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Numărul de Crăciun al lui "Erdeliy Hirlap"

Intrăm tn al şaselea an de viată : răutate şi turpitudine. In specia 1,
Cântăritl ,1 voi inprejurărlle recente
'b
N -"
f ţ- d
d
.
I
şi din no anul aspectelor diverse ce ne'a adu8 o surpriză: o foarte interesantă
a gazete
a et
a versaril po itlci, vom dt fi h."il zâ pe pAuza vremii, prindeţi tot contribuţie literară d. speţă memorială (un
i " T n una oua.
N
d ha I
e dăm seama pe deplin e c e- stăru să mpăcăm polemia cu , ce poate compune o Istorie a muncii gen la modă!)
marea unei gazete. mai ales in urbanitatea, război re a cu cuviinţa voastre, InfrIgurati apostoli al unor
Se pară că tema dată a fost prima drazilele noastre, când slova tiparu- scrisului.
gO'J#
- I convţngerl sfărmate io atAtea rAnduri
... - J'". . pj'tI toare ~I. cii scret"a tema.
lui, chemată a săvârşi in suflete
Cu asemenea gânduri batem la
Mulţumită ei pu1em afla, prin mărturisiri
, t
. t t
ă
ti
'
1ŞI
' cerem IăI_" de anul DOU să !le reverse nă- de o subsh tate apetl'santa", ca" actriţ& ViOla
ŞI n socle a e o oper cons rucuşa
mm l'1 ACe t1It ori'or,
..
ă
Vi> loiI; frAmAntănle voastre ca dlo pUIMargit, căsătorită eu locotenentul de ulam
. tlva, prea de multe ori d râmă Intrare de
nu -nou şi găzdllire mădezla lor al se nască prefacerlle ce Tlhy VHmBa, ,i-a părăsit barbatul numai
valori morale şi distruge bunuri pentru anul intreg, ori care li-ar le.aţi visat tn anul trecut. Urmăritori dupa 8 zile, în plină. călătorie de nuntă,
sociale.
ft coJoarea politIcă.
de idealuri, păstrând principiile re. din motive asupra cărora păstrează o inŞi ne mat dăm seama, tot
Făcand urări de bine Cetitori- vtnd~carllor omeneşti, străbateţi In cântătoare discreţie feminină.
atunci, şi de modestele mijloace Jor noştri, ţinem să subllmem un
Cateva pagini mai departe o altă aetriţi,
·
li' I
stru~tura clipelor, ce vin cu sufletul TOkes Anny, ne spune cu aceeaşi gratie
I
d
materiale de cari dispunem, pre- ucru In ce
,..
t e I ma slmp e şi u- Inălţ\it şi cu dragoslea prefacerU. TraDa· mondenă că lIi-. lăsat primul bărbat pencum şi. de anumite dlficultăti, cari şoare d e nţe es: realizarea ori formaţi patimile ta superioară tntele- truci abia după nuntă a aflat că-j despirrezultă din faptuJ, că cei grupaţi cărui gând bun, ca acela cu care gere ~1 mutati sufletele româneşti In ţea prăpastios starea socială.
, In jUi ul acestei gazete, nu numai ne Infăţişem azi inaintea obştei, alvla IIsplraţ'llor naţionale. Oesrob!turl
.Ei bine, intre mărturisirile Violei Mrgit
nu beneficiază de avantajille, mo- atamă nu numai dela cei ce scriu, 81 culturei şi fortlfkatori de alte de- !fi relatănle Annyei Tokes, blestematul de
rale şi materiale, ale puterii, ci, ci si dela ce,; ce cetesc, . ş,i mai
gasetar plasează destăinuirile erolico·I!1elare
I
rl'
I
A
stlnt, rectif 1 caţl conştiinţele actualităţii. ale - aci e surpriza! - al", d·lui V''''ile
din contră purtăm şi stigma unei ales ue,a cel ce vor rea Iza guntnlocuiri cu alţii la conducerea, durlle bune, cari trebue să fie
Incălziţlle la unisonul de gAndlre Goldiş, socretu aJ consiliUlUI epaftlial ,i
rorrAneascA, dar mai vArtos - hotA- f08t mirustru al cultelor.
I provizorie, a treburilor publice.
crezul scrisului românesc, de ori- rAţl tn tAlcu! rosturilor voastre - sIlSum amintiri din vremuri di!pr.rta:.::. S('~i8e.
'.. Avem tnsă, nădeJ'dea, că cu 31'u- ce fel, din zilele noastre.
.Intr'o l' mfeca b IIă f orma. l'te
varş'ţl cu reptz!clune minunata poI rar"".(c:e b'lne ar
torul gândurilor noastre de bme
Avem convingerea că munca
fi dacă li&eratura l-ar putea C.1şli~a pe d·t
vom răzbi să ne ridicăm d'asupra noastră poate fi malt uşorată din veste a Iubirii de Ţară.
Goldiş!)
greutăţHor.
partea publicului, cu car~ vom
Nu vi rup~ţl tn cete de fugari griE vorba acolo despre un cI!!. de lieu
ţi b
.
t
d
fi
biţi dupA ceasuri de odihnă, lncht'gatl
si
o fetiţă de vre-o 12 anişon, desrr e jo.
Dar, Ucând ab~tracţie dela ace- t mpa,r
ucuro.
s
ctoS
ea
e.
a
â b
b
d
1
din durerl ş! suf~rintet sInteza doruri- CUI i neVIDovate
111. despre o va?oro4i:i:,l11b!rc
ste motive, trecătoare şi pentru r z tt spre Ine, a.r mal a es
platonică; despre o vreme rea, o trblln\
alţii dmtre celce azi ne socotim ra8punOer~ unei - nets~~e 10-:" de schimbări in spre bine. Tem- ou CG!Ju) ridicat ,i un pled care U-ic!JN~e
pera.mente c.§litelili>aii'SbiiCf11........nn--t. ~----- CNP oea loi .. .ttl'mCtl4:' ;:, .... ··.;k
adversari pe terenul politicei mi- ar Aputea urmă .b !
r
r~·plin de mizerii nestins de 10 an l , frumoasăY" - _ . tot a d-lui
Goldq· - cu un
litante, - noi, cei grupaţi azi şi
n nou, cu ine
flăcău care se sinucide din diaK)st<:, un
cari se vor mai t;rupă in viitor
Redactia.
(armar(a In pagina II-a)
sfat despre cum se scriu de u~or alllfei de
In jur~ Ke~~ gazet~ prindem a.~'~-~~~.~~~'~'_F_.~'~-~~'~-~'~.~'~.~~~.~,~_~~~.~.~e~.~~.~-~,~~~,~~~~,~_~ ~~ilcbd~~~~w~~ ~~. ~
nădejdea de bine prin aceea, că
tetică nostalgie:
vom nizui să ne tncopciem, prin
..... l1t
.Mal trăieşte, oare, blonda Mi.l.gdll......l.1 Cu
felul scrisului nostru, in aceea
., ..
capşorul hieruvimic?!frumoasă tradIţie gazetărească, ce
