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Ţara întreagă urmăreşte,

grăi m de viaţa politică
cari tşl au in mod
fîrescsensibllităţ.le lor. Nu e vorba

de o

acum ajunse pradă fulgerătorHor
demagogi de ieri cari, ajunşi la
putere, nu şe pot ach:ta de anadeca numai de atitudinile parti-I gajamentele ce au luat asupră-şi
delor din opoziţie şi că ele au in vremea opoziţiei.
găsit deja formula unei acţiuni
Ţara intreagă e in aşteptarea
comune pentru a zădărnici pro- I desnodământului poiitic, care nici
iectul de reformă administrativă. nu va putea tntârzia prea mult.
E vorba de ceva mai mult chlar:
Şi e tocmai o norocoasă coinAlături de aceasta inţelegere Încidenţă, că aceste sbuciurnări, in
tre olaltă a conducătorilor opo- cari se reoglindeşte slăbiciunea
ziţiei se întrezăreşte tot mai limde a cârmui a guvernului actual,
pede nemulţumirea crescândă in se petrec în vremea fn care parobştea cetăţenilor ŞI mai ales in tidul naţional-liberal îşi reorgamulţimile dela sate, cari se văd
nizează fortele, işi sporeşte adenu mal

Arad, 15 Iulie 1929.
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~~te~tare -Ia munt~ 1 a partidelor,
Să

II
renţii

chiar din rândurile victimelor demagogiei naţional- ţără
niste de ieri, işi revizueşte cadrele
şi mijloacele de acţiune pentru
vremea, când fara-) va chema la
datoria, ce de-atâtea ori şi-a făcut·o
şi In trecut.
Deci, cu un cuvânt: Să aştep
tăm cu răbdare şi să muncim cu
stăruinţă pentru reorganizarea forţelor, pentru lămurirea problemelor ce ne aşteaptă şi pentru luminarea masselor populare.

vreme fncoaci, cu multă luare
aminte şi cu Ingrijorare, desfă
şorarea evenimentelor de sub guvernarea naţional, ţărănistă. ŞI cu
drept cuvânt, pentrucă oameni
nepregătiţi şi lipsiţi de O în destuHtoare experienţă in ce priveşte sarcina conducerii unei tări,
au ajuns la cârma acesteia,
După o foame indelungată de
a cârmui ţara numai ei de ei,
iată-i la putere.
~~~~~~~~"~"-~-"~-~-~~~~~~~~
După mari laude .de sine fără
de nici un temei real şi după
făgăduinţi şi mai mari, prin cari
au răstornat cumpătul bun al mulţimilor şi, au presionat asupra
Stabilizarea compromisă. _. Sitllatiunea Guvernului. - Datoria opozifiei.
Coroanei, iată-i de câteva luni,
pe lucru. Şi ce-au isprăvit?
Se tuplfnesc opt luni din Zlua ca politlcei de stabilizare să-i fl
Am văzut şi- o simţim cu toţii. in care dl Vintilă Brătiailu a DUS premers o perioadă de prestabi- dovedit cea mai neierfată nepriIn locul raiului de mulţumiri, demisia cabinetului d sale la' di- Iizare, epocă de pregătire de care cepere căci tocmai atunci când
stabilizarea reclama ÎI1 mod imfăgăduite mulţimilor cu gând de
spozitia Regenţd, pentru ca dâllsa depinde aceasta grea operaţie. perativ fixarea tarifului vamal el
a parveni la putere, şi-au indo- să aleagă mijlocul ch bztit intre Fără de aceCl:stă perioadă de pre- l'au schimbat.
pat din vistieria ţării pe aproape desevâ!'şirea operei de stabilizare stabilizare car~ cond:ţionează înCând se cerea tn mod Impetoţi agenţii provocători şi unelprintr'un nou gllVern liberal sau treaga operaţie care va urma, 8ta- rativ să se dea un impuls protele de partid din vremea opoziţiei.
naţional şi satisfacerea org::;liu!ui
blliZc. .,;..l este condamnată după
In locul prosperării econo- sec al unui partid mânat spre exemplul Belgiei la cel mal cate- ducţiunei naţionale ei au venit
cu măsuri vexatorH care revoltă
mice făgăduită ţării, au sporit putere de o turmă bfierbântată goric eşec.
pe producători şi distrug bruma
şi mai vor să urce - dările puproducţiune pe care o avem.
de
de
dem::Jgngla
lui
şi pe care nlPerioada
de
prestabilizare
cerea
blice şi au deslănţuit din nou fudistrug
comerţul şi agricultura,
meni
n'o
mai
outea
stăoâni.
întrunirea
următoarelor
condiţiuni:
fia scumpetei ucigătoare.
şi lasă noua recoltă pe mâinile
,
Şi
astfel
Guvernul
Mânlu
veni
Era
nevoe
de
o
balanţă
(de
Finanţele ţării, cari trebuiau să
conturi) cat mai favorabilă adică samsarilor.
se resimtă în spre bine după ce la putere.
In aceste condiţuni ne întreIncăpăţinarea actualului-guvern trebuia ca exportul ţării să fie
a Intrat in ţară imprumutul extern
de
a
veni
ia
putere
în
momentul
mai
mare
in
nici
un
caz
insă nu băm ar mai putea să reuşească
pregătit de alţii, trosnesc după
critic de care depindea stabJi- egal sau mai mic de cât importul. stabilizarea?
insăşi mărturisirea guvernanţilor
Ori de acest lucru s'a ingrijit
zarea, constitue o pierdere nemănoştri.
Situati unea politică.
surată pentru ţară. Deasurda au d-l Vintllă Brătianu in cei patru
In locul unei mal bune orânfost
toate
interverţiile d-Iui Titu- ani cât a făcut pregătirea staduiri ale vieţii publice - cetăţe leseu pentru un glivern naţional, bilizării.
Guvernul de azi s'ar putea
neşti şi de stat - s'au apucat de
numi
guvernul legilor nenorocite
d easur da sfat un'1 e tli t uror şe f'l1 or
Dacd se J'"ace stabilizarea şi şi la sporirti
1
a reface radical legislaţia şi admi- d
'd
dl
M
'
,
t
de impozite. n afară
t I e,.
e,
paT
J',l!U.
s,
a
l,a.rata
dacă
r,eus.
este,
dl
V
...
Brăfianu
a
.
nIstraţia ţării, in special proiec- d I t~ f ţ t b
d
_
de crasa neprtcepere pe care am
tând o reformă administrativă, neln UP, eca In a a a IOUIUI e- pregătft-o se exprima elogios d. amintit-o mai sus-şi care defizastrulul pe care o aduce pentru prof, O. Taşcă, marele nostru neşte caracteristic raportul exact
inspirată tn mare parte de tră
ţaiă.
1, economist.
dătorul Stere, care, cum prea niIt]
dintre toţi miniştrii de azi şi de!llprum,u \.! pe care un g~vern
In al doilea rând se cerea ca partamentele lor, guvernul întreg
merit spune un confrate, vrea să
vâre in noua reformă cât !îi,,1 mult ~3tlOn~t ~ ar fi; putut lrh.h 7la 1n bugetul să l avem echilibrat. A- În totalitatea lui, dă un indueşi\,;ondltlUlll iodo.t de av;mtagloa"c, c tă
d'ţ·
f st d
i
din principiile Şi· din duhul RusIei guvernul
Maniu l'a încheiat cu i eas .. tc...ont 1 lU1nt,e a.. =o t easejmen tor tablou al incapacităţii.
