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Invierii! şi "ă ne lumiprdznuirea ... • !
Strigarea acesta şi râvna dupd
luminare morald rdsare din adâncurlle sufletului omenesc, doritor
de inflamare duhovniceascd. Strigarea aceasta a sfintei Biserici
partcd nici când n'a fost mai
stdruitoare ca azi, când greutdIile vieţii sporesc pentrued desfr~ur, in foate formele sale posibile şi Imposibile, se dă la infrecere cu virtutea.
La intrecere, pen/rued lipseşte,
din prea multe suflete, lumina
cea intra Hristos şi pentrucă şi
praznicele noastre, prea de multe
ori, d'abia se ridică cu ceva mai
sus de saturarea pântecelui şi de
satiSfacerea altor pofte.
Pană cand vom mal z~bovl,
unul şi fleştecarele din noi, de
a tnţelegt', că singura mântuire a
societăţU dtn calea dezastrului
ce sporeşte ca o lavlnă, este
tocmai Întoarcerea sufletelor
cătră DUDl nezeu ?

*

Firicelul de larbd, Omule, se
înalld sub paşii Mi, din amorţlrea
iernalecd a pdmântuilli. 1Wuguraşul, ademenit de chemarea rozetar de soare si de adierea
lIdniulul tot mai căldicel, rdsare
sub ochii tdi.
Şi numai tu, Omule, care te
trufeşti cu mintea ta şi cu Iscustnţa ta, să nu tnţelegi tâlcul
chemării de sus cătră reculegerea
duhovnicească?

Odnditu-te- ai vr' odată mai
din adins, Omule, cd, dincolo de
grija pentru trebuinţele tale trupeşti, existd un suflet, de care
trebue să gri]' eşti deasemenea, şi
că numai pe măsura in care indlvizll trăesc O vieaţă sufletească
mai ordonată şi mal curatăt se
asigură şi

existenţa coll"ctivă: B

I a Neamulu', a Statulu t ?
societă ţi.

In chipul acesta, grija indiVidului de cele sufleteşti se ridicd
la treapta de o fnaltd importanţd
colectivă sau socială.
Firicelul de iarbd şi muguraşal ni-se fac dascăli, Omule, cd
şi tu trebuie să-ţi porţi grija
lmprimdverirei in cele duhovnlceşti.

Ei, par'cd ne intleba pe toţi:
Unde sunt, Omule, semnele lmprimăveririi sufJetului tău? şi
unde e contribuţia ta la imprimdverirea' sufletului colectiv al
Neamului Idu?
Omule, ia seama: nu cumva
aceşti dascăli ai Noturei sd se
prejacd, In ceasul lnjricoşatei
]adecdll a Restignitului Inviat,
In pârAtOrii tăi 1... cd sufletuL tdu
n'a dat mugur; şi roade duhovnlceştl şi ctl, prin acesta, ai lovit

ca piciorul in condiţia cea mai
de seamd, prin care se asigurd
şi fldin/cia popoarelor in arena
istoriei ...
la seama, Omule, şi luminea. zd-Ie din tainele Naturii, pentru
a inţelege: ce iţt cere şi ţie prdz
nuirea Invierei Domnuluil

*

Pentru mânluirca noastrd sa{le/easea şi pentru asigurarea
existenţei Neamului nostru, noi
Românii avem un Aşezământ
dumnezeesc, Stânta noastră Biserică ortodoxă, al edrei divin
Trup spiritual a imbrăcat lormele exterioare româneşti.
Eo, SI. B,sericd ortodoxd română, deci, a devenit de două
ori scumpă şi folositoare sufletului nostru.
Ce am putea Iloi să facem,
prin Ea şi pentru Ea, În folosul
nostru duhovnicesc şi patriotic?
Gândul aceslei intrebărl trebuie
să steie foarte aproape de mintea
şi simţirea fiecarui drept-credinetos şi bun Român.
Rdspunsul la această intrebare
azi, îl vom lua, nu de pe buzele
unui dOlr.matist, ci de pe ale unu;
bărbat politic român, poate cel
mai chibzuitor asupra cuvântului
pe care I rosteşte E d. \t. Brdtianu. La discuţia asupra Legii
Cultelor, D-sa a spas, în ziua
de 29 Martie a. tr., urmdtoarele:
"...toată silinţa noastră, ca şi • d-v.,

trebuie sA fie to·:;mal ef, prin intărlrea
sufleteasca, sA dăm BI.erlcil nationale
rolul pe care trebuie sl-I ai bă; şi
dacA este, într'adevăr, UD efort culturai, sufletesc, de făcut pentru Statul
român, trebuie in primul rând să·J
flcem pentru cel cari IU rimls tndă
răt, pentrucă intărindu·1 pe el, se Întăreşte Statul român, fI astfel vom
putea ajunge la aceea egalitate culturală, dorlt:\ de toţi, pentru toti cetllttnU tarII. Să nu se lea rn nume de
de rAu sforţarea, pe care o face Românla pentru Bi seri ca el nationalll;
trebuie să le intărească sufletul celor
multi, prin Biserici, fIlndcA djn inU-

rlrea tArII intregi, vor proftta şi celelalte biserici de pe torltorul român."

Aceste cuvinte sunt ° indicaţie
cu profund inteles: religios şi
politic şi cu obligaţii de conştllnlă pentru fiecare bun Român.
Ele, aşa simt eu, pot forma
peatra de temelie a unei noul
orientdrl in politica de Stat, vi/toare, a României.
Intelegi, Omule, măcar acum,
ce rost mare şi covârşitor are
sufletul tău In Economia divină,
a mântuiril tale individuale, şi
În opera de conzervare colectlvd
- prin tine -' a Neamului Idu ?
Deci "Ziua Invierii! sd ne lamindm _. In acest dublu inteles - cu prdznu/rea" Invierii
Domnului!
Dt". Gh. Cillhalldll.

PASTORALA
P

Sfinţitului

Episcop GRIGORIE al Aradului.

.IOf lui Dumne:teu multumilă, core ne-o doi nouii
biruinl" prin Domnul nosIru Iisus Hristos.- (1. Cor.
15 v. 57.)

Iubiţii

Mei Fii Duhovniceşti,
Moartea, chiar când este incununată de glorie, tot moarte
este şi pricinueşte nenumărate lacrămi. Daf nu este astăzi locul
şi timpul să grăim prea mult
despre moarte, căei Ziua Invierii
Domnului este înfrângerea mortii.·
De această înfrângere se bu·
cură Sfântul Apostol Pavel când
zice Corintenilor, cari nu credeau
in inviere: "Iar lui Dumnezeu
multumită, care ne-a dat nouă biruinta prin Domnul nostru Iisus
Hristos" .
In adevăr şi astăzi avem pe
ele-o parte dreptul să ne bucurăm că lumea crede În Invierea
Domnului şi admite invierea mortilor, dar multi se poartă ca şi
cum nu ar mai crede în nimic.
Când Evreii au ieşit din Tobia
Egi1,teqilor. un stâlp de nor le
arlila calea, căci altcum soarele
orbitor al Arabiei le făcea calea
imposibilă. Aceeaşi Evrei, fată cu
surprizele întunerecului cutropitor
al deşertului, erau călăuziti noaptea cu stâlp de foc. (Exod 13
v. 20).
Şi noi, Românii, înaintăm spre
Canaanul Ceresc. O lumină prea
isbitoare nu ne opreşte pe loc in
calea noastră şi nici noaptea intunecoasă nu ne face să rătăcim
drumul. Curaj ne trebueşte iar nu
desnădejde şi vom vedea licărirea
unui foc sfânt, care sti ne indiizească inimile şi să ni le împreune
pe toală suprafata pământului ro·
mânesc. Căci se impreunează şi
se con topesc vliile, dealurile şi
muntii; milioanele şi miliardele
de firicele de iarbă, precum şi
lanurile de grâu in timpul creş·
terii lor! De ce dar să . nu ne
infrătim şi să nu ne bucurăm şi
noi. mai ales azi, când ar trebUi
să multumim lui Dumnezeu, care
ne-a dat biruinta prin Hsus Hristos, cu moartea pe moarte cAIcând?
Glasul meu se Jndreptează dUre
tine creştine, care poate eşti un
Simeon Cirineanulliti zic cu Sf.
Grigorie de Nazianz: primeşte
crucea ce ti se dă şi urmeazii
lui Hristos. Clici dacă nu faci
aşa, nu poti a'fea . adevlirntli bucurie)a Invierea· Domnului'! Iti
cere biserico. statul sau comuna
o sarcinA, tu creştine sA nu o
socoteşti prea mare, căci fafli de
sarcini nu există adevărată bucurie.
.
Dacă simtAmintele tale sunt ca
ale lui Iosif cel cu bun chip, care
de pe lemn a luat trupul Dom-

