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roleranta minoritătilor din România , , 
In lumina micei flntante pacifice şi a guvernului de azi. 

Vâlva stârnWi de războlnicul 
discurs al p r e mie ruJ u i ma
ghiar. urmată de demersul Mieei 
Intelegeri la Budapesta şi eşecul 
procedurii minorităţilor deja Ma~ 
drid t a repus pe tapetul Europei 
continentale tratamentul de care 
se bucură minorităţile In statele 
succesorjaJe. " 

Fără să mai amintim de cam
pania revlzulrii tratatelor dusă 
cu atât zel de vecinii noştrii a
puseni, campanie care până de 
acum in 50 de ani va fi o impo
sibilitate iar de acolo Inainte va 
deveni o utopie, desfăşurarea 
evenimentelor, politice al căror 
cerc nu se mărgineşte la confe
rinţa economicd a Mieei Intelegeri 
ci are o netăgăduită conexltate 
cu friumfullaburist al Marei Bri
tanii, a avut un adânc răsunet, 
nu atât In orientarea greoaie a 
marilor puteri grupate tn indolente 
mEcanisme internationale, cât tn 
sufletul frământat de nostalgia 
" labei " Sfântului Ştefan, a mino
rităţilor evreo-maghiare din sta
tele Succesoare a babilonului 
Habsburgic. 

Analizând situaţi unea minori
tăţilor orăşeneşti dIn Statele Mieei 
Intelegeri, am găsi acel perfect 
tratament egal ŞI omogen cu ma
joritatea şi care mai mult decât 
indrăsnea să prevadă spiritul tra
tatelor de pace, a inglobat tn mai 
puţin de 10 ani elementul mino
ritar fn sufletul majorităţei eli-

minând ideologia unei atitudini 
disparate sau a unei. asimilărl 
fortate. 

Mai mult decât atât, mai mult 
de cât in celelalte două ţări amice 
toleranţa nesocotită, specific ro
mânească a creiat din elementul 
minoritar un element quasi-do
minant. In dorinta româneascA 
de a Imbrăţişa Intr'o frăţească 
armonie elementul minoritar, ele
mentul romănesc pe alocuri şi 
pretutindeni s'a strivit pe sine 
fnsuşl. A voit să fie cunoscută 
şi lăudată mărinimia sufletului 
românesc, a voit să dovedească 
că sufletul care a gemut şi a 
răbdat iobag pământului unguresc 
ştie să iubească şi ştie să uite 
pocnetul biciului călăilor săi şi 
a oaselor frânte In roată a fra-
ţilor săi. ' 

Dar Budapesta n'a Inteles. 
Statele amice au prevăzut şi 

prevăd incă primejdia toleranţei 
româneşti. Mica Intelegere a ho· 
tărât actiune ~i atitudine similară 
in toate manifestările externe a ra
porturilor cu minorităţile ~i cu statul 
Ungar, şi a tncheerii la acelaş 
nivel a litigiilor patrimoniale cu 
tara care din chestiunea clară a 
suveranitătii inviolabilă a tărilor 
vecine vrea să cloplească un 
perpetuu piedestal de agitare şi 
declinare spre arbitrarea curţii 
din Haga. 

Nenorocitul sistem prin care 
guvernul de astăzi incăpătinat şi 

Pentru neam şi pentru (jege 
fragmente din discursul părintelui fost senator Dr. Gh. Ciuhandu 
P. S. S. EplscofJul grtco-cafolic ro

nrdn al Gherlti Iuliu Hossu: Părinte 
Ciuhandu ce latIfundii au fost ]a 
Oherla? La Gherla no 8 fost nici o 
palmA de pământ, cI Gherla cea mal 
mare eparhie din Ardeal, şi intre cele 
ortodoxe şi totre cele unite, care nu
măra 600 de mII de suflete a fost im
proprletarlU ca o saUl de jughere, 
acum deabl', tn urma reformei a
grare, pentrucă nu a posedat nici UD 

jug!r de pământ. Erau doar câţiva 
stânjeni de grădină lângă reşedinţa 

eplscopească, incolo nu era nici ba
rem cât să ţie o vaci, nici de unde 
să Iei fân să-I dai dp mâncare. Acesta 
este adevărul. Ori d' ta vorbeşti acum 
de catolicism in general, care dispune 
de mlllarde şi te ascultă CU atâta a
tentiutte ,l cu toată increderea acest 
Senat al României.· Ori, eu rectifle 
Ou fngăduloia d·lui preşedinte şi a 
d-tale; că episcopia, din Gherla DU 

a aVut. pânA ce a fost iazestrată. in 

urma reformei agrare, cu cele ce sunt 
prevbute ta lege adică 100 jugAre, 
la cari s'au adăugat, in urmă, alte 73 
de jugărt, dar până atunci nu a avut 
nici o palmă. 

Când am fost Dumlt episcop al 
Gherlel, trebuie să şti că pe mine 
m'a ajutat şi m'a susţinut părintele 

meu~ preotul din M laşul-Mare, care 
moştenlse avere părintească de sute 
de aDI. Şase ani de zile am fost ajutat 
dela Mllaş ... (intreruperi), Nu latlfun
dtile de Gherla ... (intreruperi). 

Pi1rintele Gh. Ciuhandu: Ne vom 
inţelege Imediat ce mă veti asculta 
Eu am flicut aluzie nu la starea din 
veacul XX·lea sau veacul al XIX-lea, 
ci la starea din veacul al XVlII· lea 
(în treru peri). 

Eu fac şt Istorie aci (aprobAri). Eu 
am spus, că ceeace este adevărat o 
dovedeşte •.•• 

O voce: Nici DO a existat I 
Pa,lnfel' ah. Ciuhandll: VA rog 

Inpresionant de incapabil a creiat 
precedentul promisiunilor necAn
tArite date mlnorităt lor româneşti 
(deosebit de obrăsnice dealtfel) 
creid astfel situaţiunea intolera
bilă de astăzi, când mincritatea 
ukraineană amenintă majoritatea 
din Bucovina, minoritatea bul
gară pradă majorita tea din Do
brogea . jar minoritatea evreo
maghiari pleacă la Liga Natiunilor 
pentru nerespectarea desiderateJor 
dela Alba-Iulia. 

Călătorul sosit din Jugoslavia 
sau Cehoslovacia este izbit de 
tupeul cu care Se lăfăesc to Ro
mânia mmorltarll plecaţi să im
plore occidentului inlăturarea si
tuaţiunef intolerablle tn care sunt 
trataţi In ţara românească, situa
ţiune pe care prea târziu ne-am 
dat seama ca să ne ruşinăm 
de ea. 

... Şi atunci când ftime cu hu
sari" ungureşU rulează pe ecranele 
Ardealului ,1 astăzi unguresc; 
când jazz-banduri Budapestane 
alungă pts români din cafenele, 
iar românii trebue să vorbească 
urgureşte cu cei ce nu vreau să 
invete limba ţării; un ministru ai 
Banatului insultă conştHn1a 10-
mânească In cel mai unguresc 
oraş al Ardealului. 

Declaraţiunea hotărâtă şi ma
sivă a d-lui Maniu făcută la Si
naia a fost un răspuns dat nă
zuinţelor ungureşti şi ca atare a 

sA Citit Istoria blaerlcU unite de Grama 
şi veţi afla de latifundiile date de im
păratul, la Gherla şi Făgaraş ... 

