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Din partea so~{etdţii .. 'nfrdfireo" 
primim următoarea: 

Intimpinare. 

Sfichlu''''" •• 
iiiii 

. Feuşlt-md, ()fXlRlne de pneteni ... 
La "Continuarea -desbaterilor parlamen

Iare" a unui ziar din Capitală cu dJ.ta: Du
la. ~dinţa sa dela 18 Ianuarie 1929, Co- mineci\, 20 lanuatie t 929, după o eerie de 

. Acum 70 de ani S(l realiza Căci, dacă unitatea teritoriaLă mit'~ul exe.:utiv al asociaţiei cul1un.le ro- discu~sllri Sjj' Întrerupcli cu pt"ilejul cărora 
prin marele patriotism al bărba- s'a înfăptuil. trebue să se rea- mân::'Şti .. lnfr~ţ'rea" din Arad, a luat cunoş' ~ste dlat până !şi un oarecare dOmn M. 
tilor politici de atunci aciul cel lizeze şi unitalea sulleleased a tintl despre artkolul apărut în ziarul pilmflet Landan, cetim următorul rebus tinal: 
mal însemnat ce stă la baza Românilor, trăiţi în vremu, i vi~ unguretc din Arad "ReggcU ujiăg", prin DIlp4 tlcfas/il destiue prj1lCipa14, des-

J 1 b 1 d .. . carI se aduc Domnului Dimitrie (Stefan N R ) b4Jul4 subl !orm4 de dl~s/ie personal4, ". 
României moaerne: unirea ce or trege sa a te aminatll străme, Chrveanu, Directorul ,coalei normale de in· dom" ffibtcOlld, 1 .. jac1i<'l4 şi C/C ochelari cS 

clouă Principal(l romârleşti sub cu alte mentalităţi, pentru con- văţitOr1 oin Arad, acuzaţillni de o extremă b4tut câmpii ~după manuscris-, desfiinldnd 
un singur Domn, Ioan Alexandru solidarea morală a noui Ro- gravitate, artico!ll1 ins,'şi n'Rd scris in ter- pe d"ii Iorl.f$, dr. Luiu, GogoJ, Şeicaru ele. 
Cuza, în ziua de 24 Ianuarie 1859. maml. Şi acesta, cr(!d, trebue meni lipsiţi <W cel mai el~mentar bun :iim, [n faţa W,.ci1or goay, - c4.:i deputaţii 

să fie de-acum inainte idealul I)i IJr bani t41e. Cum din introducerea sU8~i· Q/C ",muHlat la cuooJ,lul de ordi"e dat 4e 
Această dată era predestinată . 1 eului articol ·lIi anume: ",Intre bandlţii ve· ti fi ;111"'r",a"cllţ4 pr.zzeKli - şedinţa $'" 

dll soartă să fie simbolul de 'Jostro naţlo~a '. niţi din regat cel mai repruentativ Goliath ". pclfl.git iuutil şi plktisilar pJn4 la orş 
unir(l al tuturor Românilor. Uni.. Deaceea sarbdtonm pe 24 la- reiese tendinţa făţilfe de a creia duşmimie 8 j:m •• , .<iml Q-/O$t ridicat4. 
rea dela 1859 cuprindea germenii nuari(l pentru Unirea dela 1859, • Înlre români, asociatia .. lnfrăţirea", consÎ· Vreţi să ~iţi aiarul? 
uriaşei desvoltărl a României ce {"(l ne-a dat Regatul de mai târ- derli acel aft'col -:a, o in~uliă gravă la~. - C,.rtlliul (organ independent!) 

ziu, fi pentru unirea sufletească dresa t\l~uror ro~~mlor ŞI pent~ ace.st motIV 'Vreti 8ă eUiloa"eţi pe domnul .rubicoftd 
ti dus la înfăpluirea independe·n- d ... d R ... a votat In U:14mnutat<:: d~ votun urmatoarea: in jachetă. şi (;u ochelari- care .a bAtut' 

tAI' f" a unl'la~/l'r' nationale. e mame ce ne va a amanta .....' 4 , l' ". d I _ '" .~.oţiune carnplj" ~ a deB.nnţat· .. up m&p,uscria. 
pul(lrnică ce-o Întrezărim în za- . . pe dan Iorga, Lupu, 'Goga, etc) 

Dar comemorarea lui 24 la- neamun'/or en vor venI'. Românii arădani, fără deosebire de nuanţă rea '" l't' _Z t' ',;' 'ţ' 1 It ""'- E ID. V. Hottiran. meml)ru al maJ'ori-nuarie a Însemnat la noi in pa I lw.., • rans UUI" 10 asocIa la or cu u' , 

R Ed. 1. Oiivlnescu, rală "Infrăţirea D râmân solidud cu Domnul tă~lor guvernameruale şi deputat de Arad_' 
Vechiul egal .dinainte de răz- profesor. Dimitrie Ciucellnu, Olrectoml Şco(llei normllle Să le trlUaaclt . .' P4piSt4ş. 
b.ol şi . altceva: . nu era numai ~ _______ ..... ~ ...... __ .., ........ _... de invăţători din Arad, tot timpul cât nu~ldtldl •. 
amintirea pioasă a Unirii dela ".... acuzaţiunile ce i se aduc nu vor fi probate ZIa~leadue ~ .. el QUllutatul tl-Jui Sta 

1859 fi evocarea marilor figuri OI'pl!1torn) ftra"nlo·1 ranJ·n~te" prin dOYezl b.zalc pe fapte concrete. Conai· C.,.jlop,.a.~sl,d:WlIWt. S~Io1IQt al Cu.' 
istorice ce o realizaseră, ci această "li II II U II CiV deriim articohll apărut În ziarul .. Reg~eli .dej)utaţ;IOI'. Nu .. im' reţeaua lOOlărilor m .. , 

b • 'd A V ujsag" ca o insultă neruşinată Il mino["1tătii numentale ale draguţullli 8U1IWlat, cari l.au. 
săr ăfoare Insemna fi o o anca Sub acest titlu. căruia nu vrem maghiare la adresa instituţiilor româneşti isbit într'un .~iic.iU" qa. do important. u., 
pregătire ~uflelească a poporului sl-i dăm şi un Clhflcativ, a in- ş~olaro şi ~ o Încercare de a inlrodu..:e dis· a.t,:um,pentro noi .. de .ajuos li Ijlim, ci, 
românesc pentru marea în cer- zultat "R lmanu\" din 23 Dec. tr. cnrd:e intre fraţi. Faptul, .. ii pres" ungu e ,.lmit\,şi in· legături bune eu Blajul prm 
care şi jertfă ce trebuia să ne M h ~ d t t reas .. ă din Arad nu a tinut de datoria SA puterea .. sfan'tslui 'Spirit'", Humat cktraeto-. 

_ conducă la 1918. Preamăream pe d. I ai arcuş, Iree oru să combată pe confratele al'Jne..:at pe aceastA ril ăla de .liberali au ţinut .JMrţiIJ sa pună 
C V ..J ..J A J .[ "Băncii Rom3neştl". fl1ntă, ne in.ieittnnă sa CI edem, că 1:bel1alea ca pasnic al Ca .. ei . din dhhll Mitropoliei 

pe uza Ouă, aar ganuUrl e Cum d. M. Mărcuş, mai aleS presei nll Il fost apreda'ă şi inteleasă da re un _Br3te8I»Voine~, autorul. unor serit, 
noastre sburau spre Ardealul In calitatea sa de sub tntrt bare, către acela, cari rămlÎa solidari in mcntali- d« caracle,e prune ÎQ. a .. ve.I •.. şI BChiţer: 
spre care ~ta ~nd~el?tată secure? nu a voit să recurgă la polemil, tatea de a ~onf~ri pe români şi instituţiile 'Mnealui se poa~ felidta,e' J.'lU~ C011-

voev.od~l.ui Mlhal, In faţa Um- a cerut părerea unei căpet.enii de stat.r~,man.eştl.. . ~ siJeraţiei •• .atătAlt un'cillătert căruia ii va· 
Iti t· Romanu aradam declară ror~al, cii ~etuză ~ed. bice cu drullMll. A&f, miRe, sc va 

verSI a • .'" ca un s a ormc ,.,me- locale a partidului naţional- tără- ~c a : ~c.unoaş:e vrc-o deo8e~tre regIonală trezLcA intreg aiio1manul .... Unirii.. se l'a, 

mllnto • nese, dacă aproabă aceed Ieşire Iflirc el ~I fraţ~ lor, dl~ ve:hlUl. regat" ~&- plaIUl pe,eulDarele .PllodalllentlJlui, de unde 
Aşa se înţeLegea pe alunci 24 şi peste tot asemenea atitudini. clară, că vor fl solldan făra mc1 o lImită se va hlM.conlrucl\;8111:ttW:!i·cl6.dirl vecine. 

la, nua'l,·e. . Rlspunsul a f.)st: cerere.l scuze- ori de cÎlte ori elemente iresponsab'le saa -"!' ..... ... :""'00 ...... • 
vrăjmase ţării vor încerca, cu b:mă şliin,ă româllellsi!ii iIl gardă 111lpotrlva celor ce sapi 