Atâtta voturi au obţinut candidaţii mai cd au fost recunoscdtorl li cre- • ;ăr~ 8~ v~e~ ~e ;ine· î~ ~iD:. ~ ~e~~e~f
a mai trăit aici in Arad. In de- parttdului nostru la alfgmle generale dncioşi pariMu/ul dm cari fuc parte memorialofllia ne·a copleşit şi pe no\!cemile trecute~ Aradul a reuşit pentra Camerd din 12 Dec. 1928.
dar şi-au afirmat în mod hotarit şi o altă manifeslare politico·lite~a"ii, a d-Iui
să aibă o bună gazetărie, politică şi
2263
coeşt/ent incrtdtrea lor rn acest partid.
Goldiş. Mai anul trecut (şi mai Frec!": la
culturală, gustdtâ deopotrivă de
O
i
i
l·b
1
dl
.
1
Este
In
a~jrmarea
lor
dovada
unui
lan. 1928) ziarul "AdevăruI":\ pu:;iioat
rgan zai a l era a n cuprmsu
JI
o2Zscrisoare
a D-sale.
oraşu/ili şi judetului Arad a putut nil- tnceput de conştiinţa cetăţeneasca de
i nte It"ctuaIi cat şi de popor.
Era vorba acolo de multe... Şkllrl,l auet.
Tribuna Poporului" şi "Tri- mdra - dupa o guvernare de aproape cafe sl1ntem mândri.
era vorba despre "sihagtrul politic" Ci ...;) stă
"
buna"
arădană, de cari mulţi tŞ1 opt ani, lnt;'un ţinut in care cu. zece
Ii leUeitdm şi le mulţumim.
retru in cămăruţa sa dela COIl~i~tor ~j. ca
vor mai fi aducând aminte, erau arzi tnainte nu era nici urma de po•
secretar al Consiliului eparhial, lo";"..,.,:,l,:.;<l
gazetele locale româneşti t sămă- llticd liberala _ 2263 alegatori eonIn legătura cu. cele mai sus, nu ne acte, pune iil ordine archiva fii mediteazi.
nătoare de Româmsm şi pregăti- ştlenţi, credinciosi şi îndrăzntţl.
putem opri df a constata cd - in asupra schimbărilor omene~ti ...
toare de suflete. Noi am păstrat.,
N U VOlm
. sd i ns/stăm
'
f
t
afara
de soldatii credincIoşi al celor- litl.ldine
l·am înţeles ~ Lam admirat această soasupra ap uharnică a modestului secretar al
Instinctiv, o parte din numirea lui ca numllrul austa de voturi este lalte oartide - l'xistd (ncd o masseJ Consislorului. Eram nedumeriti asupra unul
Inalntaşelor noastre; iar azi ne un record tn Ardeal Dar ne martucetaţeneasc'l amorfd, faTd o,ientare singur lucru: ce o fi meditând do] Goldit
gândi m~ ca la o datorie din cele r.Jsim mdndrta cd dintre totI liberalii pottlca. Câteva ZICi de mit de oameni fost ministru IIi prefledinte al biitrânei ~Astre·
mat alese, ca aceasta semniflca- şi psendolibel'alii de vreme buna. s-au cari nu întel g nimic din importanta culturale, cu maturitatea omului de 66 ani t
tivă moştenire s'o cultivăm şi s'o gasit 2263 inşi cari pdângd ca au Fă- votului universal şi cari In tl-np de in cămăruţe. sa dela Consistor?
sporim, in chip conştient şi si- mas credincioşi partiduilli nosilu, au 21/ 2 ani au fost in stare sd dea maŞi Iată eă, intocmai ca un dar alui Mo,"
tematic.
'tat·
t
i
t
·
rtld
d'~
Crăciun - in paginele fest1ve ale lui
S
avui lndrd:neala sd f!liTunte 'eroare" Jon 1 compac I! '1 rel pa
e lJe- "Erdl:lyi Hirlap" lnsuşi d.1 Vasile Gold.iQ ne
Vom lucră. deci, tn acest In "..tnlldof' şi sa-şi fxp,ime lnerl'derea rlte: averescan. liberal" national-tdrd- dA răspunsul, pe care ~olticii de gazetari
ţeles. dar fără de a perde din ve~ lor In tratn/eia orgamzaţiei noastre.. :. n;st Pot fi printre ei: nemultumiti. oaunguri il plasează fină coincidenţă dere interesele organîzdţlei pohEllldmt nllmdrul parttza'lilar noştri meni Interesati, amdgiţi cu promlslant... Între divagările sentimentale a două actriţe
tjce. de care suntem ltgaţi.
tntre.ce numdrul celor cQli ne-aII votat. D ar 01 i CuAI t-am seădea pt ael.'ş t'li1. r d- cu amoruri nenorocite..•
. Vtlm tncunjură vânarea după Dat multi din ei s-au lasat amdgitl mâne lotuşi un numdr respfctabil de
Pacei no podide.te !Ji pe noi nostaJgi&
' d d
ţi
tdl
d · ...Mai trăiq••, oare, micuţa ... 1 !" .
senzatlOndl CU orice pret şi hm- sau ou fost terorizati de nea~emu'tul ce ldten1 1'ps' ţr ee aca a ce fneasc
Papi3laş.
baju' tT1vial, devenite, dm neno~ curent care a crflat popalaritatt a par]:''''sfe de dJforia partidelor po1ltice,
rOClre, gârldul de căpetenie al trdlliut dela guvern. Altii, mal puţtn oricare ar fi ele şi mal presus de fie- rl'rI'rl'....................,/'
unor ~num;te gazete, - ş; ne conştienti de Importanta votului lor In care in pare, ~a actil1fZe pentru a duvom Inspiră dIn conştiinţa, că, atari imprejufllri, a'1 prrf. rat sa nu voita in rOndurile acestoT W'şnicl de!,Direcţta partidului naţional
mai ales, aZI, condeiul gazetăresc se prt'lmte (n fafa urnei, dtşi aUJ.I unii nrientafi politici - cari nu pot fi eon- liberal urează tuturor prieteeste - ŞI, In mod Imperativ, dU şi ceilaltI, all rămas credincioşi fundatt cu zestrea gUl1ernarnentald oUor politici din oraşul şi jutrebue sa fie - un m jloc de concepţiei pl.Jlti"UIUi liberal.
o cllnş!iinţa Il drepturllor li fndatoririlor deţul Arad.
tdtlcatlf', Şi nu de stricarea ma·
Noi nu tinem seama de aceste dnud
IQr cetdt.neştl.
sselor. Dar, in aceeaş' vreme, Rruoe. Pe noi ne intereseazd cei 2263
Altfel, votul rzniversal nu numai ed
,', An nou fericit t
nu vom şovăI de a Izbl dlO râs- paltizaţi - şi ti cunoaştem pe toţi esee prematur dar va rămthe. orematur.
..~
puteri unde şi când vom găsi aproape, dupd nume - cari nu nll- Deci o simold JLcliune eleelivl..
l1
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Sărbători fericite!
....