nului, bucurlt·te că poti impăr
U\şi cu acel Iosif cinsUr€a Dom·
nului. DacA eşti ca Maria Magda·
lena sau ca ceealaltă Marie, sA
vesteşti des de dimineata că
Domnul a inviat, dici şi azi sunt
multi zAbavnici cu inima a crede
toate cele in legătură cu Invierea
Domnului. Dacă eşti ca Petru şi
Ioan, atunci adu-ti aminte că
inill'a lor ardea când Domnul le
grăia lor pe cale! Să ardă deci
şi inima ta creştine, căci Invierea
Domnului este şi invierea fa.
Ascultă ceeace zice Sf. Apostol
Pavel: "De credem că Iisus a
murit şi a inviat, aşa şi Dumnezeu
pe cei adormiti întru Iisus aduce·i-va
impreună cu El" (1. Tes. 4 v. 14).
Mă intrebi creştine este oare
vre·o legătură intre invierea fa
şi intre Invierea Domnului?
Este o legătur!, clici MântuHorul
prin invierea Sa ne-a incredintat
că şi noi, fiecare dintre noi, vom
invia 1
Mintea ne spune că prin legea .
inrudirii, noi am moştenit odata
cu sângele unui model începător
(lip initial) o anumită bogătie mo·
raUi şi materială sau o mizerie
în aceastA privintă. Este ştiut că
împărtăşim altora bunu. ile moşte
nite sau pe cari le creem noi.
Actele, pildele, cuvintele noastre
se răspândesc În lume şi rAmăn
prin negura vremurilor. Virtutea
îşi face cale în fata păcatului;
ştiinţa, virtutea, eroismul, operele
de artt', cugetările adânei nu pol
avea aceeaş soartă cu păca.tele
sufletelor negre.
Omul cu inima nobilă poartă
amintirea faptelor bune ce i-s'au.
fii cu. şi le rAsplAteşte după putinfă.
Dar dacă nu este Înviere, atunci
visilele, scrisorile de recunoştinfă.
invitările nu ar avea nici un rost.
Dorintele, nădejdile, şi luptele
noastre există în inimi, dar nu
pentru 8 pieri in sicriu, ci pentru
altceva. Şi Domnul ne spune ci
toale sfor'ările şi sbuciurnărlle
vie~i le facem pentru viata ce va
si vie, le facem pentru invierea
noastrlt, asigurată prin Invierea
Lui.
.
Dar, iubite creştine, ca să te
poti bucura de această inviere, iată
ce trebue să faci. Trebue să-ti aduci cât mai des aminte că eşti
făcut pentru vecinicie, pe care
o dobândeşti spre bine dacă jert-.
feşti ceeace este vremelnic In
fiinta ta. Să stingi deci torta paU",
milor şi în fiecare clipă să trăeşti
pentru vecinicie, dar nu pentru o
vecinicie nehotărât!, ci pentru
vecinicia sufletului tău. Să incepi
şi fu cu Jertfa pe care ne-a arătat-o Hristos. PriI1 cruce sli in-

----I

Despre Inuiere.

cepi şi tu, dacă vo:şH .a fi d~pă
''Chipul ceresc al Mantmtorulm.
1
Să iai aminte, iubite creştine,
- Cuuinte din Sf. Scriptură că fără de jertfă eşti mai put'n
decât o floare Flo~rea "veşfeji!~
CI ştiu că veşnic este celce mă va
c~l putin a ~ r~s~ândIt placuta el risipi, şi carele va sculă pre pământ
ffilreazrnă pana cand era cu pefa- pielea mea, ce sufere acestea (Iov: c 19.),
lele deschise, dar tu, ce eşti oare
Că DU vei lăs! sufletul meu In Iad,
creştine dacă n'ai Jertfit?
. nici veI da pre cel cuvios al tău să
Sunt dator a Vă mtreba pe toti, vază stricăciune (Psalm. 15).
iubitH mei, ce ·ati jertfit din timpul
Aceste zice Domnul, iată Eu volu
şi banul vostru, din plăcerea, să·
d"schlde mormânturlle voastre, şi volu
nătalea şi odihna voastră pen· scoate pe voi dIn mormânturile voastre,
iruca să fie m j j mult bine şi mai poporul meu (lezechill, c. 31).
multă fericire in tunle? Poate că
Şi multi d!n celce dormiau În tărâna
nu toti veti da răspunsul potrivit pământului se vor scula, anII la viată
la această întrebare, iar eu zic veşnici, şi unii la ocarA şi la ruşIne
că fără jertfă nici nu este ade- veşnică (DaoUI c. 12).
vărală fericire. Nu de mull, un
Iar IIsus răspullzand au Zii lor: Vă
armator foarle hogat din Anglia, rătAcltl neştll nd Scripturile, nlci pu~
cu numele Carol Booi, şi-a dat terea lui Dumnezeu; Că la Învieie
silinta să aline viata nenorocitilor niet se însoară n!cl se mărită, ci (;a
locuitori din cartierele mărginaşe Ingerii lui Dumnezeu În cedu sunt.
ale oraşului Londra. Luni intregi Iar pentru învIerea mortilor, au nu aţi
a dormit alătdrea de cei săraci cetit ceeace s'a zis vouă dela Dumnezeu?
in aziIele nenorocitilor, spre a (Sf. ev. Matei, c. 22).
ajuta pe muncitori. La noi, in
ŞI fată, catapeteasma Blsericli s'a
Bucureşti un bun creştin, dI. Stă· rupt In două de sus până jos ti pllnescu a dat o mare parle din a· mantul s'a cutremurat şI pletrtle s'au
verea sa pentru ajuforarea stu- despicat; şi mormânturHe fI'aa deschis
denlilor săraci.
şI multe trupuri ale Sfintilor ce adorIubitii Mei! Să jertfim deci şi mlseră s'au sculat. Şi Ieşind dIn mornoi din averea, din munca şi tim· mânturi, după invierea Lui, au VE nit
pul nostru pentru binele tuturora 1 in sfânta cetate şi s'au arătat multora
Să ne infrătim la jertfă, iar nu' (Sf. ev. Matei c. 27).
la nemultumiri. Să înlăturăm din
Amin, amin, ~(Iesc vouă, că vloe
inimile noastre şerpii veninoşi ai
ceasul şi acum este, când mortii vor
păcatelor de tot soiul şi să jertauzi glasul Fiului lui Dumne~eu şi
fim. Căci fără de jertfe nu vom
carii vor auzi vor Invia, .. Nu vă mIraţi
putea înlătura mizeria din lume
de aceasta, că vine ceasul, îotru care
şi nu vom putea satisface tretoti cel din mormanturl vor lud glahuintele arzlHoare ale sufletelor
sul LuI. ŞI vor ieşi celce au făcut cele
noastre. Avem nevoe de ridica' bune, tntru tnvlerea vieţii; Iar celce
rea unei catedrale mărele la cent· au fic:ut cele rele, întru învierea Qsânrul Episcopiei noastre, de case dlrel (Sf. ev. Ioan, e. 5).
culturale, de biblioteci. de case
Zis-au ei (Martei) Hsus: Eu sunt
. parohiale şi câte aHe trebuinti
Invierea
,1 Viata; cel ce crede întru
cari nu mai suferă amânare.
mine,
de
va şi muri, viu va fi. (Sf.
Aducând jertfele trebuitoare,
ev.
Ioan,
c.
11).
vom face dovadă că avem o viPre ioceplHorul vietii l-atl omorât,
stă cu Dumnezeu. Vom dovedi
pre
carele Dumnezeu t· au inviat dIn
că nu afârnăm decât de cele ne·
morti, carula noi suntem martori. (Sf.
trecătoare. Să fim deci gata ti
dărâma zidul falş al falşei noa- av:Jstol Petru, in Faptele Apostoll~
stre fericiri construită pe ideea lor c. 3).
Iar de vreme ce Hristos se progreşită că am putea trăi şi fără
povedueşte că s'au sculat din morti,
de altii.
Fericirea noastră ca neam, ca cum zic uull latre voi ci învierea morBiserică dreptmăritoare, ca viitor
tilor na este? ŞI de nu este inviere
strălucit, atârnă de jertfele pe mortUor, nici Hristos dar n'au invIat.
care suntem datori s le aduce Iar dac! o'an iovl.t Hristos, Înzădar
pe Altaru) Sfânt al Românismu- nici este dar propovedulrea noastră,
lui. Necazurile şi suferintele noa· inzldarnlci dar este şi credinta voastrA.
slre sunt o picătură de apă a Ne aflăm ioel şi martori mincinoşi al
mlirii fată de durerile Celui Ce ]ul Dumnenu; că am fi mărturisit impre Cruce s'a răstignit pentru potriva lu Dumnezeu că au inviat pre
mAntuirea noastră. Deci in idua Hristos, pe carele DU l-au inviat. daci
Invierii să uităm acele necazuri mortii nu se vor sculă. Că de nu se
şi să dăm lui Dumnezeu mult~ vor sculA mortii, nici Hristos DU s'au
mită, care ne-a dat nouă birusculat ;·tar daci Hristos DU s'au sculat,
inla prin Domnul nostru Iisus iozădarnlcă este credinta voastrA, îocă
Hristos. Multumesc şi Eu lui Du· iunteti tn păcatele voastre. Incă şt
mnezeu că vă pot zice tuturor:
celce au adormit intru Hristos IU
perit. Şi de nă iăjdulm tn Hristos DU"Hristos a Inviat"
mal in viata aceasta" mal ticăloşi de
-8] Vostru al tuturor de tot bicAt toti oamenII suntem. Iar acum,
nele voitor
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Hristos s'au sculat din morţi; Incepături
celor adormlţ' s'au flcut. Că de vreme
ce prin om s'au făcut moartei, prin
om (s'a făcat) fi Învierea ;morţilor. CI
precum intru Adam toţi mor, Işa fntru
Hristos toti vor invia (SI. IP. Pavel,
ep. 1. Corinteni, c. 15).
CA petrecerea (cetAtenia) noastrA
tn cerlurl este; de unde
pre Mintuitorul aşteptăm... care va schimba
Chipul trupului smerenIei noastre, ca
81 se fac! tn chipul trupului slavei
lui (Sf. Pavel, citrA PiHspenl c. 3).
Iară DU voiu să DU ştltl voi fratlJor, pentru celce au aclormit, ca ali DIl

,1

vă

Intristati,

caşl

celJaJti cari n'au

nădrjde.