Astăzi. când noi ne-af!l făcui lor dlui M. Mărcuş şi o repro- ~i sistematic A erei a Iti intret ne vrăjmihic lalemeliile llniwţii naţioooJe. '. 
datoria, când .. Ţara română", pe bare categorică la adresa pueri- intre români ijÎ·i avertizăm, că a<:e81~a ten Ace3811\ moţiilJle se 'tri:uita 2iarelor româ~ 
care o întrezărea la 1848 Aleeu lei redacţii. dil,ţe au fost rec:unOicute şi nu .or mal ne~i din Capitaia tări,\ !şi din Arad cu ru~ 
Russo, a devenit o realitate el. Dupăce Insulta dluf M. Mărcuş avea nici un efect, . gllmintea să O publice. sau si o rep'od\Jcl 

AsoJaţia .. [nfrăţirea" a luat notă de ac- acehJ .Cllri n-ar ff primU'Qt :insoţind-o de 
nică in hotarele vechei Dacii, - s'a făcut In public, e cuvimcios ţiunea juridică deschisă de Domnul Dimitrie comentariil" co le va inspira revolta cont ... 
24 Ianuarie rămâne şi pe mai să se ştie, iarăşi In publicitate, Ciuceanu impotriva calomnlatorilor şi va a- pes..:uitofllor in ape: tulburi. 'Se trimito ". 
departtl cu acelaş sens ziua că d. M. Mărcuş are satj~faqie duce la cun01tinţa parchetul\Ji toate in~r- Pf"esei ungurilşti din Ar&! pentru a lua cu.. 
Unirii.· de douăori binevenită. cările de acest fel, punând opinia publică noşUnţă. Ciill1t.l~ iuUI\iil .llfraţina·. 11'" . 

WT-- 5 

, 1-t t · t I românesc de pretuI'ndeill îo 1924 când 

Persona 1 a e creta oare. sau desfAşurCit mlnunatel: s.elbărI,ale 
"Intrat rit culturale" cllprth~Jul Vllitei 

- Generalul 100 Manolescu - .Astrei" la Bucurtştl. 

o 
. Prin clclurlle Jr.r de serbărI cultu-

Oeaeralul Ion Manoleseu, care a cAt a-au Impus ca primele fo:are de rale săptlmlin"le la fuodi>ţ unea Carol 
conferen, at DumlaecA ,1 Luni la Pa- cUlIură naţională in epoca Imediat ,i aluru. .casele nationale- au fost 
latul Cultural dIn locahtate, este o poatb ~lIca, adică intr'o vreme fll care promotoarele zecilor de atenee popu'
personalitate cultural. de primul ordlD atmosfera era prea puţin prielnică u- Iare de asttzl;' att'nee cari I08cartl ,i un nellltrecut orgilD z~tor al propa- nor aSlfd de mao·fl!ltărt şi mult mal vreme au transfarmat aspectul cultural 
gaodel culturale in manele largi ale favorabilă demagogismulul de toate al periferie! bucureştene. ' 
poporului. . nuanţele ş' tnf Itr.ttunile de Idei sub- Ol!neralul 1. Maoolucu mal ute 

Militar dlstin., ,eneralul Mano)escu verstve. Secretul acestui succes stă io proprietarul t'pografleIItR~sărltul- pro~ 
I făcut rlzb -Iu) ca şef de stat mdjor faplul ci In ţl.torli 5 au abătut dela prletarul ,1 dtrectorul revistei .R.isl
al Ulviz.iel Xli·a dlll Armata II şi a v~rballsmul gol al teoriilor frumoase ritul" - care a intrat in al 19 an de 
fQst proft lor la ,coala superioari de ,1 au apucat calea practici a inflp- existentA fArA si fi primit un ban sub
rlzbolu. tu\rUor. Astfel a-au infUr t it case oa- veoţle dela stat - dirtctor al soei .. • 

Este autorul a o mulţime de studII t onale pentru dlstract'a 5Atenilor, a·au tăţIt "mormintele eroilor·, Inspector 
mU·tare publicate prin dlfrrite pJ.bll.. infIintat cămlnuri de ucenici, ,COli de ,eneral al oficiu lut de educaţie f zici, 
catlunl de speCialitate fi brcşlJrt - tesltorle, de, membru ia conducerea .UalverlltAtll 
cite-odatA sub pseudooimul/.Manoiu- Din acest punct de vedere satul l.bt're" etc. 

Ca m,jl".)ace m'lterlale de reallzare~ 
Instuţia "Caselor Nat onale-,:ca ,1 toate 
ce-leJolte ioatltut!uni ae aub conduce-. 
rea geot'falul'" Manolescu, ae reuiml 
pe prop.rllie tor rtterve; adiel pe o 
deplllll iedl'ptlM1cetl faţi de bu,etul 
StatuJul, , 

Nu ci ar rftcu~ dar nu cer, ,1 mal 
ales; Bti 'Ittflt redUH la a;.torGI pre
vAzut de capitolul "subventh- al cu· 
taror mhristel't". . 

Acesta e unu) din prltncJpH1e slnl
toase ale anhvato"rulul .Caselor Na
tionale": 'ni'ta.iva particulari să nu 
recurgA la 'j'Jlorul Statultll dedt dlJpl 
ce a facuţ dO'lada Vlabllitatil ule. ŞI 
chiar In .cuţ Cir., e'ientualul spri jlll 
nu ,a aşi gura existenta Institutiei ci VI 
dfdvârfl opera tDceputA prin mijloace 
proprtl. ,. .. . .' , 

Eit, DU f1lar~ adevar, dar foarte 
PU*IQ impA~ti,lt. Do'WadA: atAt~a teatre. 
fundatiuol .. aocietAtl. reviste, dc, grai 
.subvenţloQate, dar cafe igoDlzeul 
.,teplA(}d '. pomana Statului. 

,i a lucrat in colaborare cu generalul Brun (Prahova) este un model de Generalul Manolescu este an doc
L GhAnescu, vasta operA .RhbolUI reahzlrl frumoase şI nu e grup de strălol trlnar crelator. Ideile sale nu tmbrac. 
cel Mare-, proectati in mal multe care si ne v zlteze oflctal ţara, fari vesmlntul mithos ,1 frneotoglel, ci 
tomurf, dar a cArei continuare a fo- sA faci PODU - condus. ch ar de haiDa modestă dar trainică a real' zării. 
trerupt-o intrarea in rAzbolu a RomAnIei. autoritAtIle cari recunosc astfel nilnl- Con:rpţll culturali a generalului 

Chiar 10 timpul razboiului. pe ftont, cla Instltut'ei G~neralulul Manolescu - Manolescu DU s'a comprimat in ~,lele .• Iofrltire .. • 8e ~a.e 'ellclta peatllf. 
la One,Tt. ,'a zlmlsllt· institutia .Ca- In satul de pe malul Prahovet. Clcl cArtIlor, ci s'a desvoltat În realitatea ·Ierte-Ha Inspiraţie ce .. avut de a-,I 

: sele naţionale· pentru InvatAtor.,' marele animatoral.Caselor N ţlonale" 80cl.11 pe care o termentead fi o Inaugura Ieria. conferintelor prin rOltl1 
IQdemllurl bune. In foarte scurt timp I a fost ,1 ute - ortcat t· ar atinge transfo~m" .. I Dlin de miu - ,i de ,IIloas' t' caldA. 
casele naţionale. infIinţate pretutindeni modestia - eeneralul Manolelcu. Tot TImpul poate modlft::1 Idttll, da. r famUiad"", -:- al IUlliM adevlta,t cre-
unde I-IU g~alt oameni de ispravi, D-sa ~ loltlat ,1 a f06t oervul .ce- crel.ţluuea modifici mediul IOcla~ In '.tor.; : . . . . 

• ~q luat Q duvoJtare atit de mare In- lor 'pleduic maDlfeltit1 ale Iplrltului senlul voit de trelator. 1 ' aL unit. 

.--# 
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P<l!!. 2. TRIBUNA NOUA Nr. 3, 
~-------------------------- -----

o antintire CU tâlc. I Pjogr~mul conferinţelor publice. 
j - Care se vor ţine in iarna acea'sta la Palatul Cultural. - Boboteoza din I9IS v 

Sunt de a/onei unfprczrc: ani' lmpti- In fruntea cdol cari agitau chf'sti-
n"tl. Şi câtt fiU g'uU mai sclumb,lt de unra şi cereau c,lpeteit plea( 10" ~lIa-
atanci 1 l:.lln". ud cotidianul It '\radl K61lJny ~. 