Cu aceastd formuld convenţionaUi

hir; începutle" cuvintele: "Cerul ş~
pdmdntul" ....
Cerul şi Pdm~nt(J1 s'au impreunat
in nemdrginifa dragoste dlvlnl intrupatd in Fiul ndscut tn peştera Villtemutul. Slavele marite de cânlleul lngeresc şi osanalele pdstorilor lmpodobite de btnecuvâ·1tările Magilor au fdcut sd se săldşluiascd dragostea dintre
Cer şi Pdmânt şi în sufletul eredmclosului Clre plrUciPQ la acel serviciu
din desdedlmineaţa Cră;iunului...•
Strângerea mânll şi Ufarta de"sdrMtar; fericite" atunci, în zorU zilei,
dupd savlrşirea serviciului Ulrmiel ero.
caldă, ieftă dintr'o inimd in care sd
stlldşluia blnecuv(intarea cereascd aldturi de pacea pdmânteascd: jerlcirea.
In drum spre casd lli venea sd imbrtJţişezi pl toti, li iubeşti pe toţi;
.. fruntea-fi era senlnd şi inima plind de
dragoste. Ai câ~tieat atunci vi;tutea
iubirei J

",.orneşte

la sf.
"'.

biserică

comoard~;.odata

cu

si ia

sfintlr~a

şi

a treia
apelor,

coroana ereltlntel ortodoxe.
"Glasul aiclo' ..... crlntald cu alma
sentiment s~"rcvarsd
In pustiul su/ie.,
iuJui.Juf ..'flmpltJ.ndu-l de nemdrginitd
"'.'
tllergle"sftredinla.
-';. Terminându-se actul solemn al sfinţirei apel in dimineata .geroasd de
Bobotează", fdeui necredintei s'a topit
In jata fOCUlui Isvorit dmtr'o inimd
tn care temelia ferleirU s'a pus prm
sdlaşltlirea ceio, trei v ,tuţi creştineşti:
draeoste, nddeJde şi fericire şi cu lacrimile jerJcirJl adtvdrate printre gerte
strilnge dreapta pdrinttlat rdspunzând:
• fnfradevdr, sdrbatorile mi-au adus feI iCire-. "d doresc şi tU sărbatori ft
ric/tt difl pat te-mi J
Pr. C. Tu~icu.

obicinuim să ne salutdlR acum in zilele de sarbatoare. Cuvinte rostite in
grabd, telite de pt marginile buzelor.
seci şi stereotipe: Sdrbdlorl ferIcite.
StrtJ.ng~nd dreapta oferiM se r:;s·
tese pe stradiJ, in biserică, ifltdmpintind pe mosaflri acasd; pretutindeni
ecou! lor rdsund ca şi un cdntec
prea obişnuit şi rece, convenţional.
. RdspunsrIl. de asemenea vă doresc·
" pronun/el cu aceiaş ind 'felentd poate,
tll o micd variaţie de afectatd curtuazle, dupd Eradul de consideraţie ce o
purtăm persoanei. care ne lntdmpfnd
cu acea urare de bine.
Atât salulul cdt şi replica lui sund
Rol ş{ lipsit de orice cupllns.lntoemal
Urmare din pagina I-a
prescurtărilor de pe bildele primite de
sărMtofl,. purtând, alături de numele
turifatl in .fortărlle voastre inchegarea
,i ocupaţIa cunoştmţelor pe stereoflpărăsită a neamului.
pete: S. f. ori A. n. f. O privire j~Vă reamlntlţl, că de atAtea ori v'aţi
gltlvd, o mişcare re!Itxd şi chestta
regAsit slniurl In chemările sfinte de
"sdrbdtoarei· şi a "fericirii" s'a tranindemnuri şi sperante. In Ardealul ro
In cursul Sj. Litureli dIn ziua .Anu- blt cine v'a intins leacu ] tAmă
le
d uItor d e
,at. Conversatia urmeaza cursul delui
NJu."
il/
curge
di't
naintea
ochiO
A
spre luC/urile mici, comune, de toate
mizerII? icllatorll au ezitat au i ntATzlleie....
lor toate faptele anului trecut. Cel" zlat, Iar to st.tul proasplt de azi, să
Bogatele cuprinsari sufletelU, cilŞtl- bune iti furd câte un zdmbet de pe prelinge ca o lavă de pucioasă disEate din prăzrzuJrea sdrbr1torJlor de buu şi tIi impreund dreapta spre 111- considerarea muncitorilor culturali. Cu
odinioard, azi se farlmlteazd in ba- chinare. 1e închini şi spui in ,gJnd: Impresiile de eri şi cu desbaterlle de
curii copildte$ti, grupate iti jurul mi- "Doamne, mulţumesru-ţi c4 mai In- azi Iăpaţl numai Inainte şanţul Ingrl.,terloasei persoane a lui Moş Crdciun. vredrric;t săjac o'?fJtd bund, iar in. anu dlr;lor româneşti şi nu vA pleCI ţi geapoi In spiritualtle surprlrrze a dara- ce se lnceoe azi, aJutd~mi sd le (nmul- aunchiul sub greutatea ameninţărilor
rllor de Anul Nou şi in mai puţin ţese .~a sluga ce primise cei cinci ta- materiale.
reulitele spiritualitdţl legtfte de gerul lantl. Fr~/ltea se pleaca cu durere,
Fiţi trlbunil transformArilor şi ferB bt t
cute de tnslelă se pin pe frunte. Eo o eu.
I fectul ream/nt/rU linel fapte rtle: mentatorll evoluţiei. Fibre din organlsSarbdtorile at trebui şt azi sd fie "Doamne cOt md ruşInez tn faţa Ta mul etnic, prin voi să atăpânească
aducAtoare de fericire tn întelesul strdns atotştlitoare. lartd-md; nu voiu mal calitatIle morale, mlş ~lrlle generoase.
tiI cUlltintuJui aruncat ca atdta uşurinţd, face. Anul ce-l incep Imi insufld spre- Celce vor alerga fAră spor, vor fi strtAceasta St jac~ i'lsd numai pe"tru rante tari pentru a urma numai dru- goHt zlduriJor pustII.
ai putini, cari Ş!lU adiinci rostul lor mul drept al japtelor celor bune· J
ACf:ste vi-le spun de Inu] DOU, pe
profund, actionând la pldznuirea_ lor ~ . -; - i l ăi. 'r--- ---.~-d ;... ă~ - ~are-J salutăm de btnevenlr~.
cu În!r.ee intemu1 [eX;-recreştln.
~lTCil'e~le II n ar cuorm! e n
cat mă priveşte, din situatia nenoDoar formula stearpă de azi ne a ~(>J:ea ~rAeştln.e;s~A strl'inge mdna 0- rocoasă in care m'au aruncat prletlnlt,
pdstrat fnca adevdru/ cd odata sdrM- Jer td Ş msotlt e urarea .an nou Vă privesc cu ochii mândrlel de co]eg
tarile au adus fericire, au adus ltnişte fericit".
uitat. Mulţi dia voi nu mă mal cunosc,
şi pace sujleteascd, n'au inJ!dduit teren
De bund seamd va ji jericit, căci
din observatii nedrepte, imi scriu
Dtf'Vozei ipocondrice, nici wcinJclor vd/- prin nddtjdea in!dPtuirilor bune mi- poate calendarul păcatelor. Păcatele
cdreU ale modernismului actual. Şi le-a prins 1I0inţa, Ştllolu nlzul sd mil- să mi le scrie tosi. acela, pe care nu
atunci creştlnl!l era fericit. Dar wm jac Jerlcltl
I.am Iubit ,i căruia nu l-am deschis
se Idcea aClas!d fericire a silrbdiorilor?
Pentru reallzarta nadejdi/or luate cărărtle dragostei.
Ea lnceped ca acea tresăririle din. din slujba dtla "Anul noa· şi re/dcut
Cu drag pentru toţi,
zorile dimmeţii NJşterll, cdnd in blse- sufleteşte '"prin dragostea cl1ştigattl dtla
Cristea
nea lnlldlwtd in prom()roaca sclipitoare Craciun. Creştlllul nou face cea din·
Inap. şcolar suspendat.
a geamuriVI se deschideau uşile lm- ltiia japtd Izvorâtil din credrntd, In
pardteşti 11 preotal iesea pentru litle
%Iua de 5 Ianuarie dimineaţa la orele
In rUmll1 cadentat al melodlcasei st~ 4 pdrdseşte aşternutul CUlCUş ului şi
w

w

I

,i

Pentru neam

şi

pentru l!ege

fragmente din discursul pltrlntelui fost senator Dr. Gb. Ciuhandu.
{Urmare)

