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Biruinta listei românesti la Arad. 
~. . t .- • . 

Unirea partidelor române
şti din Arad impotriva vrăş
m~şulul comun care a trans
pus alegerile comunale pe 
teren naţional ducând lupta 
p, viaţă şi pe moş.d~, mâna { 
de frate pe care şi-au intins-o 
romAnii din acest colt lode
părtat de tară, a dus la iz ... 
bAnda Ideii solidarităţII româ
neşti şi a dovedit pentru tot .. 
deauna că in ciuda celor o 
mie de ani de impHare ma
ghiară, ln Aradul românesc, 
şi sufletele şi Inimile romA
neşti nu cedează ~,I c4 lmpotri
va credinţelor şi speranţelor 

de dincolo de Tlsa,loraşele din 
Ardeal sunt şi rAman romi
• eşti. 
Prăznuim in această victo

rie prima manifestare a soli
darităţii româneşti dela Uni· 
rea-ces-mare, primul gest de 
afirmare a cOllştiinţeiromâ-
neşti la granita de Vest. şi 

cea dlntâi jertfi re a interese
lor meschine de partid ideii 
llatjQP~l~ rQm4"~şti. 

Se cuvin mulţumiri şi laude 
QrgJlni~~ţhtnei Ipc~le il plilrt;.-: 
dului naţional-tărănesc şi con
ducătorilor săi pentru mân~ 
de fratţ pe care ne-a~ intins·o 
cu cea mai curatA şi sinc~r4\ 
inimă românească, şi se cu
vine omagiul tuturor pentru 
d·1 dr. Mihail Mărcuş care in 
numele organlzaţh,1nei parti
duluJ naţional-liberal din Ar~d 
are:;pinş orice .colabQrare in 
afar, de idei$ ro.4n~~ca in 
care a crezut şi prin care ~ 
Invins. D-sa este promo'torul 
iistei şi izbândei'ro~âneştt. 

. Cu toate astea in sărbăto
rirea sfântă românească· care 
Imbracă sufletele noa~tre, o 
umbrA ne intristează. Este 
umbra trădării de neam pe i 
care unul care de mult e in I 
ln afarA de noi a incercat-o 
jertfind idea Aradului româ
nesc pe altarul unei deşertă
ciuni. Să-I avem in vedere. . 

Şi acum in sărbAtorirea vJc
toriei care nu e numai a noa
stră eia românilor de pretu
tindeni să strigăm: "TrAia
.că 'Aradu. românilor, 
pentru totdeauna româ-
neşc. 1I 
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" V - 12 384 98 532 77 
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.. VI - -,--L 797 -.~ 342 23 
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VII - 53 5$3 41 ~8 ~5 " - I ------ --~-

( 

.. VIlI 8 5 415 98, ~. ~ ~t _._-- ,~-~--~--- -~~-~-

., IX 14 14 471 • 142 169 112 ._--- foi , 

~- .- .. _--X --- ~ __ r.<. r>- ___ ~ih...~ ---- - -
., I _"T' 15 854 110 152 ~9 

. ' Ţ , 
: ; . ~ 

Total general . . . . . . - 181 5611 i 92l 422) \ 6:28 
, 

După 'cumv~dem, au fost voturi exprimate 11,609. Din aceSte au fost 
18ţ anulate. ~Iocul românesc a obtinut 561.1~ Lişta m.~ghiClfăI 124~,. ~ista 
AnQ~el 9.23, C9r-tuniştii 628. \ ,_ . 

Conform legii, voturile listeI of cari, n' au Q~fil1~t ~;nch~~~~ ~~ ft~par-
ti~eCl!ză în mq~ proporţ~onal Îrtre listele câştigătoare. I • 

Astfel rezultatul total: blocul românesc a obtinut 59 la sutămn totalul 
voturilor 'exprimate, . iar ungurii 41 la - sută. DI col. Alexandru \llac.l'trecând 
consilier de drept, noua compunere a consiliului comunal va fi următoarea: 

Dr. Ioan Ursu 
Dr. Cornel Lufai 
Dr. Ioan Robu 

. !" • - ~ 

Dr. Iuliu Borneas 
Or. Iuliu Vicaş 
, . --, 

Or. Bolioc 
lus-tin Olariu 
T~ocţor Stana 
Ioan Tatu 
Dr. Veliciu Emil 
.• . . !. (\ ., 

,NicQlq~ Păl)Şeşli 

Dr. Aurel Raicu 
..... " ... , 

Alex .. \Consţallt4)~scu 
Ştefan Bran 
Conşuela Lal,lgier 
Ştefan Zabb' 

Dr. Iuliu Singer 
" 

Dr. VendelMiiller 
Dr. Barabâs B~la 

- Dr. Pi;lXgl &.1& 
Dr. Geza Velciov 

Tib\€riU Ztl}ll~ . 
Iuliu Re,h;\hart 
il ~ i ,; n (~ t .. -~' ~ ~ ,!.., , 

Arthur Rozenberg 
'. '. ... .' ,.,'~" ţ·1 .• ' ...... 

Dr. AIex. Naqy 
Dr. Ludovic S~en 
Gabriel luhasz' 
IsidQt K~lJ):e) 

,O,. ~~e~§ L§~~ 
~ţeţal1 .f?\~ş~grj~~ 
Ludovic Ber~zy 

r.... ~ ... 

Mihail Lantos 
" >~ •• -
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In' ara. , 
Timi,oara. Exprimate 14.116 voturi. 

Lista guvernamentală în cartel cu ungurii, ger
manii social demoeraţii şi sioniştii au obţinut 7662 
voturi. Blocul muneitoresc 3531, blocul eetăţ,enesc 
1555 blocul muneitoreasc 1469. 