E· a o iamrI f!eroasd. Frigul de ofard Pe aturlci, (işpan sau pre/r::d I ni 
aspru şi pdtrunzdtor, se dddtâ la in· d Blfabd-; Bla, care de;.zsemeni trd. 
trecere Cll rdld'lra sufletelor nOGc.,tre lite In 'te n',if 
de a p'dll/l12 Iru 110$ Rbilteaz 1: ~G a· ItK6zi(hy~~ul, pentru G stimu1â ,1a-
sulVomnUiul pestr: upe striga gran.a " '" siu/llie poMice şi ura, p-funtâ, in ca 
Pe vremea aceea ne m1l ramasese,' IOGli le sale, c/ustiuneu in felul, fO pl'e. 
sdrbltollJr relieio se. oţli tin/ahi DU. 1JtterSl$ $( hymnu-

Dorobmt'd rnmd", care ÎŞ: luase ~zlll şi p~ G Jtlerh'lt!e. 10t at.mci, pe 
avân!ul din 19/6, l;t fdcu~e ealta in- EPi~cooui il sCO[tall dm ri1nduri/o! celor
tOG'sd Ş', in loc de d s'ob/rea noastra, susoectali p Ilrl{CI şte. pm ',u ca gouna, 
fTatie moi miU;, ti inş$i, erau cu prt- pe care O porniseră -- şi in (are an
mejdia In cap: O~upafia germana e(d g{jja~era şi guwrnu! IMii. Ct1ruia inca 
Ital,talea Cta mal q/Jreroasd. i-se fllCU >e rupa' t dtJpre caz, - sa se 

Numai d..:/a Domnul mal. pJllt'am ira- des/anţUl! impotriva aCt [o'G, cari ne 
dăjdui mantalrea J intâmpiasffdrn sd fan la slujlJd de altar 

• in afea zi. 
Eram tit ziua aceea de. BofJoteazd, , A trebui!, rn sjJ rş It, pen(ru lămu'i-

ilt fllmtea lIn,ci efle de Irul: preoti Ş" rta siiilofiei lnosOllte pr/rI. exa{!,rtmle 
diatoni, In pragul Ca ti dra/e,', G$', ptând p: blicisticei mogh are. sa aiim ŞI o dec
pe raposatul episcop, ca .M ffltra'll la lurat e _ Idm!uire Am preZl'lliat-o in
s! Lirurgh/I'. dup/1 care aII: d St1 11(-
miZe sj,n/irea apti, ca punctul culmi- frlml (('dacI rei .,Ko:/iily"-ului. El a 
ftant al sd,bat Jrll. Opă/ut tit gQzeifl ia 30 Ianuarie Tot 

D;ntr'od..JUi ni se piezliztă UfI trimis atunCI, preot'; din cll~st!ull~ p10testau 
1 Impo!r,va proeeduftÎ dt> a se Jobr ca 

o. armatei dirr cetatea Arlldului, ce· ch,stlUne de p d,iolism dn acest inCl-
râ",du·nl! avizul: Când are onhestm 

Conf·;rilltele sunt org'lOlzate de Aso
ciat I'e culturale dm Ara,j cu con· 
CUI sul personall'ăt lor dia Bi.lcurrşt " Cluj Ariid. Tllwş)au, CraloVil et~. ş' 
vor p!'t·l.l'ota anul a('esta U'l interes 
deos!:bit. 

COţlf~rlnt~l!;! din ser'a 2-a prl!curn 
şi cele ce s ~ vor 1:tab:U iotre tImp 
vor fi aduse la cunoştmţă s·~parat. 

1. Dc.lmln!'că, 20 Ianuarie ora 5 d. 
tU, a vo:bi; O"ne~al J. Manolescu, poe
Ş dint"~e Cagt'\or N it'onale: A'pecledill 
psihollCtiV taica noastra dvpd rasboiu. 

2 Luni, 21 hnlHri l! oara 6 d. m. 
l voralt O 'neial 1. \'\ lnol~s::u, oreş'~ 
dinle l=! Casdor N -ţ:onaie: Ctdtura 
ŞI opJra"ea. naJinnold. 

3, Dumlnf':-3, 27 lannarlr ora 5 d. m. 
.... a verb' Prof, unlv. V:ad'01lr Ghldlo· 
Ilt seu: R aMa!fa ŞI idiGlul 

4 51mbAtă, 2 Februane ('ra 5 d. m. 
j.)rof. Vktor Cădt're: Act UfleJ d ploma· 
tlcd a Romtll'liei În man le f"sba;. 

a. Durn:nl"că, 3 F<b:ueftt. o'a5d. m. 
Praf. uoiv. Petre Serg's~u: 50 ani de 
şttinţ:.l românwscă 

6. numlne.::ă. 10 Feb~u;jrie ora 5 
d ffi. Prof uo'v, V <'sde M~rutiu; Dună· 
rea şi imporlanll.l ei economică. 

7, Duminecă, 17 Ft'bruarfe ora 5 
d, m Prof univ. AugJstln Maior: Cos· 
!nrgonia moderna, 

iS. D'Jminecă 20 FebruarIe ora 5 
d. m GCI1Hal O Ghănescul: Milro· 
poMul Andreiu ŞOJ!Ulla. 

9 OUffilllt'''! 3 M~rlje on 5 d. m. 
Prut. uni\{. Silviu Dralo{omlr: Pulpm!c/ 
llouă Cu p~ivire la or/lmea Romdlli,or. 

10. DuullOe,'ă, 10 Martie ora 5 d, m, 
Prof. Urltv. Corlolatl Pelranu: A,ta 
Vech uhi reglit (~U proie, tluni) 

11. Dllminecă 17 \1artle ora 5 d. m. 
p, of 1l<1"V FI, Sldănes,~u G'H",,~ă: Uft
lt:loiea stiinliJi::ă a rapitalului uman. 

Cnnfcnrt~l". de SUb'puIlCIl'le 3.5, 
O. 7,~. 10 şi Il se tIn S Jb auspi
ciile Oespi!rtâmântulul Arad al "Astrei" 
de către E:<lcns!unea uoiversltală d!n 
Cluj cele d~ sub p'm~teh~ 1. ~, 4, 8 
sunt or!{~ntzite de către Asociat a .In-, 
frătirea" da} Arad. 

Jnttarea I!'utuita. 
Alte evenimente conferenţiatt se vor 

ad<1ce la cU!1lşdnta publicului prin 
auun;:lurl bpeciale. , 
D~ asemenea se vor anunta h timp' 

evennlale progr .. m.: artj~tLce Illsotmd 
coof,'rint ~ k. 

elent ce nu avea de a face nunic cu milrtard - care • ra prezenta t1l piaţa 
Clltedrald - să execut. Il fe.t.v:la- politica. 
tea Baboteze!, imnul moghiJr? BUflUI nostru .KlJzfijr,y" nu ne·a cre-

Era o pretenl'e noua, care ne·fI sat~ zut Oln cont/do spuma că !le va crede. 
p'in~ ca un trdmtt. PentrtiCd' "ti in. numai daca f;Y·1lnusz·ul se va cânta In 

Din partea desplrţământu1ul Arad al It "strei" primim 
şi urmâtorul Ape" 

Domnule Director, 

t A,' 1 c Z A d ~ ti catedrala de aici. Ue aceea, Î/f ar tlcolul a u a, cun nr·se certu aces ucril, Avem onoare It vă ruga sah oe-
,,' / ă a 1 d i : d DTlm al aeelu/as număr CUtil sai/slut· pe!l ruc , ,PUftSU se cefe rz ma ' vo·tl a da publ,căl " Insedtnd ia pre-
categ,Jric dela noi, car; nri aveam cd~ ţie pe"tru jIgnirea adusd 'Il hymllusz"- tlosul DVs. z:ar, următoarea comuni. 
d d . I l ulai, erea e a ne profw:t a n a$eme~ea care pt:Dtru a fi adusă 1" cunoşttntă 
SItuatii d'ficile.' , .. Aş'tpMm dela f!tIVernul mal!lllar cator mal multi i!1tdectuah ror.târ.j 

Am Improvllct un sfat petoc cu prt- ca. odJtd şi perrtru t,Jldeauna i,z chip dm Arad şi i nllrtjurlme, pe CUI il 
o/ii slujitorI. lltlt cart fld ca dtat:orr, radical şi cu mână tilrr, să facd rân· interesează ştiinţi şI cult'Jra ruma.
li pfute'lUl meu 014 LaZ'l1 la 'ob pro· dwală In şirurile popI/ar ŞI ag t,Jioritor Deascit 
les)r de Drtp itI canoniC Astfe~ am v.,lahJ, cari se împotrivesc ideii de stat "Extens!unol ufllverslt.ul" din Cluj, 
ajuns la concluzia,· Cd tiU putem da mrtJrhla,. .•• '" aşa sCfd numita gazda 
decât lamUflrPQ. el! slăI1I in I"ata U'le; I locală. Fi~panlll Inca. umbl ,s". tn a:eea ca in toti anll ,1 trt anul acesta face 
i il 

J' h J oraşulul f10stru dcoseb ti clT'ste, ca 
Ilova!u, a câre deslegare trece pesle vreme şi In acea,(a c est/u1€, p, a in it doua parte n anului 1928-1929 

puteTlle noastre; cd le obl':'Tluise Sd le Budape,ta. şi incepând cu '1.7 Ianuarie c. să De 
~xecult, exc[u$i. imrr", Calei DJmni- De jopf, ,'au şi mob'l"'z ~t trei mi- t'Dă _ prin ill!strll el confaenţ'ari -
tOare. dar,1 a-cfsta numai b .. Tt- n':stere ungllreslt: al C/.IUeI Ir, de in- o serie de confainte in Pal1!tul Cul
DtUmil.uflle cu prJ/~j'll ~erbdrllar pen- teme şi rd al h(}nvnimct (de razboiu), tural şi sub patrouajul Despărtămân-
Iru membrU din .tamil ti Domnitorului, pentru a ancherd cazul. tul .. Astfa", 
- şl,cd n1, clde ill atrlbulia noastra AII h'la s'a şi in..:eDut, D,lf trn"re-
fi slIJJlforitor tk altar dtn aCl!ea ZI, să jttf.lfile polii ce mtf fl1enite concomitent E de datorIa fierlrul român, ca ali 

partea· unor profesori unIversitarI fi, 
oa meni de ştiinţă, ca astfd şi mal 
metlt ~ă ne af.rrnăm tendInta noastrA 
de progres -şi romanismul de.care tre· 
bu e sa fim conduşi. 