IaU, d-Ior senatori, o rea
duhovnicească

moşteonlre

- de slujirea proselltlS
mulut catolic, In lDal mare mbură dC!cAt
a intereselor de exlstenţ, ,1 culturi na110nalA - mo,tenire care-,I are fi alte
expresii.
De pildA, la 1918, In antll fn care
tata fAcut unirea Ardealului cu ţara
mamă, tineretul greco-catoUc romAn
dela şcoala din Alba- IuUa Invita religia la romano-catollcl, dela preoti
paplstAşeştJ, t. ltmba ungureascA. U Il
adevAr prea dureros, pe care l-a demascat un corespondent .1 ziarului
.. Vlitorul-. Iar la Arad, de unde a plecat Zilele trecute un fulgerAtor protest
greco-catollc brodat pe fond nattonal,
- daci DU mă fOfel: chlat protopopul greco-catoltc de acum, care semna
acel protest a predat religia rrecocatolici peutru tinerII romlni grecocatoltcJ dela ]jceul de Stat după manuale scrise fn ungure,te tipărite tn
tiparniţe episccplel ruteae, maghlarlzaU dela Ullgvar.
Aşa se ridicA, d-lor senatorI, afloltltlle de catollcltate deasuprA afldtlitU

de latl altate şi când colo, tot Dumat
noi ortodo~fl, suntem slabi romani,
mai preCis: "greci &is ortodocŞi-o Dar
dt'spre ]atloltatea pornitA dela UOivĂr-ul ruten'lor maghlarlzall, avem
proba oflctală şf concretă fn anuarul
de pe 1921-1922. (pag. 23) Il liceu]ul .Molie Nlcoară· dela Arad.
O-]or senatori, prin cele spuse plnl
aci v'am fnrltlşat mal mult atitudinIle
oJiclalitdţlt bisericII greco-catollce, tn
dIrecţia uitarII sale de datoriile naltoDale intr'o vre"l1e, când respingea dreapta noastrA frAteascl, de col.borare to
comun pe teren!;l culturII naţionale
ACI! mt st trec mal drpartp, spre • vA
dovedi cum acest fatal f:jlstC!m b~se·
rlcesc unionlst a promovat şi chIar
[ufaptuU pulverizarea enerllilor noastre
Raţionall in mtjlocul satelor de ro
mini, sub un regm politic duşman,
tn a clrul s]ujbă intrase aceastA biserici.
Problema ce vi-o tnfJt!şez mf-a intesuit-o mult Pfeoţu·tul
invitatul noatru colt'g d 011. Bogdan-Dulcă, prin
acea cA a tnfăt ,at aici, cu compe·
tenta omului de ştlt!]!ă ,1 a omului
oeaDgaj d In po]emlcl de ordin propriu

,i

religios in Ardea], foarte preţioase date
concrde ta aceută materie.
Eu. care mă simt fericit, ci mal dau
de un om cu pasiune pentru asemenea studd migăloase
fngrate, cam
sunt studiile blserlce,tI culturale statistice dela noi, it exprim d~lal Oh
Bf>g,1an DuicA admiratia şi tntreagt
gratltudinea mea~ Iar tn consecloţă,
volu reduce Lnformatiile mele cu cari
şi f'U aveam de gind l i mă infăţlşez
rnalntea d-voastrA.
După cAderea pe d'antregul I ţinu
tului nordic tn frunte cu Maramllreşul, in mrrjf'le unlonllte ale catoliCi ~
amulul, dupA jumAtatea veaculUI XVii[,
se porneşte şi ia Ardeal nAvala cea
mare, intre altele ,i prin guvernul
austriac Btlcov, trimis in Ardeal si
converteascA pe ortodoxl cu tunurile
Indreptate impoptrlva bisericilor şi
rnănhtlrllor. Aşa s'a desfiintat şt minAstirea BdlncoveneascA deja SllmbAta-de- J08. Nu mult după aceesta tncepe prOJelttlsmul, mal putin drastic,
dar totu,1 neruşinat, din vremea episcopului 10ao Bob dela B.aj, prigonitorul celor trei luceferl arde]enl al
Hteraturtl romi ne. cu cari se trufe,tr
biserica unită, fărl nici un temei, căci
rodul ,tIInţei lor DU era efluxul sistemului bisericesc care ti pflgonlâ ci
era rezultanta Inlplratlel romaneşU, a

,1

o lou8 lucrare de seamă aP. C. S.

Părintelui Or. fih. CiuhHndo.
.,Patroutui ecl eslastic un Dar fn rapurt CI
dreplurile Slalulul ramân"
După discursul dela senat al p. C. Sale,
despre care am scris şi noi că a ieşit din
tipar şi·l făcusem cunoscut ~i în coloanele
noastre, avem acum din nou un bun prilej, de-a mai vedea un roJ al condciulul
P. C. Sale, tratÂnd o chestie vitală pentru
statul român ~i pentru interesele poporului
românesc.
Şi până să ne ~m mai de aproape
de aceasta lucrare, care e vrednică de atenţia bisericanHor cât şi a bărbaţilor poli·
tiei, ne ţinem de o plăcută datorie să re·
marcăm apariţia ei Iti să atragem atenţia
obştească a.supra ei .
Lucrarea aceasta, care conţine 219 pa·
gini, nu mai reclamă lauda nimănui. Nu·
mele ~i activitatea autorului sunt garanţie suficientă
Şi nu avem cuvinte din destul
pentru a o comanda, ca un isvor de informaţie istorică şi statistică în chestiunilo
noastre curente politice şi bisericeşti.
Se poate ptocura dela aulor cu pr,/,d
100 Lei plus porto postal.
Preoţii noştri, cari şi până acum l-au Încurajat pe autor în munca de până aci, "lor
face cel mai bun lucru pentru sine şi pen·
tru cauza În al căreia folos s'a scris aceasta
lucrare, daci o vor procura fără nici o Întârziere. Aceasta e şi o datorie morală.

Aşa senă o r g a nul eparhlal
şi Şcoala·, tn numărul

"Biserica

său din 10 Noemvrie
Semnalăm şi noi

anul trecut.
aceasta lucrare, adăogând o invitare: să
şi·o procure, ori cine poate.
Cetitorul va fi recompensat din
destul, văzând rodul unei munci
migăloase şi străduitoare, cu expuneri cari unele acum les pentru
tnUia dată la iveală şi concluziuni temeinice, In mare parte cu
totul noui.

• ••

Al. Const.