• 
Cluj. Lista guvenlamentală în pact cu ungurii 

socialdemocraţii Sioniştii au luat 6843 voturi Blo-~ 
-,.,. 

cuI românesc 2433, lista independentă 1348 eo-
, . 

muniştii şi şomerii 532. 

Oradea. Lista guvernamentală în paet cu' 
ingurii au luat 5934 voturi, blocul cetăţenesc (li
Jeralii) 11 zO' blocul muncitoresc 2384. 

Tg. Mure,. Lista guvernamentală în pact 
cu un~tii 2662 voturi? comuniştii 150:2, socialiştii 
1161 liberalii 258. 

. Salu Mare. Lista guvernamentală în car
.tel cu, ungurii 4138 voturi, lupiştii 992, social ~ 
democratii 3334 li beralii 447. , 

Braşov. Lista guvernamentală în pact cu 
saşii ,şi, ungurii 7886, liberalii şi averescanii 1145 

Gala1. Guv. 5869, liberalii 3417, Averescanii 
935. 

Ploeşti. Guv. 4939, liberalii 3377, Averescani
Lupişti 429. 

Cernăuţi. Guv. 7153 (în cartel cu minoritarii) 
liberalii 1474, socialiştii 3244~ 

Rădăuţi. guv. 1125, liberalii 947, Lupu 635. 

Craiova. guv. 4129, libaralii 2554. 

TURNU·SEVERIN. guv. 825, liberalii 1207, 
averescanii 430. 

, laşi.' guv, 5606, liberalii 4504, cuziştii 881. 

ROMAN. guv. 1090, liberalii" 1330. 

Sinaia. guv. 9 mandate, libera1ii 9. 

Zimnicea. guv. 10, liberalii '4, avef'escanii 
4 mandate .. 

Puceoasa. guv. 10, liberalii 6 mandate . 

Ba că u. guv. 20, liberalii 12 mandate 

Peatra-N. guv. 20, liberalii 11 mandate; 
.......... Jb2 I q.... --... *4' .... ,. ,..... 'OI' FI , 

ci aiet tn Ourabonţ au in faţa lor pe 

S;i;iu. l,ista guvernamentală în cartel cu saşii 
70~~4 V(ltUri, liLeralH 928, blocul româneasc 208. 

fllegerile comunale 
la (ouăsinti. 

ceÎ mai mari duşrnanrcrt1at Bera~Kun. ~r 

Sialina. Guvernul 745 voturi liberalii 208. 

, Pil'e,ti. 'A obţinut guvernul 1266 liberalii 
1336. ' 

Orheiu. Guvernul 1471 liberalii 718. 
" . , 

Bălţi. Lista guvernamentală 1916 liberalii 528. 

Brăila. ' Guvernul a obtinut 3570 liberalii , 

2757 avereScanii 422. 

Chisinău. Guvernul 3302 liberalii 1260 co-• 
muniştii 1613. 

Holin.;Lista guvernamentală 1532 liberalii 465. 

Râmnicul' Sărat •. Guvernul 1610 libe-
,alii 938. 

Covârlui. Guve~nul 110, liberalii 116. 

Suceava a obţinut guvernul 726 liberalii 427. 

Bucur'eşti. (făr~ 5 sectiuni) guvernul 20.062, 
liberalii 12.522. 

Buzău. 'Guvernul 2898, liberalii 2098. 

Brăila. Guvernul 19 mandate, liberalii 14. 
. ' 

Constanta. Guv. 18 mandate, liberalii 14. 

Câmpulung.Ouv. 19 mandate, liberalii 11. 

Calaraş.· Guv. 18 mandate, liberalii 14. 

RâmniculSărat. Guv. 1610, liberalii 938. 

La alegerile comunale din a
ceastd comund' fruntaşd a jude
tului nostru au can dE ia 1 5 liste 
de primari şi 3 de aiatori de Pri
mari. In consiliul au reuşit 5 li
berali şi 9 naţionall- ţdrdnişti. 

Primar a fost ales săteanul Th. 
Luca liberal, iar ca ajutor de 
primar Tr. 1. farcaş tot liberal. 

cari pentru vitejia lor pe frontul .roşu·· 
au fost decoraţi de Ferdlaand cel Mare 
,1 dacA va cere Regele, vor fi deco
ratl &1 de Mihalu l·ul1 

Legionarul. 

nesocotintele unui primar .. 
Fostul preşedinte al comlslunel ln

ter!mare şi actualul primar al comuneI 
Secaş (plasa Hălmaglu). Todor StA-
nilă, t·şl face de CIp, dlstrugAnd ca"; 

O izbândă frumoasă. respondenţa şi fotle liberale, pe cari 
le primesc fruntaşII comuneI. 

u· $ .. 

In fruntaşI comună Gurahon1. care Aşa a sfârtlcat io bu clI.ţ I folie: 
este un viespar de jidano-maghlari. "Tribuna Nouă"., venite pe numele 
liferanJi de dezertori din armata ro- ' fruntaşului econom Gheorghe Ander, 
mână, în vederea alegerII consiliului co· tn faţa lui Todor leDâşesca şi Todor 
munal, sau fă~ut tncercMI de a se Cret (108). zlclod cA nu vrea sA vadă 
depune o slngurâ listă, oferlndu·se şi In ocbll săI această toae. 
minoritarilor 2, locuri. 

Aceştia pretiodeau 3 locuri. N el%.

butlnd inţelegerea, s'au depus 2 liste 
din prostia jtdarlo-maghlarA ,1 din tn
ţeleapta InfrAtire a românilor, De-am 
ales cu o victoria frumoas!o Minori
tarii au câştigat numai un singur loci 

Este de notat, cti de 11 ani de C{ind 

s'a Idu/it România Mare acum pentru 
pentru prima datti ş'au ridicat capul 
aceia cari In revoluţia lui, Bela Kun 
sau Kohn, puşcau pe stradd după/ralii 
noştri 'şi cari erau (nrolaţi tn armata 
roşie. 