ţariste şi al celei bolşevice, pe
'1' t t
. tU'"
mp l1n1
a, bn U-tHTIlI,pa
ru an ţara
Echliibrarea bugetului singurul
pre tu1 vânz a fi n re gel an In
d
~h'I'b t
lângă imprumuturi de idei ma- mâinile
streinilor. Dar nu numai avan un . ug;; ee I I fa.
. capitol pe care guvernul Maniu
ghiaro-austriace, aşa de indrăgite atât, creditul unui guvern naţioIn ,al tiellea. . r~n~ se cer~a eva vrea stabilizeze leul, este o armă
de d. Maniu.
1 r fi îngrăm'" d't in
iet.l
datona flatanta sa fie c:lflsoltdata. primejdioasă prin capriciile ei in
Iar d'asupra tuturor acestor I u- na a
a I
P ",e e
"Tlmp de patru am s'a făcut mâna nepricepută a d-Iui MIhai
erarj şi proiecte ale guvernului, europene suma n~c(;'sară pâna la consolidarea nu numai a datoriei Popovlci. Şi această nepricepere
a tranşeI
respectIV, e, sau
trebue să punem, in acest resu- conl.:ure,nt.
h
d d ă
It f.lotanle dar ŞI' a datorl'el' partt'- pe care zilnic o denunţă d- 1Ch armativ tablou, chestiunea "votni- poate (. /ar ,e ou,. mal mu! culare. Şi aceasta măsurd se da- les Rist, cetăţenii Româ!dei-Mari
cilor" d lui Vaida, buni azi de a pe când cre?ltul geflclta~ al. unuI toreşte tot prudente; politici fi- trebue s'o plătească cu sudoarea
teroriza pentru rămânerea parti- g!tver~ Mamu a la.sat ~aJorItatea nanciare fdcute de d. VinIi/li Brd- frunt,ii lor, această nepricepere rui.
tranşe,or neacopente ŞI cu toate fa U U (E
n
fă t d d I
dului lor la putere, iar ca mâine, voiajl.1rile
expertului Lugoşeanu p{ on O" T~pucăeriena -nteCU a e -. nează bogăţiile minunate ale acând vor ft in opoziţie, să proti' t
rf . . aş
al a Ca mereI cestei ţări, il dlstruge productit ranşa a d o~a a .Impru.m~
U U1 es e de Comerţ şi Industrie din Bucuvitatea, şi o duce la râpă.
voace tulburări 10 ţară.
In partidul azi la guvern, extreDa; - dacă simţu1 primejdiei şi cu ~~sevâ~~!rea J1UZO~l~, Iar pentru reşti la 8 Aprilie 1927).
echl!lb!are~
.bu~e.tulul
.guvernul
Stabilizarea
şi
condiţiuni
ei
demisul
Stere, cu toate moeMlcările
al tngrijorării obşteşti nu i-ar
votea:a
n01.
ŞI
nOllmpoz~tf',.c~ac~
pind
de
guvern
care
are
toată
pune la locul lor, dm bună vreme
este. ~o..c~al contra prmClplUlul răspunderea
adiuste tPjrtl°iet,;("ftU}Ui ţ.de Ld~ge ~dtPolitica lor externă?
stablhzetf'l
.
m ns ra v
,pu me In Ca e
Să nu mai vorbim şi de aceea!
! •
Guvernul Maniu va fi tras la I trebuiau făcute) este tncă destul
Tablou) ce am făcut pânA aci
răspundere in faţa Regenţei şi a de tare de a târâ intreg partidul
CO,nditiunile Stabilizării. ţării
focă e prea suficient pentru a
intregi pentru compromiterea definitiv spre stânga.
inţelege: incotro ne duce guverPentru a urma o politică de stabilizări, atât de strălucit preProectulde Lege Administrativă
narea naţional-ţărănistă?
modificată sau ne modifică, este
stabilizare, se cere tn primul loc gătite de j·1 Vintilă Brătianu.
ca fara să fie pregătită pentru
Guvernul Maniu şi in special o clară dovadă de orientărl1e vii*
" Ingrijorarea ţării Intregi e mare. stabHizare, trebue cu alte cuvinte actualul ministru al finanţelor au toare ale acestui partid care dacă
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TRiBUNA NOUA

susţinea că se confundă cu
apoi şi azi şi tn viitor va
avea amara desiluzie al trezirii
conştiinţelor adormite.
Trezirea acestei conştiinţe naţionale faţă de manoperile acestui guvern a cărui politică duce
ţara în mod fatal in orbita MoskoveÎ Steriste şi oferă plocon
toate minunile de bogăţie ale ţării
noastre, trusturilor financiare germane, este in întregime:

aevea

ţara,

de sânge, să respingă cu toată
tăria o lege administrativă dictată
de omul Moskovei trădătorul
Stere, şi dacă alte mijloace nu-i
stau îndemână să se retragă din
parlamentul României-Mari pe
vremea cât acesta votează cu
entusiasm animalle legea celui
mai mare duşman al ei şi prin
care ea insăş\ se eondamnă la
moarte.
F
le ca acestă umilită ţară să se
trezească eu un ceas mai de vreme
l n f aţa primejdiei care o paşte,
w"
t d
sa cunoasca cu un ceas ma
e
· l' a rn eare a adUs-o
vreme mIser
.
aven!ura unUl. guvern Mamu.
·
I
I
i
1
tiV
At uncea d 10 ungu n a u pamâ ntU1UI· rom â nesc va rasuna d'In
t.. d p ). ep tur1: Sti nu- i Iti sum
mie

Nr. ]4

Deşteptaţi-vă!
Vin "VoinicU" şi "Străjerii ... II

pot fi ca mâine aceste organizatii. ale
"voinicilor- şi ale "strejarllor regelul-?
"Străjerii Regelui"; mari şi grele cuvinte! Mai mult chlart In ţara aceasta t
care are o Regenţă pentru durata ml- f 1
noratulnl Regelui şi o Armată pentru
apărarea Regelui şi a ŢărII, am ajuns
sub actuala guvernare, ca "străjeril" ace- ,
înfăptuIrea acestei organizaţii trezeşte stla să prindă fIIoţă, fainte de a se fi I '1
tot mal mult nedumerirI.
constatat vr'o necesitate de acest fel J
Căci, în definitiv, de ce este vorba?