/. P. S. S. Mliropoldul Bălan: Şi la 
Oradea. 

O voce: Are 400,000 de jugăre I 
Pd,inteJe Gh Ctuhandu: Latlfundllle 

epltropiel greco-catollce din Oradea? 
VIDe vorbii şi despre ele. Dar, pană 
atunci repet: Fără de moşiile biserl· 
ceşti dela Gherla şi Făgăraş nu s'ar 
fi infiripat acolo unirea in măsura 

ştlutA. Apoi fără lattfandllle romano şi 
greco-catollce din B hor, nici diferenţa 
rea sufletească a romanilor din Un
garia propriu zisă şi din Banat, nu ar 
fi putut să treacă aşa numita unire, 
din cupr'nsul Ardealului propriu, in 
Crhsana şi Banat. 

Latifundiui episcop/ei greco-catoiice 
dIn Oradla, obţinând mi se pare fa 
1871 - nn pot verifica momentan şi 
mai precis, d'atu) - latifundlu de in
tindere de 13Y 000 jugăre cada straIe, 
cuprlDzând numai sate şi români Or
todocşi - acest latifundlu a fost 'dat 
episcopie!. .. 

1. P. S. S. Mitropolitul Bd/art: Nu
mai in folosul eplsopiei J, 

avut asentlmentul intregei con
ştiinfl româneşti de pretutindeni. 

Dat nu aceasta este calea pe 
care trebue s'o urmăm. 

Cuvântarea d-Iui Maniu, fără 
sA tncen:ăm să-i micşorăm im .. 
portanţa, este unlndoelnic pa
leativ. Nu pYin cavântări de zile 
mari se repară greşelile pe cari 
acest partid le-a făcut tn trecut. 

Adevăratele mijloace le cu-o 
noaşte fiecare~ sunt felurite dar 
toate perfecte ln eficacitatea lor. 
Să fie IăsatA conştiinţa romA
neascli sA vorbeascA prin fapt~l 
iar acei cari n'au curajul atitudi .. · 
nifor hotărAte, 'sii lase Ittfăptulril~ 
mari pentru cel cari $tiu şi vot 
sA stârpea'scă r3ul acolo unde' 
aceasta va dura mal mult, Iar 
dacA au ţIpat var fi lăsaţi să tfpe'.' 

RAspunsul smerit al Ungarief 
la nota hotăJâtă a demersuluI 
Statelor Mieei Antante şi In spe-' 
dai acea a României se pare cA, 
a liniştit bonomla ministrului no
stru de externe. 

Dar lucrurile nu trebue să se: 
oprească aci. 

Partidele de opozitie s'au de
clarat unanim In pot r i va conti
nuirii oriDăror tratative optante 
sau neoptante t cari bazate fiind 
pe o păgubitoare concesie, jig-, 
nesc profund Suveranitatea noa-, 
stră naţională. Guvernul va tre-. 
bui să t fl tel e a g A că dreptatea 
cauzei noastre a fost unanim re
l:unosclltă şi deci orice concesie 

Pdrinttle Gh. Ciuhandu: ... cu un 
scop bine precizat mu'o bulit papalA 
proprie şi aprobat şi de fl~gele uogar." 
ca fn acest chil>' sA fie mai uşoară a
tragerea romAnilor ortodocşi ia .St ... 
UhN Jal Christos" prin mijlocirea e
piscopului grecq.catolfc ca dOMu feo
da] al locului. 

Aceasta se făcea la 1781. La ince .. 
putul veacului al XIX-lea, impăratul fA
cea, cu acelaş scop prozelftlstlc, ur
mătorul aranjament: schimba anumite 
bunuri ale bisericei catolice din Nor~' 
dul UngarIei cu altele din Baaat. la. 
chipol acesta s'au plasat in Banat a
verile fondulai reHglonar catolic, ca 
destlnatlea specificA de a propaga cre
dinţa catoUcă. A şi propagat-o, că ne-a 
desbinat sufleteşte Banatul, până ati .. 
Metoadele acestea le-am arătat in 
lucrarea mea despre averile catolice 
,1 despre rostul distribuirei şi oper .. ; 
ţfunile lor prozellsUce. Deci, numai dau 
alte InformatII aci, el trec direct 1. 
teza de aCtualttate: cA, din punct d~ 
vedere catolic e prei inteles, dece ca· 

, tollclt, fări deosebire' de rit şi de na·' 
'ţlonalltate, luptă din tăsput~rf ca i
ceste averi 8ă le rămlnă lor, ,i ca 

i 
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in plus ereiază o situaţiune di
ficilă statelor amice ameninţate 
astfel de precendentul aceloraş re
vendicărI. 

Prin legături economice se 
tntăresc alianţele, dar alianeţele 
se susţin numai prin atîtudine 
solidară pe acelaş front de mte
rese comune. 

Rolul Mieei Antante pacifice 
este condittonată de rolul Mieei 
An t a n t e răsboinice. Dacă cea 
din urmă va garanta un viitor 
confljct nAscut din joflamabila 
stare de spirit care domină Un
garia de astăzi şi care alăturA 
ei aprobarea interesele statelor 
intrate tn configuraţia nouă a 
vechei Europe, numai atunci Mica 
Antantă pacificA va putea să-şi 
Indeplinească opera pusă in slujba 
păcii. 

Şi până când avem răgazul 
necesar, sun tem dat o r j ca 
neam şi ca amici să aplicăm a
ceiaş tratament minorităţilor şi 
oţelind conştiinţa românească să 
fim gata să ne punem tn slujba 
războiului sau al păcii pentru 
menţinerea Integritătii hotarelor 
statului nostru. 

Aurelian. 

şi el adăpost pentru câteva nopti 
• pottului tărdnimU" ardelene, nu-şi 
vor cuceri şi acolo loc pe vre·un stâlp 
de marmord tot aceşti doi cori fel ai 
scrisului românesc? 1 

In şirul acestor intrebel,; - jard de 
veste - ajungem la marea intrebare: 
Aradul n'a avut oare reprezen tanţl 
marcanti in domiciliul culturii româ
neşti, 'bărbaţi devotaţi uflui ideal, cari 
şi-ar elupta cu drept un loc pe vre·o 
bucată de marmoTd intocmai celor doi 
străini de neamul nostru, dar repre
zentanţi ai (uituril maghiare specific 
ard dane : Fabian şi Csiki Gergely, cari 
tot tn bustati ne zimbesc dintre /rortle 
"luta;'one· ale bulevardului Regelui 
Ferdinand ? I 

Trebuie sd ne mdtturisim un pdcat : 
nesoc~t'm pe cei mal de aproape ai 
noştri şi nu ne place .d ne cerce/dm 
frecutlll, Se just/ică aceastd v.'nd 
- fndeosebJ la noi Aradanli - prin 
japtul, cil dintle conducătonl actuali, 
foarte putini au luat parte activA In 
Irdm~ntdrile culturale romtlneşti de 
n ain te de preluarea imperiului. Şi 
acei, cari pe acele timpuri au stat 
altIturi de reprnentanţil culturII ro
mâneşti de odinloard - specific ară
dand - sunt ni~te suflete curate, 
caractere deschise, dar modeste şi tn~ 
deosebi lipsite de "tupeul" azi atdt de 

bL,t .-- - calacteristie. Din "garda veche- a 

Aradul cultural. 
Din prllegiul desvaliriJ busturllor lai 

Xtnopol şi Coşbuc. cari azi lnt4mpin4 
ca url sutâs semnlfiultill pe cei ct intrd 
tll Palatul nostru cliltura~ mi s'a pilI 
Intrebarea, a leeatul Î strânse cuJtluaie 
DU avut aceşti doi cori/ei ai culturii 
romdneştt cu Aradul rn apeclal? Cum 
de tocmai pe aceşti doi marcanţi In
truchipatori tU gândlrll şi cânteculid 
romântse ,t i-a asumat Aradul ca şi 
pe al săi? 