PentrucA de credem, ci liaus IU
murit şI au înviat, aşi şi Dumnezea
pre cei adorm ţi f(ltru IIsus, adace-f-va
împreună cu el ... că noi cel vlf, cari
vom fj rămaşi Întru venirea Domnului,

nu vom tntrece pe cel adormiţi ... Dn
cel vII cari vom fi rămaşI, impreunl
cu dânşil ne vom răpi in nori, ialn
Int!mpinart'a Domnului În văzduh; f
aşa pururea cu Domnul vom fi (S!
apostol Pavel, cp. 1. c. Tesalonlcelli
c' 4).

ni-se stinge neamul. ~
Ce infrlcQşătoare strigare este aceasta
atunci, cftnd te pregăteşti in cugetul
tău să prăzDtleştl Invierea celui mal
nevinovat dintre totI uclşil pământuluI.
Şi, totu,i, adevărul crud şi sfâşietor
este acesta: cA nl~6e stinge Neamul
În o parte a pământului Ţării Româ·
neştf, in frumoiul Banat şI în preajma
lui,

Era şi până aci cunoscutA. marea
nenorocire, că la poporul nostru este
prea mare mortalitatea la copii. O r
ia parlea de tarii, d~ cate vorbim, răul
e şi mal mare: naşterlle s'au redus,
de câteva zeci de ani, în aşa măiură
că nici nu prea are cine să moară.
Fenomenul acesta din cale'n afară
de ingrijorator a fost semnalat in termeni general! şi in congresul dda 1924
al Mitropoliei noa,tre. Dar nu s'a ajuns
nici măcar până la inflrlparea unei
InformatH statistice precIse, pentru
il se şti; cari sate româneştl lunt
cele mai vinovate de această nelertatl
crimă naţională şi morală a sinuciderii
unul popor, la lumina zilei.
D'abla în vara trecută, P. Sf. Sa EpiSC0pU! Aradului, Dr. Grlgorle Comşa
!l căruia eparhle lncă e interesată la
această stare de lucruri, a publicat o
broşură "Concublnajul, Divofturlle şi
Scăderea PopulaţieI, U demucând acest
grozav păcat, pe care·l întovlrâşt'sc
şi concubioajul şi divorţurHe.lar, pentru a merge pe calea reallzăriJor ~l
in aceasta. direcţie, P. Sf. Sa a convocat, pentru ziua ~e 19 Martie o
consfitulre mixtă, Ia TImIşoara, cu
p·artlclparea reprezentanţilor admlnl·
straflilor politice, sanitare şi culturale- icolare.
Conferinţa a fost bine cercetatA. S'au
luat măsuri Importante de remedlere.
S'au fixat adică anumite deZiderate,
cari si fle comunicate pe calea sa or·
ganelor de conducere şi legislative ale
Statului, precum şi o ierle de mburl,
pe cari reprezentantii oflclalltatUor fo·
trunlte in conferinţă să le pună in apUcare, prin organele ce le ,tau la
dispoziţie, mal alei pe calea Şcoalet
şi a Bls~riclt.
Stmllalăm ('u mult! satisfactie aceastA Iniţiativă fericiti,
dorim dIn
tot sufletul nostru, 81 vedem cât mal
degrAbă reallzuell .Ieelor deziderate,
ţintind ele să desfllllt~ze multe stări,
dureroase, din viata creştlnllor Do,trl,
şi păgublcloa&e pentru exiltenţa insu,1
neamului nostru in acele părti.
CAci, să nu se uite ci, de ex. in
unele comune din Banat, unde relele
acestea IU prins rAdăclnl mal adâncf.
avem sate, cari df' 60-70 ani incoace
s'au redus numerlc:eşte la jumăt.t~ de
ce erau odinioarA. ŞI, pe Jângl aceasta
tn vreme ce cAsAtcriile bisericeşti se
desfac cu o păcătoilliă uşurătate, avem
multe satt, in carI oa insămnat număr
de concublnl iunt recrutaţi din minori
sub Ift-20 anI.
Avem deci temelu de ajun, de a ne
cutremura de această stare de lucrari
mal mult decit Îngrijorătoare ,1 si
dorim, ca Iniţiativa P. Sf. Sale si ducA
pe cAt mii de grabă, la cele mal desăvAr,lte rezaltate, fo sus şi în JOI: la
conducătorII ţArII şi la poporul credIncios .
Q. C.

,i

Invierea...
Zorile

dImineţii

sfinte a

şi

cu /tmlinare

Paşte/oI

;n mâna
te surprinde totoda/aşi cu sufletul tre'
cut prin emoltt redeşteptătoare de bUlU
lealizăr/' Aşa se re/rânge Invjerea Dom.
nului asupra conştiinţe/OI retnv/lndu·k

găsindu-te

aprinsă

pe aceste.

Infu1ra rlast'cd a Invierii n'am trăit· a

mal aievea coşi nalllit
zece ani.
Paştile anului 1919!
La acest oftat fără IJoleliecare inimII
de Crfşan tresare pironindu-se asup/Q
acelor neai/ate emoţii sllnte de PatimI
# Inl'lcre din 1919 in Cr/ş:ma.
Plfoţeam pe vrunea aceea intr 'un
oraş de pe câmpia Crlşanei, Bolş:vis
mul uflguresc sfârşla lntr'un pocne/
sâflEeros desfrânatul dans ce-l incepuse in codrii moţeşti şi care se pre·
IUllgta monstruos spre câmpla româînsă nici-odată

CIl

nească dintrt erlşur/.

Vineria Patlmilor datu-ml-a IristMi
prilej d t a vedea printre lacrimi
da/osal convoiu al şube/of românfştl,
defilâlld sombru intre huidueliie, bataile
şi urletele şQcaliJor roşii, cari i'mprejmuiau cu baionete sângerânde cămaşele
albe ale utlui neam blând, ban şi cUllios.
Erau tot atâţl martiri aduşi dJnspre

sa

izvoarele Cr/şiJrJlof, caIi trebuiau
pentfu mântuiri: a românea·

pătiml!ască

dalbe ţesute prin Octuri,
AC/Ufl, Hi11măgel elc. se sjârticau sub
ascutiş de baionetă intocmai Aceleia
purtate de Cristos, pentru care s·aa,
aruncat sorti....
Prtgăf;t prin aceste Patimi, ziua
Invierii nu putea să rdmână stearpa.
In tactul mulcom al troparului "Invierta Ta" se f'ltretesea fIOrul sjânt al
simţului reÎnvleriÎ poporului credincios"
ce sorb~a atunci dellclul unităţii salt
atâl de dorite.
Când pentru intâiaş data am rostIt
spre popor: Cristos a înviat, privirea
mi-a rătăcit inz(}lile răsăritului, eein aalaş moment lf11brd,;au în aureolă j/Unţllt
1. te şI senine ale Doroban/ilor eliberatori.
Paştile din 1919/
Voi î"truchipaţl şi azi plastici/alta
emoţională a InvierJJ sed/date in zorile
scă. Camaşde

ceiti mai calde dragoste de neam

şi

lege româneased! An de an, tol mai
depdrtatt', lot mal ultatt veţi fi oare ?!
Pentru cel mulţi, poate.
Invierea Domnului ce se serbează
an de a~, in sufletele cltştinilor va ştÎ
să deştepte de fiecare data emotia
sflintă a unor realizări mari, trăite. !
Ea f.Jee să incetezt ori ce gând Idu'
şi tulburător de sfinţeme.
Ea face să se Întindă ma."i1e frăţeşti :
şi totul să se ufte, pentru Inviere.
Invierea aduce mai aproape pe duş-:
man/ şi impacd pe fraţi.
:
Cu gând cllcernit, inimă -smeriM şi;
suflet curat sa Ile închinâm deci sfin~ .
tei învier/ a lui Cristos I
Pr. C. Turicu

Reclama este

şuffetul

comerţului
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Votati

"

Iubiţi alegători,
Liberalii n'au făcut niciodată în opozitie făgădueli ca să ia
puterea. Şi când au făgăduit ceva - au înfăptuit.
Votul obştesc şi improprietărirea făranilor sunt infapfuiri nu vorbe goale 1
NationaI-ttirăniştii au făgăduit în dreapta şi'n stânga zece ani
'in şir ca să ajungă la putere. Şi-au ajuns! In momente foarle grele
pentru Iară au voit să aibă singuri puterea. Şi Ji s'a dat!

La 14 Aprilie au loc alegerile pentru un loc de senator al
judetului nostru. Partidul National-Liberal a hotărât să-şi pună
candidatul său: e dl Dr. Gh Ciuhandu.
Lupta care se va da la 14 Aprilie nu e o luptă între persoane. Ne este indiferent cladi adversarii noştri sunt cei anuntati
sau altii, oricare ar fi în locul lor. Lupta se dă Între partidele
politice şi mai ales între felul cum intelege partidul dela guvern
să conducă tara şi felul cum şti li c~ a condus·o Partidul NationalLiberal.
.
Incepem lupta împotriva partidului dela guvern nu penfrud1
vrem să luăm puterea, ci pentrucă duce fara de râplt

De cinci luni sunt la guvern. Ce-au făcut în aceste cinci
luni din tot ceeace au făgăduit ani de-arândul?
I

••,. i

Au făgăduit ieftini rea traiului
şi au urcat dările!
.
,
şi au scumpit sarea, petrolul, taxele de timbru,
vinul si
, rachiul!
Au făgăduit dreptate
şi au dat afară pe slujbaşii cei nlici şi pe
servitori!
si au mărit numărul directorilor generali,
~ubsecretarilor şi miniştrilor!
Au făgăduit legalitate
şi au făcut alegeri sub teroarea " gărzilor
cetăfeneşti "
au luat demisiile în alb tuturor aleşilor poporului ca să poată oricând să-i dea afară
din parlament ca pe nişte servitori!