Reprezentantul poporului 1..
In timpul războiului pentru intregirea
neamului, se instalase la Bucurf'ştl ca
ocupant ş! s'a dedat la tot felul de
indeletniciri anttromâneştl, un Individ
tmbrAcat in uniformă de ofiţer al armatei austro-ungare.
Azi fostul ofiţer din Stabwul lui
Mackensen, care acum 10 ani călca
trafaş ca un cuceritor pe asfaltul Bucureştilor, urcă şi mal trufaş trt'ptele
UnlversUaţll, in fata statuei lui Mihai
Viteazul, ca reprt'zentant al poporului
In Senatul României· Mari.
Este d·1 RJchard Schoepkesz.
ŞI cel cari au mijlOCIt a.:eastă păI
muire a sArmanei noastre demnităţi
sunt reprezentanţii partidului national
din Ardealul pentru I!berarea căruia
a dugerit vechiul regat cel plin de
pAcate.
..... N-au trecut dl"cAt zece anii
sufetulul celor trei lucderi. pe cari nu
I a PUlut tntuneca şi subjuga "Propaganda Fideli ca la alU ucenici de
mal apoi al Romei In vremea singurului episcop Ioan Bob, d;J sfâr,.tul
lecoiului XVIII şi până dupA Inceputai ce]ul al XIX veac. Biserica ortodoxă ardeleanl a pierdut 193 sate,
cu biserici cu tot şi cu întreg avutul
lor' bisericesc.
Iar tn Bihor, dupA nlvala unlonlstl
din vea..:ul XVIII, dată de eptscopul
romanocatollc din Oradea, care era şi
fllpan sau prefect al judetului, ŞI ne-a
răpit multe Sl.tf', din cari sunt "uniteşi astAzi vreo 50 de sate, un asalt
nOIl da episcopul greco-catoJlc Samuel Vulcan dela Oradea, cunoscut
- dealtfel cu drept cuvânt - ca o
figurI ImpunAtoare in istoria Doutră
culturalA. Decât că, in ceeace priveşte opera de dlstrug .. re a Bisericii ortodoxe romAne din Cnşana fi Banat t
sta cel puţin pe aceea, treaptă, ba
aşi putea zice că nu J a intrecut şi
nici mAcar nu l-a putat ajunge nlmenJ in aceastA privinţA, mal ales ci
jurlsdlcţla s;l eciulastlcă se intindea
peste Satu·Mare, peste iatreaga erl,ana. peste Intrei Banatul fi pAaA JOI
lil

Dunăre.

(Va arma)

-'
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Nr, 1.

manifestările
-

culturale din tlrad. . Nedumeriri,

In jurul au al articol -

Pag, 3

cari trebue su Înceteze.

Confratele "Neamul Românesc," tn
de CrAciun. exprimA. sub titlul
"S;mpatH curloase-. urmAtoarea nedumerlre:
numărul

In

numărul

de

Crăciun

al zjarului
~Românul" d-} AI. Negură, se ocupăintr'un articol Întitulat "Cultura şi dile·
lantismul cultural" - cu manifestările
-culturale din Arad.
D-sa încadrează toate aceste mani·
festări culturale sub eticheta "dilelan'
tism cultural" ,;(=falsă cultură).
Spre deosebire de adevărata cultură
care ar fi rezultanta manifestărilor
culturale ale oamenilor creiatori!. Şi
,autorul articolului citează .,re'o şapte
flume printre care - cu anumite rezerve - şi pe al subsemnatului.
Fără să mă imbrac într'o falsă mo·
-destie să-mi dea voie d-I Negură să
afirm că numele meu - cu toată
-cinstea ce mi l"a făcui rezervându-mi.se
un loc În compartimentul creiatorilor
- (=adevărata cultură). - nu e bine
,plasat. Dar după cum nu sunt un creiator nu sunt nici un simplu dilehmt
cultural. Pentruca, fără să creiez opere
literare şi fără să organizez festivităti
"Cu muzică militară şi tablouri vivante
ca orice diletant al oculte! culturale,
am pretentia să afirm că fac cultură
adevărată fie zilnic. de 'pe catedra
ce-mi este încredintată, fie sporadic ,oridecâte ori mi se solicită concursul,
pe care nu-l refuz niciodată. nimănui [
Dacă ar fi să definim cuvântul cultură - şi nu e locul aici - am vedea că ea nu Înseamnă nici numai litera tură beletristică (care mai curând
este un produs al mediului cultural din
,-care răsare) şi nici ştiintă (care. în
formele ei aplicate este rezultatul unor
-continui şi laborioase cercetări ind i·
"i d ual e). A face cultură înseamnă
.a-fi apropia mediul social în care tră
ieşti, 6-i ridica nivelul cunoştinfelor
generale elementare, a-l Îndruma, a
-croi curente. a-I Însufleti pentru cutare
idee; intr'un cuvânt a fi În contact cu
massa populatiei în mijlocul căreia
trăieşti nu coborindu·te tu la nivelul
.aspirafiUor ei - ceeace ar Însemna

simplă demagogie oportunistă - ci a o
apropia pe ea până la nivelul concep·
liunilor tale de viatii. netăgăduit: su·
perioare.
Cam asta este, după umila mea
parere a face cultură - spre deosebire de literatură şi ştiintă. - Şi aş
vrea să nu fiu greşit inteles: aici nu este
nici O ierarhizare. Toate sunt ÎnIăn.
toite şi nu e posibilă evolutia uneia
fără celelalte două. Faptul cultural
însă e mai putin evident, mai ascuns
de publicitate, Omul de şliinlă Îşi comunică
rezultatul elaborarilor sale
in şedinte academice, În prelegeri
universitare şi prin revistele de spe·
cialitate; tănărul seriilor e cunoscut
de publicul cetitor din intreaga tară
după primele poezii sau schite apărute
in reviste, e recenzal şi comentat la
primul volum tipărit; omul de cultura
- nedublal de unul din ceilalti doi activând Într'un cerc restrâns, nu e decât foarte rar cunoscui marelui public.
Mai ales când nu este o persona.
litate proeminentă N. (Iorga, Ion Simionescu,) şi nici ahtiat după o reclamă bine sustinută şi complezant
cultivată (x ••• y.,.)
Iată dar că poti face cultură şi fără
a fi om de ştiintă - câte din conferintele ştiintifice ale extensiunii universitare au dat rezultatele la care ne aş·
teptam 1 - şi fără a ti neapărat creator
(şezătorile "Salonului literar- sunt prea
des citate dar nu le vedem urmele ...)
Pornind de la acest punct de vedere
- pe care a trebuit să·I clarificăm În.
Iăturând din articolul Dlui Negură nu
numai contributia corectorului (noUunile ogramatice şi citatele false) ci
şi propriile O-sale idei secundare care.i
falsifică atitudinea binevoitoare fată
de tema tratată - putem sustine dis·
cutia începută cu nădejdea că nu va
rămâne o simplă teoretizare foileto-

.8 curios, că ia ce priveşte aprecierile
presei europene asupra noului guvern, cele
mai multe, cele mal calde ,i mai entuzlasle
sunl ale presei maghiare.
.E curios dar, e aşa
.D. Mania, aclamat de presa dela Budape~ta pare un fapt lipsit de logica, (ni, uclll
leful de azt al guverllului romdn, se con sidud pe el însuşt ca pe cel mai important
d,ntre promotorii dl$mombr~rll statului angar..."