Ceream sd răspund pentru cel din
tâlu cu lmprejurarea ferlcitd creata de 
ilzlstfa văduvd, care o parte a valo
roasei biblioteci a marelui istoric Xe
nopol a donat.o Palatului nostru, iar 
~8adea Gheorghe-, simpaticul·· bard 
Ilrdelenesc a petrecut nişte placute sări 
cu ArddanU de odinloard pela redacţia 
vechei "Tribune" . Aceste mtc/ coinci
fUnIe aa Ind/ltuU pe cei catl si i-au 
improprietărit pe aceşti mari bdrbaţi 
ai neamlliui to~mai pentru Aradul nos
tru. Oare dacd Q altd pafte a biblia
tecU "Xenopol" va ajunge Intr'un oraş, 
care In aceiaş timp sleur cd va fi dat 

cbestil acestor averi si fle resolvatA ,1 tratatA, nu la lumina zilei, tit Cor-
.. purile leg/ui/oale romllntştl, cari ,i ele 

au un cuvânt de zis, ci la umbra 
tra/atlvelor laturalnice, ale acorduliior 
speciale şi ale Concordatulul cu Papa. 

Dar lucrul acesta ou se poate, ş' 
tlD si subliniez. pe acest nu, din mo
tivele urmAtoare:. este bine ştiut, că 

Dletele ungureşti al căreia moştenitori 
suotem tn parte, au Itlliferaf neintre
rupt ln mater~ de averi bisericeşti 
catollco-ungare. Aşa de pildA legea 
XXldln 1526 orândueşte categoric. ci 
regele, ,1 DU chlrlarhll catolici, au 
dreptul de a dIstribui beneficII ecle
ziasttce. Dieta dela Sebe,ul SAsesc, din 

r 1556, a Interpretat acest drept de dis
pozitie al Statului fn &fa fel. el a luat 
averile catolice prin lege, şi le-. atri
buit Erarlulul de Stat. Iar prin mal 
multe Jegl uDguresti de mal apoi ,'a 
.ubHnl.t la fel dreptul 4e dispozitie 
al leglst.turel angare cu privire la a
verile catoHce, cart, 10 cu de vacanti 
iti vlraa vf'nlturlle to vI.terla tirll ,1 
le tntrebulntau ,1 ta laptele peatra 
aplrarea Iirii la cootra turcilor. 

Aradului Cultural de odin/oard lIom 
gasi preot, învăţdtor,lProjesor, tot atdti 
Intelectuali cari na au fost nle/odatti 
impulzivl, dar cari totdeauna ar fi sel
rit sa dea lcIrnuriri dacă ar fJ fost 
intrebati sau li s'ar Il iuat tn cum
pană sfatul. 

Cea mai eclatantd dovadă de com
pleta disconslderate a traditiilor cul~ 
turale arddane ne-o dd numirea 
strazilor la care trebuia tn primul rând 
luat fn considerare originea şi legAtura 
lor ca o personal/tate marcantă ~;fl 

referinţe afădane. Ca exemplll pot 
aduce o foartt bund şi nlmeritel nu~ 
mire datd strdzii, ce use din Piaţa 
Catedralei - centrul frdmântarUor 
româneşti de odinioard - numitd dupd 
Cii care a cutreerat·o de atâtea-ol' 
traverstJnd piaţa spre redacţia ,,1 ribunel 
Poporului-: loao Rusu-Ş!rlaou. Din 
strada ce poarta numele acestei repre
zentative figuri a culturII s p e c J fi c 
arAdane, se ramlficd azi strada bote
zata Barbu-Şttftinescu Delavrancea. 
Mortle orator, dramaturg şi nuvelist 
este o podoabă a literaturII şi un 
corifeu al culturii roml1neşti şi meritd 

Ne sunt cunoscute de exemplu şi nişte 
dIspozitII ale impArătesel Maria The
resa cu privire la cazul analog al a
verilor eplscopleJ greco-catoJlce din 
Oradl., cind, din venituri .'au repar
tizat de câtre Jmplr!teasa sume pentru 
alte scopuri ca: zidirea ,1 Intreţlnerea 
de blserlcf, parohII şi şcoale. Deci 
averUe catolice, după legI şi d ::Jp! 
porunci rmplrăte~l, au două felurI de 
destinati uni: de Stat ŞI bisericeşti. 

Sub dlspozlttlle Statului stau de a
semeni şi fondurile catolice: cel al 
propagArei religioase catolice şi cel al 
.tudlIlor catoJlce cari, Impreună cu 
averile catolice in terenuri, fac miliarde 
şi miliarde. De acela, ar fi foarte bIne 
,1 chiar rog pe onorat guvern, ca, ro 
cursul deliberărlJor aici io chestia Jegll 
cultelor, să binevoiască a ne lămuri 
asupra intJnderli ,1 valorii bunurilor 
bisericII catollce, pe care le adminis
treazA Statul romlo ,1 vrea acum prin 
CODcordat si le cedeze catollcUor -
ca titlul schimbat - din uzufruct tn 
proprietate catolicI. 

D. Al. lAptdatu, ministrul cultelor 
II arltlor: Imi dai voe. pArinte Cta-

Dare de seamă. sd fe ettrnizat ca nume pentru o strada, I 
dar DU tocmai pentru strada "aceasta" • 
Acestei strdzi Românii bdştinaşi, cu "OrtAcla IIterar!- a elevilor din cr. 
toaleca aVea pe ela maghiară o altd V. şi VI. dela llceul "Molse Nlcoară-

a ţinut in ziua de 20 Iunie a. c. ora 
numire pare-mi-se Lahnu, - ii z;eeau 6 p. m. o şedinţă festivA cu urmAtorul 
"strada Popa Badea". Casa a doua program: 
pe această stradd era ploptetatea 1. Cuvânt de deschIdere - I.jebe-
bldndulul şi veneratului păstor orto- lean el. VI. 