Au mutat - fără motiv - prelori şi nofari!
Au disolvat -, fără vină - consiliile judetene
şi comunale, ca să-şi poată plasa pe oamenii lor!

1

Au făgăduit linişte şi muncă
şi

unii miniştrii se ceartă Înfre ei altii atacă
guvernul în care înşişi ei sunl miniştri!
şi parlanlentarii - cei cu demisiile în alb
au despărfit fara în blocuri provinciale, ca
să-şi apere locurile În parlament!
şi ziarele puse În slujba lor au vârât vreajbă
ÎntreoanleVl pechestiuneareligioasăaPaştilorl

-

. . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~d . .

..

..

Aşa

C9

,

,.,

dar, nici trai mal omenesc,
nici dreptate,
nici legalitate,
nici linişte
nici muncă!
Pesle tot desorienlare, lipsă de bună Ct'edin1ă, lipsă de
. seriozitate.
Se dărâmă tot ceeace alti au făcut bun pentru tară şi se
introduce anarhia I

Iubiţi cetăţeni,

1

1

Frati

alegători,

1

La alegerile judeţene d'l'n Februarie trecut v-aţt'
arătat increderea. în Partidul 1'7aţional- Liberal, dându-i un numă'i' de voluri de cinci ori Dl.ai
mare decfit în Decemvrie 1928. In trei luni de
zile aproape zece rrl1:i de oameni ştO-au dat seama ce
însemnează guvernarea noţional-ţărănt'stă. şi au trecut de partea Uberalt'lor, cu toată teroarea ,.gă1·zi
lor cetăţeneşti."
Meritul este în intregime al vostru.
In judeţul Arad există o conştiinltj' ce tăţenească ,

I

Partidul National-Liberal veghiaz~! El, care stă de 80 de ani
în slujba tării, nu poate lăsa pe nepriceputi să dărâme tot ceeace
străduintele continuie ale atâtor generatii au isbutit să inchege.
Partidtd National-Liberal e gata, ca şi in trecut să dea sprijinul său oricăror oameni de bine cari ar conduce tara cu -chibzuintă ; nu poate ins~ tolera in fruntea tării oameni fărli pricepere şi pătimaşi.
.

dernnă

§; cU1'agioasă. Şeful Partidujui Naţional

Lib~ral

întregei

v-a dat ca exemplu

Fraţi alegători,

I

Partidul National-Liberal nu poate permite, ca cel cari astăzi
sunt la putere să-şi bată joc de interesele generale şi permanenle ale Ţării.

mUlţumit şi
ţări.

v-a

1

La alegerile din 14 Aprilie; ardtaţi- t't! aceeaş lncredae din
trecut şJ votaţi cu toţii pentru candidatul partidului nostru!

Votati pe

Partidul National-Liberal a deschis lupta Impotriva
guvernului.

D~

Toaie celelalte partide de ordine au procedat Ia fel.
Guvernul a rămas singur, izolat, "sprijinit"' de miniştri cari
se ceartă sa.u il atacă şi de parlamentarii cu demisiile in alb.
Ce garantii poaie prezenta un astfel de guvern 1 ! ?

Gh. Ciuhandu
fost senator

~--------------------------------~

1

Votând pentru Partidul Liberal, votaţi pentru liniştea
treburilor obşteşti.

v
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TRIBUNA NOUA

expedtţia

de "recucerire" a Ardealului.

Sunt tocmai zece an! de atund. In
inuodat d~ trupele roşii ale lui
Bela Kun doar putinii mei credlncloşl
mă cuooaşteau ca şi preot. Mai mulţi
mă ştiau muncitorul intelectual ce slujeA
ca profesor la liceul confesional slovac maghlarlut. Toţi furăm provAzu11
pe acea vreme cu acest titlu scris in
.cartea de slujbă- eliberată de dlrectoru] bolşevic. In aceastl duplicitate
a serviciului mi-a foat posibil si trAIesc clipe cari au dat un contrast Isbltor: icoană fodelA a vremilor din
oraşul

prim hara anului 1919.
Paştile

colncisesA cu cele ale asupritorilor noştri de pe atunci. Puţinii
mei credincioşi, uitaseră cu desăvAr
fire limba originală, trecând prin două
faze: română veche, apoi slovacI. In
tlmpal de care vorbesc, ca să mă tnteleaga, trebuia sA le vorbesc ungure,te. Am avut o justificare tn conşti
inţa pastoralA părăslndu-1 pentru cele
trei zile ale săptămânii Pat! miloT să
mi văd de cei cari rămaseră tn Aradul
curăţat de trepele bolşevice şt ocupat
de armata coloniali franceză.
In gara din Blchlşciaba - căci acest era oraeiUl cu pricina - se imbulzea mulţimea hordelor alungate din
Arad, purtând pe chIpiu fiecare .soldat roşu" ioscripţia tn ungureşte:
peotru Arad; alţii aveau scris pe aceea Ş baodă roşie cuvintele in aur:
pentru Ardeall
Purtat
eu de această gloată,
fAră nici un ţel determinat, reuşesc sI
ci,tlg simpatia unora mal calml; cart
voiau cu orice pret să se reiotoarcă
Iarăşi la cămin şi sA reloceapă munca
la .Astra". Erau vre'o 15-20 arădanl,
cari se săturaserA de fuga .roşie- şi
doreau o odihni .albl."
O bucatA mal mlrIclcă pe un tren

,1

minuscul-agricol, alta mal mare pe
In "tovărAşle- cu acel "desldeoif ro,1i'" - ajungem pAnă la gara
BUanl.. De aci speram un tren spre

jos -

Arad. Aşteptările dupA tren pe timpurile acele se măsurau cu "zllele" nu
ca "orele", .şa că avui vreme să cercetez PE' Uncş!a,ul preot ce se glseşte ,1 in prezent acolo şI care atunci
mă ospătă cu tot ce suportă stomacul
unul .mort de foame ,1 drum.· Imbrltlşlnda-mt Uunchlaşal " pe cei,
mal bine zis, cele multe din jurul său
mi repezilla gari să-mi aflu tovarAşll.
Mare-mi fu bucuria, când găsit că
peste un sfert de ori soseşte un tren
sfgnat de gara Mach.

lată-1 pufăind

grealu, tmpleticinduin sfârşit. Bucuria
noastră era prea timpurie. Trenul era
ocapat de un • detaşament de marinari"
cu destinaţia de· a "reeticerl" Aradul
dela francezi. Comandantul, un apa~
din speluncile Budapestei, fărI multi
târguială ne aşează câte~o armă pe
umăr; lasă si fim încinşi cu centura
tnclrcată de granate "de mână." Un
fior rece imi trece prin tot trupul când
mi se conferi dlstlngerea acestui brâu
straniu. Am inghitit In sec.
- La Arad o-o să ajungetI, tovadlşl, de cât prin vărsare de sange, ne imbArbAtA "Comandantul~tovarăş".
- Să treacă şi acest pAhar dela
mine - mă gândeam tn Inima mea pedeapsa lui Dumnezeu, căci tu in
vremea aceasta al trebui să fU la Pavecernlt! nalntea Altarului... imi reproşa glasul tainic al duhovnlculul.
Rumeg8nd in gand frlnturl de Psalmi
dela Pavecerniţă ruă pregăteam de
sfârşit ...
Un şuerat prelung. Trfnul se opreşte în gara Peclca.
- Pune-te, părinte, la tranşeu, atac ... francez negru, cani bal. .. Unele ca
aceste-mi fulgerau prin mlate, când
aud cuvintele serioase ale şefului gă
rII adresate Comandantului "tovarăş·.
"Domnllor DU e consult să intre~
prindeti această aventură, patrulele
franceze cIrculă bine fntArlte" - accentuând semnifIcativ cuvântul din
urmA.
- Atunci veti face voi - .tovarăşi
dela Arad - o patrulare de recunoaş
tere. Veţi trece până la Bujac cu trenu] ,1 rdotore.ndu-vl pe jos ne veti
raporta. Cunoaşteţi terenul; recunoaş~
erea fortelor Inamicului Vi'U face-o
exact. Haidem I Plecare I - ordonă
se parcA,

soseşte

"Comandantul" dibu.nd priutr'o hartă
aDsuroasă.

Când ne-am v,hut singuri pe maIzolatA ce ne apropIA tot mal
mult de tiota dorinţelor noastre, un
surâs ne trecu pe buze, dar numai
pe câteva clipe: granatele dela ia·
cingătoare holbaa nişte ochi .•.
Iacă ne la Bvjac, Aradul cu bisericile lui se profil! in ceaţă. O jumă
tate oră bună şi străzile Pârnevei se
desch1serA primitoare pentru drumeţll,
cari la cuvântul rostit fără ve.te "Pârneava-, erupând într'un râs nervos.
constatăm că toţi suntem "români"

şina

şi

nu

.tovarăşi".

PH~liIe ~i -~âlceuitorii.