Armata roşie jldano-maghlară alul 
Bela Kun din Ourahonţ sa PUI in 0-

feslvl. 
SA nu uite aceşti foşti Bda Kunlştl, 

Gheorghe Auder se mal plânge, el 

şi tplstolele cari I se trImit dela 
Clubul Parti6ulul Naţional LIberal, 
I se violează şi primeşte Dumal plicul 
gol deschis. 

Oare şUe aeeet volntc, c'Î a te 
prInde ,1 a nimici ceeace nu este al 
tău, tnseamnă furăturl şi boţle şi că 

hoţiile se pedepses,: chiar dacă sunt 
Ucute de yolnlcH ajun" primari? 

Atragem atentlunea celor to drept 
asupra acestor lucruri urite ş1 cerem 
si. se respecte legile tărU. cari nu 
permit nimănui călcarea lor in picioare 
oricât de voinici ar fi l 

CrişanUl. 
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llucruri din Bucouina de ştiut şi pentru • 

nOI. 
dlere, altul unit, senatorului naţional

t.t.rănlst Dr. COltOI, candidat la episco
pia unIM ce se va tnfMfa în Mara
mJlrăş, in coasta Bucovinei ortodoxe. B"covinenii se ponosesc că-j atacăuHiţii. -

GMstia "ucrainianii" de odinioară, o chestie 
poWică şi confesioHală. - ArdeleHi ttJ 
l"blicisJica şi politica româHească din Bu-

. <covi,.a: JraţH Branişte şi A. P-Deseanu. -
JutJimenW' de acum 30 aHi, şi înfăptuirea 

României Mari. - Voinici, AHarhism şi 
Unitism. - Uniţii şi fondul religioHar 

.ortodox - Masacrarea bugetului eparhiei 
Bucovitrei. - BucoviHeHii acuză guvefflul 
adual de umilirea Bisericii ortodo~e. -
·Guver'lf~l, care a avansat pe fUfJcţiotJarii 
.bisericeşti ai Blajulni UHit pe punga sta
Jldui, retrogradează în miu şi în bentficiu 
pe f""cţionarii biseriuştS bHcovineni 01'10' 

.docşi, pJăIi# din fondul religionar ortodox. -
O amintire: Cum a rămas nechemaJ V. 
LflCaciK î" propagandd "naţională" în Bu
.covina? ""- • Ţapi" ortodocşi, la carul po
lilicci Blajului., 

Urmăresc, pe cât pot, unele intâm
plărl dln Bucovina, de care mă leagă 
-studiile ce făcusem acolo, ş\ prtetenll 
din tinerete. ŞI pot ş'o mărtarlsesc. cu 
mare durer~, că Rucovlna, JOvesela 
.grădină" cântată de Mihai Ernlneaca, 
trăette zile de groazl ŞI de acut! prl~ 
mejdle naţională., 

Ţărişoara. care cea dintâl s'a smuls 
de sub jugul străin şi s'a alipit la ţara 
mamă, fără de nici o condiţie şi fări 

1'etlcente politice, astăzI, de pe urma 
politicel actualului r~glm, a ajuns in 
prag de delperare, atât polltlceşte cât 
:şI b!serl~eşte. 

Nu vreau să scriu articol "politic", 
ci de informaţie romAneascl, într'o 
cbestlune pe care trebuie s'o cunoascl 
~rlcare bun român. Mal ales că poli
tica, ce ae face de un an şi mat bine, 
dIn partea actualului regim, a depăşit 
cadrul politic şi a trecut şi în do me
ului vieţII bllerlcr,tl. 

FraţII bucovlDenl, carI tn trecut DU 
ştiau şi nu voiau să recunoască exls
·tenţauBof sfori confesionale JOcatolice" 
'to politica statului româD, au ajuns 
pe contul cojoculul lor propriu, 8ă 

verlfl~e acest fenomeo, şi să ţipe ca 
din gura şarpelul, că Iln/tii uneltesc 
Impotriva Bisericii ortodoxe; că opri· 
..gonesc şi că SI. amestecă şi tn ches
liunJle ei de administraţie 1/ de gos-
..podărie autonomă. 

DupA aceste premise, aşa cred, nu 
'Vor fi de prisos lAmuririle ce urmează. 

• 
In Bucovina de acum 30 ani, ches· 

1tuaea conteslonală fntre Români nu 
.există. Toti RomânII bocoviDeDi, afarA 
-de cel din Bolan, - in care comună 
.'a farlşat unaţla la 1856, pe urma 
'11oor certe locale şi a Intrigilor şi 

amAglrllor strAlne. - erau ortodocşi 
Totuşi exIsta o chestiune conjeslo

naltl, dar aceea era rnteand. şi trebuie 
privită din două pUDcte de vedl're. 

Austria voia să supună elementul 
românesc din Bucovina, din punct de 
vedere politic şi religios. De aceea 
Austria menaja pe Ruteni din rb~ 

puteri: odatA prin aceea, că incuraja 
mobilizarea sărăntoctlor de Ruteni 
.unIţi din Galitia, ca să se aşeze in 
Bucovina, pentru a tntărl l'xlstenta or
ganizaţIe bisericească a Rutenllor uniţi 
bucovlneol, cari erau uneltele politice 
ale, Austriei; tn locul al doilea, prin 
.cee" că nu se lupăra rău pentru 
trecerea aceslor Ruteni uniţi, pe Icl
colo. Ia OrtodoxIe.' Dar mal ales, 
1ncurajâ Austria n!zoleţele Ruten,llor 
ortodocşi, de a-şi reclama plrltatea de 
limbă şi de putere in administratia 
bisericească a Arhleplscoplei bacovi
oene, romând de or!glne, precum ,1 
drepturi egale, pe cari incepeau sl le 
formuleze ,1 asupra fondului rellglonar 
bucovinean, caretşl are orIginea In 
fundaţlunlle voevodulul Ştefan cel Mare 
al MoldoveJ. 