'-
I 
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dox, Gavril Bodea, Iubitul pleot al 1. jebelean arată activitatea "OrtA- ,m: 
Pâmdvenllor. Dece nu s'ar fi putut clei", desf<1şurată In acest an şcolar. ,ro: 
fine cont de. această imprejurare atunci Mulţumeşte Olor Profesori AI. Cons-

~ .., ' tantlnelcu şi Ed. GăvAnescu pentru 
cân.l 1Il popor ia lIlrădăcmat dEJa I onoarea ce ne-a făcut o de a lua 
numirea dalti după tradiţie culturalA, parte Ja şedinţA, apoi declară şedinţă 
şi nu anapoda?l Ori, pe locul azi deschisă şi ae trece la punctele pro
botEZa! Piota Luptei, nainte cu aproape gramului. 
an secol poposeau trăfuriie ca cărbuni 2. Despre M, Eminescu - I. JebIean. 
aduşi de Românaşli noştri dela munte. Iopllnlndu-se 40 ani deJa moartea 
Batrânli noştri din Pârntava şi azi ii !uf M. Eminescu, "OrtAcia literarA'" a 

. • Inchinat ultima S8 şedlntă literară 
zic acelUl loc .. Cărbunari, dece nu comemorArli acestui mare poet al oos-
puteii fi numita acea piată cu aceastd tru, f1nându-,1 de datorie Să-şI am!n
numire atdt de nimerită J Câte şi mai teascA de această mare perSOtlalltate 
cdte exemple de aceastd naturil s'ar dispărută. 
putea da. 1, Jebelean dupăce face o minuţioasă 

şi reali biografie a poetului, trece la 
Se impune cu toatd Idspanderea o activitatea sa, anallzând pe Icurt In-

serutare amtlnunlltd a Aradului Cul- trt'aga sa operă. Arată apoi motivele 
tural de odin/oard ŞI a reprezentantilor Importante pentru cari Doi RomânII 
culturII româneşti traditionale. Unele trebue să De reamintim de marele 
institulii de culturd şi-au luat pefron- nostru poet, sA-1 admirAm şi aă-l re-
tispiciu celt!brele nume de bdrbaţi ca gre

3
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1 I 1 M ' N,' . .4 i D' f 1 TJ .... eagean e c"o ece e av-
a e u Ofse lcoaru Ş lm t,., e , ,- descu - analiză literari G. Bulzan. 
rhindel fărd lnsd ca pe aceşti mari Elevul O. Sulun, dupăce face o 
reprezentanţi ai culturii romdneşti de micA biografie a autorului, trece la 
odinloard să-I facA Indeajuns cun os- analiza aceitul volum de poezII. O-sa 
cutl şi marimi public arddan, cart face câteva citate bJne alese. 
aTe azi pretenţii de cll/turd asumdnd 4, .Apostolli" de Rebreanu - V. 
atdiea ftivoruri dela actualitatea con- Trallescu. 
jucturald, Iărd a aved răddcini fn Elevul V. Tralfescu face o scurti 

It t di'ţl ,-" dd d dare de stamă asupra acestei piese 
cu ura ra ona,u ar an. de teatru. 

Am amitif tn unele din numele tre- 5. ItCorfreDt la limba romlnă" de 
cute despre centrul cultural de od/nl- Mlnulescu - E. Popa. 
oalti glupat tn "Casa Naţlonala- Elevul E, Popa face o comunicare 
ridicata de Românii nO$trl din Pdr- asupra acestui volum dInd câteva 
neava având atunci de conducatori pe observaţII foarte bine prinse referitoare 

la operA şi autor. 
malele filantrop Nicolae Oncu, zialls- Dupl sfârşlrea punctelor din pro ... 
tul Ioan Rusu-Şlrlanu, directorul Mncli gram, OI prof. AI. Constantlnesca, 
,,1Iictolia" Sava Ralcu, toţi trei vred- sfătultorul "Ortăclej- apune că se simte 
nke intruchipari din sbuc/umtJrile cul- multumit de şedlnta de azi care tn
turale ale Arddanilor de odin/oard. coronează munca tntregulul an. D·sa 

arată apoi că tn ultimul timp membrU 
Operele lor săvdrşlte tn Arad pe tert- .Ortâclel- au fost surprinşi de o mare 
nul cultural-economic pefiecare aparte durere provocată de· moartea unuia 
şi cu drept il tndritueşte la vre-un bust, din cel mal activi membrU, O. Dreeln; 
monument ce ne-ar sta nouă, In faţa sfătuieşte pe membrII să aducA oma· 
Arddanilor actuali, cu fruntea Încruntald glul Jor de recunoştinţă marelui Emf-

nucu - 8ngajându-se fiecare să-I 
şi cu privirea severd pl/nd de rtproşuri clteasc! opera fn cursul vacanţei. 
juste: aduceţI-vi aminte de al voştri, 1. jebelean multumeşte,· fn numele 
cari s'au gândit la vlftorul neamului membrilor, Dlui prof. AI. Con,tantl
in care voi azi vă fmbulbaţl saturAodu- nes cu pentru sfaturile date in decuraul 
vă de emanciparea voastră şi uitând şedinţelor şi pentru Imboldul ce nll-a 
cu desăvârşlre de cel cari au fost dat pentru fndrăglrea muncit literare. 

Epuizându·se chestiunile de discutat, 
întradevăr reprezentanti al Aradului şedinţa se ridică la ora 71/ 2 p. m. 
Cultural! 

Pr. C. Tuf'icu. 

handu? Fiindcă al adus aceastA ches
tiune, ţin să daa câteva lămuriri asu
pra intlnderU averilor fondului rellglo
oar şi al fondului scolaatlc. Inventarul 
se răseşte la Ministerul Domeniilor, 
unde vă stA la dispozitie. Iar daci 
volti sA şti tI cari lunt veniturile, aflati 
ci sunt de 3 mlJloane lei hârtie. in 
valut! actuali. 

Aşa Incit afirmaţia dv., că Statul 
românesc face mat mult decât a făcut 
Statul unguresc şi că prlu Concordat 
aceste averi se mentin, este o aflr
matlune absolut eronati. PrIn Con
cordat se spune ci aceste averi lşl 

pAstreaza sltuatianea juridicA actualA, 
adlcl sunt aJe Statului ,1 d numai 
venitul Jor le oă in admlnlstratlunea 
acelui patrlmonla sacru, care are da
toria ca din venit si acopere trebuln
tele pe care, In mare parte, le Implinea 
astAzi Statul. 

1. P. S. S, MitropOlitul Balan: Imi 
dati voie să vă fac o Intrebare, d-le 
mlnlstra? 

Este Incontestabil ci Statul uora
resenlcl cum nu a recunoacut pen
tru averile cu care a inzeatrat bllerica 

-.......... ---
catolică, vre-UD drept de proprietate. 
Este un lucra Incontestabil aceasta. 
Statul românesc a moştenit dela Sta
tuI unguresc dreptul de proprietate 
asupra acestor averi, date fa folosln,a 
cultului cotollc. 

Ce a făcut Însi Statul romAnesc? 
Deşi aceste averi fi apartin cu drept 
de proprietate, Statul românesc dă 
uzufructuarulul pretul de rAscumpă

rare, ca şi adevAratii Jr proprietari 
expropriaţl. 

Aici Imi place si cred ci nu a fost 
studiatA problema aceasta a proprie
tAtilor bisericeşti. 