(Urmeazd seria celor opt conjeflnţe 

ale exlellsiunii universit Jre, illtelcalatt 
ÎII programul de mai sus). 

RomânI! 
Faceti propt>gmdă şI venIţi cât! mal 

mulţi la a,;este Interesante cllulcrinte, 
SPUIH ţi şi altora apelul nOitl U, sA dăm. 
dl)vad~ că românU stau strAns un h. 
când e vorba de ştiinţă şi culturA, 

Preşed!ote, Dr. Botiş. 

Secretar. Or. Someşan. 
lnCUl1tL Ifdllllnovalla cent.s~. oşlt?ptJ. Cll cazul hymnusz.ul

'
1Î _ prpparati :,slste la aCt'ste cor.feri J1 te t'oute din 

,~~Ma~i~~~~~h~~ ~um~~~t~d ~~&~~ _~'~-N ___ .~-~-~· __ '~. __ ·~-~'~-__ :~-~,~·._~ ___ .~·w·~._._.~.~'~_N~ _ _ '~'~·'~ __ .~:~.~G~% 
Izlnr, car.? Sprt.1H} cd afe o' d n sd ex -, core avaz sd aducd puteTilor centrale A dOU1 z( dupd CI! ceruse salls!..Jcflf neasca I A ':U7Z Îllsă. rand la largul 
tule .Hy ",nuu'" , ul """'Ilhiar Otl de clte- WT arflJlstltiu pe frontul urient •. l ai rdz. pent,u hymnus~ del.l a1tJda' 1, se IId I bertap de presă romllle"scă j~se . 
0'1 S~ cânta "GAt erltjlle" al Casei bomlul mondial _ au facut sd lasd I pusteă iJC,eOSl g"z.tă, cu aceeuş{ jur,e, of~r' prilejul unor dl8c"1ii In ma~ 
Domn torlTe, n'a tânl.Jt la BobJteaza socole'ile cu sumuldrUe dţia A ud pe asupra Romamel de otuncl, ptn/rucd tt:r,e p01Jti"ă-bisedceaSCil, tace. de 
din 19/8. nici una ş~ nlc.l alta. d'n doasele, De aCt!1'Q ha'fu ehi:! ' înlrase in ,ezboi cu Rlsia. latd. în ce crezi căi mllt. . 
N~l am roportat defpre caz episc~- p')mite din redarI a KiJl:!o,y uilli. ne au limbaj ÎŞI fd f că cttl~orii cu pllvire la 1 ace. şi pacl!l 

PUIII inca in decUlsul si NUl e'Ul. ,d- du! la t,talt111ul dO'It. Astfel noi s/atul Şl poporul roma": VulJh'll titacd Tacerea inci e o armă, dar nu 
miJnând sd oproabp,. Ori nil. aMudmea _agitato,;,· deja Arad, am ,amas c~ din~, s .. ~ ac'!osta ~afru",e jos~iC4 fIU dintre cţ!e nobilt-, dl('ă faCi UZ de 
ctne·am fiX t. Şi na laat'nicl'oalta 1 oj,Jculsvântat, CUI17SarZICe,wrsllmu. ş··a ',nehefat incd sa'.boasasene am· ea cinj t'ebue să grăeştJ In che
mdsutd, Pe ilruc4 n:ci nu le puteă alta. (atarii dtla Aradi Koz any cu buzele lam/llor sale .•. Admuab I de rafmat r.t,e de interes IJubllc. O Iaurt: de 

•. '..' drâmbolalt. nas are a:est popor inj"srI pâna la acest IeI e ,'prOf'lb.Iă, dupăcum 'I!rto-
, D~f lucrul nu. ~e sfil"f,eştr! cu afdla SctJpati dl! prlml'Jdle, noi ne gândeam a ti tinea drumuL •• cu fire de h tnă. b la l!fa şi ha,tuiala de acum un-

O Izdtle uflgure,ttIOC?lt şi dela Buda· Cii'" SI! Înplineâ in cazul IlO ,tru cuaee rdbdu~Jt aş tept.'1torl, umblatoll pe as- sDrez ce ani, din l1remurilt de pr,m'j
pt .~a. strigau ca ,tfl.tr un lOr tnfema', se spune {rl unUl d TI trop jule dela ('uns, wbltvrl de t~ltuntrt!c. cart n~vd· d,t, ctll1d o suspÎciune tia de ojuns sd 
ca !Izntre mares a adut patriei ma; 8

f
JbofeozJ: ... unde vrea să straluceoscă {esc. pe aSCI!nS ,moo/Ilva pradet... faci fU10Ş{n/ă cu puşcdr.a ungureasca. 

Ehlare dm· ,·partea. preo/ilor "',"Ofah! tumlna Ta. Mânlu fard.>? jurJ numai nallUrr~ cu .sangl! n;gr~~ .. : "Nu.i aş 1, DOmnulQ S auber jJZ!i'ef? 
dtla. It rad, caTi n att lngddwf; la o c~ IOfce şedeau intrU intunerec. C~ gUlGllV ~al eta KozlOny pl' alunl! Cdcl D- Vuastrd frati atunci - cum 
serbare pur rd'glOasrJ. 54 se cânle "TI AVla p'etentIl de a Tig/ementa, la fel, sunt fi şI azi - primredadorul oce-
-imfl poMlcI 'j. • porro'ul Fomânesc şi bls~rica româ- le;'şi I!az fel Dr. Oh CllJhlndu. 

=== 

'. l?entru .. neam şi pentru ~ege 
fragmente dln~ discursul părln1e1ui fost senator Dr. Gh. Ciuhandu 

4. BI3~rk~ unitd fiu:~ propBQuoda de 'll1lJrăJbtre şllucrelllA (O s1utistlcl nel!deuărate. 
, .' tUfmare) , lnfaptu'rea unitatii politIce nationale, 

~!O cele dt'lfa,şurate III ,edmtîl an~ sa facem "1 cealaidi uOlre - cu R ,ma. 
terlOară se derivă ,1 acea stare de Y • 

lucruri din b serl:a greco catolică ro~ . Era, deSIgur, ,1 o provocare oficială 
mafia, ci IMA de mat tnalnte' vreme iil acel apel cătrt" ortodoc,l. Toata lu~ 
şi char şi <lzl problema h d~ că pe. mea era pasionata, pe atunci de -:na• 
tente se exh~'urlază DU tll' ultmele rea Idee a unlrllor.dupA cum ŞI la 
prlnc'piulut (II In.tere~do·r Datlo:j~le~ C.I adunarea' din ..'918, dela A!bl-lul~a, 
in SlUJba unui prozelitism oarecare." unde eram r~p, f zt'n~ant al: t P scople! 

Aş putea &li vA·dau. 'nentru ilustrare, Aradului, pusHă un.1 ch~st,uoei unIrII 
cazuri tipice: mal vechi ŞI mal recente, ,bIsericeşti. Atunci o dlstlOsâ persoană 
dlD Cfiş)oa ,1 Banat, linde catoUcls- ;dl~ 'clerul del~ Bloj, -fntafnlndu-mă 
mut de rit grec" de 'ffmbl roma. 'ml.a ZIS: .. Să hcem, pănnte şt untf~a 
neascll, a f;Jst mal Int(Herantdt"clit cblserlcească că şi Sfint ti Ta citeşti 
aiurea ,1 SJ)f'j"lolt ş' de autoritatIle ca noI, to Mnh!fdnfc, despre prImatul 
maghiare, tllh'o loalte mare rWAsurl." Sfâutuhl! ,Petru. Oeslne '.oldes, nu 
Dar ţ.n de priBOI si vi obosesc cu put,~am discuta chestia unin! p~ bua 
~x;)Utlerl de ·acut fel. CI,mA testring ,Molfl!elnlctllul. Am 8şter- tat deCI, vre· 
la ahA ordme, de idei: ;.ceţa de • va, ,mea plltrivltA, 
ttlfăţlşa cAtevalucfurl .recente. ale bi .. f .. Intre timp, Iată ce nI s'a dat sI d~ 
IIfrlC11 um1e .. ·· - i.,· ,'o .. '. : ,'~ 'ii 1; t:m intr"'un apel oficial. cu NI) 912 

Incep eu douA acte oficiale a1e (''Dta·; . din 10 Mal 1921. al eplscop'ei log)
copIei greco-catollce din Lug0jln : julu1, OÎrec tiu'aea canee arjet diectzaoe, 
primAvara anului J919, eploolla acesta: catre preotll 'noill ,t d!D alte eparhli: 
,'a tinut fn Lugnj un al nod, tn Irun e .Norl grei se rldlc!pe orizont. Se 
cu p, S Episcop de aluncl. Cuvlln- Ivesc presemnele unei lupb de t'xter
t.irea d~ de8ch ldue a Sinodului a fost mIoare impotrjva blserlcil noastre. NI 
UD apel, prin care eram lo'utal! ca, dupA se decl.uă rlsbolu de moarte dm par-

n 

t~a acelora, care abia sca.~"ti de ro
bia comună, se cred (1) sUpanl (1) in 
casă, l.ben a adăuga rată,;ire peste 
rătac re. 