Ardealul incă se mândreşte de a-şi 

fi dat contributia frătească II luptele 
naţionale ale Bacovinellllor. Fratii· 
Branişte erau fntre cel dlntâl, ca ele
mente de fortă io publiclstlca buco
vlneană, Studenti mea universitară, gru
patA in societatea lor .. Junimea", de 
asemeni, era un factor de o puternicA 
şi frumoasă manifestaţie românească. 

In rândurile aCe8tei studenţlml incă~şt 
avea Ardealul nostru uu tip reprezen
tativ, pe vărul marelui compozitor bu
covinean Clpilan Poru:nbescu, pe stu
dentul in teologie Adrian Popovlcl
Deseanu, amestecat şi el activ în pu
blicistica şi in frământărlle vieţII bu
coviol'ne, până să fie invrednicit şi el, 
alături de fraţIi Branişte. de clnstea 
expulzărlt pohtlce din Bucovina. 

Din acest mediu uOlversitar şi po
litic s'au ridicat luptătorII de mai apoi, 
cărora, in frunte ca dl Iancu Nistor, 
profesor universitar şi fost ministru, 
Il- s'a dat norocul de a colabora efec
tiv la descătuşarea Bucovinei şi la 
neconditionata şi neprecupetita alipi
rea ei la patria mamă. 

Acestor .. Junlmeni-, printre cari am 
avut plAcerea să mă ioşlr şi să-i cu
Dose, li-s'a dat oorocul, ca eşarpa de 
trlcolor, pe care o partau pe piept, ca 
studenţi, la lecţii şi în tot. locul ,1 fn 
toată vremea, să o ridice la semnIfi
caţia desăvârşltei blralntl politice şi na
ţionale a intereselor româneşti in Bu
covina. 

Geoeratla aceasta din Bucovina, cu 
mici eiceptli flră de nici o importanţă 
politică mal deosebItă, cunoştea numat 
un singur obtectlv al preocupaţillor 

ule: triumful ideii nationale şi restau
rarea elementului românesc In toate 
drepturile sale devlaţd lIberi p-e pA: 
mântui lui Stefan .cel Mare şi Sfâot". 

De fapt, in vremea bărbăţ'el acestei 
entuslaste studentlml, .Bucovlna. prin 
unirea cu tara mamă, ,I-a redobindit 
Importanţa veche polttlcă şi româ
nească; Biserica t-a fOlt Icoasă din 
ghiarele primejdiei rute ne ; primejdia 
catollclZlntă a fost deasemeni ialAtu
rată; şcoalele rutene de stat. ridicate 
de Austria in beneficiul acestor ocro
tiţi al săI, ao fost naţionalizate. Ro
mânii incepeau să-şi recâştlge s!~uatltle 
perdute sub Austrieci, prin ruteni zarea 
periferillor românestl dinspre RutenI. 

Iar astazi? 
Astazi, sub guvernarea natlonal-ţă

rinlstl, toate ro,tnrlle româneşti şi 

bisericeşti, ale Bucovinei româneşti, 

sunt intoarse pe dos. 

Şeful organizaţiei politice naţlonal

ţărăniste din Bucovina este mteanul 
unit Krakalia, cel cu legături ia tara 
sovletelor. 

Prefectul oraşului şi judeţului Cer
năoţl este unitul Neamţu, din Ardeal. 

Sub aceeaşi oblădulre. vechea Su
ceavă românească, fn care se adăp06-
tese şi moaştele sfântului Ioan cel Nou, 
nu şi-a putut găsl alt deputat, decât pe 
unltul George Jeletiu. 

Sub In~plratlile nenorocitului reglm 
actual, drepturile IImbel românettl 
- ca limbă a statului român. in şcoa
lele de stat ridIcate tntre Ruten~
se pot considera ca desfiinţate, In be
nefIciul' limbet rutene. Parlaf11entarll 
ucralntenl1 aleşi pe Usta guvernamen
tală, reclamă Insolf!Dt aceasta ciopâr
tire a drepturilor statului român. Mai 
mult chiar: el vor introducerea IImbei 
ucralnlene tn administraţie şi in ma
gistratură. Şi u\!enlcll sovletelor, cu 
toţi Pistlneril ataşaţi lor, şi cu toti 

7 iL & 

"occldentallzatorti· diui 1. Manlu, tale 
bilcuroşl ia carnea vie a sufletului ro- SI dupJ aceasta, ce s'a fAcut cu 
mânese şi in tntregltatea drepturilor bugetul eparhlel autonome ortodoxe? 
noastre naturale ,1 naţionale. A fost clopârtit, fără cuvenite le trata-

Dar lucrurile nu s'au oprit ael. tin cu Consiliul eparhlal din Cernăuţi. 