Partidul Naţhmal-Liberal al că
din partea factorilor in drept. ia
Guvemarea naţional-tărănlstă, care
'
rui rol este de aceaş importanţă
primul loc Coroana ŞI mal mult
DU e în stare să se achite de marile
fie la guvern fie în opoziţie, are
decât atât: Dom nul Valda a crezut,
făgădulnţi pentru t.ară - de cele cătră
.
datoria să vegheze de viitorul ţării
că e suficient ca aceasta organizaţIe
prieteni se achită necontenit - şI preintocmai aşa precum a veghiat şi
)1
să plece din cabinetul său; să-şi trivede că are să reintre în opoziţie,
asupra trecutului ei.
mItă pe şeful de cabinet, anonlmul
S ti ple ce...
se gândeşte la un~le mij'loa ce, prin domn George 1. Thlăuanu, să tofă·
Nu de năzuinţl dictatoriale are
Dacă epoca fericită al unui cari să-!:1 preluDgcas:ă guvernarea şi pe
T
ptulască organizaţii de "străjeri", ca I ~
nevoe această ţară şi partidul li- Vi d T
a
epe~
a
apus
de
mult
~u
cari
să
se
.razlme
pentru
a
teroriza
când
de ex. in Bucovina. Acolo, ]a Boian !f
beral infierează cum se cuvine
•
incercarile de reinv!ere, ra- vor nărAsl puterea'
d e p''ldă ,şe f a1 ,,5 t ră'jerIl"
or a fos t ! '
toate aberaţiile fasciste sau de toate
a
f t
r 1
O:gan'zaţia de voinici li-s'a părut aşezar to~mal preotul gr. catolic!
alt soi, care ar veni să tulbure fi ne v t.otuş un or n ţara ~sta
1
care sa Judece aşa cum se cuvme. ~~cî, a fi cea mal potrivită, şi au şi
Iar cu "voinicii" cum stăm? Stăm
viaţa necăjită a României unite
Sti nu-! ~dstlm. si! plece ... yo~ IDJghe?at-o sub cuvântul, de a-şi cul- I aşa, că, de pildă la C.meră, printr'o f ;
"prin voia bunului D-zeu. II
strânge
el tmpozltele pe caTl el tlva tmeretul; căcl, dragă Doamne, declaraţie cetItă fn numele partidulUi
Datoria opoziţiei şi in special
leau
votat
şi se vor ineca ei In după părerea şefului guvernuluI, acea- liberal, s'a reproşat cu drept cuvânt,
a partidului liberal al cărui tradezastrul
mlăştinos
in care au sta ar fI În tradiţia ArdealuluI.
că inaugurarea steagurilor volnlceşt',
diţie se confundă cu istoria aceînecat
viitorul
de
aur
pe
care:
Dar,
bine,
d·le
Maniu:
Când
tradlce
s'a făcut la Blaj, s'a făcut cu constei ţări constituţionalmente mo1
narhice, este să respingă cu toată această oropsită ţară a avut drep- ţla ardeleană era În rostul său cel cursul şefilor Icleslastfcl ai domnilor
tul s'o ceară şi să aştepte.
mal desăvârşit şi gemeam sub călcâlul Maniu şi Vaida,
tăria ori ce tentative de a disAurelian. unguresc, nu Te-am auzIt. nici odată
ŞI tot astfel nu demult, partidul u- 1 ]
truge unirea infăptuită cu jertfă
nici m(Jcal vorbin:i despre necesitatea beral din judeţul Târoavel·mlcl, va si t .organizării tineretului, pe care acum zicA din preajma Blajului, printr'o ho- , 1
donştl să-I organizezi cu primejdia de tăr!re unanimă a dat pe faţă "ame- ~
a
constitui o putere nouă alături şi in stecul mitropoliei Blajului in luptele
Agenţia "Rador" a fost autorizată a
consiliulai o consfatuire la care aa
comunica in străină 1 ate următoarek: participat d-n/i Mania, prim ministfu, concurenţă tu forţa publică constltu- de partid", fireşte: alături de "stră
Acheta privitoare la tefltativa de AI. Vaida ministru de Interne, ar. iu- ită in Statul Român.
jerll" şi de JJ Vollnlcll" d-lor Manlu şi
(omplot continuă. S'a stabilit că jostuI nian, ministerul de jastiţie, general ,.- iDin contră sub regimul ungar, În loc Vaida.
colonel August Stoica, persoană lipsită hoski, ministerul de răsboi, D. R. ioa- de a organiza tineretul din masele poOrganizat'lIe aceste de concurentA
de seriOZitate, incerca de două luni niţesca şi Ed. Mirto, subsfcretari de pulare, partidul naţional ardelean ,'a
faţl cu puterile organizate in stat, pe
sti formeze organizaţii aşa zis fasciste. stat la interne, Stan Emanutl, dlrecto1
incercuit in IDgrădirlle circumspecţi el, cari vrea partidul natlonal-tărănesc
Fiul lui, inginerlll Stoica, şeful unei ruC general al siguranţei statuLui şi col
de alltoritate oficială de partid şi de să-şi sprljhleas::ă rămânerea la putere
secţiuni din atelietela aeronautice ale
t
Carapancea comisar regaL.
arsenalului armatei, a surprins buna
Constatairea a avul drept Oo!ect ex- varstd, in aşa măsură iocât chiar şi iar ca mâine acţiunea ta opozIţie, mlcredinţa a patrll ofIţeri injeriori şi mai
1
clusiv chestiunea complotului descoperit tineretul intelectual încă a trebuit sA
rosă şi a nitlcl pollţlcă catolică.
multor maeştri ŞI lucrtitori. obţinând ziLele trecute.
I
acţioneze energic impotrIva Inerţiel oAceasta incă trebue să se ştie alâadeziunea lor la această organizaţie.
ficial Util partidului.
turl de cele atât de reuşit spuse de
Autoritaţile trau injo,mate despre toate
SE VOR FACE NOUl ARESTARI
curând
de către d. I. G. Duca in Caaceste uneltirL Acum în Ilfmă şefii
.
AsUzl, doar, cetele de voinici, reconvocartl doua reuniuni in timpul nopţii
Cercetările in privinţa con:~lotulul
meră despre primejdia politică a con(
crutati din pătura poporului, va putea
la cafe membrii fard invitaţi sd se se duc cu cea mal mare febnll~ate.
stituirii de organlzări quasl-militare:
1
prezinte CII arme.
Afară de cei cari sunt arestaţI, sunt aduce ţării mal bune servicii decât
cu fruntaş!, stegarl, centarionl, tribunl,
I
Asemenea aneltiri filnd contrare legi- foa:te mu~ti chemaţi spre.a fI Intero- tineretul Intt'lectual, impotrIva căruia cu seoat regional in frunte cu câte-UD
lor în vigoare autoriijţile au ordonat I gaţt .s=tu confruntaţi, autorttăt,lIe voind Vă tngrădeaţl odinioară?
consult
~
Sâmbăta trecutd. arestarea participan1i-/ ca fiecare arestare nouA să !te bazată
ŞI, după cum se spune in statutul
I
Dar, ce le pasă guvernanţilor nostri
lor. Au fost arestate 28 persoane dintre pe dovezi te~einice.
.
de aceasta mare contrazlcere, in care volnlcilor: regiunile suot cele Itabllite ~ i
cari dO! ingineri, un fost colonel, patlu
In cursul ZIlei ~e eri au mal fost
de legea admlnlsţratlvă.'· cu care toC-! •
o/Iţeri t n! eri o, i, 10 măeştri, trei arestaţi locotonenţu Hanules~u dela au căzut şi le complac: da nu fi or- mal acum îşi încearcă norocul parti- t
subofIţeri şi opt lacI ători. De tndatâ batalionul admlolstratlv şi Vaslles:u ganizat in destul forţele poporului a- dul naţional tărAnesc.
f c
ce ancheta poliţiei va ft terminată dela depozitul de armament. Până \Il tunci când trebuia, in faţa guvernelor
Aşa se vede, oamenii lucră cu bune 1 t
chestiunea va fi de/erită justiţiei.
prezent sunt ~2 de arestaţi şi numărul uDgureşti, ,1 de a infiripa azI, când nu socoteli: ad minlstrative, q uasl-mllltare
~
lor va creşte lUcă pe măsură ce autotrebue,
organizaţii
cari
pot
deslăntul
şi chIar confesionale.