Prin urmare, Statul îşi plăte,te pl-
mântuI care-I apartine lui; Statul a 
fAcut prin aceasta o donatlune cultu
lui catolfc tn sumă extraordinar de 
mare. VI puteli InchJpul d-volstre, 
când se vor exproprla cele J39 mII 
de jugăre date tn folosinta episcopie! 
dela Orad!a Mare şi cele 200.000 
date blserlcU romano-catollce din 0-
radia-Mare, ca ,1 alte atâtea juglre 
date canonlcnor dela Oradla- Mire, 
ce food extraordinar de mare le va 
pune din partea Statalulul roml
nesc la dispozitia cultulal catolici 
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'De. uorbă cu badea Gheorghe. 
Dintre şIrurile de trăsuri aruncate pe BI aerlca strămoşească cu preotul el, 

-o stradă laterală, căci pe piaţă mlje- care e singurul sfătuitor cinstit al să
,te deja iarba şi florlceJele "lui Luţa!·, teanulul. 
'vocea b 10 e cun Os cut ă a lui Badea I - Spune, Badeo, că mă interesează, 
,uheorghe mă grăieşte cu un timbru de oarece eu am auzit şi rele de unII 
,mal răguşit ca de oblcelu. II strâng sll'jitcrl al altaruluI. 
ro!na prletlneşte şi il intreb cam În 

glumă: 

i-AI răguşit, strlgându-tl marfa, hai? 
; - Malfa noastră se face mere-pere 
''Pe portle şi alte năpaste cu care ne 
-aldueşte .Iegalltatea"; dar fiindcă era 
'vorb! de răguşeală apoi să-ti destăI

ouesc totn1: am răgnşlt că am cântat... 
- Doar nu te-ai fnscrls io vre· o 

~coală de cantorl. Prin apropIere, nu 
.tlu să fie, cu ştirea mea, aşa ceva -
il intrerup allţându-l spre vorbă ... 

1 -- Ba da este: e şcoala noastră, a 
:ilătenllor deşteptatl. După multe fră
mant!rl pe cari nt le·a adus pe cap'" 
~tirlle schimbate in care trebuie sA 
1rilm, ba apoi atAtea feluri de organl
;z:aţll despre cari ne vorbesc orăşerili 

cari ne cerceteazA cu atAtea interese ••• 
Badea mA la la braţ ,1 ne indrep

: 'tim spre o bancă 51 patern vorbi mal 
in tihnă ca atât mai vArto. când vid 

:.cI Badea vrea sa· mi destAlnulascA 
. ceva important. 

- AI auzit Dta ceva despre pirln
'tele Trifa? 

- Da Il ştiu e redactorul unei foi 
. foarte buoe pentru săteni, foaie care 
i- dupa cât ştiu - se tipăreşte in 
: .20.000 exemplare .Lumina Satelor*, 
.$pun şI ea ce ştia despre acea sti ga
,zeti săptAmânali ce apare tn Siblia. 

- Aşa; acea luminA este foarte tre. 
r:bulncloasă penlru Intunericul satelor 
; "noastre mai ales decand au inceput 
f:sl pesculalcA prin tulbure şi Intuneric 
! atatl straini cari otrAvesc sufletul ro
i 1IlAnesc de bun creştin ,111 duc in atl
i "tea r'tăclrl. Cred ci al auzit şi Dta 
: despre aşa zişII "pocăiţl*, "adventlşU·, 

ba au Inceput şi nişte aşa numiţi "nl
zarel·, "penllcostaU- şi ştle·1 vina lor 
ce fel de bazaconllj apoi veni politica 
fi ea cu .volnlcll· el, aşa cA ou mal 
,1Itlam de biet capul nostru pe la sate ... 

- ŞI veni "Lumina Satelor* ,1 vă 
JumlnA - Il intrerup cu un rAI prle
tlnesc. 

- Nu râde, cA aşa-I, cum it' zic. 
.Lumlol Satelor* ne-a d~schis ochU 
,şI 01 l·a indreptat spre aceea ce ne.a 
mat rămas Singură credincioasă prin 
atatea sdrunclnărl prin câte am trecut: 

Părintele a. Ciuhandu: Pentru a 
fovedera fi mal bine altuatla, n'am 
decit sA IncheIa acelite ordine de 
Ide', arltând unele dispoziţII din 
.Codex jurls canonfcl- deJa 1918 al 
Romei, in legături cu câteva preve
deri din Concordat. Prin canonul sAu 
100, biserica catolică, fn colectivita
tea sa intreagA, pretinde IA albi 
:personalltate juridIcA ,1 aoume din 
drept diviD; deci peste aatorlfatea şi 
Suveranitatea legislativA a oricărui 

Stat. AceastA conceptle la mod fatal, 
a trecut ,1 in art. IX din Concordat. 
.care este conseelnţa acestei teze ia 
raport mal strâns cu averile catoli
ce? Ne lAmuresc canoanele noul 
.. le RomeI. DupA canon 1495 biserica 
catolici şi sfAntul Scaun au drept 
nativ, să câştlge, d sdlpAncllcl ,1 
al administreze, independeot de pu
terea Statului, bunuri pAmlnteştl pen-
1ru Icopurile sale. Jar dupA canOD 

, 1.501, la ca.z dacA fnceatl o persoanA 
moralA blserlceascl, averea el trece 
la persoana morali ecleziastic. Imt
dlat Superioară. Clei pe Icara fixati 
ta an. IX din CODcordat, toate ave-

- Vor fi şi de acela, vina lor; dar 
pentru aceasta de ce să mă lapăd eu 
de Biserică? Poate fi ea păcătoasA? 
Ea care n~-a ţinut două mII de ani in 
viaţă ca Români pe a ~este plaiuri, prin
tre atâţl străini, cari voiau sA ne tn· 
ghItit. " Ea ca o mamă ocrotitoare ne 
aduna sub aripile sale blnecuvalltate. 

Badea s'a emotionat, io ochi fi mija 
o mărgea scifplcoasă: o lacrimă. Imi 
veneă sA-1 imbriţlşez zlcându*l: 

- Suflete curat şi sfânt al Rom!
nulul, Tu trebuie să trezeşti " pe cel 
lâncezit al meu, al ilDtelectualulul ro
mâo! 

DupA UD oftat reculegându.se din 
din aceuta emotie binefăcătoare con
tinui: 

- ŞI ne-am tnrolat to "Oastea Dom
nulul" care luptă pentru Izbânda BI
sericII noastre ortodoxe trtzlnd deo
potrivA pe păstor şi pe turmA contra 
duşmanului, care amenlntă această ce· 
tătule până azt oeblrultA. Dupi sluj
bele bisericeşti la care deacum nalote 
venim rtgulat, trecem in sala ,coalei 
,1 acolo cu părintele -rn frunte cetlm 
din cartea sfântă, invItAm cAntărlle bl. 
serlceştl şi ne curAtlm sufletele vorbind 
despre lucruri pline de Iubire creştl

neas:J, atArp[nd ura, patima şi riul pe 
cari satana le-a trimis cu .legheoanele* 
luI. Contra oştirilor Satanei, care ne 
face din om, neom, luăm 001 "ostaşU· 
lupta iodlrjită. Câtă linişte ,1 tndestu
Iare lufletească am de când in locul 
bir t u lui unde petreceam dumlneca 
după masă, mA duc la şcoala noastrd, 
unde ne intrunlm .OstaşlI Domnulul*. 