AbiA mâne·zl am avut norocul să
francezI. Erau la cofetărie îa 80cletatea mai multor "tovareşe" ...
Martia Pat!mllor a trecut in bucuria
revederi! celor Iubiti şi rupţi fatal de
mine. Con şti iota tlnerullli preot plln
iocă de Idtalul sfânt iil chemăriii neprecupeţlte induplecă. şi pe soţle să
urmeze calea datoriei.
văd

M
tatel

7

Fără răsunet rămaseră admonestările

celor bătrâni. Luaseml băţul În dreapta,
mana soţiei in stânga şi hal - la
datorIe.
Era tn Miercurea Patimllor, Ieşiţi din
str. Dorobantilor şi intraţi in str. Calvin, ta colţ la casa "Sava Raicu" Iată
colegul Cornel Leucutia in trăsură.
Aşteaptă pe conHturglsitorul săa Cornel Popescu, care intrase pe câteva
momente la fa mlila surorii sale. Erau
voioşl, căci prlmlsără veste _ inscris
- dela prlmpretorul din Ch!şineu, că
se pot reintoarce fArl nicio teamă la
Şlmand. Acolo e doar linişte deplină!
- Nu putem lăsa pe bieţii cred!ncloşl fără slujbă ta Joia-Mare, îmi zise
fratele Cornel.
- Aşa e, frate dragă, o luăm şi noi cu
incunjur mare, dar tot voim să ajungem pe mâine la Ciaba. Bunul Dumnezeu să ne ajute ti zisei intlDzâdu-1
mAna.
.
t 1 ŞI
d 11
Come1 Leucu ţ la,
preo uman u u ,
imi strlnse mâna cu un oftat şi un
clătinat din cap.
Acel oftat şi acel clătinat al capuluI
l-a insoţit până in fatala noapte

JUI

Cetitorii noştri încd vor fi luat
cunoştinţd, de sigur, de marea
tulburare pe care vor 8 0 ridice
unii nesocotiţi in capul SJintei
noastre Biserici ortodoxe române,
pe tema sdrbării Paşti/or.
Noi nu am scris pânil acum
de lucrul acesta, pentrucd in
timpul nostru a stăpânit pacea
şi increderea in căpeteniile noastre

de ~
de
penl
(.M
repr'
băt!

AmE
C
muIj

bisericeşti.

scriem, o facem
l
âudând pe creştinii noştri, cart
nu s'au Idsaf târâfi, in indoieli
şi in clevetiri, de câteva con·
deie, cari nu par a fi - curate.
Şi mai scriem şi pentru a vesti
1
F
un ucru. aculta/ea de leolok ie
ortodoxă dela Cernăuţi, încă s'a
ocupat de chestiunea pasca/d.
Unul din profesorii ei, invdţatul
preo/Dr. VASILE GHEORGHIU
a Edtit, din lncredinţarea facu/td! Il.. Şi in
'" '" t 1
d ep /.In ă CU
f ti ./ I . in elegere
ţ:'
•
O cel a Il pr~1 esofl, o prelLOas~
1ucrare doveddoare:
Paşt,

acelei zile, când ridicaU dela vatra
la care ajunseră, fură taritl la "Cana-

Uşul" Crlşulul spre NAdab, unde in

cele mal infiorătoare chinuri şI torturi
medievale fură ambII Cornell, preoţII
mutiri al luncll Arădane, ucişi decătre

iar

Astăzi, dacă

şi

S,.

frurt
A~

Vog,

1Iul
maţ!

Uela

, pent
rival
Ungi

N,
aces'
n'a t
~jutil

, Stog

voln1
iorft;

reforma calenda,istic6 orforom tină, studiu de cronoşi

Iii

şi

Im

doză

logie

l

meb

,de rl
jurlil

calendaristicd.
.

~uforul acopere p~ deplm ho-

contl
tul f:

ldrtrea Sfântului Smod pentru
,~ fo~
31 Martie.
Informatii temei. 'ţăriiDt
soldaţII bolşevIci.
.
~. 1
SoId at+i d'ID acea ban dă au r IdJ ca t ntce In caazd, comanue .. ucrarea ,cum
cu o zi ta urmă pe preoţi din Dtlaca dela ~utor, in Cernduţi, m preţul : 120
!'jude1
tot tn cap de noapte. Nu l-au omorât ca de LeI 50.- plus porto.
Itrb
şi pe colegII lor din Şlmand. Ajunşi
Iar ceilalţi creştini sd câştlge, :r 'la
ce
la destinatie însă, un tovarăş - sigur ca o liniştire şi împăcare a cu- :cial.
UDul care infipse baioneta in preoţii din
ueta/ui aceasta noua dovadd '1trad
Şimand - se răsti spre prletlnli lui 6'
' . .
•
'
reprosând: "II aduceti incă vW?
că prdz~Ulm .. s/mfe1e Paşti la , ·drtlm
inetle
Hordele aceste m'au ajuns pe mine vreme bme randu/td.
Spaţi
abia in noaptea Paştilor. După o că·
Q. C.
Jde
SI
Iătorie, adevărată odlseadă, când druprăznuirea dela
Cine doreşte
A

mul scurt Arad-elaba
să-I facem pe linia

furăm

nevoiţi

Arad-Şlrla

Sfânta-Ana-Ohitlghaz-Ciaba, ajunsei
pe Denille mari de Joi seara săvârşind
servIciile ce urmau cu o todoită cucfrnlc!e.
Trupele roşit se retrăgeau bătute.
Le trebuIau "garante chezeşil" pe cari
îl rldic:au dela vetre şj·1 tramportau

w-v.

., $

.4

tn lagărul din Solnoc. PrInderea acestor

! <dela
:'Oflcic
, mâoi

.Chezlaşl" s'a făcut aici în noaptea
dela
zilei Intâiu a Paştilor.
•
p.glt
Despre acele clipe trăite intre cel
lui
tI
7 .oldaţ! roşII cari m ·au ridicat dela
Re
domiciliu ia noaptea Paştilor voiu scrie , vlns
într'un alt număr •••.
:mlta
Preotul din Ciaba 'tste
j

, 'II!!I!!!!!!I

l?entru neam
fragmente din dIscursul

o voce I

şi

părintelui

Aduceti invinuire?

Pirintele G. CJuhaudu: Nu este o
tnvlnulre, ci o simplă constatare şi
vă rog si blnevoltl a crede, ci sunt
de cea mal perfecti bună credinţă,
cA vreau să sulev unele diferenţe ca
sA Intre in atenţia d-voastrl ca pă~
rlnţ' II patriei, pentru ca să facem
odatA ca aceste deosebiri atât de mari
tntre un cult" altul să înceteze
sA a j ung e mor t o d o c , i I să ne
bucurlm
001 de aceiaşi inzestrare
proportIonalA. (Aplauze, fotre-ruperl).
Deci voi continua:
Protopopii uniţi din Ardea], subvenţionat! de Stat dau cifra de 78;
Iar ortodoeşll, cu aproape de douA
ori atât la credincioşi au numai 87
protopopi, pe când vechiul regat are
_ .1 protolerel. Faţi ca cel 78 protopopi Dnlţi, noi ortodocşI! ar trebui să
avem pe ţara intreaga 120 protolerel,
10 loc de 134, citi avem tn reaJltate.
Fată cu romano-catolicll cari au 25
protolerel, 001 ar trebui să avem 250.
Fatl de cei 27 protoiereJ reformati, aol

,1

,1

telor şI Artelor pe 1928 este de Iei
1.295 Y76,OOO, care se repartizează ast• fel:

pentru llege I

fost senator Dr. Gh. Ciuhandu

ar trebui să avem 324. Fată cu cei
14 protoleret luteranl, nouă oi s'ar
cădea să avem b60 protolerei. Fată
cu protopopii uoltarl noi ar trebui să
avem 1200 protolerel. Dar in privinţa
aceasta atăm până şi in coada musulmanllor.
Nu mal pomenesc de aproape ,1
de-spre dlsproporţlonalltatea in ce priveşte subvenţia dela Stat pentru preoţii dela sate şi oraşe, al noştri şi al
minoritarilor, cari cei dIn urmă au
avut norocul să-fi facA, sub reglmul
ungar, studlf secundare comp.ecte şi
trag subvenţii mai mari decât preoţII
ortodocşi, dintre cari mulţi nu au studII
secundare complete, deci nici subvenţie la fel dela Stat.
Dar, pentru a ne edifica pe deplin.
IA aruncăm o privire şi peste bugetul
cultelor pentru anul 1928. Datele sunt
imprumutate din numărul 15 din aceat
an, al "TeJegnflllui Român", organ al
Mitropoliei ortodoxe din Ardeal. lată,
cifrele:
Bugetul Intreg al Ministerului Cul-

Cheltuelf mah:rlale ş! personale ale
Ministerului (art. I până la 2], 28,
29) pag. 7-8 (5 la sută), 69488544
lei Ch~ltuell pentru arte 1"8.8~2.890
IeI, art. 18-91, pag. 11-12 (11 la
sută). Biserica ortodoxă arI. 22-26,
31-56 pag. 8-9 (61 h. sută) Iei
716.754.454. B!sericile minoritare (Incluslv biserica unită) ari 27, 30,
51-77, pag. 8, JO, 11 (23 la sută)
lei 300.910.112.
Din această sumă revine bisericII,
unite suma de 125.744 771 lei (cam
a 6,2-a parte din suma ce-o prlme,te
biserica ortodoxă).
BiSerica unită tn loc să primească
a l1-a parte din bugetul bIsericii ortodoxe conform proporţiel numerice
a el, primeşte 6.2 parte, abstrăgând
dela averea consIderabIlă ce o are,
ceeace constituie o mare nedreptate.
Dacă vom analiza mal deaproape
cifrele slnguratlce din buget, vom
vedea şi mal evident tratamentul ma,ter al bisericII ortodoxe.
Bisericile minoritare (Inclusiv blserica unită) de,l numlră cel mult 25
la iuti tiin populaţia Iăril, primesc 39

la suU din cât prlml?şte biserIca ortodoxă, deci un plus de 14 la lută I
- cu toate averile mari ce le au.
D şi mal mare nedreptate se face

cu preotii penSionat!, văduvele şi orlanli de preoil. Celor din ve ~hlul Regat II se dau 100,000 lei art. 34, -Iar
pentru biserica unită '100.000 lei (Stat
99 pag. 84) deci de 7 ori atâta.
Tuturor acestor nenorociti ai soartel, cu penslunl derizorii, Il se dă abea a şaptea parte dia cât capătă blserlca unită, de,1 vor fi cel P:lţID de
zece ori atâtia.
In ce priveşte penzlonarli din Ardt'al al BisericII ortodoxe. aceştia a~
bea primesc suma de 500.000 leicu considerare la pensttle mlnlme de
1000-3000 lei pe an. ce primesc aceştla.