"Nu put~m z'ce el aceste vremi 
ne-ar fi ilfI~t pe drpl n pregăt ţi. Dirn+ 
potrivă. ne ll~)s!:sc cele mal ef,ca~e 
Iwj!oace de aparare: lItt'rattlra popu. 
I.Ha •. - }n cOt1seclnta.: se Dune in ve
dere scoaterea unor broşuri prin cari 
să se dovedească: cum s'a fAcut ma· 
rea desb:nare Îolie biserica răsărUeailă 
şi apuseană: .. Cum s'au unit totI ro
manII la 1700 şi cum l-au invrtijbit 
IarăşI duşmanii neamuluI: sirba ,i 
greCi!. •• le 

.Grec!smul". le vede, e o st11fie. 
('are tulbură conştlintde, nu numai la 
Gherla, ci şi li lugoj. Iar cel ce sem
neazl este prim notarul '!on ... lstorlal 
NIcolae 8rll1Z"U. c:lnon'c mai apOi, 
plătit de Statul roman. ' 

Publkatille anuntde au apărut o 
's(:>rle intreagâ; d,H mă vo\u ocupa 
numai de sil{oatura. de dlrectivele ce 
se desprind din acele l'ublicatH des~ 
tinate pentru popor. 

Din aaina nla. transpun p~ste tnnac:
titil' I~ şI te nden'lol.:tatea lor in mate~ 
rle de Istorie, şi g ăbl'SC sa va arăt, 
pe scurt. cA ele urmăr~sc două sco
puri: de a Infillra tn sufletul poporului 
unit uaele din doctcloele b.ure ale 

catohctsmulut ,1 de a da poporUlui 
sugestii de ordin po:itlc pe bau ca
tolică şi catohcizaută, 

Illtr'o broşuri a preot'Jlui dr. O. 
Fireza del", epis':::opla diD Lugo). tnritu· 
lata: .. ŢIne m:ntt>. Arn;ntir6 dela Sfltl
tele mislum", orgalliutt' pentru popor, 
se fur şeill.ă cultill sf,ot1or llaplstăşe
ştl. şi povt'ţe ca aceast .. : It FI' cu sn· 
punere către Sfii t'a Sa Papa 4i!ela 
Roma'" j - ci sIngura biserică adevA· 
rata a lut Isu8 Hostol eflte cea apu
seaoA; că a Ieşi din sanul bsericU 
umle fnseamnă a te arunca de bllDi 
voie tn f loul cel veşnic al ladulul. 
Pe IAog! unele rugă,;luoi paoisUş'ftt, 
mai era şi o rug lClune specială: "pen
tru totlJarcerea neunit 1IJr la blserlca 
lui Hristos'", ca "si. se intoarcă Ja 
sinul bisericii aal", sub conducerea", 
Prea Sf!ll1tulul Parlute Papa dela 
Roma". Pe lângă tuate aeesle.,. n 
pune tl1 ve tere celor cari se vor ruga 
după chipul arAtat in această broşură, 
ŞI Indulgenţe SilU Iertare spe~!ala de 
păcatele lor din partea pape!. 
. Atâto1 ne mii trebllla, ca poporul ro
mân b~natean şi de alure sâ poată fi pe 
depl," fericit In ţara romaneas~A. A tre
huit s1 răspund şi am rA5puns. ace§tor 
strh ătorl de suflde. cari propagă Ierta
rea '1 dl!sleguea de pAcate fara de tap· 
tele pocllolll creŞtlne,tl. (Va arma.) 
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Nr. 3.· TRJRU~'A NOAUĂ 

larăş pentru cinstea condeiului gazetăresc. 
In Nr. 2 al "Românului", redactia 

încearcă nişte explicatii sub IitL11 .Pen. 
tru oamenii de bunacredinlă". Cine 
fnvoDcă bunacredintă ere dr.epf de 
asemeni lu explicatii. Decât că .. Ro. 
mânu'" mai adaogă şi însinuări nouă, 

cărora nu le pol rămânea dator. 
Numero!ez pentru a fixa maj bi:le 

momentele controversei. 
t. Nu avenm autorizatia nimănui de 

Il rlispunde, decât in ce priveşte scu
zatiile oduse mie personal. Deci nu 
era de fel corect şi loial, ca, din tă· 
ct:rea mea asupra cazurilor ce nu mă 
prIveau personal şi nu le·am atins, să se 
tragă concluzii apostrofiitoare la adresa 
ruloro, cari vor şti, când şi cum să 
răspundă, 

2. Ponosul "Românulul" la adresa 
mea sta redus ·la faptul, că am primit 
fi patra par~e din cheltuielite de tipar 
li lucrării mele despre Patronatul ca· 
tolic unguresc, care [li-a călc<l1 in pi. 
cioare B:serica ori. din Crişana şi 

Banal. În veacul trecut. - Dar din 
condeiul celui ce scrie ,.penlru oameni 
de buna creclintă" tol mai lâşneşte ni· 
tică rea credinlă, când lasă s5 se creadă 
că tOille cheltuielile de tipar le·aş fi 
primit" dela judet. 

Dar, asla···- ca asta! Cfi este aIIa 
şi ma! şi: Un coreligionar, din Arad, 
el redaclorului "RomAnului" - mai 
preclz: un greco-catolic 1- a ridicat, 
din acelaş buget judetean şi cu apro. 
barea 8ceIuieş prefect urgisil pe ne. 
dreptul, o sumuli/ă de 25.000 lei. 

Se 'ntelege, după redactia .. Româ. 
, nului" aceasta nu e un păcat natio
~nal, nici chiar afunci când ar trebui 

sa se ştie, că bugetul judetului 
Arad nu se alimenteazl din săul 
"contribuab li/or" din Checheşul 
Aradului. ori din al celor 5 - 6°/n de 
uniti din judet. ci din pungile ma· 
selor ortodoxe din judetul nostru. 

N'ar fi ... remea. oare, sli incetaU cu 
tigănoşagul gazetăresc, pe tema a
ecasla? 

3. "Ro mânuI" mă scosese .rentier" 
al Uberarilor şi încasator de "retribu. 
til- (Ia plurall), de cari ştie toală Iu· 

'mea, - pentru ca la urmă să reducă 
toiul 16 diurna mea de senator. Judece 
acum cefilorul: Cum trehuie calificoă 

această voită confuziun~, prin care 
mi· se arunc8 ÎJl obraz O suspitiune! 
Dar, de altă parte, inlreb şi eu : Dacii 
~u. penfnl singură diurna de senalor 
eram reniier politic a] liberali]or.
al eul reni ieri poliUcl sunt parlamen. 
tarii national·tărănişti 1 

4. .,Românul" 01"0 făcut ",găinar" 
pentru li sia cu mine de vorbă. II 
priveşte, dadi numaj Într"un asemenea 
lpostas presupus îi place să steie de 
vorbă cu cineva. Eu I·am replicat 58 
caute "găinarU" şi încă in stil mai 
mare, printre patronii săi, cari, cu 
mâinile in buzunarele liberalilor, fac 
'politic8 national·tărenis!ă. Cerându.mi 
dovezi, le răspund: Intrebe'ş,' patro
nii dm Arad, cine dintre dânşii
greco-catolic şi acela - încasează 
anual, de nouă ani neintrerupt dela 
.Banca Românească'" din Arad, 
sumulita de vre·o 300.000 Lei 1 
Sau, cioar .Banca Româneasc8!' o. 
perează . cu capital nalional·Iărănisl. 
şi nu liberal? 

Ce moravuri sunt acestea 1 
5. AUa lature a moravurilor,' gaze. 

1ăreşti acum, ale .Românuluj". Când 
gazeta aceasta m'a injurat pentru dis. 
cursul meu dela senat. I-am zis: re
lracteaz,ă calomnia, ori combate tezele 
mele Istorice·politice. StrAnsă cu uşa 
redact~8, d~abea acum, afiă că dis-

cursu) meu e »("hilormetric şi deso· 
]al'" şi nu-I poate ceH. .Sacrificiul 
acesta era prea mult şi nu intră în 
obligatiile unei redactii". 

Atunci, care este moştenirea voa
slră? numai ignoranta 1 S8U: care Vă 
sunt armele, cu cari operati? Calom. 
nia şi ciomagul? Nu rămân alte con
cluzii I 

Inchideti ochii dinadins În fata pro
b]emelor de ord!n politic şi a dove. 
zilor istorice şi politice pe cari m'am 
inteme;at 1 Dar va trebui, totuşi, oaată 
şi odată, să vă daji arama pe fată! 

6. Dar "Românul'", care tace în fafa 
problemelor şi dovezilor ce am Înf '. 
fişat şi pe cari ar avea daloria profe
sională să le analizeze şi combată cu 
obiectivitate, se îngrijeşte să-mi ocă. 
rewscă şi aceasta/altă lucrare despre 
Pdironat, inainte de ce ar cunoaşte.o, 
lucrmea pe Ctlre ajung d'abia acum să 
i·o trimit redacjici. 

Tad, că·i bine: Începem sli ne Iă. 
murim prin deduc(iune mikar. In aceste 
lucrări ale mele făceam două lucruri: 
criticam sistemul de politică religio. 
nară a Statului Român şi demascam 
politica catolicismului, - politică ce 
se face în paguba drepturilor Slalului 
român şi a intereselor po;>orului ro. 
mân ortodox alcăl,dlor de Stat, - po
HUca, pe cafe a servit-o şi O serveşte, 
sla/ornic şi consecvent. pJrlidul naUo. 
nal ardelean grecocatoJicizal. 

