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l?RtlZnICUll nOSIRU. IOAN 1. GEORGESCU. 
- Centenarul romanesc al episcopiei ftradulni. -

.,Uitarea va veru._ 
.A venit!"' 

In âHuntIa aCNna _ implinesc 
o mtă dll ani, d. când epÎ$ropia Ara· 
tlului. după o câmurin • peste o 
.tă tU ani prin episcopi &ârbetti, 
fi ajun,s. in sfârşit. lG anul 1829. 
să-şi prÎmNscă ". cel dintăi .pis
cap român. in persoana lui Nestot 
10anoYid, călugăr a,d.INII d~ ori
gine. 

In acest. câteva cuvinte am spus 
intreg faptul. care va li N!inviat in 
mintile celor dfl astăzi, prin prăz
nuirea ce va avea loc a~ci. în Arad. 
în ziua de 26 Octomme. 

Vom prăzni aşa dar o biruintă 
românească,. ce a fost pregătită in
delungt de pela inceputul vNealui 
trecut. d~ cătră oamenii Buericii 
noastre: Dimitrie Ţichindeal şi Moise 
Nicoară. dimpreună cu generaţia lor 
tU fruntaşi şi luptători. 

PII străduinţele ac~storG, incunu
nat~ cu alte izbânri, cari au lost 
desrobir~a ierarhică de sub sârbi 
(1864) fÎ luptele naţionale d. mai 
apoi. atât de frumoase, al. A rada
ni/or, se întemeiază ţi mândria p0-

litică naţională a acestui tinut. 
Prin urmare praznicul Cfl nf stă 

In prag, nu va put.ii li $ocotit nu· 
mai ca un act de manile/daţifl bi3~ 
ricească. El trebue să li~ privit de 
ceeace a losl in realitate: ca primul 
aei din epopeia desrobirei noastre na· 
1fon81e chiar. nu namai biserice1ti, 
din părtile Cnşanei şi BanatuluL 

Dar. tot a.tleI. va trebui să .. 
fixeze fi ceealalt 1 lature a adevă
rului istoric. că instituţia, sub al 
căreia nam", s'a putut incep. ana
.tă acţiune de desrobire, este sfânta 
noastră Biserică. ortodoxă fi româ
nească in aceeaşi vrem., caN! fi·a 
dat şi deatunci încoaci Înlr~g con
cursul său la progresul neamului. 

In acest fapt se găseşte explica. 
tia împrejurării - Cfl se cam uită. 
şi n'ar tTlbai - că Nadul din acele 
vremuri a fosl mai mult decât o 
a,tmnilicajie: a losl an factor deci· 
zător in Irământăril. wacului XIX. 
atât în domeniul bis"ricesc. cât fi 

in cel cal tII r aOI fi politic-româ-
nesc· 

PrăznuireG biruinţei noastre na
ţionale prin alegerea episcopului 
Nutor loanovici, deci. - df1Ji oon
sul a stat in fruntea ~parhiei cfabia 
un an fi douăsprez.ce ziltl, - va 
trflbui aci ne seroească un prilej d~ 
evocarea întreg trecutului, lrumos şi 
român.sc, al acestui (inut, şi pentru 
CI ne tr~zi. în conştiinţele noastn. la 
eiDtoriile ce avem: de a nu uita wz 
trecal frumost şi d~ a printh un bun 
inckmn la muncă şi pentru viitor. 

O. Bacovia 

Un an de tăcere de să- turii ac estor afirma
vârsită, un an de dis- tii, stanzidurilenoui 
pa.ritie totală: înce- încă ale atâtor scoale 
putut sfârşitulnil. d!n judeţ, la temel!a 

Ioa nI. George scn, carora - nu exageram 
încetând de a mai fi cu nimic, când spunem
un om, dăinneştetotnsi că, s'a topit zi de zi 
ca nume, si in sufle- energia omului care a. 
tnl populatiei acestui fost Ioan 1. Georgescu. 
judet, meii tul fapte- In fata acestui an 
lor sale, l' a încadrat de tăcere de săvârs i tă, 
cum sec u vin e. N im e ni, g ă B im aDe re ami il ti O 
credem noi, că nu' i va bătrânească vorbă, că: 
putea lua locul, pen- numai omul se uită, iar 
t.tll că Ioan I. Geor- faptele lui t r ă e se. 

Bi3~rica noastră, prin ~piscopia gescll a stiut să împle- Cine ştie dacă altii 
Aradului, a făcui intinH pregătiri tească rostul factoru- mai buni, cari vor ve
pentru nuşita serbării de com.mo- 1 ni pol iti c cum e ni rea ni, p o a te, d 11 P ă TI oi, 
rarH unui centenar d~la inslalarH I omului, în general, si în fat 8. atâtor fapte 
epi3copului Nestor loanovici. dacă a gresit pe-alo- bune ale lui Ioan 1. 

Sau dai instructiile aw~nit~ pew curea, nu tnseamnă că Georgescu, nu vor căuta. 
tru o frumoasă şi vrednică prăznu- S i-a c h i b z uit gre saI a . să de B p rin d ii s i f i gu r a 
in, în locul prim aici, in Arad. şi ' R amu rad e act ivi t a te, omu In i, car e »a t răi t 
U. Gaiu. unc/c odihn~şte de veci in· în car e chibzuinta a cândva între oamenii 
tâiul episcop român al Aradului. lucrat în mod absolut l' ce nu l'au pretuit, la. 
alături d~ inaintaşiisăi sârbi. Dar c('\'!1stient, a fost aceia înăltimea faptelor lui. 
.all luat măsuri fi pentru prăznul- de o'rdin cuI tnral. Măr- • 
r,a wenimentului, in intreg cupTin-_. __ _ __ 

... 1 ~parhiei. G T 
Se va intruni adunareaeparhială. REN EAl 1. 

in ,edinţa lestivă de comemorare. • 
S~ va da zm concert religios. In Cunoa$iem multi oameni atinşi de I cop ii wr eraa CTeSClltf. în Ifee li Itmbd 
.curi: s~ lac loate pregătirile, ca boala zi/elor de azi, care ti face sd sudind şi deverrtoa ast/el cei mai scâr
acmsta mrbare şă fie din cele mai râvneascd la celt mar Înalte slujbe pe!;- boşi şi temuţi duşman! al Neamului 
nuşite. Ira cari capul lor se pTtz;nfd ca un I (OmânlSc. Dc.cd erau în slujba statu

Da. - p~ntrucă, cum spuneam. ce neispravit, dar azrl Î1l acelaş. timp lui, aSflprtaU pe Români; daca erQll in 
nu este vorba d~ an praznic exclu- 4i lnchipaiesc, cd nzmic nu se poate ,coaJd. /şi moghiar;zau cu puterea, cres
sip confehional, ci de anul româ- filce in întocmirea DUS/ti ţdrr, decât când pe bietii copiLaşi Î1l convingerea, 
nesc. Şi, adăagăm: unul românesc prin ",edn;cia lor, care tnsd le lip- c4 este o ruşine a fi român. Pe luptd
în acel senz, că la leagănul biruinte' seşte cu desăvârştre. AcesUa sunt con- tOI il noştri na'io~atl îl nelinişteaa şi 
nationale. ce o reîmprospătiu:n in cu.. duşi nu mtr'atâta de râvna de a se se trudeau sd tmpledct prIn toate ml
geleJe noastre. a veghiat Biserica noa- ridiCa pe treapta întocmirtlor sociale, jloacele înăJţI1toarele lupte ce se daceau 
stră ortodoxă. caT-. in toale timpurile I cât mai CII seamă de dorul de el câş- peritlll durobtrea ncastrd noţlonaltL 
a lost fi naţională. tigâ, dt a se îmbogăt~. Să tt fereaSCă - ~.'t ffl~l ac~sta, aceste ldPdd~rl şi 
Să H Jlătească. d.d. de sărbă- Dumnfzeu de gfOZtIvla austor oamLni, drOjdii elite dm curatui trup r()l1Ulnuc, 