Pentru tnfllntarea de 40 parohii
noi ortodoxe se dau 225000 Iei (Stat
4, pag. 24), Iar pentru infiintarea
alor tO parohII unite se dau 206.490
lei (Stat 96 pag, 83). Deci, pe când
pentru Infiintarea unei parohII ortodoxe se dau 5062. lei, pentru înfiintarea unei parohii unite se dau
20.640 lei, deci de 4 ori atâta. Pe
când biserica unită are sute de parohll cu mai putin de 100 suflete -
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Alegerea Miss României.
judeţului

nostru i s'a

făcut

Marea revistă bucureşteană "Real!taiea lIustrad," a avut fericita idee
de a intreprinde un grandios concurs
de frumseţe Îa toate juJetele tărIf,
pentru alegerea femeel ambasadoare
(.Mlss RomânIa"), ce urmează să ne
reprezlllte natlunt'a noastră, la marea
bAtălIe intercontinentală dela Galveston
AmerIca.
Când s'a anuntat acest concurs
multi sceptici au zimbit meflstofellc,
iar altii a.J făcut o paralelă lntre foametea d In Basarabia şi concursul de
frumseţe ţinut Îo capltilele jud~ţelor
şi la Bucureşti.
Aceşti domni nu ştiu un lucru:
Ungaria mutllată a făcut din concur1;ul de frumuseţe o armă de diplo·
msţle externă tn Apus şi Ungaria oficială a dat tot concursul ei material
pentru acest concurs. Dş. B6ske SImon
'rivalizează azi în politica externă a
Ungariei cu contele Apponyi.
Noi tnsă DU vom ajunge la rldl~olul
acesta. Concursul nostru de frumsete
n1a fost făcut de guvern şi statul n'a
ajutat concursul cu UD :Ieu măcar.
Singur d-min!stru Valda a avut bună
voInţa să prezideze concursul cu IU-torltatea d-salt'J atât şi nimic mal mult.
Imensele cheltueli au fost susţinute
-de revista' "Realitatea ilustrată", iar
jurllle judeţene au depus o frumoasă
contributie absolut benevol!. RezultafuI insă al acestei InlţlaHve particulare
,a fost grllJdlos.
Dumlnecă 17 Martie cor., Capitala
ţArii a avut parte de o manifestatie,
cum nu s'a mal vhut vreodată. Peste
120 de fete frumoase. alese de jurlIle
'judeţenr, au defilat in automobile pe
străzile capitalei şi apoi au luat parte
ia concursul general dela Salonul ofi~Ial. Zeci de mii de oameni au Invadat
-strada SărllJdar, Calea Victoriei şi
-dramul pină la Şoaea, aplauda-nd fre·
netlc pe fetele frumoase ale ţărII.
Spatiul ne opreşte de a face o dare
-de seamă amănuntltA. Masa comună
-dela A!cazar, concursul dela Salonul
'Oficial, manlfestatla pentru !'I Miss Ro,minia ", precu m şi străluclta serată
;(jela Cercul Militar, au rămas ca o
Plglnă de superbA a.nfntlre in sufle~ul tlnerelor şi frumoaselor fete.
Regina acestor serbări, care , in- I
".llls triumfătoare după o oră ş! ju:mătate de desbaterl la salonul oficial,
'tste dMşoara Magda Demetrescu, o
~hlar şi cu 10-20 suflete, Statul spri31neşte in forma aceasta infllnţarea

,de DoI parohII în detrimentul Blse'ricII ortodoxe şi plăteşte salar preo.
1110r, cari nu au decât 10-20 credineloş 11 la fel ca şi celorlalti
Ua ordin ministerial dispune, ca
fiecare protopresblterat să albi cel
!puţin 20 parohii. Fată de acest or-diD: Biserica ortodoxă s'a supas, bl'Senca unită insă DU, căci avem şi azi
protopresblterate cu 7 - 10 parohii
IDtre care protopresblteratul unit al
Geaogiulul are abia 8 parohii, cu abea 1200 suflete, şi cAte vor mai fi
,inci la fel.
Statutul plăteşte tn Ardeal la 2 1/ 2
'mllloane ortodocşi 37 aaesorl consls10riall, Iar la uniti 28 de asesorl (eanonlel) ,1 17 canonlcl romano~cato.
'li ci,
Pentru zidirea de bIserici şi case
'parohlale tn comunele rurale şi urbane din Ardeal şi Basarabia, pentru ortodocşi, se dlu 4 mllloane lei
(art. 3 pag. 8): cam atât cu cât se
poate zIdi o singurA bIserică mo.
destA. Pentru biserica unilă se dau
~.OOO Iei (stat 99 pag. 84) deci a
.,·a parte.
-

o cinste

deosebită.

In preajma Sărbătorilor, platul e în·
de lume şi asurzitor de sgo·
mot. Badea adusese şi el o trăsură
blnelncArcată.

- Am adus multe. Har Domnului,
vom avea sărbători bune, scăldate fn
soare de pr! măvară.
- Dumnezeu este îndurător, cu toate
cu nu prea merităm repllcal, porniodu-I
pe Badea la vorbă.
- Aşa este, no! purtăm vina: suntem prea păcătoşi. Ne-am mânca unul pe altul: romin pe român. Nu
vrzi cum tin la olaltă străinII? Noi azi
suntem dezbinati In atâtea şi atttea
tabere...
•
- Politica asta, Badeo - il in!rerupsei, dar l'I continuă tot cu mai mult
foc:
- Politica s'o facă aceia, cari au
tnvăţatMo, noi aici să ne tinem de ce am
moştenit de pe vremuri: să ne iubim,
să fim fraţi!
ŞI incepu pe un ton duios:
- ItNu-tl mai aduci aminte odată
pe când DomnII noştri din Arad tră
Iau caşl fraţii, când DI. Ooldiş Şi" Dl.
Clceo erau una" Noi atunci ştiam pe
cine să urmăm; aveam conducătorii
noştrI. Azi toate merg pe dos în oraşul nostru. De ce? FIIndcă face u·
nul În potriva alituI. Se zice că acum
OI. Clclo ca să-şi bată joc de noi A·
rădanli, anume a adus aici de prefect
un domn din Blaj ca să-şi râză de ortodoxllmul nostru. Acum santem alda!ţl
de Dumnezeu: amândoi prefecţII nl-s
uniti!

1I INF RĂŢfRA"

- ŞI unlţii sunt români, Badeol il apostrofal, dar el imi repUcă aproape
de mâhnlre:
- Dar - regăţenil- nu-s romani?
Poate cei mai dela roată şi totuş cum
au strigat Domnii ArAdanl când fuse
pus ca prefect fiertatul Oeora-escu,
cu toate că a fost de legea noastră
ortodoxă. Azi am ajuns acolo de nimeni nu mal strigă. Oare BIăjenllor
de Il-s'ar pune o căpetenie ortodoxă,
ce-ar face?

culturala,

A rad.

Convocare.
In con!ormltate cu articolul 11 din
statutul asociat iei "lnfrătlrea", se convoacă Adunarea Generala pe anul 1929
a asociatiei, pentru ziua de Simbătă
20 doauAzed Aprilie 1929, oarele 17
(cinci după masă) in sala festivă din
Palatul Primăriei din Arad, cu urmă
toarea ordine de zi :
1. Darea de seamă de'pre activitatea
pe anul 1928 şi rapoartele secliuollor.
2. Fixarea bugetului şi programului
de lucru pe 1929.
3. Relnolrea CQ o treime a membrilor
Consiliului de colaborare.
4. Diferite propuneri.
Arad, În şedinţa CODslllului de co.
laborare la 16. III 929.
Preşedintele Asocleţlei,
MOfuşca.

Arhlmandrlt Policarp

Burse pentru străinătate pe seama
studentilor in teologie ortodo :şl Iei
600.000 (art. 35, pag. 8), iar pentru
uniti Iei 100.000 (stat 99. pag. 84) plus
alte sjutoare 150.000 lei (stat 99 pag,
34), deci a 6-a parte. Pentru pregătlrea clerului superior al BisericII orto·
doxe de 14 mUioaue, Statul român
chelt\leşte bagatela sumă de 600.000
lei, - pe când ştiut este că alte blseriei, ca biserica catolică, jertfeşte
milioane pentru acest scop.