Badea Gheorghe vorbea nainte cu 
insufleţire. Prlvlndu-I in fata-I din care 
radia credinţa ca un belşug viu, mi 
slmieam atât de mic şi sterp. Ce va
loreazl marile cuceriri ale ştlloţll, care 
iti surmeneazll Intelectul şi te deter
mină spre atâtea crime morale şi ma
teriale, dud al io fatA această comoară 
nesăbuită, depozltatA ia suflet şi di~ 
tătoare de atâta mângălere pe cărările 
spinoase ale acestei vieţi grele de 
purtat. 

- Badeo, lţl strâng mâna fellcltAn-

rIIe catolice din România - In caz 
de tncetarea cultului catolic - s'ar 
putea urca până să treacA În proprie
tatea bisericii catolice colective şi a 
Sfântului Scaun, daci am primi Con
cordatul şi nu ne am lagrAdl prin 
tosl,1 lrgea cultelor. Ce altă edificare 
ne mal trebuieşte, d-lor senatori, a
supra chestlunei averilor catolice dela 
noi şi asupra Concordatulul? 

Statul Dngar, al căruia moştenitor 

prin arme ,i prin tratate de pace este 
Statul romAa. nici când nu s'a arltat 
gata Iă cedeze bisericII romano-cato
IJce fi greco-catollce colosale le averi 
ce sllb Intrebare administrate pAnă ia 
sfârşit de Statul ungar. Organele le
gislative unllre, ele fnseşl, fncl s'au 
ocupat de cheltla acestullltlgfu dintre 
biserici fi Statul uogar, dar nu l'au 
deci •• Iar noi 11-1 decidem ca iDcon. 
jurul Legislative! printr'un Concordat 
,i si le cedlm. aşa u,or şi Integral, 
bisericII catolice? Pe ce temei? Se 
poate aceasta? •. 

1. P. S. S. Mitropol/fuI1ransilvanJel, 
Banatului şt al ţinuturilor UIl/!llrtnt 
10000tte dt tomDnI, Nicolae Bdhzn: La 

du-te că al găsIt calea ce duce la fe
ricire şi iti promit că şi eu mă Ivolu 
nlzul să m! urc la inAltime. pe care 
te văd azi - 11 zisei strângându-i mâna, 
Iar el ca şi o blnecuvântare imI rosti: 

- "Bunul Dumnezeu sl·tt ajute ,1 
dtale, dle-. - el. -

4"'_ .... __ 

Pentru selectionarea , 
funcţionarilor de stat. 

(atena preei zări. 
celor ce ne caulă In foate cusur. 
, Un ziar unguresc constată cu ne
spusă surprindere, el presa liberală 

s'a exprimat tn termeni elogloşt la 
adresa domnului Manlu, cu prilejul 
vorbirii tlnută la Sinaia 

O destlusie mal mult peotru cel 
cari ar prefera o stare permanentă de 
fratlcld românesc. Un semo de intre-

Un confrate ariJdan cerea să se bare monopolizatorllor patriotismului 
tnchidd birourile publice in calea re- românesc şi uo prilej de a se afirma 
porterilor presei unl!ureşti. Noi credem, tncl odată cea mal desăvârşltA soll
ca nu e nevoie sa se inchldd birourile, darltate intre toate partidele politice 
ci - acuma, ca prilejul reducerii nu- din România, tn materie de Interese na
maru/ul funcţionarilor de stat - sa tlonal patriotice. 
jie daţi ajard din slujba toţi juncţi- Duşmanii noştri fătlşl sau dosnlcl 
onar/i, cari mâncând pâinea statului din cuprinsul hotarelor Iau dincolo 
nu se ţin de treaM, ci se îndeletnicesc de frontiere, vor Intelege tn sfârşit 
tn birouri cu creiere a de platforme că ori decâteorl va tndrăsnl cineva 
politice, căutând popularitatea prin orice si atingi Idea IntegrltAţll teritoriului 
mijloce. Printre aceştia f# Tecruteazd romAnesc de astăzi, va ridica contra 
ziariştii ungU1i manechinelt de stat la sa toatl suflarea romAoeascA, fArl 
taijas prin blTourL Unii sunt vinovaţi deosblrl politice. umogenA tn abplraţll 
de a mt şti sd-# stăpâneascd limba, şI gata si-şi apere pâol la ultima 
alţii sunt gâdilaţi de orgoliul numelui I picitură de .aDge hotarul Cltcerlt tot 
tipărit In ziarele ungureştl, dar toţi prin lange. . 
deopotriva se simt mat atraşt de limba Uo Ictual ministru a lAsat si pla
c?re nu-i Obliga sa inviţe şi o erama- neze pArerea, ci RomAnia mare a tOlt 
tica romdneasca. ("Aştlg la loteria sorţII. A emis aceasta 

Se ştie, ca· recrutarea luncţlonarilol plrere Intr'o clipi de amărAclune 0-

de stat nil a resplctat prea mult ne- pozlţlonlstl, dar ~ Ilgur a regretat 
voia de a avea slujbaşi conştienţi de deajuns aceasta gafă. Primul mlnlstra 
rolul lor şt din punct de vedere al al tlrll tn vorbirea lui dela Sinaia 
obligaţiunilor naţional patrlotiCl. E fixe azi In cuvinte Istorice legltlmlta~ 
timpul tnsa ca sd Înceapd selecţionarea tea actualelor noutre hotare. Opriti 
lor pot/ivit inleleselor superioare de o clipi din torentul rlsbolrltor politice 
stat. Sd dispara jllncţJonarul care In Inerente stArilor de pace şi indeosebi 
timp de zece ani n'a putut tnvdţa ro- Iplrltulul latin, noi opoziţia deJa Ora
mdneşte, sau prejerd sd vorbeascd In nlta de Vest a ţărII aducem - pentru 
birourile ojiciale o lJmbd care poartd cuvintele rostite la Sinaia - salatul 
tu sine o culturc! de Imprllmut, strtind nostru şefului guvernului, salut tn care 
intereselor româneşti. le cuprinde şI un avertIsment adresat 

Nu tnţelrl!em sd imltdm pilda şovt- acelor minorităţi. cari ,I-au fi cut un 
nlsmului Ilnguresc, dor credem, ca este ICOP din Intrigi fi uneltiri vrljmaşe. 
timpul suprem ca sd tncetdm cu de-
magogia Inlernationalismului pe teri- ..,.... .. ... • ._- r ... ,t, 
toriul statului naţional romOn, dema
gogia care ne-a transjormat birourile 
publice In tam uri babiJonJene şi a in
curajat minolităţile sd interpreteze in
gădulnta noastld excesilla drept prostit 
şi laşitate. 

Un funcţionar de stat nu trebue sd 
fie simplu manechin automat, ci jactor 
conştient de o răspundere naţional pa
triotied tn limita postUlui şi atribaţi

uni/oI sale deţindtoare a unei particele 
din puterea statlllui, care ti pldteşte. 

...-.. ..• 
dispoziţia cultului catolic I Repet ce 
spunea părintele Cluhandu: nu suntem 
Invidioşi fIIndcă I-se cedeazl,Insl ne 
punem intrebarea: De ce un cult, dintre 
cele minoritare, din ţarA este tratat 
in măsura aceasta excepţională de dAr
Dlclle şi ee ce pe seama bisericii nea
mului nostru românesc nu-I pune Sta
tui la dispoziţie această largă munl
fi cenţI? Este adevArat, d-le ministru, 
ci peotru averea care-I apartine, cu 
titlul de proprietate, Staul romln ti 
dA despăgubiri? 