toare ori carfl bun român fi bun dacd ajune să-şi odIhneaSCă prostia erau v;eţu:toarele Ctle mai bidstemote 
creştin din aceste părţi. pentru a h pe un scaun de cond~Cfre, cdci se C~€d şi primejdlo,js~ tnaln~ea celora, ca:t Qll 

de Iată la praznicul nostru. care pe S/Tle punctul pt langd cart se ln- avui na numai omtnla. dar şi tdria s4 
esle - şz trebue să fi.g - al întregii vârte soar.e1e.! . . ramâna acua, ce i-a j~C111 D-ztu, a-

fI ~ . ân t' Mal prImejdIOşi de cât cCEslla sunt dac1 Români adevaraţI. su an rom eş z. ., . 
O Gh C' h d Însd reDfgaţll. Cdtre cme Zicem rrne- Inddd dupd unirea tuturor Româ-

r ~onsilier ~!r~~ u, gat! ? lată-i cine sunt, nUor intr'o singura tară, renegatli se 
Pe timpul luptelor nattonaJe purtatt pastrd pe lucru. Ca şi Iuda, se kipd-

.... _ ... ·_'"' .... · ..... ~ __ ... ~4""'''''' ___ • .... ., __ ...... .,~. __ -,,---......... - ......... --......... --........ ----- cu ungMrii, inainte de Muea taturor dard dt unguri, stăpânit lor de pând 

In zlaa de 14 Oct. a. c. a tnlAturat Româ~ilor,aveam doudfelllrl de oament: alun;;; şi - ca şi câ'ld j.:Jpttle lor mtuo pată gratuită, adusă 
dăscălimei române. 
Patima omeneascA, patima celor cari 

se atrlduesc a rămâne cât mai dt-plin 

.oamen'-# a adaa dălcllimrl româneşti 

o pati gratuită, clnd o atare ruşine 
putea si DU albă Ioel Este vorbi de 

cazul dasc:llulul N. Cristea, Insce
nat stupid de către un presupus revl

tor abil, după urma cărala N. ClIste<! 

• stat timp de aproape un ao de zile 
lub acuzarea de delapldatorJ. Judeca. 

rea procesului iObl. care a avut Joc 

InplAtort, cart nu se dădea Il inapoi Cll ~uve s'ar ~ uitat cu totul, - cerşiră definitiv aceastA patI, dovedindu·se ' j t· i J I • Y J. 
tUc an pre ,ŞI avem Ş . ue ace,a, cari slujbe dela Români. Şi de oarice re~ 

tot odată că Inspectorul ,colar N. traa scalda ti Î~ laP:t ŞI m1tTe dt ~dtft! . Degilţil nlZ ştia ce este omenia, fiind 
CrIstea, face parte dlu rlndul celor unguri, cărora li-se Yandustrd. Şi /rinded uit mai obrasnice creaturi ale lui Dam
paţioi. dtora stntlmentallsmul na le aceşti sdJrOoşi 1!-au făeadult, sau şl-aa neztll. aU ajuns in slujbe grase, pl1ne 
poate aduce decât Eiuprize neplă;ute. renegat li~ba şclreta lOT strămoşeaS~d, de indestulare, rânjind in jaţa adevd
Nil putem trece pelte ICfEit proceEi lumea ,le Zia rent'gaţf pllnd In ziua raţilor Români, cari de multe ori nu 

de azI. _ 
fAră a reaminti pledoaria dlul avocat In cast~ lOT, renegaţll vorbeall in au o bucată de pane .p~ maSd., . 
Jean Ataaasiade, care a avut darul si limbd strdlnd Căc; de ti lor li era ru- Aşa au jost ŞI sun.;. mi'd rospldtiţi 
justifice ploă la maximum verdictul line: umblau 'tot printre strdini; dacd kl noi rtntgaţi1, fată de Româmi,. cari 

li se certa rş; lăpddau cu pldcere legea mai bucuros au su/ent pe vremUfl cele 
de achitare, dat de către carte, du- îl( cart ',-au nascat şi in care au mai neinchipuitt lipsuJÎ. de cât să se 
cllulul N. Cristea. - Este o atenţie trăit moşii şi strămoşi lor, ~ IdpcIdau vândd duşmamior de moarte. . 
pe care o merită. ch> . dt numelt moştenit dela pd- Remgatiior! Nu vă esle rllşme să 

rar II . A lb d' - , nnji; se căSălareau ca Itmei strdine; mânraţl panea a d m mana aUlora -._ ...... _--
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de cari lI'afi lăpădat ednd a venIt vi
Jelia şi pe cari i-aţi tradat în ceaSIl
,iie cele mat critice? Nil l'a temeţi de 
Dnmneu., sti va Mlilili in aeeastd 10-
rd, la injăptuirea careia nu aţi contri
buit cu nimic? Mal aveti neruşinarea 

sd "lI numiti romdni, cdnd limba voa5-
trd nu este de pe aceste plaiuri. cdcl 
româneasca ce o vorbiţi, este numai o 
boiborosire? Nu vă aduceţi aminte, cd 
rabdarea acestui bun popor are mar
gini şi, că, odata se va iniâmpLă aceea 
ce treb"id sd se intâmple de mult? 

Dupa aceşil fll lataci/i ai Neamu
lui tomântsc, au prins curo} toli un
Ruril, nemtii şi jidovti_ Nu este zi ca 
in ziarele lor să nu ne batjocoreas:a 
$1 sd nu publice cele mai mari min
cluni la adresa noastrd Nu le place 
nimic Ce este românesc; nu vreau sd 
ne fnvete limba, cdct arese şcoala ro
mâneascd; urese biserica noastră şI 
toate aşezdmtntele acestei tdri 

Şi ce credeţi, cine a lndrăgit pe toţi 

lenegaţii Şi: pe duşmanii NeamulUI? Ni
meni altcineva de cât DI. ManJu şi ca 
pa1tidul Sd" nalional- tdrdnist. Când 
DI. Manlu a venit la putere, toaid cea
ta renega/ilor şi a duşmanilor noştri 
de veci, a săltat de bucurie, rdci ln 
partidul naţional - ţlfran/sl au găsit 
patlll cel mai cald, ca cdpuşa tn lâna 
oaei Aceste Mpdddturi nu ,oesc sd 
audd de partidul naţional-liberal, nici 
de Dnil Vintild BrătiQnU, Duca, Ar
gtioianu şi celalalfi adevaraţi frun
taşi, deşi partidul naţional Uberal tsfe 
cel maf românesc partid, Va veni 
insd vremea cât de curând, rond Î1i 
110r smulge pdrul şi se vor zgrebtJla 
pe limba, cei ce nu 1tia pretul ceea ce 
este românesc! 
• Dar bine, aceea ce se face ca rene

gatii şi cu cetaialţi duşmani ai româ
nilor, - tnfrdfirea DI", Maniu cu 0-
usie ldpdddtur/, - sunt stări sând
toase În aceasM tard? Pentru auea 
am suferit şi am luptal noi şi strdmo· 
,ti noşl" 1000 de ani, ca sa fndulcim 
tlaiul strdinUor? La caz de prl.tnljdit., 
cu aceştia vei apărd Dumneata, Dom
nale Mamu, sClimpa noastrd fard, fa
cutd prin Vitejia şi iscusinta Reeelui 
Ferdmand 1, a lai Ionel Btdtianu şI a 
puternicei armate romilne, jertfmd pl 
altarul nallunei 800 mii de 1Iite};? 