E de inteles deci, pentruce displac 
studiile mele şi pentruce trebuesc ele 
desfiintale prin ignorare. din partea 
unora, şi prin zeflcmizare din partea 
altora, ca "Românul" 

V'am pus în fată probleme de or
din public. De ce inchideti ochii în 
fata lor? Opinia publică, românea
scă şi ortodoxă, din acest COli de 
pămiint e în drept să Vă aştepte o 
atitudine şi o pronuntare şi din 
acest punct de vedere: de sunteli, 
cum s'ar zice. cu neamtu ori cu turcu?! 

7. Dar .Românul·, În loc de aceasta, 
dă earăşi cu vorba ca pe din afară de 
obiect. Ci că activitatea mea culturală 
şi de condeiu, nu·i impune; că lucrarea 
mea despre patronat ar fi o .afacere 
de buzunar", că in calitatea mea ne 
• un fel de superior" al preofilor i.aş 
teroriza pe aceştia să·mi cumpere lu
crarea. Şj.flpoi mai face ochi dulcI 
preolilor: .. Cală cum tu preot sărac 
şi să·mi treci pela părintele referent 
când vii cu treburi pe fi Episcopie-. 

Dar, dati.mă de gol, măcar cu un 
singur caz de acest fel! E exdusă 
până şi posibililatra aceasta. Pentrucă 
eli, după situatia mea oficială şi con. 
stilujională la Episcopi~, «ti am nici o 
putere coercilivă, nici măcar in aface
rile oficiale ce le rezolv, asupra pre. 
otilor. cari, din punct de vedere ad. 
ministrativ SfdU sub sectia bisericească 
a Consiliului eparhial. iar din punct de 
vedere disciplinar sub Consislorul spi
ritual, din cari organe eu nu fac parte, 

Ins:nuatia ce mi·se face, ev'dent cât' 
fond moral - mai bine zis: imoral I -
are_ 

Dealtfel s'o ş!le "RomAnul", că foc
mai din rândurile acestor preoti să' 
roci mi-a venit, mai anii trecuti, incura. 
jarea scrisul IIi meu, în chipul emotio
nant. de mi·s'a oferit din toată sără· 
cia lor - fără să cer - crmtributii 
băneşti la continuarea publicatilor 
mele. Am refuzat, fi, eşte. până şi 
acest sămn dfl atentie şi încurajare. 
E ctlzul preotilor celor mai săraci. din 
tinulul HăJmagiului. Părintele protopop 
al locului, despre care nu ştiu să fie 
.liberal", ar putea verifică afirmafia 
meal 

• 
Am dat acest raspuns nu intr'alâta 

pentru a mă justifica, pe cât pentru 
a-mi chema adversarii la datoria lor 
profesională gazetărească: de a nu 
discuta lăturalnic şi facând pe, so
nalităfi, ci de ft privi În fata proble
melor, mai mult decât in 8 oamenilor. 

O masă. cât rle modestă, într'un 
birou Tedactional. are ceva din sfin
tenia altarului. pentrucă de acolo 
are a se aduce s[ugirea adevărului 
şi a binelui public. Va intelege·o, 
oare, redactia .Românului"? 

Dr. Oh. Ciuhandu. 

In atentia , Prefecturii Judetului. • 
Disoluarea consiliului conmunal din Sem)ac. 

- Şi... aHceua -

Cons:liuJ Comunal dirt comuna s!iune prin doud feluri de oche
Sem lac a fl)st disolvat in urma lari: oda:d cu sltc/a albd - (a
unui apel al lui T. Bă·rbuti şi vorabtli consiliului, - şi altddatd 
consorţd impotriva unei hotă- Cll si eld neagrd - favorabili ' 
râd a acelui cons'liu. dizolvdni lUI? 

Cine este T. Bărbuţi din Sem- Sa-şi li temu! onorata delega-
lac se ştie dm cuprinsul rapor- ţiune permanenld propria sa di
tului pnvitor la alt ger', pub icat zolvare? lat-o! a vemt 
fn numărul precedent al ziaruluÎ Să ne spună acum limpede: 
nostru. Şi- a dai {J doua oar6 QfJiaul, 

Ceeace ne miră nu este illSă din Co1t'DÎllgere sau acest n'O;. 
apelul lui Blrlluţi bi0w1ling ci ;-a fosl impus) 
procedura prefe..:tuni Arad, şi Căci dacă s'ar adeverl acest· 
a deltglrei permanente a jude- . caz din urmă, lam supălâ din 
ţuiui. . , nou pe D·I preft!ct - despre a 

Şi anume: cărui corectitudine personală n-am· 
In aceeaş chestiune de/{'galia avea nimic de spus - cu o In

permanenta şi·a dat avzul şi. trtbue jndiscretă: 
prefectura a decis ndald ron(ra Cu,." stam cu legalitatea, Dom-
disolvârii (No_ 42076 I 1928) şi nule prefect? 
a1fttdatd pentru dlsolvare (No. • 
4295/ I 1928), Şi fjentTucă veni vorba de le-

ş! sunt cu atât mai semnifi- ga/ltate - un cuvânt atât de 
catlve aceste deciziuni cu cât scump actuald conduceri - ne 
prima, contra dizolvării, s'a dat rt'z~rvăm plăcerea de a mai pune· 
Înainte de alegeri, şi a doua, o intrebare (o simplă intrebare!> 
pentru drzolvar«', duod alegeri. O-lui prtfect, in numărul VIItor 

Şi nu e mal puţin sem01flcatrv al ziarului. Ar fi o Intrebare In 
faptul că acelaş Barnvţi- brow. legătură cu situaţia actuală a u
nlOg, care a apelat şi care şi-a nUl domn care a deţinut o in
dovedit del\toinicia electorală cu semnată funcţiune In administra
ocazia alegerilor din 12 Dec. a ţla judeţului; cu situaţia actualA. 
/osl numit pn şedmte al comi- a unui dosar de peste 250 pp. 
siunii interimare instituită In 10- isvarâte din· cea mai amicalA 
cui ~onsiliu!ui disolvat. recunoştinţt Bănu:t i despe ce 

$1 ne mrrd lrzcd ceva: cum poate fi vorba, O-le Pn-fect? 
de·a vdzut ~norata delegaţiune f Dar ... să lăsăm pentru numA· 
permanenlt1 JUdeţeand aceeaş che· rul viitor. 

Intrebari către Domnul ministru al 
Internelor lJaida-Ooiuod . 

Ruglm pe Dom lui MInistru de In./ aproape de Interesele seama!.'1 noutre 
h'rue, Domnul Alexandru Valda de Român:! mul, partldul maghiara· jidan 
VOl'vod să De raspund!: şI celelalte mlnoritătl, de cât paUdul 

J. De ce functio!larli români ad- national-liberal şi deci pentru ce a
mlo·strativl, aproape toti pretoril, In· derentlf minoritarilor sunt favorizaţi 
spi:ctorul şcolar. sub-evlzorli şI multI de regimul actual mântuitor de tarA 
110tarl comunali românI din judetul iar urglsţll de Ilbuall sunt persecu
Arad până chiar şi servItorII dela Pre- tati pc toatâ linia pAnA chiar şi to 
fectură, cari au fost numt! sub rl'gl- mormâot. (putem citA, la nevoie). 
mul trecut al g'lvernulul Dilt!onal libe
ral, suat arun~atl dintr'o comunA în
tr'alta sau asvâ'lit! pe drumuri IIpsln
du·j de slujbă in cap de iarnă, ail,tl 
să~şl f.t zdrenţele to sp!nare? 

2. De ce se aruncA Il stradă numai 
fllncţl:lnsrll romalll Iar cel minoritari 
sunt Uisal1 linişt ti ş\ chiar prlvlll'gl .. ţ? 

3. DacA lunt persecutati functionarII 
români peotrucă ar fi slmpat zaţl sau 
numiti de rcg:mul liberal. cum se ex· 
pllcă fd ptul cA totdeauna, dacă as'
menea chestIuni pot veni tn combi
naţIe pentru un fun ;:ţiooar de stat, 
Dotarll ungtlrl şi evrei cari au spriji
n t sau cel putin n'au tmplrd cat pro
paganda desmatată a partidulUi poli" 
tiC m2ghlar sunt Iăsatl liniştltl la 
postunle lor? 

4. Intreblm pe Domnul Ministru a] 
Internelor, OI Voevodul, dacă fo tua 
româneasă . este păcat Sau crimă sa 
al convingerea politică a partidului 
D<lt ooal llberaral şi dacA pentru a-

6 Dacă De va convltlge Domnul 
Ministru de Interne el hb::rahl SUDt 

mai putin patrioti ca minoritaril h
vorlzati de reg'mul Domnului Manlu, 
promitem cu totii că De vom fnscrle 
io partidul maghiar şi vom cSnta cu 
p!trlot'l regimului actu !1: Kossuth oota 
şi vom juca csardasurf. numai ca &l 
putem fi Iăsat l sa trăim şI noi tl1 

f~rlclta ţarA românească. 

După toată batjocura la care sunt 
exp!Jşl aderenţil partidului National· 
L' beral. oare crede regl moi a ·tual al 
Olul Volevod şi comp., ci după ce va 
scăpa odată t ua de b'nefd.ct"rea de
mocratică a u'glmulul actual t (cface 
pe semne DU e departe) guvernul vi
itor liberal, oare nu va a·lea sUnta. 
datorie sA la mHuroiul cel mare? 

Ştim că vom rămâne Uri rlspuoi 
dar noi tot punem Intrebănle. 

lost parlamentar. 
ceste Idei trebue persecutati şi funcU· _-_____________ _ 

ODarll statului carI sunt suspectatl de 
a fi cuteut să fie numiti de UD iU~ 
vern liberal? 