Aberaţia cea mal mare a vie-ţii noas-l Din lumele alocate in ~buget de Consl~ 
tre politice, cari lunt ,,~Oin!Cil· guver- ilai eparhlal f' votate In unammltate d~ 
nului, botezaţi şi .străJerl al Regelui", adun~r~a tpar~rala, unltU nationali 
işi face şi acolo ravagiile. [n Boian, ţărămşu dela Culle au redus şi sllprl
singura comună românească unită, prl- mat par ,1. slm?lu următoarele poziţII 
marul Valpao

1 
şef totodată al .volni- (vezi Nr. dIn :fi.lanuarte I.C. al "Gla

cHor", nu s'. sfiit si bttiocureucA suiai Bucovlei ). 
Familia Regală română. ŞI tncă ceva Adaosul familiar. acordal, ca ajutor fa
de necrezut: "Voi ni ~1I. din Bilca nuljior de prto!i 1n suma de lei 2,400.000 
(lângă Râdăuţi), inarmati cu furci şi anual. ptnlru familiile de ca"to1i biseri-

ceşti în suma de ki 530.000 şi pentru 
cu topoară, au tăiat capul lui 10 slf al pălimar' (c"âsnic) în suma de lei 478.00() 
lui Petrache Mihallov, după ce-l stâl- anual, a fost suprimat cu totul. Asemenea 
c!seră în bătăI. Tot astfel i-au stâlclt a fost suprimatel cu lotul suma ae lei 
şi pe celce îl veniseră intru apărare. 1,000,000 prevăzută pentr. plata impozi-

tului de echivalent dela sesiile personalului 
Du nici Biserica ortodoxă română bisericesc şi dela imobilelt parohiale. Aşa 

a Bucovinei nu se poate bucura de fiind loji slujbaşii bisericeşti vor trebui să 
pace de cătră aceşti spărgători de neam plătească aceste impozite de aci î"colo di,. 
şi de ţară. baltii lor frr>prii. In bugetul prezentat spre 

De pe urma îndemnurilor ascunse aprobare era prevăzută suma de lei 3,386 600 
pentru sprijinirea comunelor parohi,de la 

ale aderenţilor regimului actual, s'au repararea bisericilor şi a caselor parohiale; 
pornit tulburări şi tn B!serlca din Bu· ei bine, suma aceasta a fo~t redusă la 
covlna. S'a agitat, fa vremea sa. ches- 2,500000, deci aproape un milion de lei. 
tia Paştllor şi a restablllril calend aru- Pentru candidaţii de preoţie nou hirotonosiţi 

lui vechiUl pentrucare au fost câştigaţi se prevăzuse câte un ajutor de 8000 lei, 
mai alei ucralnlenll dela nord-fstul pe care ,,,fiiii l·au redus la 4.000 lei. Pen· 

tru echipamo:nt, încălţămite, lingede şi aju.· 
Bucovinei, din apropierea Rus lei so
vietice. 

De aci au urmat tulburările dela Văş· 
căuţi ş\ de al rea, unde preotul român 
a fost maltratat de uneltele regl mulul 
politic, iar derbedetl s'au Încumetat să 
lee cheile b'serlcUor dela preot! şi să şi 
aroage lor Inşi,1 dreptul de a II.Jgl ,i prin bisericI. .. 

toare pentru studenţii teologi au fost pr~
văzuţi după nece5itătlle stabilite le 15.400; 
această sumă Il fost redusă la 160000 leL 
Fondul de 1,000.000 lei prevăzut pentru 
ajutorarea elevilor şi studenţilor sermani Il 

fost suprimat cu totul; aşa fiind mulţi din 
bursierii fondului eparhiei vor rămâne pe 
anul 1930 fără burse şi firă ajutoare. Suma 
de 1,000 000 lei pentru aooz dar:a de aju. 
toare IP pensiuni de gUlie a fost redus la 
2;",0.00'0 lei, Sporirea pauşalullli de <':an ~e-

După aceste acte de anarhie - pe 1&7ie p~ntru parohiate şi ~r"'(JprC&t.;'l:,"t" ta 
ca I ar trt bul un guvern conştient $1 100 lei Junar a tc:;! .edu8 la !"'mlli 60 tei 
.!u.bi.tOt de .Drdlg,e ..iiJ. .le ~~ cu fei I pe lunii, cu toate că a('e~t(' oficii llunt !I1CHr-___ ..... w' 

. 1 eate astăzi şi cu plata taxelor de porto 
şi foc dacă nu ar pleca ele dela Îo- oentru orice core~f'(l:ld~n\ă Sul1" de liJOO(', 
sfşi Intenţiile dosnice ale guvernaotl- iei pre.~uta pentru 1mbunalilţirea B;\I:.di.u, 

lor bucuroşi de toaţe dlsordtnl1e din igl'memlor mimiistireşti şi a ciprulUI catedlal 
B! serlca ortodoxd - mal inregistrA m a fost suprimata. -toa-. ,ulw""thmile pre
şi alte dureroase fapte din viat .. su- vă;:~ţe în buget, precum c.l'a pentru clă"\U.:a 

UDUl W.U'Hl~' ,r~,,~t! eievlt dela şcoa:ele co
flete~ică şi bisericeascA a Bucuvl ne!. merciale şi denesem din Sucea';a, .. ,;c! 

Iată, câteva din ele. pentru internatul Reuniumi femeilor te' m:h .. 

Of'putatul unit al Sucevel, G. J elerlu, 
luând cuvântul in Cameră, - şi tocmai 
eI I-s'a gel sit să atace situatia auto
nomă a arbieplscoplei ortodoxe din 
Bucovina şi si le amestece in ches
tiunile fondalul religlonar ortodox al 
Bucovinei. 

ŞI mi' Interesantă e chestiunea fon
dului religionar, că n'ar fi chivernisit 
blne, ci cu pagube. Clnd colo, fondul 
reUglonar ortodox a dat In anul 1929, 
un excedent de 50 milioane 1 

Pâoă şi mitropolltului Nectarle dela 
CernAuti t~a adus deputitetuJ, in Ca
merA, Învinuiri nedemne ... Da, trebuie 
terfelit şi capul Blserlctl bucovlnene, 
un om Integru fi un ierarh la inAltime. 

S'a pornit tn Bucovina adeviratl 
prigoană împotriva B,serlcli ortodoxe 
de cătrl oamenii guvernuluI. cari nu 
incap nlci de - fondul rellglonar or
todox bucovinean. 