Când vedem aceste lucruri, ni-se fau 
mâna pumn şi scrfJşnind din dm/', ne 
'IIine sa intrebam cu desnădejde: Unde 
qtl tu. Vlad Ţepeş, sd-ţi faci datoriJJ 
Tomlineascd? - şi sd tncheiem cu cu
IImiele marelui Eminescu: 

• Cine-a indrdf'it strdlnil, 
Mânca-i-al inima câni~ 
Mlinca-l-ar casa pustia, 
Şi neamal nemuniciar 

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

TRIBUNA NOUA Nr.20 

Primim spre publicate armdtoarea 
scrisoare-ariicol a unui învdlător. 

Ea ne scoate in relief sbucinmlll su
fletesc al lumlnătoruJul, intre Idealita
tea lumii pe care o vrea şi mizeI ta vt
(fil de toafe zilele. Ascultaţl-l: 

De vorbă cu Badea Gheorghe. 

Prin lumea necazurilor I 
Iată-ne călătorind pe clrarea vieţII 

nesfârşlte de necazuri: iatl-ne trecând 
prin lume ca o suflare de vânt, du
când ca noi departe spre alte lumi, 
amintirea dureroas.ă a ftlelor din viaţa 
dăscăllel. 

latl-ne apucatl tn virtejul şi hao
sul lumel nemlrglnlrllor. Iată-ne pe 
noi dascăli! - suflete oropslte. ajunşi 

si ducem o viaţă de azi pe mâine. 
Omule din lumea asta cunoştt ce 

este amaruI? Cunoşti ce este lipsa. 
riul şi necazul? Cunoşti ce este o 
viaţă pUnă de toate nevoile? Iar dacă 
nu cunoşti acestea te indemn fă-te 
dascăI şi in Bcurt timp le vei cunoaşte, 
vei intra tn toate amănuntele mize
riei şi vei fi cople,lt de necazuri. 

Toate acestea le spun din practică, 
deorece cu câte planuri am eşit de 
pe băncile ,coalel toate s'au zdro
bit de zidul greu al Imposlbtlltăţllor 

materiale. Dar nu numai eu ci atâţta 

alţii din primul moment işl Idrobesc 
toate planurile, nerămâoAnd nimic, din 
ele, decât descurajare, ,crum ,1 zdrenţe. 

Iar descurajarea este şi mal mare 
atunci când bietul dascăI este aruncat 
de soartA, cine ,tie pe ce meleaguri, 
departe de societatea Intelectuali, nea
vând pe nlme ortac la zUele grele, 
decit freamătul dulol al codru lui. Mal 

Pe ,trada ce duce la Prefectura Po
litiei le to,lrau trălurl una tn ,patele 
alteia, Iar la fiecare leglţl de ,lreglA 
câte doi-trei clluşel parci-şi I,teptau 
odnda ... 

De printre trlsurl apare CI din se
nin o figurA cuooscută ce mi agrAlette 
Ironic: 
.- VII ,1 Dta si uentezl, n'ai tre

cut iocă de anii acel».? I 
Stau nedumerit şi privesc pe Badea 

Gheorghe, clei el era cel ce mA riposta. 
Ocbll lai aţlntltl cu atAta ari alupra 
.. domnitor- cari le tnvârteaa tnprejll
rul cailor, nu aveau nimic ce Il te 
dumerellcl. II privesc intreblltor şi cu 
un tambet prefăcut cerc a-I fnsenioa 
fruntea-I tncreţltl: 

- Doar au te simţi .~. de votnlc 
sil mi! ItaI ş\ acd la asent.re, Badeo?! 
Trecut-Iu anII acela! 

- Ba, zău, n'au trecut. Noi de a
sentlrl, recvlrlrl şi atâtt!a ,1 atâtea alte 
răutăţi ce cad nomat şi numai de u· 
merit blf!tnlul ţlran, nu mal IcApAm 
decât odată cu moartea. 

Badea le apropie de mine din adinl 
ca să-,1 poată mal bine vlrla veninul 
din soflet: 

- VezI ce se petrece aci: bleţtt 

oameni din toiul lacrulul la trebuit 
il-şi lase totul pe holdA, mlae poate 
6e schimbi vremea, ce le pul dom
oilor litoral 

Ţiranul - ace.t CII bltat de toţl
trebuie sl·,1 lase totul şi ,1 vini Itci 
la porunci cu toţi clla,ell ce-I are, 

ca IA-I Isentete pentru manevrele de 
toamnA! 

Badea le uiti odatA tn jar fi dupA 
ce-I Ihe,te privirea rolbul pe care 
voi sA ml.l punA ca,1 exemplu viu, 
ml-l arătă: 

- II vet.I , cum este de frumos? 1 
UD cal ca ,1 Icela azi nu se poate 
plăti cu bani. Bietul stăpân nici nu se 
nldăeşte că rn ce doală Il va primi peste 
vre-o lună, dupl manevre. El, săracul, 
.'a uitat la el ca şi la ochII din cap. dar 
acolo cine ,1 cum ti va mii purta de 
gCljil? 1 ••• 

- Acum Da I-se mal poate nimic 
ajuta? Intreb aşa ca si zic ,1 ea ceva, 
clcl prea mA durea acest fapt arbitrar de 
a tttrbi o gOlpodlrte ţlrlnea5cl tocmai 
prin ce·J aUnge mal anv: calul. 

Badea Gheorghe ofteazA ialli ,1 ca ,1 o mângălere tşi relmtoteşte: 

- BanaJ Dumnezeu sl-I Ierte pe 
fiertltul prtfect, ci el ne-a IcApat 0-

dati de ace •• tA nApastA. Am incercat 
not ,1 acum, dar n'am Ivut la cine Iă 
ne plângem, cA nu ne..;.a plimit nJmeni, 
necum sef III mai şi asculte I 

- SI fim tlrlnH mândri că pe u
mertle noastre se lasi tot greumAntul 
tncerc •• J abate spre alte mefiiuri de 
idei. 

- Bine, bine, 51 le lase tot de a
mertle mOaltre; fie, dar ae prea fn· 
covoale şi VII de se vor indrepta dln
trodaU pline de Drl şi amArAciune I ! 