CONSFĂTUlREA DELA PREZ;OEN- rltăţlle vor descoperi noul elemente
asupra ţării cele mal mari nenorociri.
Cel intelegătorl şi răspunzătorl de"
TIA CONSILIULUI
ale complotului.
şteptati-vCi.l
11
Căci in definitiv, ce suot azi şi ce
MaI# searCi s'a tinut la prttedinţitl
----I
t
o echitate in b'Jget, aveţi cel dlntâl 7. "Patronatul" sau: Catolicii retin
averile
dela
Stat
dar
nu
vor
să
t
datoria ca să susţineţi iniţiativa ministrului şi să·l ajutaţi să facă această ,tie şi de drepturile Statului fati
de ei.
fragmente din discursul părintelUi fost senator Dr. Gh. Cfuhandu
operaţie. (Aplauze prelungite).

Datoria opozitiei.

E vorba de voInicii dlui Valda-Voevod, care n'ar fi şi Voevod dacă n'ar
avea şI voinici II dispoziţiile sale.
Nu facem de fel glumă pe tema aceas ta, care a inceput să preocupe 0pinia lloastră publică prin două imprejurărl: că organizaţIa Voinlcllor trece
în domenful realizărilor practice, şi că
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l?entru neam
(Urmare).

şi

D. Al. Lepădatu, ministrul cultelor
artelor: De ce era vorba?
PdrJntele ah. Ciuhandtr. E vorba de

când s'a ţInut la minister o consfătu
Ire, ca Iă luăm o intelegere asupra modului, cum să găsim o formulă, după
care să se facă constatarea averilor bisericeşti pentru toate cultele din ţară
,1 pe temeiul acesta el-şi caştfge onoratul guvern Informatlunlle.
şi

D. Al. Lepedatu, mJllistrul cultelor
artelor: Imi daţI voe să vi spun de

ce nu v'am convocat. Pentru că aceasta lutenţiune a mea, clre se vede
asUzi, cAt de necesarA era ca si fie
pusi în apUcare ca si ,tim astAzi,
care este situatia materială a diferitelor culturi, cercetarea averii şi
veniturilor lor, lucrarea acesta, pe care
eu am Iniţiat-o, imediat ce am ftnlt
11 MinIsterul Cultelor In 1923, mI-am
dat seama de necesitatea absolută a
el; lucrarea aceasta, eu n'am flcut-o
deaivAr,ltt dia cauzl că am gblt re-

şi

pentru llege

zlstenţă la iosAşl bisericile şi la cultele la care am facut apel şi, dIn nenorocire am găsit această rezistenţă
chiar la biserica ortodoxă. Au fost
erarhl. care au dat cIrculare, ca să nu
se răspundă la acele chestionare. pe
care le-am trimes in această privintă,
incAt îmi este penibil sli mal deschid
această chestiune.
Pe viitor ins!, vă pot aslgura, cA nu
se va putea face ceeace doriţi dv. cu
toţii, adiel o impărţlre echitabilA a
mijloacelor pe care Statul le oferă diferitelor culte, fAră de a nu se cunoaşte mai iotAlu situaţia materiali adi·
ferltelor culte. (Aplause),
In zadar vi plângeţi dv. că bugetul
Iceata este tntr'un fel sau altul alcă
tuit; In zadar faceti critici acestui buget, pentrucă nu va fi om pe lumea
aceasta, care sA poată .face ua buget
echitabil, fAri ca si aibă mal intal cuDoştlnţl de situatia materială a fiecă
rui cult ,. de acela dt". care reclamaţl

Părintele

ah. Ciuhandu:

Mulţumesc,

domnule ministru, pentru această comunicare şi ou putem să avem nici
unul din noi alt gând. Fiecare cult
trebue să-şi pună la contributie, pentru necesităţile sale, averile sale, pentru ca Statul si se jertfească numai
proporţional şi numai egalltar.
Ne trebue deci - cum se vede şi
din acest prilej. - si ne gândlm la
inflrlparea unul program de politică
religioasă de stat, În cuprinsul cărei
programe să figureze, ca un punct
esenţial chestiunea averilor bisericeşti
catolice de origIne dela stat, pentruca
Statul român inel si-şi valorlzeze fati
de ele drepturile pe cari le-a avut statul ungar din trecut şi să punA la contrlbaţle ,i aver\1e cultelor, pentru scopurUe de cult.
Dar motivele acestei necesităţi vor
fi mal evidente dupa ce vă voiu face
expunerea ce urmeazA, ta chestiunea
patronatulul.

Domnule preşedinte) domn'lor seoa~
tOrl, trec acum la chestiunea patrona~
tulu' şi reglementarea averilor patronale într'un senz care acopere interesele cultului catolic intr'o mal mare
măsură de cât pe ale Statului român.
Din acest punct de vedere, proiectul
de lege suferă deasemenea de un prisos de consideraţie cAtră cuhul catolic.
Căci Iată de ce este vorba.
Mal iotâl, tn art. 36 din proiectul
de lege se spune: "Drepturile şi obligaţiunile de patronat de orice categorie sunt şI rimân desftlntate fără de
olcl o tndemnlzare-. Care este fnsA,
după dreptul pubUc ungar şi după o
practici aproape milenară in viaţa Statului ungar, situatia patronatului? Ce
drepturi intrau ia atribuţiile Statulul
ta raport cu bIserica catolică? Regele
Ungariei, pe temeiul cA inzestra CI1
mOft! instltutlunlle bIsericII catoUce,
tşl zicea .patron" al biserlcH aceştia
şi prin urmare, in temeiul tozestrlrll
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BLAJUL.
Sf~nţ\rea steagllrllor şi binecuvântarea pumnalelor dela Blaj a PUi din
nou într'o vie lumină atttudinea Bisericei Unite in noul Stat român.
De altfel, dacă gestul recent şi mal
mult decât ciudat al Unltllor poate da
loc la noi polemici, el nu ese din cadrul s!mtlmtntelor şi atitudinel cu care
Biseri.~a Unită ne-a oblşncit de la
Unire incoace.
lntr'adevăr problemele pe care Ir·a
pus Unirea provinciilor trans:arpatlne
'cu vechiul Regat se rezumă, după pă
rerea noastră intr'una sIngură: ex s:tenţa şi rolul Bisericei Unite ardelene
ln noul Stat român.
.
Lăsând la oparte latura pur religioasă, vrem să arătăm inrâuricea puternică pe care o exercită şi piedeca
permanentă pe care Biserica Unită o
.constitue pentru desăvârşlrea Unirei.
Fără să se fi mamfestat p!nă acum in
mod vizlbll, ea inrâurrşte pe nesimţite
viata noastră de Stat; şi toată istoria
politică a ultimilor zece an!, când se
"'a seri cu deamănuntul, va sta martoră că Biserica Ul.lltă n'a fost un a-dăpost de recuh>gere al sufletelor, ci
an puternic şi neTocetat imbold al patlmilor politice. Şi la această constatare trebue să adăugăm, că toţi fruntaşii partid ului naţiollal- cari de altfel
t:onstitue azi guvernul român - sLlnt
flt duhovniceşti al BlajuluI.
In norocul minunat de a avea o unitate de limbă şi de religie desăvâr
:şltă, unitatea Bisericei a suferit pentru
Români - sunt două secole de-atunci
- o duresoasă ştlrbire.