D. Al. Lapedatu, min/stuul cultelor 
şi artelor: SA vă dau expllcatlunl: am 
fost Intrebat asupra soartei averilor 
rellglonare ,1 confesionale. Acestea 
sunt şi rămAn ale StatuluI. Averi apar
ţlolnd eplscopltlor şi celorlalte blse· 
rlcl romanQo-catollce şi despre cari 
spuneţi el Statul le cedeazA cu uşu

rlntl bisericilor catolice, daci aceasta 
a fost caracterul acestor averi, DU aşi 

putea al afirm aceasta, dar pot si a
firm el acel care trebuia al Itudieze 
problema elte marele afat dela Sibiu, 
In care ati fOlt ,1 d-voaatrl. 

1. P. S. S. Mitropolitul Transilvaniei, 

Clu~ul liari~tilor din Hra~ 
int~is. 

Ministrul de interne sesizat de in
tervenţiile alltorittJţiJor arddane. a ln
chis pentru totdeauna clubul cart. se 
transjormase in trlpou şi loc de lntâl
nire acelol certaţi cu idela de pace 
intre minoritari şi neamul românesc. ., . . 
Banatului şi al tinuturilor unguTene 
locuite de romdn/, Nicolae Billan; Aţi 
scăpat prin tangeotl. 

D. Al. Lapedatu, ministrul cultelor Şi 
artelor: Nu venlil s'o aruncati asupra 
Statului romAnesc. f1!ndcă d-voastre 
aţi fAcut această lege. 

P. S. S. Episcopul ortodox român al 
Orad/ei Mari, Roman Clorogariu: Au 
flicut-o acel cari erau Interesati. 

Parintele ah. Ciuhandlt: O-lor se
natori, eu Iau cu multumire cunoştinţA 
de declaraţluuea d-Iul ministru, ci a
ceste averi luot proprletatel Statului 
şi nici nu doream al fie altfel, fiindcă 
aşa a fOlt ,i sub ItlpAolrea unga
rească • 

La 1871, cAnd se tlnea un congres 
catolic ungar la Buda-Pesta, cu scop 
de a Infiripa autonomia catolici, des
tinati a lua În primire ,1 averile ca
tolice - atunci membrul r:oDgreaulul 
Kcillay OdOo spunea ci acele averi 
nu pot trece exclusiv tn proprietatea 
catolicilor, deOArece la ele au dreptul ,1 alti cetiţenl necatollel ca de exemplu 
la fondul studiilor catolice, din care 
au trai, - xlcem noi - un ajutor ,1 

ADt 
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Dincolo de granitele de vest a ţlrlf, 1 tot mal temerarl a ungurilor din ţarl 

la vecinII noştri maghiari, domneşte I care se organIzează in fleştecare co
O DespusA ş' febrlll activitate natlo- mud sub stema partidului maghiar 
Dală. Poporul de 7 milioane alul Ha- cu scopul blnepreclzat, şi atunci avem 
dur, - care o mfe de ani a fost oblş- (» IcoanA fideli şt clarI a Iltaaţlet, 

nult si fie stăpAn tiran a altor po- mal mult ca " perlculoasi. 
poare aamerlceşte de 2-orl aşa ca ŞI fatA de aceastA primejdie ce 
ungurlt, - odati cu capul nu vOle,te facem noi, ce fat:e guvernul român 
• se supune judecăţII drepte a I,to- pentru apirarea Intereselor noaste na
rlel, - care a rupt pe vecie lanturl- tlonlle? 
lor tirlnlel buni ce. Insufleţlrea naţionali a noastrl de 

Toate InltituţUle lor de stat şi par.. odinioarA a dispArut şi este tnlocultl 
ticulare, parlament, biserici, ,coali, cu luptA fratlcldA de politIci de par
teatru, pred, dlplomalla ,1 adunAri ffd; ziarele noastre tn loc de-a apara 
poporale, radio, etc, servesc UD slogur Interesele noastre nationale, cu puţini 
8COP: stimularea Ideii bolnAvh;loase excepJle, fşl umplu eololllele cu ţlga
pană Ja paroxism de a rdace stă- Dia de personale şi de partid, aşa ci 
piulrea uogarilor din Carpati până la fArl exagerare şi cu adâneA amArl
Mria. clune putem s pun e 1:1 lufleteşte 

La el la tarA, prin biserici, ,coali, suntem complect desbinaţi dela palate 
,..ell, teatru şi .dunl~1 poporale, po- tncepând panl la coclobele ţArăne,U 
poral mal,hlar f~stte d

t 
cJa

d 
Pl regtlut pa ani. toti suntem intr'o IncAierare generalA 

'a parox am 'u le e, e e a m c· p n . 
1. tr '1 j d olt I a luptelor politice ,1 sociale. .... are pen Il revaD'" 1) e e mA ne 
pe cale z.larlltlci • ziarelor ,1 a cir- Şi li face apoi guvernul pentru a-
IUor trimise la noi ia tari f. prla păra.rea Interuelor nationale? 
lervlcJul de radio ifl pregăteşte intr'o AJun, la putere prin fluturltea stea-

tx f ld blJ ll .1 II gului democraţiei, paradeui cu IdeUe arma Q orm A • pe conna. ona. 
lor li i lAt 1 llb at d democratice, fări considerare la pri-r. ma, p. p m.n u e er e , .; 1 
.ub cidUul implntenat, el la ziua mc)dolrea intereaelor noutre na .. ona et 

ILI x t +1 J t j a deschis larg graniţele tlril pentru. ,el mare Sa- pun. pe o t a pos u . 
1_ tr I bA d I 1 +1 • da drumul tuturor flţulcl10r strllne Nr pen u r. An • cauze or Ba, o .. 
aale. care fac propllandllrldenti, - numai 

Actiunea aceasta sAlbatecă de lre- ea Iii poatl fi preamirlt ci este prie
dentism devine tot mal indrlzneaţă teDul presei, a dat poslbUltatf pentru 
,. ici colea incepe a-şi arita roadele. propagandA Iredentel dela Budapesta 