- Doamne plzeştel - ti reptlc 
strAngânda-1 mAna de delplrţtre. - d. 

tntălneşte apoi şI oameni de-acei, cari cazurIlor noastre. Cerem ca munca Atât doar ne mal tine la datorie, 
se pun decurmezlşal drumului nelă- noastră si ne fie rAsplătltă, pentruci chemarea nob III şi sfântl ce ni s'a 
land dram liber ca sA să-,1 desfl- noi luntem acela. cart am pus ,1 pu- incredinţat. dupl cam ;dce şi sperlnţa. 
,oare planul de munci şi de luminare. nem temelia naţiunii româneşti. .lnvăţătorule tu ai un nume 
Toate aceste multe - singur ca cu- Cerem Şi strigăm după recompensa Ce l'a avut MAntultolul 
cui, ,coala rea, oameni netnţelegAtorl, monell, nu numai să ne rbplllteaacA Pe urma lai păşeşte azi 
fac din bietul dascAl un adevărat boa ca un fel de mită, ca şi cind s'ar Să luminezi intreg poporul". 
de jug. spAla pe mâni de noL Cerem acum In fine, dupA at1ţia ani de mizerie 

Dar 1 dupA cum zice ,1 cântecul: fapte, nu mal promisiuni, cerem tode- tndrunim si cerem Dlul Ministru al 
- Rabdă Inimi ,1 tael. Aşa-t lnmea plinIrea lor şi nu altele noi, căci lun- Instrucţiunii Publice Il aduci in fapta 
ce sl-I faci - Dealtfel, rAbdăm şi tem altui de vorbe goale 1 promisiunea pe care ne-a dat-o. 
suferim mereu ,1 nimeni nu vine si Este chiar dureros şi eate de ,plâns, Strigăm cu toti dupi avutul nostru, 
ne mingie, el din contrA, ia dela ca dUPd o muncă aşa de mare, sd.1 dar cu frtel in suflet, că şi acest litrl
bletal dalicăl toate drepturile IAdn- dai dascdJului 2980 lei, clcl şi de aici ni I gAt va rămânea. glasul celui ce strigă 
du·1 de tot pe drumuri. Dar a venIt ,'a mal luat (căci 11 s'a plrut ci el in pUltle. Pânl la zile mal bune ră-

I mAnem cu ce avem, rlmAnem cu ne-
ş\ la noi vremea si ne ridicAm g a- aunt prea mulţi) aşa cAci este o leafă cazul nostru care sporeşte din zi ce 
Burlle cu toţi ,1 cel dela munte şi cel cu care nu-ţi poţi satisface nici cele trece ,1 vom rămâneşl de eliel inainte 
dela mare şi strlaăm cu glas de tu- trebuincioase pentru hrani. Mulţi cred cu Iperanţa. _ 
net: .Daţl-ne ce este al nostru· trl- şi plâng, na de durere ci de ruşine a 
mite-ţi o rază de lumină tn lumea ne- • fi lăsaţi la coada tuturor funcţionarilor, 

C. Paca. 
dir .-învăţător. 

Pentru neam şi pentru fjege închegare sufletească şi bisericească 
in Ardeal 

Chestiunea acestui articol de lege 
vreau s'o infătişez numai sumar. 

banu a publicat. despre Ardeal. o sta
tistică oficială găsită in Viena, pe care 
o Întocmise o comisiune impăriitească 
pela jumătatea veacului XVIII. prin care 
statistica se verifică pe deplin, sat de 
sat, afirmatiunea mea despre despoie
rea satelor noastre ardelene, de bi. 
serlcele şi averile lor. 

fragmente din discursul părintelui fost senator Dr. Gh. Ciuhnndu. 
Intre orice Împrejurări însă, princi

piul suprem al solldarităJij na~onale ne 
Impune imperios, ca şi în chestiunea 
Baptismului să avem Îngrijorarea cea 
mai dnsăvârşită şi să dăm a Întelege 
tuturor - oricine ar sta in fruntea şi 
mai ales in dosul acestei actiuni de 
pulverizurea suflefului şi a societătU 

româneşti - că şi sederii sunt fratii 
noştri şi sânge al neamului nostru, şi 

că nici pe ei nu'i vom lăsa pradă nici 
.nel propagande din afare, care wea 
să·i smulg O. dela sânul neamului şi să 

samene prin ei, printre noi, zavistia şi 
pierzarea morală socială şi de stai. 

1. P. S. S. Pimen, Mitropolitul 
Moldovei şi Suce~ei: Să-mi da1i voe. 
Puteti şti care era slfuatiunea baplişti
lor in fostul regat al Ungariet Înainte 
de răsboiul mondial1 Au sporil aceşti 
sec'ari sau nu? 

Plrlntele Oh. Ciuhandu: Numeri. 
ceşfe, am impresiunea că a sporit, insă 
sporul nu s'a făcut printr'o trecere cu 

respectul legilor, ci s'a făcut prin ec.· 
parare de suflete credule care s'au 10.· 
sat amăgite prin anumite favorurl. Dacă 
ar fi să examinăm situatiunea lor din 
punct de vedere numeric în raport cu 
condiliunUe cerute, aluncl eu mă aleg 
cu .impresiunea că nu este exactă ema 
pe clll"e ei au anuntat-o ministerului 
Cultelor că ar avea-o. 

L P. S. S. Pimen, Mitropolitul 
Moldovei şi Sucevei: Interesul ar 
fi să se ştie care ar fi situatia lor nu· 
merică. 

Plirintele Gh. Ciuhandu: O-le 
preşedinte, domnilor senatori, trec a
cum la cele ce am de spus cu privire 
la articolul, prin care va avea să se 
reglementeze situatia de avere de pe 
urma lreceruor colective dela un cult 
la altul. 

Trebue s'o spun, că nu am intr'atata 
teama de pierderi în favorul seclelor, 
pe cât am nădejdea, că votarea acelui 
articol de lege va aduce cu sine o re--

Atunci, când prozelitismul catolici
zant al statului ungar, al bisericU rom. 
cal. şi al averilor sale eclesiastice, 
ne·au prins în raza bătăilor lor de foc 
şi ne-au desbinat, s'a săvârşit o mare 
nedreptate de ordin duhovnicesc şi de 
despoiere materială cu poporul român 
ortodo~. Jaful de suflete şi de averi 
bisericeşti, ce s' a sâvârşit efunci, ră

mâne foi numai jaf şi el nu va putea 
fi niciodată legalizat şi Justificat. Su
fletul românesc deapururi va reactiona 
impotriva acelui dublu jaf. Căci d-Ior, 
Senatori. aş dori să vă spun un lucru 
foarte esential in materie. Când în Ar
deal mai eles şi in toate celelalte tinu
turi româneşti s'a aşazat intre noi ca
tolicismul sub numirea eufemistică de 
unire cu .Maica Roma cea bătrână-, 

atunci era suflicient să treacă preotul 
cu câteva suflete la legea Imparatului 
iar in temeiul poruncilor Impărăteşti 

biserica cu 10ată averea ce o avea tre
cea la uniti. Prietenul meu dr. V. eio-

Cine ar putea dar. cu cuget impă
cal, să afirme aci că urmaşii acelor 
nedreptătiti în trecut nu ar avea
sau nu ar putea primi dela parlamenfu 
României dreptul de a se intoarce cu 
bisericile şi cu avutul lor? l 

Cine ni-ar putea contesta dreptul. 
de a legifera in această materie, spri
jinind legal. lichidarea unui proces du
reros al trecutului? 
Să citez Însa câteva tapte din isto· 

rla legislatiei şi administratiei ungureşH. 
în sprijinul acestui gând. 