5- In fine ali bInevoIască Domnul 
Ministru de Internt! ,i ceilalti COltgi 

CitiţI şi răspândIti zIarul. 

"Tribuna N oauă .l 
at săI a ne răspundl: CU ce sunt mal ____________ • 



TRIRUN A NOU A 

InforUlaţiuni. 
Conferinţe: La 24 Ianuarie Jm

pHnindu~se 70 ani dela u~irea 
Prmcipatelor. ~Astra- va sălbă
tori aceastA zi In cadrul unui pro
gram festiv in sala Palatului Cul
turat. 

Mi~tHri ~~nlru r~u~nire fa v~t~inl c~l~n~ar. 

Va vorbi dfspre insemnătatea 
zilei dl. prof. Or. Somfşan. 

- La serbarea dela liceul 
• Moise Nicoar(jw cuvânlarea oca
zlOnald va fi ţinutd de dl prof. 
Ed. Găvdneseu. 

• 
Asocia/ia inginerilor din Arad 

va da un Ceat dansant În sa
loanele asociaţiei dm B-dul Re
gele Ferdinandt mielcar; 23 ia
nuarie orele 7 p. m. 

intrare cu imn/ofiunl. 

.. InfrAtirea" la lucr-;'
- eoaferfnt. Generalului L 

Ma.oleaca -
Sub auspiciile "Iofratlrtt- OI geDe

rai 1. Manolp5Cu, preşedintele "Case
lor ,.at'onalt:-, a vorbit Dumlnecă 20 ,t Luni 21 lan. c. fa Sala mare a 
P.18lulul Cultural, despre: 

In Basarabia şi nordul Moldovei, mai 
multi preoU palronali de Înfille fete bi
sericeşH. au inceput o vie agitatie prin. 
tre cred~ncioşi, penfm revenire la ve
chiul calendar. Această mişcare fiind 
de un caracter disolvant pentru viitorul 
bisericii orlodoxet se zice că. ar avea 
dedesubturi politice, crealiunl de ale 
micilor exasperati, şi indrăsneU untre
prenori de atmosfere tulburi. 
După cum se relatează de către oa

menii CII raspundere cari zugrăvesc 

situatia ca· un enux al politicianismului 
deşanlat. in propaganda electorală s'a 
rJdicat la suprafală şi in uUimul cătun, 
coltul acesta de reclamă, Infigind in 
ftstmod in instinctele şi pasiunile mul
timii credule dorinfi alunecafe depe că
rarea discipJinil. Neavând alt bagaj de 
reclamă. condotierU mărunti al bâlciu. 
rilor democrate, s'au apucat să tălmă
cească diferentierUe distinclive ale sar. 
bătorilor. Omul.Luminii" şi al catoli· 
cismului pripiişit la putere, apucat de 

n ,orbII pJaglalornl armeaD. 

scleroza inlernationalismului subversiv, 
ajutat de câliva monahi pribegi.-ins
p:ratii diavoliceş:i - a revol'at 81egălorii 
În conlra decisiunilor SrânluJui Sinod 
in ad8maUa superbă al lui Zipstein şi 
a altor demente colective depe malul 
Nistrului. Aceşti pescuilori iremediabiU, 
proprietari ai intuîliei situatiei din Ba
sarabia. au atins rana credinlelor de
teriorate. căutând mângăerea în fişele 
altor ordine decât cele dale de capii 
luminati ai Bisericii ortodoxe. Ce zice 
la aceste isbucniri 0.1 Iorga 1 Nu cumle 
Il sosit limpul să şoptească în urechea 
prem:erului: minie. minte, O·Je Maniu 1 

Nu cumva s' ar găsi şi pentm SfinUa 
Sa (Jurle .re-o celulă m&năstirească 

la fel cu aceea În cere un alt mitro
polit Îşi deapăni credeul moscovlt 1 
Credem că Cernica Îşi aşleaplă 08S

pele. după cum Doftan8 tipă după pri
marul din Tighina. Unde s' 6 dat acum 
două luni ,i unde crapă aslăzi] 1. P. 
S: Sa Regentu) Patriarh se poale (eli. 
cda de tocmeala făcută. 

Intre tovarăşi ... 
As~ctt d.n pSlhoacti'Jilatta nOQst,a 

dt dupd Tdzbo" şi 
CllltUIQ li opdrarta nQ#offala 
Spillul restrins ou ne IngAdue si 

latrlm in cuprinsul f XPUDrfU coofe~ 
reatl3llfulal. Ne mirg "Im să .punem 
ci Ds. •• atic!od problemele curente 
ale vieţii aoutre social-culturale a 
prins nota adevArali ,1 necesarA' a 
cO.lllerintt lor publice. Confc:rlota pu
bilci, prin tnau,t faptul ca e publtcd 
deci adresată. taluror. ute altcev~ 
decit Ud studiU ,tlinţlfiC fXpul 11 trlo 
prelrgere UUlversitar a sau iotrJo co
mumc.an~ Icademlcl. 

Intr'una din Ifedinţele Cameril a vorbit MArllturlle tntre cele dOlll tabere 
armeanul Me.dgearu. loţ_pătat ea un bon. dela guvern au inCeptlt. Armeanal deja 
dar, lft loc de aparare dă atac, a inceput industrie nu e de loc multumit cu 
aă bată câmpii.. Iă introducă în vIaţa leacul bugetar al d lui Poooviclu. 
ministerială etl mai ruşinos metod de amc. lşl aduce amInte, că pe la Erzerum 
nintări. Sententî,'ls ca un rablR ,i sbut1lt se tnto ;meau altcum rub'icile buge
ca un asiati..: original, armeanul ajun. mi- tare şt se amutecau alte InovaţiI. 
r:istr1.Jl Ţă~i Româlleşti, răsp' nde inţepătu. Exal1at in măsura temDeramentului 
nlor opoZitiei cu rumnit st,ânşi şi o~hii asatlc. a apucat ciomagul c:rltlcelor 
holbat .. Prins în cleştele dovez lor, intinse nemiloase contra ardeleolsmulul dIn 
de Duca, Goga ,i Allerescu, vecinul rege. rUYern. care fi j;Ptl )b~rA toate strofele 
lui Amanullah. &e sbate în rceriminiri, ,u- invllate pe dinafară aJe problemdor 
brede ca ,i terenul miniiteriaL Pentru a se financiare. Pedagg fnverşuoat. cum e 
~enţine În atmosfera ronsideraţiei, în lipsa răsvrlt tul armean. crede, in furfoteala 
tltularulul dela finanţe. (cel cu 6 oferte în sbu:lumului, că graţl1\e capacItăţII fi 
bu~un~r dat lotu, cerşetor dllpă imprumu- sunt hăr~zlte numai lui. Ctâmpl'lu din 
tun:> mtintle ucul vorbelor sforăitoare; _in şIragul navAlirii, sectA de acaparare 
al'lauseJe ~f1uxu1ui curentdui demagogic, • nfl 1 mlta1ă. fşl desnoadă necuvUnţll 

Ea trebuIe ai se Impunl prin oblec
tai ,1 prin metoda expunerII. Altfel nu 
provoacA Interesul audltorulul. 

Di O;!neral Manolescu tratind pro
bleme de IcutA actualitate, cu exem
phflc!ri pJ.oe de 'YlatA ,1 culoare a 
atabdlt dela primele \:uvlnte It gat~ra 
Intre sine ,1 cel cart, la prtma con
ferillta, au amplut ula până la ultlmuJ 
loc. Daci aal.ugăm calltat lor de mai 
IUS~ cAldura comunlcat,vitaN şI ex
trema 5lncl'rftate a conftrll1ţiarului, nu 
ne mat mirăm dece la a dvua Con
ferlrtl lumf'a a umplut din nou s'la 
de" eril zi de ~ucru ,i seara 'Pect;coi 

s ngurul stalp <le razim Qj tJJtimul gard de fatll de tovarăşii colegi chiar şi In 
s.:.ipare public, unde exceleaza ia n~pro't1rl. 

Incunjur!, însă, cu if08 armenic răspun- De, au st-manat vintul dt>mdgrog el, 
sul ce trebue dat hotiei literare săvârş le, secerA furtuna hârjonehlor dde&tab.le. 
pentru a ajuilge peddgogul preten\iuni!or Să le fIe de bine tuturora I 

romAnele la teatru. 1 ,. 
01. Ing. N. Prtrescu dIn comitetul 

.,lnhiţ1rh· a prezentat publicului pe 
conferenţiar pnntr'o SCUrlă alocuflune, 

Semne bune: I doua conferinţa a 
Inceput precis la ora anuotati in pro
aram. S~la rncAlzltă. 

.lnfrltlrea- a paşit cu dreptuJ. 
, ' Loc Tt zu va t. 

N. B. In atenţia comitetului: cor. 
tlDa JAlati lupirâ ochlt. 

proresorrlo. Smerit şi duios de soarta fune
ţionaJi!or în timpul opozţiei, bătăios ca un 
curcan acum. solicilator profesionist dupi 
dreptate, Înşfacă în scuipatul afumaţiunilor' 
celor mai neroade minciuni, cu care vrea 
să BeII pe prin tangentă de adevArul argu
mentelor. Când ii aminteşti de promisiuni 
apozlţionişte, se supără ca un ţâfnos sat
limbac, iar când îi pui sub nas noianul 
Că găduieliJor fIscale face pe mlltul in tulei. 