Ceeace sute de ani nu putuseră să
infăptulască, o ademenlre meşteşugită
a realizat-o.
Românii incetau de a mal avea o
biserică naţIonală. el incetau de-a mal
fi toţi de-o religie, pentru a deveni
soldaţII uoei biserici universale şi credincioşII bisericei asupritorilor lor.
Desigur nimeni nu va contesta meritul personal al fruntaşilor acestei BIlerlci Unite io trecut. Nimeni nu poate
sa nu recunoască me, itele ei culturale.
Nimeni însă nu poate uita, că Bisenca Unită a impărţit de bună voe pe
t· Românii ardeleni şt pe Românii de
t pretutindeni, în două.
Trebue să recunoaştem, că era pentru
~. Ungaria un apreciabil succes. Şi, lucru
t ciudat, acest succes trebuia să devină
:, mai important pentru magyarl după
i
Unirea Transilvaniei cu vechIul Regat.
Prin organ!zarea sa, prin apucăturile
şi tendinţele sale seculare, Biserica de
la Roma a căutat intotdeauna, ca prin
mijlocul sufletelor şi al conştiintelor
să guverneze popoarele.
Fără scrupule prin apudUarl, lacomă
după rezultatele materiale, - ea care
o'ar fi trebuit să uite că lntemeetorul
ei spusese: "lmpărăţla mea nu este
pămâot~ască·. - ori unde s'a trezit o
conştiinţă naţională dornică de a ve-
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ghea singură asupra destlnelor sale, arele mal spuneau că, in cazul când
Dar primul act al marelui CardInal
Roma a Intrat în conflict cu reprezen- Cllrdlnalul Gasparl şi-ar păstra locul a fost cucerirea ceUlţel La Rochelle,
tanţ'l Statul ui, ch ar când el înşişi erau
de secretar de Stat, este probabil ca cuibul protestaotlsmulul. In zadar Caconvinşi şi sinceri catolici.
să fie numit, un Subs'!crdar de Stat,
rol 1 şi Buckingham el însuşi in frunEste de ajuns să reamintim De Hen- care ar fi acelaş Cardinal-Primat Se- tea flotei engleze, au ajutat pe Hurlc al IV-lea, pe Filip cel frumss, pe redy. 10 orice caz, pentru bucurIa MI- ghenoţil asedlaţl in La Rochelle. CarLudovic al XIV-lea, pe- Henrlc ai Viii, tropolitnlul Suclu şi liniştea Eplsco- dinalul a Învins, căci destinele Franţei
monarchl care şi astăzi stau ca o pro- puhll Hossu, cardioalul Seredy a şi ou puteau fj oprite in calea lor, de
testare a noţlunel de Stat naţional im- fost chemat la Roma, pentru a face credinţa unei minorităţi susţinută de
potriva urei Bisericei care, prin păs parte dlll CO'lllslunea - formată ex- inamicul secular.
torirea sufletelor, caută să guverneze clusiv din Cardinali - care lucrează
Statul.
la alcătuirea jllrlsdlcţ:ei Interne a no~
Să mal reamintim lupta dârză a Staului Stat pontlfical, şi din care nu deBlajul trebue să inţeleagă eli, sub
telor catolice împotriva ASOCiaţiei pu- zesperăm să vedem făcând parte şi ordinele unul Şef, care se află peste
ternce a J~zultilor? Să mai vorbim de
Epls :opul Ma!lath.
graniţă, BiserLa Unită este o piedică
lupta lui Henrlc al VIlHea cu Sfântul
Am arătat mai sus care sunt tnvă permanentă în calea destinelor neaS:aun, de Pragmatica Sancţiune dela ţ!mlntele Istoriei in lupta pe care Sfân- mului nostru.
Bourges, şi in timpurile mal noi, de tul Scaun a dus-o neîncetat pentru
Este poate prea timpuriu, sau prea
luptele Germaniei lui B'smark şi ale supremaţia politică in lume.
mult, să cerem Blajului să reintre in
Frantei lui Combes şi Waldek-RvusAm schIţat mai sus care au fost de Biserica Ortodoxă Naţională a Româseau?
la Unire iocoace, atitudinea Bisericei nllor, contopire care ar fi fost totuşI
Acestea SUDt lnv~t!mlntele Istoriei. de la Blaj şi care ar putea fi, intr'uo firească după Unirea de la 1918.
Trecutul recent ne arată că Biserica viitor foarte apropiat, stranille raporDar il putem cere, ca Şeful BiserIcei
de la Blaj nu vrea - sau nu poate turi Între Roma şi Blaj: Mitropolitul catolice române să fie român, să se
să uite că este fiică devotată a S:aSuclu primind ordine de IJ fostul Car- afle în Româoia.
unului de la Roma.
dinal-Primat al Ungariei.
Putem cere Blajului ca el să fie
Spectacolul pe care l'au dat. Ia InDesigur că nu ridicola exhlbiţiune, iotA! Român şI apoi catoli:.
corODarea Regelui Ferdinand, Prelati care s'a terminat cu o scenă de operă
Ion 1. Plessia.
Uuiţl, nu ooate eşi din minte.
comică, prin sfintlrea de steaguri şi
"Păreri LiberePrelati! U aiţi, el, Român!, nu au avut bine cuvântare de pumnale, ne-a făcut
Nr. 9 I J92 Q, Bucureşti.
voe sa asiste la Incoronarea primului să ne ocupăm de Biserica de la BllIj.
Rege al tuturor Românilor.
Rana este mai adâncă, problema
..,
Fiindcă sunt mal Întâi catolici şi aeste mal gravă de cât un simplu vis
poi Români, au trebuit să asculte de războinic al MitropoUtulul de la Blai,
şeful B!serlcel catolice - şi ştim câtl
pe care laurii lui Juliu al 1I·lea il imHălmagiu.
sfetnici magyarl are Sfântul S:aun!
pIedică să se odihnească.
Societatea "Cultul Eroilor" Arad va
Ce dramă trebue să se fi petrecut
Este vorba de existenţa Bisericei
serba in cursul luneI O.:tomvrle 1929
in sufletul Episcopului Hossu, el care Unite in noul Stat român.
fusese unul d!n cel ce au adus RegeInainte de 1918, flIoţa unei Biserici aniversarea de 10 ani a Apuseni), Cu
lui Actul Unirei, el, care ca fost preot Unite constituia pentru Români o mare (Munţii Hălmagiulul tinutul luptelor din
mUltar pe front, povestea cum arde- durere. In noul Stat român, ea cons- prilejul acesta se va desveli şi un molenii, care mureau p~ntru o cauză titue un pericol naţional şi de Stat. nument in comuna Hălmaglu, care va
duşmană, îl intrebau: Vine Brătlanu?
Până la )918, pentru Români exista
simboliza trecutul Istoric al acestui
Ce tragedie trebue să fi fost in su- un Stat şi o religie.