Când Impăratul dela Viena, ca rege 
ungur, dăduse ordonanta regală din 
11 Noemvrie 1603. prin care s'a dis
pus, ca biserica din Kassa ocupată 
de 50 de ani de către evanghelişti, să ' 
fie dată capitlului romano-catolic, in l 
chestiune s'a pronuntat şi dieta ungară •. 
in acord cu dispoziţia regală. 
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Pentru apărarea frontierei. cre,tlnlltAtH pllstrlnd ca sfinţenia Cre· 
din-fa ţi limba strdband, far acasi dela 
plrtDtI aud, cA aceşti doi Voivozi .au 

InfAptuirea visului naţional pe llngl I picAturi de cerneală. Noi am prezen- fOlt plclto,l, clei nu s'aa botezat de 
frAbu,lrea aUtor Huzit ne-a pus In I tat tip"rl caracteristice baptistc ,1 nu. pocăiţi- ? 1 
.,[oaaa situaţie d' Eran/cuI, locultorl I ptTSoanel Din Ch1tlihaz .'au repatriat o leaml 
al frontierei de vest a Ţării. O data- I Pe noi ne Interesează baptlsmal tn de "podUtt- tn frente cu "nalnterner-
rle deosebllă ni le tmpane t esenţa ,1 dlltrugătoare. lui IAţlre in gătorul- primind aici pAmInt expro-

In No. din 2 Iunie al ziarului oostru păturile Inconştlente cari lunt speca- prlat dela acel străini de neamal şi legea 
'to articolul .Sd ne caraţim front/erar l.te de uoele tipuri clasice de şarla- romanească pe cart aceşti improprie
..am arătat marea prirntjdle ce menlnţă taol ordInari, cari le fac a ,ti ce o'au tanti îi servesc şi pe mal de parte prin 
frontiera de pe Hnla Curtlcl-Oradea de unde si ştie 'II le fac a nu şti ideile lor subversive J 
Mare in urma propagandeI iubverzlve de Ctl ce ştiu. La frontiera Ţării lUI poate fi decât 
a baptismulul bolşev·zat. Am terml- Chiar şi ta nr. recent al ,farulul" un suflet şi nu poate bate in/mele de
l1at acel arUcol cu cuvintele: De altă te lapădă baptiştll de comunism; atunci dU intlun chip J I 
,6atl. mai multe! cind şttut este tndeobşte că el pro- Baptlstul n'are acela, luflet lodată-

Ca punct de mAnecare pentru cele pagă în adunări Idei comuniste - In- ce,i-a Iăpădat credinţa ,i legea atră-
• .mal multe" promIse atunci mi le dă J ternaţlonale I Judecătoriile noastre au moşealcă t Cel u şi-a tradat credinţa 

.o publicaţie cu aspect dublol leşlti Jlste complete despre baptlştll pedep- ieri, mâne lşi lIa trada neamul/II 
din speluncile Capitalei ce le Întltulă sitl pe:ltru propaiandă subverzlv! şi Primejdia propagandei sectare dela 
.far al mAnturW, care se plânle. dăunătoare [naltdor interese de Stat. frontiera de ve,t trebuie să-I preocupe 
,mal deunezl că colaboratorii • fraţi " Oricâtă modestie a,i .vea lubiem- pe tot rominul bon. Pentru ca toti 
nu ştiu Icrie articole originale, el el natul a nu pomenl de saferinţele per- cetitorII. chiar ,1 bapU,UI Iă fie edi
·compileazl in ruptul capulol dupA sonale todurate de foştii stăplnitorl, ficatl asupra primejdIei Irătate de noi 
izvoare Itrline fărA a iodlca nici mi· trebuie să amintesc aef, că tn ziua I pentru frontiera Ţării sore veat, le re
car Izvoral. Sftelor Paşti ale anului 1919 am fOlt I comandăm li cetească cu atentiune 

De utA dati tosA un oarecare .fr. OI tArlt din BisericA naintea comanda- broşura Dou-apărută tn editura Tlpog
T. Uogurean se refera ca Izvor al 10- mentulul bolşevic din oraşul Cilba raflet Dlecezane: .Primejdla stetelor 
Iplratlel lale scrJntlte la preţluua (Ung ula). Din patrula d, soldaţi roşII religioau pentru statele naţionale fi 
'noastrA a a z e ti. Articolul .Să ne cari m'au luat tntre bolnete trtl mijloacele tU aparare" scrisă de cel 
apărAm I r o Dt i era- pase-ml-te .I-a erau baptlştl din ChltlihaZ, patrulă mal competent la această materie P. 
provocat" pe acest .frateOl care pare care la denunţul unul b.ptlst din S. Sa. Dr. Grlgorle Oh. CO"D,a 
I se fi recunoscut tntre acele tipuri Otlaca a ridicat ca trei zile naInte In BaptlŞtil, cart nu fi-au pierdut capal 
-de nalntemergătorl pe cari acel ar- cap de noapte ,1 pe preoţII ortodoc,1 deodatA cu bunul simt. cetlnd acelstl 
·tlcol utfel ti zugrăvla: Un fOlt Icrlltor din Otlaca, duc&ndu-i la Chlt!ghaz bro,ari bazati pe o leamă de autort 
la comuna. Incapabil de munci Inte· naintea ,efulal roşu. 10 poartA uo gtrmani ,1 francezI, vor afla dia DOU 

lectuală; un ceferist pus tu dlaponl- .frate- - bol,evic '1 el - Intrebi pe calea Ipre retntoarcere la vatra luf
-bUitlte pentru oerligenţA de lervlcioj ceilalti tovarl,llndlgnat: .lacă-I ad.· letalul Itrăbun romAnesc: cel al Bl
UD croitor Iau călciumar certat cu cetl vii ? Dece o'aţi facut ,1 cu ct ca _erlcll ortodoxe a lui Ştefan cel Mare 
acul ,1 clrlzul; an ţăran pAntecol care ,1 cu cel din Şlmand ?" fi Mihalu Viteazul. 
l1a mal vrea Iă prinzi coarnele plu- SI le ,tie, că ChJtlghaz."i CartJelul Frontiera elte tn Ilguranţl pAnl 
,guiui etc etc Iltă·I Intr'o bună zi me- a. lost aull Jocare Ol cu Jar de cind duhal Jegll ,1 credln1t1 Itrăbune 

• tamorfozltl- firi altă pregătire - fo mtlntaire" pe cari UnzarU le-au otrdl'it plaoeazl asupra el ca ,1 'o pavAzA pe 
.predicator" "nalotemergltorM .prea- CI ILtlgelal baptist ca sd dezraddcineu care se clteac Ilovele Ililate tn gra

I ,blterOl "pre,edlnte de comunitate bap- sim/II sftlnt de neam şi lege roma- oltul ortodoxlamulul: .PI aici nu le 
tlstă- etc... ntasca din cei cari urmau In spatele tftU- J 

Dintre aee,tt mal lUI In,iraţl ae va austor ·doud sate de pt J,ontte.ra eI-
11 recrutat ,1 .fratele- care la pa,. 9 nicd dintre U~aria şl România. 
a numitului .far" clteazl chiar fi .a- E lucra ,tlul doar,cl dtja la anul 
tlneşte ... O comiale alcltultA din nl,te 1866 le glseae printre sectele din 
J1cel,U mal dezgheţatl ar rade ia ho- RUlia baptl,tl, cari dejA atunci ntzal 
'hot de atari cUDo,tinle de latlnealcl proprietatea indil'iduald fi propovd

Pr. C. TuriGU. 

,. 'u ,.,.. .. ' 
10 Chicago (America) este o blse

rleă anglicană numită .A tuturor rnge-

.chlmonositl. Dar Il nu cerem dela dulaa a'luea comund. Rezultatele acestei rllor- unde merg numai surdomoţl 
cel ce n'are, filadcA n'are nici de uode ml,clrl de atunci, le vid azi in gro-
IA ,tie I zlvenll1e lor hori bile. 

Pericolul baptl.t ea UD flagel dl- Nu voim IA ajuDlem loartea Rusiei, 
.. trugător la frontiera Ţării ti punem voiAI ca Ilagelal d.~l stlrplm tncl tn 
tn vederea Siguranţet Statului nu pen- (trmenele laiI 
tra ca pe tin oarecare .frate" 11-1 faci Ce edacatle le dA copilului nllcut 
II .Iofere martirajOl. E doar a,a de din pArintI baptl,U tn Curtlcl dnd 

si le roage. 