EI şlie una. invitată dela D·l Vaida 
s~~să p~re~j.se În Chişineu-Criş: logică d~ 
vlla. ~Ol zIcem cu amphficărl: in oposiţie 
cu logică de vită, la guvern cu lovirl de .... 
magear I 
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O t ~. l-t ::t ReunIunea Femeilor ; •• " r oCla I erară" Ui }olornAlle din Arad lU . ::1 oraanizează i" 

- Orientari in literatura curtnr~ _ ::!,.. fii 
Q ::: BALUL ANUAL ii: .Ortăcla literară- a ele"Uor cJ8selor m I:! 

V" V! dela liceul Moise Nicoară iil al Socie tăţii la 29 1:: 
,[.ar~m .. ceput 8

w

cUvifate8 pe enul n; t:! Ianuarie 19~9 tn sala li: 
curs, tm8n~ pân8 acum l ,edinte În mUlare deja HCrucea ii: 
care sau f ' li! Alba~· (1 t !:: . -. a('u, comunicări urmate de .. i . n rarea 1·:: 
djscullUOl asupra următoarelor opere m prin str. Etni- :: .i eutorilor for: ni l1~!~~r~u)~- In 

Dreein Oct. (VI) şi Bianu 1. (V) ::1 ora 9 seara. j:: 
despre ."POfZU- de P. Cema. ..=:.:i PRE •• I~i C . P C ŢUL DE INTRARE' 
T (V)CIU • risnic 1. (VI) şi Plisca i!i DE PERSOANA 100 LEi. iU 

: • despre Mâine fi Cuvinte către §1· DOAMNELE SUNT RUGAT8. ii! 
taram de A. Cotruş. ..: A SE PREZENT A CU f'REFE- .•• 

Jebelean 1. (VI) despre Hanu-Ancutei n! RINTĂ IN COSTUM. NATIONAL. j;i 
, de M.. Sadoo.anu. . i~! AvAND IN VEDERe TRADIŢIA I'W1'\Â- ~i 

ŞedmteJ.e sunl săptămAnale. Materla-, ::1 NEA~CÂ A ACESTEI SeR5)1RI. I"U6L.1- iH 
lui eomunlcărilor il forme8zQ ultimei ::1 eul. ESTe RUGAT SA I"ARTICll"e IN i:: 
opere literare 8părute şi reprezentati il: m. O NUMAR CAT I"IAI MARe. lii 
leatrale ale diferitelor Iru pe • t ;;,t.{. o .. m 

I d
· t IV ... In urn~u. 1!i~.;~~;;; •.• ;;~-::."~'::'::';~"-;=-."-""-----"t'_."!~'; 

n şe In 8 -8 (SambăIă 26 lan. • ••••••••••••••••••••• :: •• :::::::::::::::::::::::!=... 

orele 2. p •. m.) se vor face comuntcnn ,i discutium 8~upra următoarelor opere: la z.iua de 16 IanuarIe a. c. I dis-
i.

w 

Un pranz d~ gală de D. D p~rut dela locuinta O-lui Gheorghe 
Pălr8şcanu. • Mtht. ţi str. O tuz Nr. 70 un cine mare 

2. Principesa TUTandol de Goni de coloarr galblnA, asculti la Dbmele 
(reprezenhtfă pe acena lea.ruJuI oră- de Plllu, cine •• va IAsi '1-1 va adl ce 
,enese Ja 21 lan c) la locuinta la. va cip!t. o buni re· . . compE'n~A 

Banca Generali a ŢarU 
Româneşti 

. PUBLICATIUNE. 
Se publlc14 spre ştUr,tli generali cA 

ta ziua de 28 Ianuarie 192Y, orele 10 
•• m. se va vInde prin licitatie pu
blicA cu oftr te tne hlse la Banca Oc" 
neral! a ŢărU RomAneştl din Bucu
reşti, spre exploatare, urmAtoarele por
l'unl de păduri: 

1. J86 hectare din pAdurea Celbe,tl, 
seria 1 a. 

2. 225 hectare din pădurfa Petrl,. 
seria 11-•• 

Ambele păduri Iunt situate pe Do
meniul PetrlJ, dIn jud. Arad. proprie
tatta BăDCU G~nerale a ŢArU Roma· 
Deştl, 

. Coodil'unlle apedale de vInzare, 
Il" pot vedea ia orice ~i, atât la Ad
minlstra1'a Domeniului Petrlş, cAt li 
la Dlrec'iuoea Generală a bAncII .elin 
Buculeştl. 

Banca Ocnr>ra'i Il Tlril RomAde,tf 
B.~"m:,U. ' ' I . ....... -

Primăria Pâncota. 
PUBLICAŢIUNE. 

RimAnâad firi rezultat licitatia de
fiptl pe ziua de 31 Dec. 1922, Pd
mâria PAn::ota ţine o nouA lu:lta1le 
la 7 Pebruarle 19~9 Il anume: 

J. La ori 8 pentru cumpltarea 2 
tauri de reproduclle. 

~. La ora 8 l/t pentru repararea 
trlsur lor, recvizitelor de pomp:erlt pe 
IflU~ 1929. . 

Nr. 3 

3. La ora 9, pentru furnIzarea po
milor, arborilor necesari ca plantattuni 
pe străzi şi terenurile comunale. 
. 4. La ori 9 1/2 pentru furnizarea. 
scândurilor, lierulul. sbmel, cUltlor şi 
lucrărilor in Irgătură Cu repararea gar
durilor comunale. 

5, La ora 10, pentru aslguruea tu·· 
crărllor rtferltoare la repararea şI vop
slrea edIficiilor comuDal~ conf. devl
zelor pregAtite, 

6. La ora 10 1/2 furnIzarea nIsI .. 
puIul, petrlşulul, cimentulul, tuburilor 
de ciment, varului necesar la repararea 
ediflcHlor, drumurilor, podurilor Şl Un·· 
tine lor comunale. 

.,. La ora 11 pentru furnizarea blr- 1-
tie', imprlmatelor şi recvlzlteJor de 
scris necesar primăriei pe anul 192~., 
penlru compactarea rrglstre)or, .cAr.t
lor de Legi Şi Mon. 

8 La ora Il. 1/'1.. pentru fumf~ 
zarea moblllfrului Decesar primArieI 
ca: mese, scauDe. postavuri, ,tergutl. 
lampe. becuri diferite alte obiecte 
mărunte. 

9. La ora 12. pentru confectionarea
uulformeJor, tncllţlm'Dtelor 01 echI
pamentului necesar rQar~lIor 01 serv'. 
torllor c:omunall. 

10. La o t a 14 pentru arindarea 
plmlnturllor comullllle, eea 55 Jug pe 
anul 1929 I 30. 

11. La ora 14 llt pentru traDa. 
portarea lemDelor de foc, eca 350 sterf 
din pAdurea Arlneag, pe seama pri
mArieI, şcoalelorJ locuinţelor Dotartale#, 
funcţionarilor. . 

12. La orB 15 ~ntru asIgurarea 
lucrArilor de dmp, in It gâturi CU 

cultivarea pă nânturlJor dea' gldte' pen
tru intretinerea vitelor de rt'productle ., 
,1 cu imbunAtaţlrea paşunatulul. ,:il> 

13. La oua 15 1 I 2 pentru IS'gu- i 
rarea transportărU gunoiului dela rc- I 
produ.:ătGrI pe pămâoturile comunale, ,ţ 

14. La oara 16 pentru I8lgurlre,'~ 
lucrArilor ,1 furmzArilor necesare la
facerea unul loeal pentru cântar de. 
vite, nutrft ,1 bucate. 

15. La ora 16 I/t pentru asigu
rarea lucrlrilor ,i furnizirUor neceRar~ 
la construirea a 2 latrille publice.: 

16 La oara 17 pentru as'gurarea' 
lucrărilor in legătură cu desfundarea 
şanţurilor şi curAtirea spinilor sllbetli 
şi burulentJor. . 

17. la ora 17 1/9 pentru aSIgu
rarea furnldrlt transportArit materia
lului ,1 lucrărilor necesare la eon
strufrea unet case pe seama padurarl. : 
lor tn pădurea comunei din Ar.neag .. 

licltat'a se va tine la primArie In 
conf. cu d,spoz ţiualle c:uprlnse [a art • 
12 şi urmAtOrii din legea conbb. p~: 
bItce. . .• 

Pâacotaj la 1 lanuarte 1929. 
PriJR.drlQ, 

••• 
PRIMĂRIA 

comunei, ChJşineu-Cri, 1 
Nr. 80 1 1928 ~ 

• 1 

Publica fiune •. 
PrimAria comunei Ch·şf1eu Crfş~ 

va tine In ziua de 28 Fc:bruarfe . 
1929 orele 10 licitaţlune publicA 
pentru confecţionarea alor 7 man·~· 
tale de iarnă, 7 rânduri haine de 
vară, 7 pire, hi cizme, 7 pireth! 
bocanci şi 7 chipiuri necesar 
guarz.lor comunali. f' 

Licitaţlunea se va ţine fn ~on~ ! 
forml!a~e cu dispoZitiun1 te L. C. P. 

~hlşmeu eri" la 12 lan. 1929 
> Primdr/~. ' 

,Cetm l\:bpon:Seabtl Ş J EfAN 1J1<i\OA. 

; 
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