ţinut, în luptele de desroblre ale iobaglfletul acestui prelat român I Şi totuşi,
De la Unire avem o categorie de lor şi in marea ofensivă românească
Roma a dat ordin: întâi catolic şi a- Români care sunt intâl catolici şi apoi
poi român Şi Hossu s'a supus: a stat români. De aceell spuneam mal sus, că din anul 1919, când armata româafară in pridvor.
beneficiile desblnărel religioase a Ro- nească a vechiului regat In unire cu
Desigur se va iacerca, de cel Inte- mânilor Ardeleni, trebulaa să apară trupele voluntare ardeleneşti, lf'glonarl
resaţi să se lusţlnă, că acordurile de
mult mal Importante, pentru Unguri şi gardlştl, a pornit din Hălmaglu la
la Latran au făcut Sfântul Scaun In- după 1918. Prin Biserica Unită de la BUdapesta.
dependent, că deci este exclusă orice Blaj, Vaticanul are ultimul cuvânt in
Socletatea "Cultal Eroilor" Arad in- .
Influenţă străină asupra B!sericel de
treburile Ardealului. ŞI Vaticanul sunt vită la aceste serbărl pe toţi acela. cart
la Blaj.
toţi GermanII, Austrlacli. Ungurii şi,
au luptat in tinutul Hălmagiulul şi pe
Dar acordurile de la Latran nu sunt mâne Cardlnalul Seredy, care va po- toţi Iubitorii de Ţară şi Neam.
ia realitate decât cea mal desăvârşltă runci şi mal imperativ Mitropolltulul
In vederea pregătirilor (transport, carsupunere, in scopuri politice, a Sfân- Suclu, in Doua sa calitate de Prlm- rtiralre,
lolesn!rl posibile) cel cari do·
tului Scaun către guvernul fascist. ŞI ministru al Papel.
resc
să la parte la serbări, sunt rugaţi
este cuooscut că guvernul fascist, că
Soarta a vrut mal mult: ea a fost
italia au fost intodeauna in cele mal mai generoasă cu Uoitll de cat se pu- să binevoiască a-şi trimite adresa, pribune raporturi cu Uogarla şi Bulgaria, teau aştepta şi el şi Ungarll. Oare Gu- ntr'o slmpl! carte postal! către Sociecari au format intodeauna stâlpi! po- vernul de azi al României nu este tatea "Cultul Eroilor" Arad, cel mal
Jltlcel italiene in această parte a Eu- compus in marea sa majoritate de fii târziu până la 1 August 1929, urmând
ropei. Dar personalul Vattcanulul nu duhovniceşti al Blajului - .ffaţl al ce- să li-se trimită programul şi toate In- .
a fost intodeauna şi nu este oare, io leilalte strane" cum îi numeş!e atât strucţtunlle dedetaliu.
mare parte şi in posturile hotărâtoare, de bine Mitropolitul Bălan?
Pentru cel cari nu cunosc ţinutul
alcAtuit din Austrlacl, Germani şi UnMunţilor Apuseni, este un prilej bine·
guri, toţi foştii inamici?
venit pentru o plimbare in aceasta reOare zIarele nu au vestIt de mal
Cel mal frumos exemplu de unif(- giune pitoreascA, ca escurslunlla Ţebea
multe ori, din Roma, că nu ar fi ex- care a unul Stat, 01 l'a lăsat cardlnalul lamormântullul Avram Iancu ,lla Brad
clus ca succesorul Cardinalulul Gas- Richelleu.
mlnele de aur.
pari, actualul conducător al pollticel
Turburată În năuntru, scăzatll in aexterne a Vatlcanulul, să fie Cardl- fară, el a lăsat Franţa, când a inchis
nalul-Prlmat al Ungariei, Seredy? Zi- ochii, mărită, puternică şi temută.
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bisericii, avea dreptul de a numi el
nu numai pe episcopi, ci şi pe
eanonlci şi alţi demnitari superiori bisericeşti. EI avea o Ingerlntă şi chiar
dreptul de colaborare la investitura
cardiDalUor făcuti de Papă din clerul
ungar.
Dacă dreptul acesta al regelui ungar depe vremuri este un drept majestatlc ori o autorizaţie ecleslastlcă
din partea Romii, e o controversă ce
DU s'a deslegat nici in cele şase veacuri
din urmă. Cunosc tosA legi de stat
ungar, cari dau dreptul la concluzia,
ci exercitarea dreptului de numire prin
regele este mal mult un drept majestatic de indată ce bala papală, pretinsi. a fi dat asemenea autorizatII înc!
primului rege ungar, este apocrlfă. La
lupta dintre papalitate a şi regalitatea
ungară, pe această temi, m'am raportat deja; iar aci rlmâne 11 flxez numai
UD lucru de drept public: ca fAră să
se fi pronuntat legislativa romlnă de
pânA act, dreptul de numirea episcopUOt noştri catolici de către Papa a
trecut deja prin fapt tn mâDa regelui
roman, Iar Doi, de data aceasta, avem
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datoria să afirmăm drepturile Statului,
pe cari le-am moştenit deodată cu catollcl! noştri, de a avea Statul nostru
cuvânt declzător la numirea episcopilor, canon leilor şi altor dlgoltarl sU
perlor! catolici. ŞI dacă am constata
că din oricare motiv n'am vrea să exersăm prerogatlva numirii acestora de
către Stat. să o abandonăm printr'o
legiulre directă şl nu prin inconjurul
unul concordat.
Căci, de pildă, care era starea de
drept in fosta Ungarle, tn special ca
privire la unlţii naştri, cari ne intereseazl mal deaproape?
Mitropolitul Atanasir, prin declaraţia
sa dela 1701, făcută tn Viena înaintea
împăratului, a renunţat la dreptul de
alegere prin sobor a mitropolitulul unit,
Iar pe baza aceaita mitropolitul Atanasle prlme,te numire din partea im·
păratulul. Slnoadele greca-catolice ardelene de mal apoi nu mal erau 81noade electorale, el, tn conformitate
cu actul de numire implrAteascl dela
1701, ele aveau si propună 3 candl-I
daţi la scaunul de epiSCOp unit ardelean. Practica s'a menţinut sub Intreaga
M

__o _n

SE.

durată a Statului ungar. Cât priveşte
episcoplile gr.-catolice mai noul dela
Oradea, Gherla şi Lugoj, In privinta
aceasta Statul ungar nu a admis nici
măcar sistemul tern ar, ci de numire
directă a eplscopllor de către rtgele
Ungariei. Cu ce drept trece acum, in
România, acelt drept de numire exc1uslv in mâna Papei? Pe cât am aflat
despre numirea unuia dintre episcopii
greco-catolicl mal noui numiţi, nici nu
s'ar găsi la Ministerul Cultelor vreun
act, deoarece numirea a fAcut-o, - se
zice - Papa singur fără vre-o inţelegere cu Statul român...
D. Al. Lepedatu, ministrul cultelor
şi artelor: De care episcop este vorba?
Preotul Gh. C/llhandu: De unul dlntIe episcopII mal noul. Nu ştiu cu preclzlune, care... fi de ce nu ar fi mal
bine să dAm bllerlcll greca-catollce
iotregl, dreptul de a-şi alege episcoplt
pe calea unul ternar propus regelui,
cum era practica unltllor din Ardeal?
Tot astfel s'au substras Statului romAo şi drepturilor avute cu privire la
numirea canon/ellor care rlmâne chestie Internă a bisericII catolice, cu toate

I
I

că îşi meoţlne dela Statul român tnzestrarea, care odinioară avea un echlvalent şi un temeiul corespondent În
dreptul numirilor din partea reKetul.