In biserici natural este totdeauna o 

IInl,te mortalA. Serviciul divin este 0-

"clat de către un preot, care cunoaşte 

limbajul surdo· mut, prin semne şi asa 

şi predici credlnctofUor celor multi 

mlnalcul atlt ca valoare morllL cat 1. ,coală aude cA Ştefan cel Mare ,1 cart cercetează biserica. ,1 Intelectuală, tocAt ou meriti doul Mlhalu Viteazul au fOlt apărători ai 

Prin pacea dela Viena 1606 se sla~ 
bileşte : bisericele romano·catolice ră
mân neasUnse; acele biserici insă, cari 
tn aceste Tremuri turburi au fost ocu
pate de una sau alta confesiune se lor 
restitui. 

Mai citez încă o lucrare specifică 
'In materie, a consilierului ministeri81 
ungur Boncz Ferencz (despre dreptu~ 

rile majeslice, în chestiuni religioase, 
,pag. 66) şi următorul fapt de drept 
şi islorie: Dieta dela 1641, prin câte
va legi (5-14), s'a ocupat de chestia 
celor 40 de biserici ocupate de cato
lici, ordonând restituirea bisericilor în 
folosul evanghelicUor şi Iegiferând în 
.alte materii privitoare de cull 

Dieta ungară din Pojon, prin ari. de 
lege 26 din 1681, dispune ca bisericile 
ocupate să fie restituite şi ia măsuri 

~u privire la locurile nouă pentru bi. 
serici. 

Legea ungară XX din 1848, prin act. 
7 incă legifereazti, acum în termeni 
-expreşl, in materie de treceri de averi 
de pe urma frecerilor dela ortodocşi 
Ja alte confesiuni. Deci, avem dovadă, 

I -că, in cursul .,eacurilor dearândul le-

gislajia ungară, al cărei moştenitor este 
in parte şi Parlamentul român, a avui 
o atributie legislativă, de care a făcut 

uz~ şi de care şi noi trebuie să facera 
uz, pe înţelesul intereselor neamului 
şi Statului românesc, în plenitudinea 
suveranităţii noastre naţionale, la care 
nu putem renunta penlru nici un motiv 
şi pentru nici un interes străin. 

Pe noi, astăzi ne interesează şi mai 
de aproape şi chiar ne Înlesneşte si
tuatia de legislatori, următorul fapt din 
evolutia istorică a legislatiei ungare. 

La 1872-73 a fost prezentat Paria. 
mentului ungar un proed de lege, ca· 
re cu privire la trecerile in masse, pre· 
vedea următoarele: in caz de treceri 
în masă, sau când se înfintează o pa
rohie nouă, cei cari părăsesc biserica 
veche. dacă sunt a treia parte a mem
brilor trecuti pesle vârsla de 18 ani, 
vor avea drept la averea comunei bi
sericeşti, în proportie cu numărul lor, 
afară de biserică şi casa parohială şi 
afară de averea care nu este proprie. 
tatea comunei bisericeşti (el ar ti avere 
pafronală), sau dacă averea e câşti

gată exclusiv din averea şi munca 
membrilor rămaşi in confesiunea veche. 

La 101 cazul, acest proecf îşi are în
vătămintele sale şi pentru situatia noa~ 
stră de azi, ca Parlament, între împre. 
Jurări radical schimbate, când trebuie 
să ducem mai departe lirul proce
sului de reintegrarea poporului ro
mânesc şi a Statului român în toate 
drepturile sale suverane. 

Procesul acesta, d.lor senatori, a 
fost inceput prin dreptul armei des· 
robitoare, ce au ridicat-o fratii mal 
mari pentru Iiberarea politică a pro
vinciilor româneşti din juguri străine. 
Procesul acesta s'a continuat prin 
dreptatea materială şi socială morală. pe 
cari le-a pus Statul român la temelia 
reformei sale agrare. Procesul acesta 
şi-a găsit continuarea logică. sub ra
port duhovnicesc şi politic. prin legea 
de unificarea adminlstrat!vă a bisericii 
ortodoxe române şi prin legile. in curs 
încă. de unificare administrativă şi ju
decătorească s. a. Aeest proces trebuie 
încheiat prin măsurile legislative. cari 
se depun în legea de acum a culte
lor şi În alte legi viitoare. pentru a 
înlătura şi tirania politică-economi
că a Catolicismului fi pentru a pro-
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Romani... uegheati. •• 
Poporul romta a trebuit se Indure 

cruzimea veacurilor intregi, al lupte 
dari in fată evenimentelor evolutiei 
omeneşti spre a se menţIne ,1 peotru 
a ajunge acolo unde este azI. MariI 
nOitrl bărbatl de stat au Jndrumat 
lupta Inspiraţi din iubirea de neam 
care I personificat Idela blrultorllor 
tranşeelor "pe aici nu se trece". 

Azi, când in fine, in urma sacr!flcll
lor enorme, am ajuns toţi românii intr'
un sIngur Itat, avem nevoie mal mult 
c. nici odată de strâDgerea rAodurilor 
pentru cooildtrarea noastră pe toate 
terenurile. L!ps'a de pricepere a medio
crităţilor politice insă ajută mereu 
ingrămădirea norilor de fartună necru
tătoare pe deasupra vletel noutre de 
stat. 

Campania tnfamă a Rothermeerlştl
lor, colonlzarea comltaglllor bulgari in 
cadrllater in dauna elementului roml
nesc, acordarea de pensii pentru acel 
cari au refuzat recunoaşterea suvera
nltAţll noastre, colaborarea politică cu 
duşmanlt ţArel etc. sunt fapte nu s-au 
mal tnreglstrat io Istoria statelor naţl· 
onale. 

In dosul acestor fapte trebuie să . 
Itrăbată adânc privirea noastră ,1 să 
ne preocupe groapa care 01 se aapa. 

A ceda mal mult decAt Interesele 
suveranltătl noastre pretind. ln&eamnl 
a ajuta biruinţa duşmanilor, tar cel 
care o fac să avem curajul a le-o spu
ne '0 faţă că liunt trădători. 

Actele de complezenţă - daci e 
cazul - duse la extrem, ridică pe 
planul totâla curajul de acllune al 
botilor din tufă. 

Guvernul de azl pentru a culege 
laurl de pe urma ziarelor revizioniste 
cu Intenţia de a câştiga simpatia stre
inătăţli, face conceslunl cu urmări grave 
pentru poporul român. La acestea lJe 

mal adaugi şi catul apArut In zlaral 
.Elenzek Ol

, al ooulul Rtgent C. SAsi
ţeana, cart semneazA declaratia de 
Blmpatlzare cu unguri. Dar ca noi cine 
Ilmpatlzează? .. Cred ci ,1 asta este o 
tntrebarel?M 

ŞI rAspunsul si-mi fte permis de a-I 
alege pe cel dat de marele nOltru 
bărbat: 

.Clne va'ndrăgl Itrelnll mănânce-I 

inima câlnU". 
Rica. 

Cetitl şi răspânditi 
" TRiBUNA NouA" 

mova consolidarea morală şi econo
mică a Bisericii ortodoxe române, re-
dându-i din plin capacitatea de acliune 
in folosul operii duhovniceşti şi cultu. 
rale, ce J se aşteaptă, ca Biserica do
minantă in Statul român ii peste su~ 

Iletul nostru national din intreg cuprin
sul acestei fări binecuvântale de Dum~ 
nezeu. 

O-le preşedinte, d-Ior senatori. am 
ajuns la sfârşitul lungii mele expuneri. 
cu ajulorul lui O-zeu şi prin deosebita 
dvs. îngăduintă binevoitoare. cu care 
m'ali onorat şi pentru care vă multu
mesc din tol sufletul meu. 