In ce priveşte ajutorul ce se dă
pentru intretinerea studentilor dela
academille teologice şi seminare din
Ardeal, pentru ortodocşi se dă notrimentul abia la 310 studenti bursieri,
- pe cInd la uniti la 368 studenţi,
tntre cari la Blaj de pildă sunt şi
~ultl
Deşi

şi

fără

pregătirea necesară.
Academia teologică din

pentru
Sibiu s'a cerut nutrlmentul la 110
studenti, Ministerul nu a luat in buget decât pentru 85 studenţi. Aceasta
s'a făcut desigur ca să ajungă mal
mult pentru studentII uniti, căci altă
axpllcatle na putem afla.
ŞI atunci, na e aşa, că Ire tot
dreptul "Comitetul ceo t rai'" dela
Gberla si ne batjocorească .. i'fecl

cu Badea Gheorghe.

trt:ţt'Eut

fiinţă superbă, care întruchipează fidel
rasa poporului românesc.
Triumful el, este triumful tuturor
românilor, cari vor urmări cu gAndul
şi inima dIncolo de ocean, unde va
şti să ne reprezinte demn şi fără ridicolul şovinlsmulul.
O cinste pentfll judeţul nostru, Nu
pot să lnchelu artlcoltll, fără a aminti
marea cinste, ce nl-a flicut-o la Bucuroştl Dşoara LMa Coheln, (mlss
Arad), care a fost singura frumusete
judeteană, ce a Imuls admiraţia şi
aplauzeie furtunoase unul public de
peste 30vO de oameni, adunati in fala
hotelului Spleodld, unde frumoasa
noastră era găzduită intr 'un somptuos
salon la etajul 1.
Deşi in acest hotel se aflau găz·
dalte şi celelalte "mlse" judetene,
.Miss Arad", prin frumusetea-I coma·
nicI tivi, prin iurâsul de o drAgăIă
şeule nespusa, cu prlvlrlle-I dulci şi
omeneşti IzvorMe din albastrul ochilor
săI, a ştiut să predom[oe o jumătate
de oră entuzIasmul delirant al multi,
mei, care de zece ori a adus-o la
balconul salonului său.
Mânuţt>le gIngaşe I~-a fiuturat salutul de recunoştinţă, iar zlmb~tul său
gratios, a dovedit multimel ce o adora,
că aici. În judetul Aradului, in comuna
de pe malul Cr/şulul Alb, a răsărit o
floare ce va deţine cu demnitate titlul
de MIss Arad la tntAlul concurs de
frumseţe făcut fn ţara noastră.
Arădanii trebue sa se ilmtA mindri
de manlfestatla tmpunătoare făcută de
cetăţenii Capitalei, frumleţel lor.

asocii4ţle naţional

uorbă
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Badeo despre aceste, nu e voie
vorbim. căci facem şi mal mare
desblnarea.

I să

- Nil? Nouă numai, lor tnsă da.
AI cetit foile din Sibiu? Se poate ca
in oraşe de aceste cu episcopie orto.
_doxă, cu trecut ortodox sA se neclnstească lege1l dominatoare?

I
I

ZIşi ortodocşl-, cari fac Icumpllor
noştri frati uniţi ceea ce nu s'a In·
drăznit nici pe vremea turcilor 1 Nu
e Işa. că aveau temelu chlrlarhil

uniti să deie pastorală către popor.
pentru a-l cht'ma la rugăciunI şi it
precesiune de stradă, impotriva a·
cestul Stat, care Îşi riSipeşte avatul,
pe nişte fII prea putin loiali hrăniţi
cu străin lapte duhovnicesc 11
Dar să inceteze odată cu risipa ba·
oului public; şi dacă Statul dA sub·
venţll, să le deja după dreptate I
Aşa cred ci, alături de alte probleme aeeuta inci trebue în mod necondiţIonat, sA formeze obiectul de
preocupatle in cadrele unei politici
re.llglonare şi financiare de Stat. CAci
de riU, rămllnem de pagubi, şi rId
toti minorltarli, de Doi şi de neiscuslota noastră I
Fac aci o mărturisire de ordin duhovaicesc pentru mine: Eu care am
trecut prin şcola secundari greco"catollcă; eu care am foarte mult de
a mulţumi lecturilor mele din autori
catolici; eu, care nu pot trece pe
lângă o biserică catolică de orice rit.
fără a-mi descoperi capul, mi simt
dator să o mărturisesc, cA am res-

I-

Paşti le,

Badea, sunt sărbătorile
hal să le dăm mâna
şi fraţilor unitI.
I - Dati-le O-voastră cum vreti, noi
I rămânem ca-şi totdeauna: româ-ol de
neam şi lege. O mângălere Imi mal
rămâne: lIbenIll noştri ştiu Dumal de
una - a fi rominl şi ortodocşI.
Badea puse tn discutie o chestie pe
care noi - Arădanll - o tratăm cu'
prea multă sfiala. in ueme ce la Blaj
se pun la cale cele mal brutale bruscărl. Să Iertăm tnsă
Doi totul pentru
- ci. Inviere I
veseliilor

fdlţeşti,

,1

-....

I
I

generală

tldunarea
a Băncii

Al

şi

tlmlşana"

Banci! de {redU
{Imlşoara.

fconomlt

Joi 21 crt. ora 11 dimineaţa a avut
loc Adunarea Generală ordinară a
B!ncll "Tlmfşana", fiind prez~ntl n~·
meroşl acţionari.

Ş~dlDta

a fost deschisă de dl. Pre·
Cos ma, fost ministru, care
salută cJlduros pe d-nll acţionari şi
intr'o cuvAntare bine simţit! aratA
progresele ce le- a făcut acest Institut
românesc, contribuind Intr'o măsuri
destul de largă la desvoltarea agrlculturei şi comertului bănăţean.
Se Intri tfi ordlnu de zi, unde
punct cu punct este aprobat cu vit
aplauze din partea adunării generale.
şedlnte

OI. actionar Or. Romanescu propune
altgerea comitetului de cenzori td
urmAtoarele persoane: O-nil Oheraslm
Sarbu, Or. Ioan Doboşeao, N. N. larea,
Or. Paraschlv Ltcartţlu, Oeorges MonteluX, Or. Francisc Schmitz
Dr.
Patriclu Ţluera ales cu unanimitate.
Se aprobA modificarea statutelor aşa
după cum au fost prezentate de Con.
slliul de Administratie şi majorarea
capitalului băncII la 150.000.000 Lei
OI. Trarsn Alexandrescu, mare jurist
şi director la Banca Generală a ŢărU
Româneşti, aduce eloglt şi călduroase
multumiri d·lul Director general Pantelimon N. Sltescu, un eltment de
mare valoare, care se sacrificA cu
totul Imitltutiel sale, muncind fărA
prt get şI punând in apUcare vaatele
sale cunoştinţe pentru binele şi propJşlrea acestei băncU.

,1

....

~

~

.:J.~~.c=CJ

pectul cuvenit fatA de aceea ce şi cSt
este divin In religia catolică; dar a·
ceasta încă nu îasamn! că nu am avea
dreptul şi chiar datoria sA nea apă
răm de militantismul său politic, a·
gres{v pentru Ortodoxia noastrA, fi
stricăcios loterelelor Neamului ,1 Statului român. (Aplause).
VocI: Aşa este!
Pir. Oh. Cluhandu: De aceea, tot
ce am spus şi spun aci, am Ucut·o
pentra ca, dacă poate fj vorba de
greşeli ,1 de lucruri slabe, sI ni le
spunem reciproc. fclteşte, cu gândul
ca dia asemenea mărturisiri să ră~
sari intre noi rivna după mal bine
şi râvn. de apropiere, pe temeIuri
de dreptate intre fraţi.
(Va Ilrma.)

i~'

Cetlţi şi

rAspândlti ziarul

"Tribuna Nouă"
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InfORmflrlUnl.
,
Dela Cercul de Recrutare.

Hristos a inviat!
Cu acest salut creştfnesc ne
adresăm şi noi tuturor cetl-

torllor noştri,

făcAndu-le ură-

rJle cele mal bune de Sfintele

Sărbători.

I

I

Cercul de Recrlltare Arad, În con·
formitate cu ard. M. St. M. Nr. 9721929 şi Comando 7 1tritorfal Nr,
13795-929, aduce la cunoştinţă tllfuror ofiterilor de rezervă înscrişi la
acest Cerc de Recrutare şi primiti in
armata rom(Jnd, dispozillunlle de mai

Ce

Nr.8

sabotăm

noi?

I

-

fost semnalată de un ~voc~t ave,
rescan, care a fost savârşltă de

..
J'L

Sub titlul "Sabotaj, ti ziarul dragul unui membru al comi·
Românul cu data de 24 Martie siunei interimare - în chestiunea
a. c, aduce acuzaţiuni partidului văduvei Kerici, precum şi acea
'
Naţional-liberal
că adică ar "sa- I care se pregăteşte tn chestiunea
bota- prin fapte şi atitudini ngi- I prelungirei contractului Cafenelei
ganticele" opere Intreprlnse de I Orăşeneştf.
actualul regim care domneşte' Pe cine sabotăm?
atotputernic sub turnul Primăriei I Sabotăm .banda" de sub tur.
Municipiului Arad.
nul primăriei, care se infruptă dlll
Instalat printr'un nenorocit ca- beneficii! e guvernării cu cea mai
priciu al soartei tn fruntea ora- nlegald" neruşinare, şi care nu
şulul nostru, d-I dr. C. Luţaf şi-a se dau lndărăt să comită orice
luat, tn serios misiunea, scornind " legalitate" pentru a.şi căpătut
de sub ţeasta-i "genială" planuri partizanii şI a. şi satisface pasiu.
cari cu adevărat merită toată ad nlle politice.