Concordatul, insii, prin art. 5 şi-a
atras in beneflclal său numirea directă
a titularllor la eplscopat. Iar proiectul
de lege, prin articolul său 36 desf!lnţSnd
patronatul, lasă ca numirea episcopilor
şi canonlcilor greco şi romano-catolici
să treacă in mâDa altul factor, Şi nu e
blne aşa I
Dar, d-Ior leoatorl, art. 37 dIn prolectul de lege ţine si normeze
altaatJa juridică sau titlul de proprietate
asupra Imobilelor şi bunurilor blstriceşti ca caracter patronal, af1ătoare
prin slngarattcl1e comunităţi patronate,
cedâDd acest drept comunltătll cato·
Uce, ceeace eate de asemenea o greşealA fi un prejudlţlu În paguba Stltalul român. Căci, Iată de ce este vorba:
Insuşl d. ministru IAmureşte in partea
expunerei de motive a proiectului său,
chestiunea uaor atari comune patroDate. Eu, tnsl, ţin si complectez Informatia d-Iul ministru cu aceea, el
patronatul asupra comunelor catolice
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~e ~olitiCB externă.

Tensiunea dintre Ungaria şi
Statele Mieei Antante pare a se
fj atenuat, contele Bethlen dându-şi probabil seama de roadele
nefaste a politice! ce duce. Nu
ne-ar surprinde însă ca această
buscă destindere in atitudinea
Ungariej să nu fie doar o abilă
tactică diplomatică a vecinef noastre dela Apus, care pentru noua
ei orientare spre Franţa are nevoe, cel puţin In aparenţă, de un
conciliant raport cu Mica Antantă.
Dacă raportul dintre Ungaria
şi Mic a A n t a n t ă s'a fndu1cit, in schimb un nou incident aduce o serioasă atingere
păcei din Balcani. Jugoslavia e
nemultumltă de guvernul bulgar
pentru amnestierea omului politic
. RadosJavoff, care este considerat
ca responsabil de războiu şi participarea ţării sale alături de puterile
centrale şi pe care conform tratatului dela Neuilly, Bulgaria era
obligată să-I predea, deoarece n'a
fost judecat de instantele naţionale numai in virtutea' delegaţiei
date de aliaţi, far nu să-I amnestie~e fă~~ voia aliaţilo,r. Zilnic,
dupa ştmle din Scophe au loc
ciocniri sângeroase intre posturile
de frontie(ă bulgare şi jugoslave
din apropierea Peschinei Ar fi
mulţi răniţi intre cari şi căpitanul bulgar Bascaloff.
=fi
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reluarea raporturilor
cu Sovietele, cu toată impotivirea
opoziţiei şi al dominioanelor britanice. Pe semne guvernul britanic vrea să convingă Rusia să
revie la realitate sau vrea să se
lase ade menită de raiul roşu. Să
aşteptăm desfăşurarea evenimentelor amintându-ne cum şi de ce
aceste raporturi au fost intrerupte
anii trecuţi. E interesant că sjn~
gura ţară din Europa căreia i-ar
surâde reluarea acestor raporturi
este Italia şi deci pare că vizita dlui
MussoIini la Londra n'ar fi streină de această combinaţiune.

,"nterni

tr'o singură lovitură. Şi fntr'adennll·tl·r~
văr dacă Federalizarea Europei
D i U JIU lJU
U
mai întâi economică iar mai apoi
Proectul de Lege AdministrapolJtică ar reuşi, rezultatul ar fi tivă a constituit şi constitue încă
de dublu efect. Definitiva invin- o mare primejdie pentru guvergere a ideii de pace şi o prevă- nul Maniu pe care l-a dus in săp
zătoare apărare împotriva unei tămâna trecută În pragul demisiei
viitoare şi probabile expansluni iar acum îl pune in acut eonf1lct
Americane, fie pe teren economic cu Consiliul Snperior Legislativ.
fie pe teren politic. Or, pe când
Discuţia acestuI proeet care
d-I Briand lucrează la proectul probabil va incepe azi, va atrage
infiinţărJi unOf State-Unite a Eu- retragerea dln parlament a oporopei, d-I Poincare e chinuit de ziţiei conştiente şi va da loc Cl1griji financiare. In expunerea pe rioasei scene în care autorul procare d-sa a făcut-o In Camera eetului va fj cel mai inverşunat
Franceză a declarat că rduzul critic al lui
ratificării acordului datoriilor inHotărât lucru Proectul cu priteraliate, ar putea avea diept Uf- cina a constituit o gravă bfrânmare cu Anglia şi Statele-Unite gere pentru guvern. Căci, ori prosă nu consimtă la planul Young. ectul a fost în întregime infăptll
Ratificarea acordului ar fi de o irea programului partidulai naimportanţă capitală pentru marea ţional-ţărănesc şi atunci acest
clădire de lichidare a războiului, program s'a dovedit a fi in marea
ce se construieşte acum. D. Po- majoritate anticonstitutional şi ca
incare aminteşte că planul Dawes atare a tiebuit să lie călcat in
a ad?s Frant.ei I şi ju:n. miiiard picioare, ori proectul n'are nici în
franCI şi deCI a fost de mare fo-. ciin nici in mânecă cu prflgramul
los ~entru Franţa. Dacă Franta va par t i du 1u j naţional-ţărănesc şi
r~tJflca acordul cu rezerve, Ame- atunci Stere se dovedeşte conTlca va cere la scadenţa de 1 ducător al partidului iar lotrfg
~ugust nu ~umai achitarea d~to- gLlvernul o jucărie in mâna acestui
r!~i comerciale ci şi a celei po- I om primejdio~;
,
htlce.
II/Dreptatea incercand sa ate=fi
, nueze infcângerea gravă a guverPlanul Young atribuind Româ- nului Maniu scrie de ,.oarecari
niei o cotă mult mai mică din scrupule de ordin constitutionalreparaţii decât ii se cuvine, gu- ;;le Regenţel şi cari au fost satisvernul român a făcut o serioasă făcute.
ţării

noastre,

t

arătân d

o

mânia ar adera la aplicarea acestui plan şi cerând pe de altă
parte să nu se ţie două conferinţe politice din cari dela tntâia
Statele mici să fie excluse, ci să
se tie una singură, la care să ia
parte toate Statele creditoare a
Germaniei.
Anglia a aderat la propunerea
RomânieI. (Rador).
A.

1

"In expunerea de motive a proiectului de reformd administratwd ,
guvemul şi autorii prolectulai se
războesc şi polemizează cu Consiliul Legislativ.
"Ori, se ştie cd punctul de ve·

dere al Consiliului Legislativ al
fost tmbră{işat de Inalta Regenţd,
care nu cerea decât Constituţi.,
onalizarea proiectului.
l
"Aşa dar, guvernul nu se rdz-!
boieşte numai cu Consiliul Le-!
gisfativ şi prin aceasta" perfectut
acol d dintre guvern şi Coroand"
este încă o invenţie a presei ofle/oase" •

'

Ne intrebăm cât va mai suferi'
Regenta ca acest guvern de aventură să-şi bată joc de ţuă?
Aurelian

STEFAN DRAGA

necrufătoare boală a răpit din nlijlocul
nostru, În floarea vietii şi a puterii de muncă
pe ŞTEFAN DRAGA, prietenul şi girantul
nostru responsabil. Dotat cu o modestie rară

a lucrat enorm,· neobservat În mijlocul nostru,
atât la redactia cât şi la administratia ziarului
" Tribuna Nouă", sacrificându-se cu acelaş drag
unui ideal scump cu care s'a sacrificat luptând
pe câmpul de luptă pentru Înfăptuirea visului
nostru national.