Din încheiere, mă simt dalor să vă 

pun la suflet următorul caz caracle-
ris tic luat din istoria Bisericii ortodoxe. 

In Neapole, după căderea Constan. 
linopolului, o ceată de Oreci ortod{)eşi 
refugiati acolo, şi-au ridicat o biserică 
a lor, care mai târziu. când papismul 
şi·a vârât influenta şi intre Orecii or
todocşi din sudul Italiei, a fost ocupata 
de Uniţi1 greci de acolo, până dupa 
mijlocul 'Veacului XIX. Indată după ce 
Italia şi-a infiripat unitatea politică na.
tională, in parte chiar pe ruinele sta.. 

s • 
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Criza de guvern 

Graue neintelegeri in guuern. 
- D. Mihalache a prezentat un ultimatum d-Iul 
Maniu. - Raportul de forţe trebueşte restabilit -

pretind ţărăniştii -

.Armonla din guvern a lntrat. În ultlmele zile. Intr"tln fel de fazA de
elzlvA~ caracteristică regimurilor falimentare. 

Modul cum d. Iuliu Manlu ,1 elementul ardelean IU acţionat tn ce 
priveşte complectarea Inaltei Regenţe, a fost ceeace le chiamă .1 turna 
petrol peste fo.:: iI

• 

Ţărăniştii din vechiul Regat socotind ci acesta este singurul prll~j 
de a-,j îmbunătăţ'l sUuatla ce au in guvernul actual aa trecut dela fră
mântărUe din culise la fapte. 

• 
D. ar. luni an a pas la dIspozitia d-lul iulta Mantn demisia SI moti

vati personal felului guvernului. 
Numirea d-lul Voi cu Nitescu ca Intermlnar la ju&tlţle, impotriva do

rln,el d-lul lunian, numai spre a se aranja Ilegal O serie de avantagli pen
tru partizanii din Ardeal, precum şi modul cum s'a făcut ancheta asasIna
tului dela Lupeat, cu un raport ce a lovit Inutil ln Maglstratufă - au fost 
punctul de plecare. 

Ignoranta totală in care d. Or. lunlan s'a vazut tinut in ce priveşte 
complectarea Inaltei Regente ş' uşurinţa cu care s'a trecut peste avlzal 
dat de d-sa - au determinat demisia ,1 l-a dat un caracter deflnltlv. 

• 
D. L Mlhalache s'a decis, tn sfârşit, să fasl şi d-sa, din rezervă. 
D-sa a amintit d-Iul Manlu textul art. 91 din Constituţie ,1 a eerat 

demiterea d~IuJ Mihai Popovlcl.. 
Arltâod compleeta solidaritate, clre există tntre d-sa ş\ toţi mlnlştrtf 

ţărănişti, d. 1. Mihalache a pretln. d-Iui Manlu ca femanlerea - pe care 
o socottşte ci trebue să fie făcută tn ce] mal scart timp, - si restab,
lească raportul de forţe dintre naţionali şI ţarlnfftl. 

Ace.t raport de forţe a ajuns o adevarati batjocuri şI o umilire per
manenti pentru tărlnlŞU, complet sacrificatI pretutindenI tn toate coml
sI unile, la toate plecArile tn strelnltate - unde au fost trimişi numai 
ardelenI. 

D. 1. Mlbalache a adăugat ci singur elementul tărAnesc dia guvern a 
mal dat oarecare prestigiu cabinetului. MiniştrII ţlrlnlştl sunt SingurII cari 
DU s'aa dovedit complet Ignorantl la departamentele lor - ceeace desigur, 
Du-l cazu) cu nimeni din miniitrll ardeleni, dlntfe cari şi cel mal fruntaşi 

d. dr. Valda, aa lovit grav partidul prin absoluta lor Depricepcre. Cazul 
asaainatalai tn massi dela Lupenl e caracteristic, mal ales ci singurul vi
novat şi responsabil e personal d. dr. Vaida. 

In ce priveşte calitdtile celorlalţi miniştri ca Sewt' Dan, Allrel Vlad 
Voial NilesClt, Sevu Bocu, etc., - o simpid examinare a ceace au fdeul 
la ministerele 101, arată rldicuJa figura ce o fac acolo. 

In conseclnţl d. l. Mibalache a cerut: 
1. Restabilirea complecÎ\ I raportului de forţe. 

2. Demiterea d-Iui Mihcil Popovici ,1 incredintarea acestui departament 
d-lui V. M ad1earu. 

3. Ministerul SlnAtitel ,1 MuncaJ ,1 al Comunicaţiilor tol pentru ele
mentul tArAnist. 

4. Revizuirea tuturor numirilor ftcute ,i punerea lor Ift Cdncordanţl CU 
raportul de forţe. 

Cerern are caracteruf Jlf'ecis de ultimatulD. 

După ulthnele informaţiuni pe cari le deţinem, d-I Gr. luni an 
şi-a prezentat irevocabil demisi unea din ministeriatul justiţiei,
DI MfhaH Popovici, ministrul de finanţe, pentru a nu creia di
ficultăţi noului regent, şi-a dat şi d-sa demisia din guvern, Luni 
la 2 p. m. 

Ţărăniştii solidar strânşi tn jurul DIul Mihalache pretind 
ministerul de finanţe pentru D-I V. Magearu, ale cărui succese 
financiare pe piaţa engleză ti indică pentru locul pretins. 
D-l Vaida refuză această onoare D-Iui Magearu şi In general 
t~r~niştilor, şi declară că In cazul cedării O-lui Maniu tn favoarea 
D-lui Magearu O-sa va trage consecinţele, adică va demisiona 
din guvern - Precum vedem, lucrurile se complică. Şeful gu
Ternului şia pierdut complect busola şi pentru a cAştiga timp 
aşteaptă reIntoarcerea din străinătate a D-Iui Magearu. Până 
atunci a convocat comitetul de o sută, spre consultare .... 

w 
tulul politic al Papei, guvernul liberal 
al Italiei 8 IUftt masuri. ea biserica 
ortodoxă din Neapole să 6e trecută 

1n stăpânirea comunitătii greceşti orto
doxe. Cazul ecesta este foarte fnstruc· 
ti., cu privire la ceeace avem şi noi 
de făcut. Dacă statul italian, cu l'echile 
sale traditii catolice de baştin5, 8 fă. 

cut dreptate unei biserici, cu care nu 

fapte mari pentru Biserica ortodoxă II 

neamului şi a tiril, w şti să fie şi din 
prilejul legii cultelor, la ină1limea, la 
care l..a lidleat o traditie. şi.I Îndeamnă 
şi o datorie duhovnicească şi alta pa. 
triotică. 

avea aUă legătură decât cea celăfe

nească. - RU mă indoiesc de loc. ci 
Parlamentul român şi partidul nostru 
liberal, care a mal scris la acfivul sau 

După loale aceste, d.lor Senatori, 
muJfumindu·vă pentru atentiunea cu ca· 
m'afi onorat În chip deosebit. am onoa
rea să .,1 declar, că, mulfumit fiind cu 
economia acestui proiect de lege. il 
yoiu vota, cu dorinta: să se tină sea
ma şi de cele v'am Înfătişat in dis
cursul meu. (Aplause prelungite). 

. (SF3.RSlT.l 

G'r ant rtspo nzabli: Z. HANOOCA 

~ip5a completă de morală. 
begile nesoeotite de cei cari le-au făcut. 