După legea de unificare bisericească 
fondul re.llgionar ortodox al Bucovinei 
are si fie administrat de eparhia Bu
covlnef, in cadrele vietii sale auto~ 

nome. Atâta numat, ci bugetul trebue 
să fle prezenlat mtnlsteriulul de Do
menII şi celui al Cultelor, cari au să~l 
vadă, dar nu au dreptul de dispoziţie 
asupra bugetului, adecă de a-l schimba 
fără de as:!ultarea biserIciI. Şi, totuşI, 

ce sJ tlltâmplat? 

Bugetul eparhlel şi fondului retiglo
nar, trimis la guvern, a fost tinut in
delungat la cele două mlnisterU, pen
truca mal apoi să fie dat spre stu-

; 

cea p~ntru societa.e<!, .,Principele M,r..:_<a'" 
şi tot astfel si fonjul de 500 000 lei rentru 
diverse 8Ju'o ... e, acte earitative ~i do IUlia" 
tenţă socială, toate aceste 8ume îll total do 
3,300.000 lei au fost suprimate .de "",ijii 
astăzi la guvern. 

Şi, accentuăm din nou si nu se cn:aOR 
că aceste tăieri din bU!l:' tul fo~ dt;im şi al 
eparlliei au fost impusI' .te nevo,a cie a se 
face economii prin ~U' .marea f;lemelor ară

tate, Nu' fi'fld~ă,.d;.>ă cum am amintit, 
buna go~podarie a ,.tului 192 g 1. adU9 '_1:1. 

plus de ver~lte de pHte 50,NO' }(10 lei ~i 

ded era de unde ah. \>1 aCeste ,iume sec ... 
puriloc Indlcate_ 

AdUDlirea t'p" ;d<ll/l. a B!1cov!:\\'it 
care s'a intr'lnit .i.ilele treCUte la Cer
năuţi, a proteitat; cu vot unanim, im
potriva aCestui nelegiutt amestec. A
ceasta nu n.: impledeci'. iosĂ. de a 
intreba ŞI noI: 

Aceşti v1atufă~ţară 111 polldct:1 1'0- .. 

mâneştl, cu ce Q{ept tate el in cmsti
tuţla S!atulul şt În legHe ţăr 1, C.trj au 
investit B:serb.,. Ol'toduxă cu dreptul 
de admifll$TBrC proprie, in chip auto
nom? Şi d~ .;ă SUllt el etât de î8vnl
torl pentru buna ordineşl pent{u lega
litate in administraţia acestel b:s~ri.;l, 

s'o spună: când se vor fi atins el vr'o
dată - sau; când o vor face - să le 
amestece la. fel şi in chlvernisirca ave
rilor de 'lllliarde. frustrate dela ~tat prin
tr'o lege prlpitâ, ale blsericll catolice 
dela noi? 

N'au Ucut·o şi n'au so faca! Pe ti
truci JOguverDuI uniţilor 1. Maniu, AI. 
Valda, A. Dobrescu~ Iuliu MoI do vin, 
Sever Dan etc." - cum observă "Gla
sul Bucovlnel-, cu mult temeiu - al1 
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alte gandurl. Goana incepută tmpo~ 

triva eparhlel Bucovloel 01 pentrll il;:a
pararea fondului rellglollar (lJtp~ox este 
numai .0 ver!gă din lantul, cu care 
un/tii aCEştia cautd si! fetfce şi sd umi
.leascd Biserica ortodoxa romând, do
minanta in Statul român ,pând la ve
nirea naţlOf,lal~tărănjştilor la cârmă.· 

nimic, când era vor,b3. de chestla 
rQmân~ască. ~Să-l IJerte Qumneleu, d J 

de atund, a şi murit şi nu I-s'a dat 
sA intre in Cana~nul românesc. 

Mi· am luat atunci sarcina de a mA 
- impotrivi. Li-am SPUf; fratilor, eu 
şi alţii ardeleni din ~JLlnlm~a'" ceeace 
se putea, tâl.:::uln~ polltlceştc dictonul 
biblic: "Nu ştili ce celtţl ... • ŞI drept 
urmare, nu s'a mal tazistat ppotru pă
rerea fratelui Bărtol. 

Dacă Ghiţă Bărtol s'ar scula din 
mo~mâllt as1ătl şi ar vedea." cum l;3u
covioa sa,' pe care dorla s'o salveze· 
prin unIti, ute calcatel in piCioare 
de tovă!(jşia poUticcl a umlilor ruteni 
din Bucovina şi a IlTUlilor Tomâni din 
Ardeal, desigur, numai decit ar în
toarce to mormintul rece.,. 

româneşti şi a păcII confesionale np 
vor sA totelaaga, cA nicI ţinu I ,dl D gu
vern~le Romaniei-Mari nu a tratat mat 
maşter fi mai mai Holal Biserica or
todoxă. 
, 'Se 'oţelege dela sine. ~ă ac~sţ~ 

Fie, ca aceste ,Ire, scrise despre 
lucruri din Bucovina, si ne serveascA şi 
nouă spre lămurire. 

se intâmplApeatrllcA - ~upă spu,sa 
fărtatiior din Strada Horia - d. lulhs 
Maniu e mai .ortodox" de cât cel ce 

" -'\' ...... \ , ... t" 

~crie aceste şlre ..• 
lscusitl dr.'lcpşll ,ăştia ~e uniţi: ctţ, 

, ' .. \ ~ i 

Bine, fra,Uor bucovloenl, cI mAcar 
prlmejdla d.esUşoratA pe propriul vo
stru colac. vJa făcut sA lnţelegeţişi al 
mărturisiti .Icest lucru, pe clre nof, 
cel de dincoacl de Carpaţi, il experlem 
de peste ~OO de ani, decând avem 
printre Doi aceasta neghind a unitatii 
nOQstfe sufleteşti şi poJitict'~ care este 
"Ufl,itişmul''t ajuns acum a se da ln
suşi de Rol. că este mai mult o Olga
nizaţle politiCă cu aspect religios, decât 
o credinld tn s,nzuI c.rat, religios, al 

Asthl, mal ,mult decât oricând tn 
viata mea, am conştiinţa, că, eu ş\ 

tovarlşit, bunâ,tâ1cuffe am fAcl\t atunci. 