Din redactia unde ai muncit cu atâta râvnă
şi perseverenfă îti zicem un ultim adio prieten
drag.

Decan universitar- din Arad.

Afldm cu multd pldcere, cd d Dr.
Stefan Albu, medicul şef al Institutului
obstretic din loc, a prestat cu lauda exa~
menuJ necesar pentru docenturd la ft;*
cultaiea de medicind a Unlversltaţii BuŞi tocmai acum când Europa cureşti. ASlfel, repl4tatiei de mediepr.ace frământ"tă de dorul de p ce ş'{ ti~ant şi. şef al unei Instituţii medic~:Jie
..
CI
a.
dm loc, ,. se adăugd acum un nou titlU
nazuinţl re.va~şarde~ d-l Bna.nd I de aprecttre şi de mai mllltă încredere,

f

Este clară concepţia partiduluI
dela guvern pentru care respectuF
constituţiei este un simplu scrupul
iar nu o datorie.
In ultimul timp un confBct se.
rlos s'a născut intre guvernul·
Maniu şi Consiliul Superior Le.~
gislaUv, pentru formularea cu.'
noscutelof "Scrupule" de ordin
constituţonal, şi fn cursul căreia
guvernul a acuzat consiliul că ar!
fi în intregIre un organ al. parti.
dului liberal şi că ar sabota con.!
stituţtonalitatea consiliului Maniu,
Stereo
f
Ori iată ce scrie" Indreptarea":l

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In acest timp guvernul britanic pe deoparte condiţiile in cari Ro-

pregăteşte
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a fost un nou mliloc de favorizarea felurite instituţii ale sale, cum sunt te 1n Banat, laolaltă 23 patrot1at~ dintre
catolicismului, peotru ca aceasta să se Ministerul Agriculturii şi' Domnilor, carI 15 sunt sate cu m.ajoritaţl ortodoxe.
poat' aşeza şi afirma intre cetăţenii Mlnisterul de Finanţe şi căile ferate,
10 total, aceste treI institutII de Stat
necatollcj al statului ungar, ca un ele- - in afară de fondul pentru propo- au angajamentul de a ocroti materlament disolvant sub raportul rellgionar garea religiei catolice, care avea spe- IIceşte catoJlcismul in 54 paroh!! grecoşi ca un factor politic. Acesta este
cIti ca misiune de a face acest propa- catolice şi 57 romano-catollce, laolaltă
adevArul pur in ce priveşte presăra rea gandlsm Între necatollcl.
in t II comune ..•
patronatelor exclusIv şi cu predilectie
In priVinţa acestor patronate, pe cari
1, P S. S. Mitropolitul Aradului Niprintre comunele cu ortodoxi.
le-am examinat deasemeni in studiul colae Bălan: Suot mai multe biserici
C!c1, lntr'adevăr privind din punct meu de sub tipar, pot să vă dau, d-Ior patronate la judete la comune.
Pdrintele Gh Cuhandu: Patronade vedere geografIc plasarea patronate- senatorI, următoarele orientări, în care
lor acestora, vom găsi că acestea statistice geografice:
tele comunelor şi patronateIe, pe cari
lipsesc în Ardeal şi În nordul RomâMlnlsterui Agriculturii sau al Do- le susţin partkularil, nu le-am trecut
nlsmului ardelean, unde unirea, deci meniilor tine inaatorirlle de patron in 12 aci, decât numai pe acelea cari sunt
catollcismul, se consoJidase din vreme. comune apartlnătoare Blajului, iu cari îo sarcina Statulul....
In Ardeal deabia că există câteva cele mal multe au majoritatea ortodoxă,
Mă comp!ectez: Cele 11 J patronate
patronate de acest fel in beneficiul deci avem de a face cu O· instltutlune tn sarcina Statului se repartizează pe
eplscoplel romano-catollce şi to al de concurentă. Alte 10 patronate ţlae tinuri astfd: 3l din Ardeal, ]3 Îa Criarhlepiscoplei greco-catollce din Blaj. acelaş minister in episcopia greco~ şan~ şi vre-o 66 fn Ban~t.
Grosul acestor patronate este plasat ia catolică din Lugoi, şi 39 în episcopia
Despre fondul religlonar catolfc careCrişana şi Banat, unde catoliclsmul a romano-catollcă din Timişoara, deci
şi are plasate mosl1le in Banat, trebue
aranjat şi susţinut ia intreg veacul XIX in partea absolut covârşitoarc po teri- să adaug, complectând. Informatia de
o puternică ofensivă catollcfzătoare, toriut Banatului; aşa dar, ln total 61 de mal sus, că don cele 152 comune
sprijinită tocmai pe patronatul acesta,
patronate ale AgriculturII.
patronate de acest fond, 09 sunt in
care astfel, se dovedeşte ca UD istru·
Ministerul de Finanţe tine 8 patro- eparhla grec 0- catolic!, Oradla; 46 în
ment de cucerire relIgioasă a orto- nate în arhieplscopla greco~catoljcă a cea a Lugojului, deci 115 cazuri de padocşilor din acel tinut al tărIi.
Blajului; 12 in eparhla Gherlet, 1 in tronate greco-catollce, destInate a dlIn slujba acestei catoJlcfzfjrl prin aceea greco-catollcă a Orăzli, 3 in a struge Ortodoxia prin tot atâtea comupatronatul aducător de scutlrl dela Lugojulul, 2 in episcopia romano-cato- ne ortodoxe, unde sunt plasate aievea
cheltuelile pentru intretinerea cultului IIcă din Satu-Mare, deci 27 patronate şi unde în cele mai multe cazuri, ma·
de către creştini, au intrat DU Dumal ale Minlstrulni de Finanţe.
joritate credincIoşilor o dă Ortodoxla
averile catolice, de cari am pomenit
Căile ferate ocrotesc 8 comune gre- şi nu Catollclsmul.
Aceste patronate, cari sunt şi un facadineauri, ci şi insuşt statul ungar, prin co-catollce şi ] 5 romano-catollce, toa~~~--~--~------~~------------------- Tipatul Tipografiei Diecezane, Arad

t( r de mllitantism economlc-confesio-

I

nal catolic; printre noi, inseamnă şi o
inzestrare a catolicilor, p~lo drept de
proprietate pentru viitor, cu biserici,
case parohlale.şl alte r~ajltătl de ale
comunelor biserIceşti, ridicate sau dă-.
mite de Stat. Şi atunci, care va fl;
starea lucrurilor de mal apoi? Aceşti [
catolici, car! au avut norocul, că au!
fost inzestrati de statul ungar prin,
dreptul dt! uzufruct asupra acelor re- i
alitătl, le vor stăpâni pe vIItor ca pro-I
prietari.
Aceasta va II,d-Ior senatori, situatia din viitor cu privire la blsellcile,
casele parohlale de provenienta patronală de Stat in toate cele 1] J cazuri
de patronate ale ministerelor, a ceeace
noi nu o putem voi şi dacă am voi-o
n'am avea cu ce s'o motlvăm. Este in
joc aşa dar, şi un Interes moral şi'
material de Stat să salvăm un prestigIu şI o avere de Stat, pentru Stat I
(Va urma)
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