Cel cari au fost capturaţi de dtma-I dlile şcoalei secundare. 70t atunci De 
gogia ţncutbdă 'n sistemul de luptd Giulan - cQşcoala ~cundard şidlplomtl 
al partlduiul Naţional Ţardn/st au avut de netar -.a sa zlcd ceva mai mult 
ocazia tristd de a constata de pe urma ca dl a;urg/II, mai având la baza,i 
incadrdrUor de fURcţ'onari din ultimlil serviciul neîntrerupt deJa unire lncoad 
timp, cd afirmatul program de .mo- tn care s'a ridicat pând la rangul de: 
dernizare" a Instituţiunilor publice Plin şef de birou principal, a fost incadrat 
noua Lege Adminlstrattvd este un balon ca poliţai. 
de vânt de natura celorlalte inşirate DI Sabau CIJ şcoald secundard J/ 
pe sforile trase marelui pubJlc dela academia de teologIe-, adecd cel cate 
venirea la Dutere şi pând azi. posedd cea mai inaltd pregatire dupd 

Monitorul Oficial ne pune în vederea c~estor dintre toli funclionari~ poliţid 
reali taţii funclionarii incadtaţi sunt din Arad, a fost incadrat ca ajutor de! 
aleşI dupd plac.1 guvernului şi nu con- comis'!r (subcom~ar), va s~ zică degra--t 
form legii administrative. Pentru a putea dc:t dm şeI de blfou princlP.al ce era I 
fi mai bine controlat spre intarirea afir- ŞI pentru care avta pregătlIea ceruM t 
maţiunei meie. voi Ilia numai câteva de le~e. . f 
date din incadrările dela politia din Arad Aceste dovezi oglmdesc clar. ctl g","! 

Şi ca să fiu pe d, plin inteles .. Legea ver~ul pentru a-şi pla~a elementele ja- f 
administrattvd prevede ca începând ca vO~lte din cetele de vomici desconslduă 
rang.l de comisar in toate gradele de chiar şi legea pe care au .Jdcut-o .ei. 
aci in SIIS toţi funcţionarii trebuie sa Marele PU~IIC trebUle Sd-Şl dea bme 
aibd tit/III academic - licenţlatL seama ce znseamnd toate faptele ace-

Monitorul Oficial care ne vesteşte stea. Mlnclllna, vestita mmcipnd din 
Incadrarile publică o sefle iritreogd de timpul aiegenlor! este trecutd In rândul 
abatert dela această dispoziţie a ttgil f!pllcarei textulUI legii. Urmeazd deel 
cum sunt urmatoarele: DI. GiurgiU a In mod /iresc. ca tot acel mare public 
fost Incadrat secretar de cvesturd - care a fost înşelat sd decidă.: respec
rang mal înalt decât al comisa/uilli, ta-va. legtie care sunt nesocotlte deJdu
deşi d-sa nu numai cd n'are titlul aca- ritonl lor sau nu le va respecta , ..• 
demic, dar este şi cam certat cu stu- Ricl. 

2Z 

Dosarul "legaIitătilor". 
In M. Of. partea 1 No. 227 din drării, DI. Giurgiu a afirmat ci 

M X. 929, a apărut Decizia Min. este bacalaureat. 
No. 64623 de tncadrarea func- OI. Stan Emanoil Director ge
ţlonarilor poliţieneşti din ţară, con- neral al Poliţiei şi Siguranţei Sta-o 
form avizului Comislunei pentru tului observând că DI. Giurgiu 
verificarea situaţiei funcţionarilor n'are situatia aranjată fiind nu
poliţieneştf şi pe baza art. 19, mai diurnist, DI. Dr. Moga Ro-
133 şi 135 din legea pentru orga- mu] Chestorul de Poliţie al Mu
n1zarea poliţiei generale a StatuluI. nicfpiulal Arad a şoptit ceva la~ 
Mă refer la incadrarea func- urechea O-lui D~ R. loaniţescu" 1 

tionarilor Chesturei de Poliţie a tn urma căruia acesta a SPUS D-IUl 
Municlpiulni Arad, care s'a făcut Giurgiu să mear2ă la Bucureşti,. 
rn urma decIaraţiunei verbale ce spre a vedea cum se poate aranja 
fiecare funcţionar a dat-o In situaţia sa, adaogând că nu crede 
ziua de 1 IX. 929, Olul D. R. să se poată facă ceva. La câteva 
loanlţescu subsecretar de Stat, sAptămA t după aceasta, Mmis-. 
asupra studiilor ce posedă fie- terul de Interne a făcut cunoscut 
tare, tn care scop venise Dsa. telegrafic punerea In disponiblli- . 

Legea pentru organizarea po- tate a O-lui Giurgiu pe data de. 
litiel generale a Statului, pe ba- 1 I X 1929, ca unul ce era diur
za direla s'a făcut această tnca- nist şi care n'avea studiile nece· 
drare, prevede categoric laart. 79: sare funcţlunef ce Indeplinea, fără 

a) Titluri academice pentru Insă ca O-sa si fi părăsit servi
functionari, dela gradul de Comi- ciul. Acum citesc In M. Of. că 
sar In su~. O ·Iui Giurgiu poliţai cI. 1, (func .. 

b) Bacalaureatal sau diploma flane ce n'a avut-o niciodată), t 
secţlunei I1a a şcoalel de poliţie s'a atribuit definitiv funcţiunea de 
ştiinţifică, pentru funcţiunea de secretar de chestură pe data de· 
Comisar ajutor. r 1 I X 1929, (acei aş dată cand a . 

Din textul acestui articol care fost pus telegrafic In disponiblH
este de strictă interpretare, ne- tate pentru drepturile ce n'avea). . 
fiind susceptibil de a I se da !llt Cum pentru funcţiunea ce s'a 
Inteles din tot cuprinsul legii, atribuit O-lui Giurgiu se cere al
rezultă că la data t"cadrărei, tora titluri academice, tntrebăm 
funcţionarul trebue să posede onoratul Minister de Interne şi pe 
pregătirea ce se cere. şi mai onoratul său reprezentat şi . 

Privind tabloul de functionarii autor al legii DI. D. R loanjţescu, . 
poliţieneşti tncadraţi la Chestura dacă tn felul acesta Inţelege O-sa: 
de Poliţie a Municipiului Arad, aplicarea legH administrative tn 
am rămas surprins de modul ceeace priveşte Incadrarea func- t 
cum a fost Incadrat OI Giurgiu ţtonartlor poliţIeneşti.· f 
Romul, despre care M. Of. spune: Şi dacă In felul acesta o In-I 
"OIui Giurgiu Romul politai cI. 1-8 ţeleg Inşişf autorii chemati s-o. 
I se atribue cu titlu definitiv aplice tn toată stricteţea ei, vi 
funcţiunea de Secretar de ches- puteţi Inchipui ce-or face cu ea 
tură el. l-a". celelalte partide care au declarat 

OI. Giurgiu a fost pe vremuri că n-o respectă. . 
Comisar, funcţiune din care a de- Am citit un caz. Un exemplu 
mtsionat in anul 1926. La venirea luat Ia intâmplare nu pentru a 
actualului regim a fost numit di- lovi In cel citat, ci pentru a evi· 
rector diurnist al Prefecturei Pa- denţia strictetea 1) legalităţii· no· .. 
liţief a Municipiului Arad. In ziua ului regim, am putea cita sute de 
de 1 I IX 1929, când a venit la cazuri! 
Arad OI. O. R. loaniţescu Sub- Dar, mal avem timp. 
secretar de Stat tn vederea inca- A. Cloculesca. 

Tiparul TlpograHei Diecezane, Arad 
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