Curios. o fi r Dar nu ne prea surprinde. Doar' văzurăm, mal Ieri-alaltă
ieri. cu câtă simpatie sublinia .Aradl
KtlzIOny·, de aici or'glna d-Iul l. Manlu
din o familie de nobllltate maghiară,
a căreia pecete - zice - nu poate
să se şteargă.
Pentru tmpAcarea curlozitAtătli confratelui dela Bu.::ureştl se mal pot
spIcui din gazetele locale maghiare şi
alte curloz!tăţi caracteristice, pentru
cari aceste gazete locale au o deosebită pasiune.
lată, de pildă. una: Cu câtl mulţa
mire de sine scrie .Aradl KazlOny'despre tnrudlrlle cu unguri ale familiei
d-Jul I. Manlu
că bunicul O-Sale)
aparţlnător unei familii cu sentimente
kossatlste, I fust singurul fl,pan (pre-
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'fitie

de mine o datorie de onoare

Am

neachitată,

litică,

La atâta .e reduce totul. Şi acest fapt

it trivializează " Românul- prin' tâlcuirea
politiciamstă ce 1-0 dă. ~i pe deasupra mai

in şirA acest fapt şi Între "micile giinării 14
ale partidului liberal. Şi pentru a mă înfăţişa
şi mal vinovat face aluzie la câştig urile mele
personale.
.Gămărie"? Acest calificativ vrea si în
--mne, că cineva e vino"at de un oarecare

Cui folosesc ş/ cui strica asemenea
confidenţe-e

vede foarte llmpede.
Credem ci na greşim. când esprlmAm • dorinţă de cea mai buni credintă. Tocmai tn veder,.. tradItiei de
nobilitate maghiari a toalntaşilor dlal
l. Manlu, şt io vederea situatiei de
tnaltl răspundere politică şi naţionali,
pe care o detIne O-Sa. s'ar cuveni,
ca d. prim-ministru al ţărU sA-şi mă
soare mal de Icurt confldentele cu
gazetArii maghiari, reprezentanţii tipici
al durerilor fnAbuşlte pentru dlsmembrarea Ungariei. Prin confident_ şi
IDtlmltAţlle prea mari cu el, t11sl, na
Dumal se duce pe gAri A gloria de "cel
mal tmportant dlsmembrător ..... Dar se
pot Ivi
alte rele, fa contul numelui
bun al dlul 1. Manfu - c,are azI este
II trebue să fie mal mul al fArll t decât
al partidul său - şi spre Itrlc.rea
Intereselor noastre obştetl.
'

,1

l-au trimis in CamerA sau Senat, cum să controleze dela tflbuna pu~
blli:1 actele unul ministru care ti poate
oricând "demisiona- din parlament?
Acesta să fie Intelesul democratiei ~
celei ooul?
Mer~l. democratle I
Partidul natlonal-tărănuc ar putea
sA şi breveteze slitemul şI să-I exporteze făli taxe vamale. 10 ft'lul acesta
poate cA ar Izbuti si cODsolideze finanţele şi flră imprumut...

--

-...........

gazetăresc.

"i

toată lumea că le are- _
adecă le
eu.
Intre asemenea împrejurări. mă simt da10r aă răspund, mai mult pentru cunoaşte
na adevărului decât pentra a sta de vorbi
<cu un condeiu de rea credinţă.
In vari, tipăream o lucrare mai mare. de
interes politic ~Î bisericesc, despre care se
face pomenire şi În coloanele "Tribunei
Nouă· de azi. Chelluetlle tiparului treceau
departe peste puterile mele. De aceia am
-<:orut ~i primit dela Prefectură O parte mică
>din cheltuelile de tipar t deci nu renti po-

gureştl,_

Reprezentanti, ai natiunii
...
,
...demisionabiJi!

Nu ne vine si credem şi totuşi pare
a fi adevărat •
La inceput a fost vorba numai despre parlamentarII basarabenI. Şi anume: d-I C. Stere - trădătorul dio
1917 ,1 dictatorul de astăzi al Basarabiei - ar fi impus şi obtinul de,mlsiile
tn alb ale depuhtllor. senanIslă.
torilor
şi celorlalţi demnitari politici
Al. Constantinescu.
al prOVinciei de peste Prut. Dece?
- Pentru ca presAnd cu aceste demisiuni (tn termeni jurldlco-penalt star
spune santajand) asupra guvernului,
să poatA obţine un portofoltu ministerial tn momentul pe care O-sa ti va
- Un cuvânt de apărare crede mal nimerit.
'Gazeta 10caiA "Românul" a~eazi Între furt. Judece acum cetitorul. dacă puteam,
Aşadar: reprezentantII • voi n ţel
... micile găinărU· faptul, că prefectura ju- sau nU t să am dreptul la o subvenţie penlibere- a naţiunii in buzunarullntere~eţului mi-a dat. din fondul de ajutorarea
tru scopul arătat. Dacă din acelaş buget de
selor unul om~perelor culturale. 15 mii Lei. Scriitorul
judeţ românesc. se pun În vedere - printr'o
perverteşte lucrurile cu bună ştiinţă, afirAcum. tn urmA, d-l Vaida-Voevod ar
creşliKească interpretare, pe care o laudmând cil aceea sumă mi-s'ar fi dat ca ajutoare necerute, pentru studenţii unguri, fi declarat unul redactor al lui "Brassat
.un fel de relttâ. o acjiufCe polItică- din cred că mi-se cuvenia
mie ajutorul din Lapok" că lnt,'adevar a cerut demipartea partidului liberal, şi are pretenţia chestiune la acop ~rirea parţialA a speselor
pentru a pune chestiunea într'un fel şi mai cu tipărirea unei lucrări de jfCteres romJ- siile parlamtntarllor dar ca aeest sisjignitor pentru mine - de a spune că am Kesc, care, insă inteleg prea bine că îi dis, tem nu e nou ptntrucd tlJt aşa a proprimit aceasta sumă "pelângă relribuţile ce place gazetei .,Românul", care mai are faţi cedat pal Udul naţional şi in timpul

Pentru cinstea condeiului

fect) maghiar, care a dat 10 fI. pentru
statuia .celor 13 rebeli martiri dela
Arad-"
Sau alta: când d. 1. Manlu a primit
pe redartorul dela Bucureşti al aceleIaşi gazete, n'a ezitat de a-I ruga: să
nu mat scrie pe viitor In gazeta sa,
ci este bolnav, ca nu cumva să afle
mamă-sa, care ceteşte gazetele un-

gazetărească

E ,,~ăinărle· ceeace mi-s'a făcut mie?
Dar, s'o spună "Românul" ; când ~i în al cui
buzunar m'a găsit?
"GIlinăria politică să-mi ierţi t cetitorule, daci dacă rămân la florile de stil
cu care sunt tratat - este cu totul altceva:
si ridici ,.rente-, dar adevărate "rente" dela
unii şi să faci politica celorlalţi! Din acest
punct de vedere •• Românul· să-şi caute vinovaţii mai aproape de casa sa proprie,
decât sA mă deie pe mine, nevinovat, în
judecati, pentru a acoperi "gălnăriile" altora!
De încheiere, apeln la oKorabilitalea
bărjilondui Meu d'" redactia "Rom8nuluj·
" la a oric4f'f4ia diKtre patroKii. stii: să
mă deie de gol şi cu retrib ..ţiik celelalte
.pe cari le ştie toată lumea". că le aş avea in afară de leafa mea de consilier e.
parhia! şi cari mi,se aruncă in obraz, în
mod pieziş şi fără temei.
lf

Dr, Gh. CiflhandH.