In primul loc si servească ele spre 
trezirea acelora din noi. cari, Ideme
nltl de a mAgitoarea lozincA a Irăţll;tAtll 

tapi ortodoc,l n'a~ prlq~ la C~ful ,pg: 
lIticel Blajului n 

.Şltrag, tr~g lapll, ~f! se sp~tr$c;l ... 
. De. Oh. Ciuhan4u. 

cuvdntu,/ul,' ,," 

. Dlr DU pot II nu mal adlog un 
lacru dIn cele fAcute de guvernul na
tional-ţărănist Drept culme a batjo
~ure'l ce se f.,ţe' ~u. ŞlserJcaautooomA 

.. BANCA ECONOMICĂ .... in SEMLAC, SOCIETATE pe ACŢU 
'" 

C()NVOCARE~ 
"-( - . 

Domnii Actionari ai ;Băncei Economice în Semlac S. p. A. s~t ,inv.ilali l,ii 8. " ~. ~ 

XVI-a Adunare GeneralA OrdJnarii. 
~ J 1 ~ 

care se va tine ,n ~em1ac)n .ziua de 27 Martie 1930, ora 1 după amiaz,ă. 

O ,B I E C TE: . 

,a .Bucov.\ntl. Cire~şl are propdUe sale 
rUUlSe, iocat nu cere nici un ban sub
ventie dela Stat, B~mnalAm ,1 faptul 
urrţllUor: Ouvernul,apIlcând - fără de 
pici UD ,temei constItutional ş.1 lfgal -
itiea .a aclmlnJstratlvl şI in ~hestlile 
epaJhlel bucovilleneJ care-şi are orga
nIzatia sa legală şi biser.lcească. a schlm· 
bat titlU'" beneflcUle foarte multor 
funcţlonarl bIsericeşti, plAtlţi exc1aslv 
~e foudul rellglol)ai- 9ltodoxbucovl
nuD, şi l-a micşorat, retrogradându·i 
astfet In situatiile lor de drepturi şi 

de leald,deşl nu le plăteşte Statul nici 

1. Constat~,rea ;acUil9r ,i a actionarilor prezenti. denumir~a ';Inui grefier şi alege~ea a dos 
mewprii ca ler~ficatofi. . 

'. ,2.){aporlul J;:>ire,ctlunei şi al Comitetului de Supraveghere .. asupra bilant ului pe anul 1929. 
3. ,Ăpr9bare.a bilantului,' distribuirea profitului realizat şi darea absolutoriului. . 
4. Modif~c~n~a para~r~fului 31 din statute şi compleclarea numi\rului membrilor din direc1i

une in conformitate cu paragraful modificat. 
5. A.Iegerea Comitetului de Cenzeri pe un period de Irei ~ni. 
6. eventuale Propuneri. 

, "~, :, I • ~ , I 

DIRECŢI UNEA. 

',lJn ,banII'. . ~ ',i. '. . 
NOtĂ: Domnii acUonari c~ri doresc a participa la Adunarea Generală cu ~rept de . voi ori prin pJenipo

tentiati sunt rugati .însel1~uJ paftlgrafuJui 20 din stalule de a·ş[ anun1a participarea cu cel pu1in 24 pre Înainte dep- . 
~erea a'd~năTei ~~nera~e. I I " , ,.'.'! ŞI cine 8'a găsit sA facA aceuta re~ 

trogradare? Tocmai (Juvernul d-Iullullu 
:Manta. care, tn' anui" ce s'a incheiat, 
p 4vansal pe'toli /Mncţionartt bisefluşti 
uniţi dtlalJloj- şl1Wmal pe el. dar 
nu şi pe funcţlonarU bisericeşti stmt
liltldela SIbiu şi de alnrea. Şi (!t'cl, 
. D. 1. Mania şi-a avansat tn anul ţrţ!- I 

cut pe ~or~l}gjonarU săi doglDatJcI ,1 
politici dela Blai, deşi aceea avans.are 
se Jdcea pe punga Statului roml1n " da' 
ti retrogradat, in acest an, pt lunc/ia. 
'norii bisericeşti bucovinenf, deşi prin 
acele leIt IlU se viola tesaurullar;;. dân
du-se toate lei/le din fondul relig[onar 
al epalhiel. 
.\', 

A nalbU mai este mentalitatea "po-
1.ltIco-catollci ", care e in stare să C.00-

. ~eapă şi si tDfAptulas~i ~se,meo.ea ·l!l
.decălit 

• 
Dar, de ipchefere, dele-ml-se voie 

să scotocuc I,ln.i din amint!ţlle ~ele 
.coofes~onallste· din vremea studiuluI 
meu din Bucovina. şI să mal adaog 
o vorbă ,1 pentru - 8t~nle dela noi, 

ACTIVA. Contul Bilanţ incheiat la 31 DeQem~rie 1929. PASIVA. 
. ___ ---io.._._ 

Cassa în ijumerttr . ". .. . 
DIsponibil la Bănci"-' '. . . 
Imprumuturi Cţlmbiple. . . . 
Imprumuturi pe, Conl Curent ',11 

Efecte ' . ... :...' . 
'mobile .. ..... . 
Mobiliar. . . . .. . 
Diverşi Debitori. .... 
Speze de Emisiune .. ._ 
fufere~e A.~Uc~p~te . . ._ 

, T oţal Jei: i. 
===' ~ 4, t, _ 

1 

.:,'. 

