 J ; 1& .3&L 

, ... 
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