OI ~cio ~O~ De~e~int~le ~Dm~ril

Camera .alt'gerllor llbere" a ales
in persoana marelui luptltor Şt. CIelo Pop, FellcitAm eunacll
noului parlament pentru geatul nImerit aplicat noul111 ales, De Dl Şt, Clclo Pop se leagl duioll5e amintIri.
cari ne fac si prăsnuim ,1 noi alegegerea O-sale.
J. A aplicat tn largi măsuri reforopoz/ţ,el.
ma agrară In comuna Chel mac,
Iatl deci o confIrmare oficială a
2. Cu ocazia propagandei electoUD el foarte curioase practice. "demorale s'a făcut burduf de injurAturi la
cratlce·.
adresa perceptorilor asmutând tlrlnlPartidul national- ţărlnesc a declarat mea contra lor:
celor cari au vrut să-I creadă cA to- , 3, Lemnele din pldurIJe Intlnse le
augureazl nu numai UD guvern DOU espedtazl numai aci tn vecina Ungael un .nou rf'g m" tn menajul clrula rle fiindu-I milă de porodlta lui Arrespectul legilor ,i democraţia sunt pad deJa care a tnvlţat meşteşugul
cele mal sfinte precepte.
accentulul romAnesc ,1 toplea desmerCe-a fost şi ce este cu respectul dlrllor lImblsttce.
legilor am văzut-o ,1 vom mal vedea-oi
4. Pe opincoşll valaehi cind il prlnDar concepţia .democratlci" a par- de cu surcele uscate, it pedepseşte
tldului dela guvern ne face mart 1
foarte milos (câteva ,mlute de lei.)
Intr'uD regIm democratic, altgătorll
Celelalte vtrtutl, le vom enumăra
conduc statul prin reprnentanţ!l lor, când radiofoDUI va pltJgl1 şi alte
cari legifereazl şi controleazA actele calităţi ale vrednlculul om de Stat. Cu
guyernulul.
I bioecuvAntarea P .. pr-l, sperlm si 10PăI cum si controleze bIetul par-I registrAm chiar şi ,uccese confesionale
lamentar _ reprelentant al atAtor mII ca acele depe vremea ConSiliului dide oameni cari intr'un fel sau altul rigem.
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După

In ultimul m(lment aflăm lucruri şi mai interesante in legă
tnră cu demisiile in alb impuse
parlamentarilor noulu1 regim. Celor cari nu vor să ... dlmisioneze
nU li se Iiberează permlsele pe

In numdrul viitor vom public. rapOftul şefului secfol1l1ui Semlac, d·l C. F. R.
Rt:gimul "democratic· tnc~pe
Fetdinand Pascu. celtre preşedintele
să
miroase a dictatură.
clubului nostru, raport pnn cart se
dau la iveald, documentat, toate Ulge•
Toata lumea romârreasC4 din Arad
finIta practicate de cramicli .noului
rt(!im- poliUc pentru a zadarnici ex- este desor'intatd În cetace pflveşte ser·
barea revelionulu; (SI lves rru). Nimeni
primarea llberd a yotulului ctfdtenesc. nu a fdcul nimic pentru a ne strânge
La Semlac, reprezent;mtli democratiei pe tot, la un loc - ala cum a fost
Integrale au opr,t pe sdt~nl de la vot de pll1d anul "uur.
In ultimul moment - in lipsa orlşi au ntrebulnţrJt ca arma de convin,
Cdrt 1 alt· uHltative - s'au anuntat inEelt revolverul.
truniri pe p,ofes/Uni~ milltarU îniT'un
Noi nu spunem cd aşa va fi lost local pu bUc, mg/no n ia ei acasd, etc.
• Tin. Tlmea aradand" in unire cu
pretatindeni, dar ajirmdm ca aşa s· au
nu
ŞtiU ce societate o jemtilor, a OTpetrecut lucrurUe ia sutla de !lotare
gaR/zat o /Jet/ecae la clubul pllltiduSemlac, - şi vom preciza.
lUi national-taramsl:. EviJent, rnvltatiunile
s'au lansat pe spriinceand ŞI d ta
•
şi eu ne miram elim de n'au ojuns
Se zice. eil nişte sumulile de lei in- incd plInd la noi de vrEme ce ~ spurle
cdrcate pe trei forgoane dela adm fin cd au fost tnmise tuturor Românilor
Arad, au jost trimise la Cluj sd se din Arad, ..
Sd fi monopolizat oare pariidul de
platească pe stirMtofile CrdclunulUl
la
guvern pâna ŞI să/batoTilt' creşti·
'IIcongrua" _adl pţUor confes/onall al
neştl şi cui. ndaristice În slujba popuD-Iul Maniu. Ce zice la asta alesul lar,tăfli sale? I
RdpsiguJui?
In Arad surzt O pllzderile de socieAre dl "sbiaril tare· ştire ctl tolegit #dU mui mult sau ",al putm ortodoxe
sili ortodoxi n,au incasat mci o para In ceeace priveşte Infraţlrea CI' pacut
cd unii şi alti' au ocup It ,,,alte demntchioard de trei luni de zile, din I'PSd tati
în comltellie lor execut/vei
de Jondurn Şi docil ştie, trebue Sd
Anul trecut ciind dd lor erau simpli
Jacd pe mutu din tulei., edci doara e iruţiatori şr lofrătlrea oficiala nu luas,
"tdrdnist." Apoi, dupa tspresia lele' inca fiinta, s'a pd, eeld înt,'o caldă
tam seamdnd cu fra/it In "splrJt,.1 frdJietate noaptea anului nou ...
sfant". Se cam lncltasca gun~, Ce z!ci,
•

In numărul Viitor al ziarului
vom publica un Comunicat al

belzadta Cosma?

•

Confratele "RomAnul· tşi anunţă apariţia zlinică tn cursul lunei Ianuarie.
Indiferent de credinţele politice de" oseblte ce ne lnsoflrţesc ş' ţ nând
.eama tn primul rând de nevoia adânc
sImtiti a UDul organ romAnesc zilnic
aici la graniţa apuseanJ, suntem cel
din tAi cart

dorim "Romanului", tn noua

aa tnfaţlşare. viaţă cât mal indelungati.
• -lIm

....

"AsociaţIei

profesorilor secunda"

dm Arad" care protestează Jm·
potriva felului cum unii gazetari
mlOoritari tnţelt'g să aprecieze activitatea profesorilor dela hceele
de stat, 1n special a acelor pro·
fesori cari lşi consacră o bună
parte din timp pentru instruirea
odraslelor minoritare.
E-.;te şi acesta 'un fel de a inţelt;ge recunoştinţa . ......L. Vom revem.

.-

...

.-.

."

In finI! "democraţia~ ajunsă la gu·
vem. s'a pironit pe băncile Camerii
şi Senatului şi aşteaptă degetul magic al premierului să voteze, şi să
dea în ăst mod semne de disciplină.
Ce să voteze? S'a spus în mesagiul
de deschidere: relorme democratice.
alcatuite de ură de clasă şi de Sentimente răsbunătoare. Administratie.
finant~, industrie, comerţ, etc., toate
vor fi duruite prin opinia noului
par ament eflux al mitului mesianic
şi al respectabilei bâte apostolice a
electorului. Căci d(l, dacă majoritalea este în bună parte resultania
.1 bertălii41 ciomăgite, apoi, sub cupola palatului din dealul metropo-I
liei nu se vor indica alte mijloace
de volare decât pumnii strânşi ai
Diui ; Dobrescu şi manşetele aruneate ale Dlui ,dnistfu Vlad. In astfel de conditii va funcţiona ceata
.. legală şi dreaptă" a scărmănăforilor de idei şi a ipersensibililor democrati. Rotativele "independente"
din strada Sărindar indopate de 10.
zinci catilinare, isvoare de cerneală
umanitaristă şi cIulcegării legalistodemocratice, vor anunla lumir' capitolele popularitătii trezite la guvern
din mila lui Dzeu şi voinţa bâtelor
cetăţen, şti. Ca tabloul să lie compleci şi in concordantă cu aspiratiile
personali ălilor marcante ale partidu lui, se va ataşa la corul ţipetelor

nal.-tărăniste şi vocile stridente alesaşi. unguri, comunişti. sio·
nişti şi lipoveni dela Dunăre, figuri
cu ifos şi prestigiu. Se intelege că
honigmanii şi blumenfelelzii vor con-