885.052 -1 Capital Social . . . . . .. 2.000.000 I 

20.008 _1 F ood de Rezervă. .... 162.895 -
10.494.739 -1 Fond de Pensiune .... 57.QOO-

3.479.687 -. i Depuneri spre·fructificare .. 7.968.621-
149.025 -: Reescompturi lli Băn~i ' . .. 4.852.250 -
223.861-' Diverşi Credito,ri ." ; . • .. 141.237-
167.784 -: ' Dividendă ieri4icatli ..' . .22 023 -
119.025 -1 1 Dare dupi\ nterese de pepu~e~i 48.682 

,69.529 II Interese Tranzifoare. .'. " 293.200 -
196.905 . Profii net • . . . . . . 169.678 ~ 

--~~--------I,~ 
15.713.587 -' : ,Total lei. . 15.715.587-

==: 1= =IF==11'==I 
i CON TUR I D E O II D I III E • 

I .. -- - -- --- .. _._~ . .- -- , .c_ C~ ... --_. ---_ .. .. --........ - .. 

.'.-
~,.) -," ~ ~ .~. -II . : 

Efecte Girate. 
1 . . . . . 70.000 Angaja.me:Q.t~ df! Efecte G~ate 10.000 -:: 

Detentorl de Efecte ,Oajate . . 599.000 =11 Efecte Îp Gaj , • . . . . . 599.000 -
Detentori de Efecte in Garantie 1.088.500 Efecte in OaraJltie • • . . . .1.Q~8.500 -- " . , ,,' - j-- , I -1 

1.757.500 - 1- 1.757 500 --- 1~lj-- .L' I ~ j.. ~ "L .!1, i- ~ l,l . :.-: ._L."i, " 

DEBIT. Contul Pierdere &: ,Profit la 3' Dece~vrie 1929. CREDIT. ' 
,--- - . 10 nAvala naţlonallsU, care stApA- I ' '\' I .•••.. ~.. • •..•...••.•• • 

nea,c:onştlinţa studentlmel Ilolvenltare Interese de Depuneri. - 1 233 '723 l' I t <l E I ·789.038!~ 
1.162.43250 
1.103.33750 

10.800-
,1.200-

bucovloene (te acum treizeci de anJ, _ • .. . • - n erese e s<;ont • • . . • 
tml aduc bine aminte de lucrul aee~ Interese de Reescompt . .. 735.144 - Interese de Cont Curent . . 

di 
• Dări şi conipetinti . . . .. 276.838 -1 ProviziUlli : . . • • • . . 

sta - se scuta, la "Junimea. cu a~ SIn . 
prlndere, cheiUa romlneasei din Bu-I a are . . . . . • . . . 365.900 - Interese dela Efecte. . . . . 
covlna. Preotul unit şi român verde. Speze. .. ....... 281.525 - '] Venit dela Imobile . . . . . 

, , " Chiria Filialei . ~ 4.000 _! 
Vaslle Lucaclu de pe atunci, era 0-, P f·t . . . . .' 169.678 _1 
bl ti l d '1 I 1 b ' f B ~ 1 net . . . . , . . . '. ee vu a m rit e o şteştl, şi D u- 1~--3.-0-6';;"6":'.8-0":'8!1-_1,!, I~ -,.,-.-lI-----~!__I 
covlna •• Jul1lmenW", rhnHorl de ceva [' il' 3.066.8081---1 
mal mult de cat ce se putea produce = =:==l :=1 I ~. : :i~ 
tir Bucovina dupA iocAtuşarea prin gu- .' Semlac, la 31 Oecemvrie 1929. 
veroatorul Bourgignon $1 dupi expu]- I (ss) Romul V~rişan, , ci' (S8) Henrich Scpon. 
zarea ardelenilor amestec.li tn politica " . Diredor Executiv. Cassier. 
romAneaacl a Bucovinei, se g.mdeau Il .•... ,J.', . • D 1 R . I U N 

(ss) F. Sever Jlascu, 
Sub-pir •. Copt~.bil. 

să-l cheme, tn propagandi romlneasci. .Ee T E A:' 
pe Vasile Lucaciu. (5:S) ,T~odor Ouleş, (ss) Ioan O. H~v. (ss) Vasile Clluşer. preşed., (Ş5) Ioan Hornoi, (85) Ioan lusti~ 

(S8) ,Qheorgh~ Morar. (~5) Dimitrie ~e5aroşiu. (S5) DimUrie ~opa. (ss) Petru Oiurglut, 
Par'eA-] vid şi azi pe prldenu] Ohl l! (s~) Haibacţl Andrei, (S5) Dumitru 10n~laş. 1 

Bdrtol deatuDc~ mic de stat şi sprin-: Subsemnatul Comitet de Supra~eghiere. am examinat conturile prezente ,şi le.am aflat in con50nantă cu 
't.en ca uu prlsnel, cum mlIlta cu tnfo~' , registrele institutului. 
cue pentru' acest gând . .Era un tem-· (58) ,Gheorghe Suciu. (ss) Ştefan Verişan. (S8) Grigorie ,Romanescu. (S5) Gheorghe Indreica. (ss) Ioan Ouşet. 

-

peramt"nt vIu.' eare r U VOia si! ştiE' tip (ss) OHgor Flonfţl, . (ss) Dimilrie Popa N., Preşedinte, Expert-Contabil. (ss)Oheorghe Roman. 

plfant responzabli ~ Z. HANOOCA TIparul ftpogIahel Ulecezaoe, Arad '.' " 
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