u

I

il

5:

jos:
_
1)
Pentru
a
se
da
timp
ca
oliterii
In pragul alegerii pentru
Senat. avem numai puţine cu· de rezeTva sd-şi vizeze camettle şi sd
vinte de adresat prietenilor şi aibd posibilitatea de a-şi procura tehiaderenfilor noslri politici. Putine. pamtntul neusar, optraţlunea se pre~
lanEeşte pâna la 1 Maiu a. c.
miraţiunea noastră.
pentrucă dela alegerile fenerale
Hibou.
2)
Corpurilt
de
Armatd
sunt
fUDar cum actualul regim a
trecute încoaci. greşelile adversarilor nosfri politici au deschis eott a da ordin penlf" a se fnltsni adus un aşa binefăcător curent
de rezervd pfoc.rarea lchl- al ,.legalitdlii" , preşedintele colarg ochii cetăţenilor, pentruca ofiterilor
pamenlu/ui necesar, prin ateliertle cor~ misiunei interimare a avut grlje Il
y
să vadă ,i 8ă înţeleagă: care puri/ar ae 'r"pd şi ale garnizoanelor
1
I
Trenurile Căile Ferate electrice Arad.
să-şi lnfecteze toate acte e sa e
este cursul. pe care trebue să-l dQcă vor cere.
Acei
ofileri
de
rezervd
cari
pdnă
111
CU O considerabilă doză de "le- Podgoria, cu in cepere dela I Martlt
iee viata noastră poliHcă şi ceprezmt şi-QU vizat deja carnetele la gali/aie. /{
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După venirea la putere a guvernu·
fsle situatia fării şi ce este de
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lui 0101 Manlu, mulţi din natiooaHJ. litdfli."
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minute uu tren local iotre MI că
In/rom în alegeri eu conşliinta face binele spre binele lor, neclnstind de conducere al Spitalului de· 30
lae .. -Arad.
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cinstiţI,
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izbuteşte să~şl scrie numele cu
)EAN AL ATHANASSIADY
brl
văzut, că increderea politică a
tind p~nă şI scutul ţărfl, drapelul.
tot concursul abecedarului pe
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văzut câ s<a petrecut fn 20 1. 929 în
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Acum e rândul, ca aceasta comuna Hodlş jud. Arad, din partea al doctorului C. Luţai, şi multe Institutul Medlco-Pedagoglc de Stat
altele ilustrează Iăudabila trudă a
Ineu. jud. Arad.
să
manifestaţie de incredere ce spo- aşa zişilor "natloDali"-tArAnlşti.
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legal/tă/ii."
cununăm cu izbândă, a căreia cole,l ,1 o D·şoarăJ cind, deodată
auzim cAntbdu-se ,1 chlulndu-se. Am
Ce sabotăm noi?
Publicaţiune.
gel
laudă se va revăr.â asupra ÎnaVi
grăbit pasul, şă vedem, crezând ci e
Sabotăm actele de inconştienţa
Anulându.se din partea Mioisteruiuf
şişi alegătorllor.
vreo nunti ..... ŞI Ce am vâzut?
ma
O ceată de 8 prinşi pe după gat a unui .doctor- şi mai incon- Sănătăţii şi Oer. Soc. Servo Cont. cu
şi :
O şi nădăjduim aceasta!
având cel din mijlocul lor un drapel şUent şi vom sabota şi de aici No. 926 I 1929 licitatia tlnută in 19
I
Condidatul nostru la Senat, legAnandu-se intr'o parte şi într'alta, înainte toate decizi unile date I. 929 la Institutul Medlco-Pedagoglc·
aa
"Pe-al nostru steag" şi chlulau Impotriva legii de un regim pu.. de Stat Ineu, se publică din nou Ucl.! tldl
a cdruia omenie ,i străduinţe cAntau
După meniul şi cântecul lur s 'a putut
sunt de mult fi bine cunoscute foarte bine observa câ ceata celor 8 tred şi incompetent, care 'şi as tatle publicA pentru aprovlzfonarea 10-' i JUD
tiaI
in' acest finut. ne face cinste. eran betI. Ba ceva ,1 mal durerosl cunde goliciunea murdară sub stltutului cu alimente şi materiale neindlrAtul Jor veneau mal multi der- firma unei monstruoase .. Iega- eeoare pe anul 1929.
: dat
nOucl şi vouă, şi e vrednic să-I bedei, unul daclnd sticla cu beuturA Utăţl. U
Prin prezenta se aduce la publică, că,
dld
încunjurăm ca întreagă încrederea aleoo]I..:ă ,1 altii strlgând şi iDjurând,
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m. se va ţine tn localul Direcţtuoet.
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noastră şi ca voturile noaslre.
trelcolorulul sfânt.
etimw Doctorul C. Luţaf, adânc re· Institutului licitaţia publicA. cu oferte:
Am privit dtva timp toţi 4 ceata
Doamne ajută I
voltat de felul cum actele sale închIse şi sigilate, cont, Art. 72-8.... ,
petrecătorllor ,1 am pornit, mâhnlţi
*
de faptul cum acel oameni - fie el inspirate din cea mal imaculată dlo Legea Contab. Publice.
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Necrolog:. Cu iuima frâotA de du- ori cine sunt - ştiu sA·şl bată ioc. "Iegalitate" sunt apelate de ceOdatA cu ofertele, cari vor fi scrise;
năI
rere aduc~m la eUDoşttnta tuturor ru- de drapel. Ajunşi la poarta unui tăran tăţenii conştienţi ai oraşului nostru, fn limba oficiali ,1 deelufit le va: ~:~
denBlor ,1 cunoscutllor trecerea la cele şi fntrebllnd cA cine lunt. ni s'a IPUB a declarat intr'o recentă şedintă pune din partea ofertanflJor garantia!.
eer,
eterne I mult iubltel noastre flee, mama, cA Bunt, naflonaHlirlinlştll.
Inchei, zlcâod D·lui Prt'şedlllte, al a comisiunii interimare, că nu l'a de JOo/p din valoarea furnlturllot, ffe-t din
lorl, loaseri, cumnatl, mituşl
ne- natlonal-flrluiştllor din comUDa HodlŞ mai lua In seamd apelurile fâ- tn efecte publice garantatt' de Stat~ ~ t.t~
poatA: Vidava AareUa KftrlS.ladinyl ca de altă dată, când vor mal avea cu te contra declziunilor sale de fie ia oumerar.
in}
t noa
oAIe. Popovlc!u Îl1vlţltoare-dlrecioare, chef osta,1I Dlu', s& nu le dea vot a O "bandd" organizată şi având
Caietul de sarcini fi ori ce alfe li-!
Dr.
IntetaU din vlaţl tn zlua de 20 Martie necinsti lucruri ]a cari noi ne rochi· de scop sA-1 saboteze In mod murirl se poate vedea şi cete zilnic.
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1929. orele 7 a. m. ia etate de 45 ani.
color este humal a lor, clei pe el este sistematic .per/ele de legalitate" dela 9-11 a. m. in eancelaria Instl-:
Ara
Probodul a fost oflciat în sI. biserIcă scria unire pentru toţi RomânII ,1 toti eştte de sub ţeasta tn care se ştie tutulul.
~ tate
or1. rom, din loc. Iar iahumarea cor- .cel cari tred In mântulrea tlrll râd cA e genială.
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Articole de alimente şi materIale ~
pului neinsufletit le va aşeza la locu-I de cel ce-şi bat joc de lucruri mari
veal
Intrebăm pe' dl. dr. Lutai, pentrn cari ne pot da oferte. tn Il mit.
.
de odihnA in ziua de 21 Martie 1929. fi aflnte.
II
cum numeşte d-sa mâna de necesltătllor pentru un efectiv maxim ~
orele 4 •• m.. in CJmltlruJ-NadAf..
şi-a
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t
didactic din această comuni oameni ai "Iegalitdţti- cari, or- de 160 luflete, sunt următoarele:
film
Dormi tu pace suflet blind ,1 buo, fn Corpul
ganizaţi
fiind
tntr'o
comisiune
1.
Articole
de
brutărie,
1
ziua de 3 Febr. J929. a aranjat un
p
clei [01 tn veci na te vom uita!
2. Articole de măcelArle,
~
Concut, urmat de dans, a cărui reu- fnlerimară şi având pe D-sa in
Pellcl., Oeorgldl, Tiberiu fJet! fi fiu, şită a fost deplin mDlţamltoare. S'a frunte, operează ca În codrul
3. Articole de colonlale şi palte,
nev(
Valerla Popovlcla preot ort rom., frate. jucat pleaa .Clnel-Cinel" de V. Ale- VIăsiei şi (ari pun la dosar ape- fAlnoase.
't
loca
Bujor N. Poli,
Dimitrie Roltan gl- xandri, s'a apua mal multe dialoguri lurile InaJntate contra unor de4.
Diverse materiale de Intretlnert·
pro~
Rerl, Gheorghe Popovlclu preot ort. şi 0-1 Narl1a a ctntat coruri cu copii ciztunf cari ar face cinste celor curătenle etc.
i
doul
de şcoalA.
rom., tati, R02llta Dublu. Alexandrlaa
La alimentele şI materialele uode'
niTI
S'au distins in roluri, tinArul Ioan cari lucrează .Ia drumul mare"???
Popovlclu. Ec.terlna Caba. LIviu! Du- Herbef, boeral; OI Moisi Anca, Iov.
Lista tompletă a .Iegalitdţilor" este cazuJ se vor da şi mostre.
C. J
blei t1!m!ll~ ti cttmnlt. J. PopGvltfu. fecior boerelc şi ~ foara Sablna săvârşite de fericita comisiune
Se mentioneazA cA toate furnlturUe 'f niştJ
E. Popovlclu, M. Popovlclu unchI ,1 Herbel.
Interimară impreunA cu şi mal trebuiesc si fie de calitatea I.a. ele.
Iru
Venitul curat a fOlt desflDat pentru
mim,I, L Borlea, V. Popovlcfo, L. bIblioteci.
fericitul ei preşedinte ne-ar fi urmând a fi predate in curtea IDstl-,; tlltQ
Popovlcla. E. Popovlclo, A. PopovlClu,
tutulul.
:::
Publlcal a fod Dumero.,dfn comunA greu s o expunem.
E. Dubtea Depoate fI nepoţi.
Intelectuali din jur.
Pe lângă celelalte amintite mai
Dlrecţ/unUl Institutului.
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