Antis/ie Promontorla/d Mocrea

de 14 Ianuarie 1929 la ora 4 p.,
m. tot tn acel local se va tinta
din nou adunare generală, care
va decide fără privjre la numărul
actionarilor prezenţi şi repre-

CONVOCARE

...

sunt următoarele:
1. Articole de bruHirie.
II Articole de măce Iărie.
1lI. Articole de coloniale şi
Pentru aprovizionarea Institu- paste făinoase.
tului ,.,Medico-Pedagogic de Stat"
IV. DIVerse materiale de tntredin lneu, jud. Arad, cu d ft!f1te pnere, curăţt'nie, etc.
articole de alimentaţie şi materiale
La alimentele şi materialele
necesare pe anul J929, adIcă dt]a unde este cazul se va da şi
1 lanuarie până la 31 DtcemvTle mostre.
Se mentioneazA cA toate fur' prezenta se adu. e l a
1929t prm
cunoştinţă generală, că tn zIua niturHe trebuesc să fie de cal.
de 19 Ianuarie 1929, ora 10 a. I·a ele,urmlnd a fi predate in
m. se va tine tn localul Dlrec- curtea Institutului.
bl' ă
tl'unel Instltutulul' II' CIt ti
a ~ pu conle
No. 392.
19 Dec. 1928
cu oferte lnchlse , şi Sigilate,
Direcţiu.nea InstitutuluI.
Iorm ar t 72 - 84 d10 L egea Con_
tab1htăţn Publtl,;e a Statulul._ ......... _
OJată cu ofertele. cari vor fi
scrise In limba oficiată şi desluDela Cercal de Recrutare
şit se va depune dm partea ofer·
Arad.
tanţ1lor şi garanţia de 10°10 dm
In conformitate cu un statut publIcat
valoarea fllrmturilor, fIe In ef~ctt' in Monitorul Oficial Polonez, Medalia·
publlce garantate de Stat fle în C"mt'moratlvă a războiului din 1916·
numer . . r.lY2' poate fi conff'ritA strAinIlor cari
Ca'etul de sarcini şi orice aite au 'co'llucrat cu armata poloneză pt"
lămuriri se ooate vedea şi cere ~ml~uI18 d:a!~P~! iI;r~~~~~ dela
Zilnic dela 9 tIa, m In canceT01~ acela cari au con lucrat cu arlaria Institutului.
mata polonuă in timpul de mal sus.
Articolele de alimentaţie ~u se pot adresa Cercului de Recrutarf'
Y
Arad pentru a fi trecuţi pe tahel, ară
materj~ Ie pentru cari se pot da tând pr1D o desc'lere scurtă felul cum
oft'rte, in limIta nece'atăţl l or oentru ~u colaborat cu armHta poloneză
TlPcuui flpugldllt:J Dlt!'-t!zdlle, Arcu.l

de Stat" Ineu jud. Arad.

l?ubJicatiune.

I

aliatilor

trold cu taci măsurat exposeurile
subversive, iar tresăririlor sgomotoase le vor da clasificarea clinchetelor de zurgăIăi ai opincilor şÎ brâu·
rilor natIonale. Ce mai lipseşte din
acest stup reformator al vremii celei
mai noui? Nimic, nimic, nimic! Dia·
pune de atâtea vrednicii consacrate
in lupte parlamentare, atâtea sclipiri
de intebgenţă, încât, văzându-le în
postură de doctrinari surescitati. iti
dai seama de ecresc.entele impună-,
toare ce se vot gltol pe trupul neamului românesc.
In curând se va lămuri bagheta
magică a şefului şi nostimadele par·
tizanilor. Asalturile date după re·
C'ompense vor fi îmbrâncite cătră
uşile promitătorilor tot mai rar. iarpulverizarea cre din ţii în .. dreptateaaşteptată va forma cel mai trist ca·
pilol dm istoria credulitătii puse la
mezat.
Va fi examenul frămânfărilor :de.
şarle şi înregistrarea bilanţului neputinţii.
.
II aşteptăm privind cu durere la
timpul pierdut pentru Ţară, fi pentru poporul atras în mlaştina miraculoasă a brofăceilor politici.
...

Adunare GeneraU\ a Promoti- zentaţi.
torullli din Mocrea se va ţinea
ORDINEA DE ZI.
la 31 Deeembrie 1928 la orele
1. Hotărâre asupra ex;stenţe~
10 In loca1ul a lui Slut Popa
pentru
mai departe a societăţii
Pavel ospatar din Mocrea, la
adunarea aceasta sunt d-nii pro- şi asupra dispozlţiuni1or necesare
tn legături cu acela.
prietari de vie inVitaţi .
2 t'ropuneri eventuale.
Obiect:
Pâncota, la 18 Dec. 1928.
1. Raportul Comisiei de conDlrecfiunea~
trolă despre supracontrola socotelelor din anii 1926, 1927 şi

•••

1928.

Primim pentru publicare

2 Alegerea Notarulul
3. Preluminar pe anul curent
şi pe anul 1929
4. Alegere de Hegycir6
5. M o d 1f'Icarea sau
t t t e1or

6. Alt gerea unui membru In
locul d.lui Zsilinski.
7. Eventuale propuneri.
M ocrea, ]a 8 Oee. 1928..
Notar Promont.:

Bacsilla m. p.

I

--

deschiderea
Parlamentului.

Nr. 12-1928'

Institutul "Medlco- Pedagogic un efectiv mdxim de 160 suflete

;°8

Nr. 1

Preşed.:

Ursutiu m. p.

-0-

CONVOCARE
F b . d P' Iă' R t
a Tlca e I,e TIe o or S. a.
in Pftncota In Zlua de 31 decembrie 1928 la ora 4 p. m. va ţinea
In cam:elaria dlui advocat dr. Rudolf Rosti in Pâncota
ADUNARE GENERALĂ EX-

urmAtoarele:

Domnule Redactor I
In nrul 49 al gazetelor D·voastre a aplrut uncomnicat, în care să zice că preoţii
Leucuţa si Mornăili din Ş;mand au cutreerat toată noaptea comuna în fruntea unor
beţivani ordinari.
Aceasta afirmaţiuneclJte minciună ,i pa
informator il declarăm de un mindnoa ordinar.
Răspunsnl acesta, Vă rugăm. si binevolţi
•.1 publica in cel mai apropiat nr. al gazetei D·voastră,
Şimand 2Z Dec. 1928.
cu deosebită atimi,
Stefa. Uw,,'a

I

Teodor

MorJlăi14

preoţi

........................... .

•
•
:

crolloria

p
al Dst8vărin

i:

N. ARI TON :

•
No. 14
:
la .care se înv\tă ono acţionari cu
UreazA. onor. sale clientela
•
•
aceia observaţie, că In Caz de +
ANUL NOU FERICIT
•
'ncaoacitate de dec!dt:>re In ziua t..........................:
GlHml [ţ;:;ponsabll ŞTEfAN UH.AGA.
TRAORDINARĂ

!

Âr8d Str. Bucur
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