Nu vorbim de Rotherrmr cu pălăria chiar la Doi acasi prin radio des fii o
intr'o ureche ,1 fotografiat ca paharul ţ1nd controluA aCHtuia, adeafUnp' 
de vlschi in mână, nu vorbim de ml- ulUa aplrlrel uatloaale la frontiera. 
trallerele introdase clandestin la St Dumai ea si in ridice olane de prua 
Oothard. &ă amintim tnsi cutez.anta Itrllnl de Internele no •• tre aatlonale. 
prim mlaistruhll uogur, contelul Bet- Frazeologla democraţiei false ş' pentru 
le bea, care in calitate de şef al gu- interesele mescblne de partid. a ficut 
verouhll ungurelc spune ca eroII un- posibili organizarea tredenlel sub 
guri cu cel vII impreunA vor o slo- scutul de partid politic. 
guri coroana pt' mormintul lor: co- Un ministru demOtratic teozof a SpUI, 

roaDa Carpaţilor. el România mare a fost tlelată DU 

sa amintim namal IprljlnuJ cllplo- prin jertfa celor SOO.CJOO erof, - ci 
mitIc dat de sora noastrA italia ml,- namll de Duo; - Da credem t:i arc 
clrll revizioniste; al _Augăm succesul dreptate tn aeeastA privinţA, - dar tu 
intrigilor dlplomatfce dela Madrid a orice Imprejurare acest dom. minlatra 
ccntelul Betlehen. şi să inchelăm cu poate spune ci România - Mare 
declaraţiile lui Macdonald, ajunl ferl- utău este aplratl allmal ,1 numai 
citul fef de guvern a mareI noastre de tnsu$i buna} ,1 prea mUostlvuJ 
allate Anglia., care nu şUu din ce sta. DamDfZeu. 
tlsUcă spune cA ungurII au majorl- Dr. Alexandru LazdT 
tatea populaţIei in Ardeal şi apoi IA a4votG/, Ioa' d,pllfal 

Intreglm această icoană cu paşI rea 

biserica ortodoxA romAnI, dela afar
,itul veaculDi XVIII, pânA la jamAtatea 
celui XlX. 

D. ministru de acum al cultelor era 
td anU trecuţI, pe o ma' buni cale 
decllt aceea 10 care fa împins Con
cordatul semnat, pe care l·a mo,tenlt, 
Era vorba, mai anii trecuti când mI
Dlstrul cultelor 90la aă aibă o orIen
tare asupra originii proporţiilor ,1 des
tlnatlunli aVerilor bisericeşti a tutaror 
cultelor. Atunci am primit şi ea o 0-

onoratoare misiune: să asist la o con
sfAtuire in minister peDtru a găsi chi
pul fo eare să se faci cercetArile şi 

hdormaţille dorite. Raportul şi pro
punerile mele au fost primite. S'au 
Inceput lucrările Informative, pe io
treaga intindere a tarii, dar ele pe cat 
ştlo DU au Iost termtnat~ sau, cel pu
lin, nu s'au tras cocluzll practice dia 
Informatiile adunate. Era vorba să lac 
parte, e .. şi ca altII totre cari ŞI d. 
profesor universItar O. Ohibu, care ate 
foarte pretioase contrIbutII Informative 
tn materii, In lucrarea sa "Catollcis" 
mal unguresc in Transl1vania şi po
Uuca rellgioasl a Statului romAn" -

zi€ eram deslgnail si H«IR parte 
dintr'o comlslune, care si studieze 
materialul intrat ,1 să cAutAm solutiile 
necesare pe intelesul intereselor Sta
tului român, bIne tnteles. Comlsiunea 
tnsl na a foat intrunitl. Lacrul ce era 
să I-se dea nu s'a făcat •.• 

Deschidelea cfJTciumeloT In zilele cU 
târgurl silplilmânale. 

Camera de Comert şi de Industrie 
din Arad, aduce la cunoştinţă cdor 
Interesaţi, cA MInisterul MuncII cu ordi
nul No. 23717 a aprobat, ca localu
rile de cârciumA din comunele rurale 
şi urbane sa poată ţine deschis tn 
~llele de lucru, chiar dacA in acele 
z.lle au loc tArguri sâptămânale. 

Ce tiţi şi răspânditi ziarul 

"Tribuna Nouă" 

Apel 

către foştii Intemnitati şi In
ternaţi pol iti c i in decursul 
războiului din Judeţul şi ora-

şul Arad. 
Am oIl,Oare a-ruga fn baza autorl

zaţlonei primite din partea comitetului 
UniunII fostelor Intemnltaţl şi interoaţl 
politici din oraşul şI judeţul Arad. se 
blnevolascl a ne Jncunoştlnţa in scris 
pe adresa de mal jos datele persona
le descriind totodată intru un scurt 
memoriu motivele şi ImprejurArile In
tre cari IU fost inclşl sau Internati 
IndkAnd ,1 locali tata precum şi ortacii 
cu cari au fost iochlşl sau Internaţi 
tn decursul risboiulul. 

Pentru uşurarea procedurel şi scu
tirea fOftlIor Intemnllaţt şi Internaţi de 
multi corespondenti gasesc de bine 
ca in fiecare comuni să se strbgl 
toate memoriile de cAtre Domnii pre
oţi sau InvAtAtorI. pe care ti rugăm 
sA le dea mânA de ajntor ţlranllor 
foşti închl,1 fi internati, şi să mHe 
trimeată pe adresa mea de mal JOI. 

Având in vedere marea Importanţă 
a organizării foştilor Intemnitati şi In
ternaţi politici, rog pe toti domni pre
oti, notarl comunali şi invătătorl ca 
să comunice acest apel cu lcela des
pre care aa cunoştlntA, că au fost 
tntemnltatl sau Internaţi, d!odu-Ie mânl 
de ajator la facerea memoriilor. 

Aceste memorII şi Jnştlntări rugăm 
si 01 se trimită cAt mal degrabă pen
tru a putea convoca adunarea gene
rală a secţIuni Arad .pre a ne putea 
orranlza. 

Arad, la 20 Iunie 1929, 

Cu stlmâ: 
Constantin Popa. 

Conslllerui cultural al 
Municipiului Arad, fost Intem

nltat ,1 luternat poBUc. 

Conferintă pastorală. 
Preotii protopoplatulul Arad tn ziua 

de 20 Iuaie a. c. s'au Intrun;t ro con
ferinţă pastorali. E de Insemnat ci 
preoţtt se intrunesc tn cadre oficiale 
la astfel de\! conferinţe, de doul ori 
pe an. PrimAvara se discută chestiuni 
pastorale. Iar toamna chestiuni didac
tice, in leglturl cu catehlzarea. Peatru 
fiecare se dA preotilor o temi spre I 

o .tudla dupA cArţlle cele mal DOU 

apirute ş' spre a o delltolta tn scris. 
In conferintA le citesc cele mal cu
prinzAtoare ,i dpol se pun In discuţie 
atat lucrlrlle tn sine, cât şi tema insă,. 

In conferinţa din 20 Iunie s'au pre
zentat lucrări temeinic prtgătlte şi 

discuţiile au fost la un nivel inalt. 
PreotII stau departat imbogătltl in ca
noştlnte ş' cu o nouă putere duhov
nicească pentru pbtorirea atât de grea 
zilele noastre. 

Afarl de cadrele oficiale despre eare 
pomenlsem, preoţii mal ţin conferinte 
sau intruniri fa cadrele organizatiei 
numiti Asocfaţ'a Clerului "Andrei Şa
guna·. Acestea se tin pe despărti

minte, cari corăspund protopoplatelor, 
pe sectii, cart corhpund Eparhtllor, 
apoi tn congrese pe mitropolie. ŞI io 
aceste se discută chestiuni de ordin 
pastoral şi didactic şi prin urmare an 
acelaş scop ca şi cele ordonate de 
autorităţile blser:ceştl. 

Raportor. .............. 
CREMA DE FAŢA 

"MAR GIT" 
De vânzare pretutindeni .......... .,., 

TIparul Tlp'ograflel DleCezane, Arad 

Nr. ti -
No. 3823/]928. 

Publicaţie de licitaţie 

Subsemnatul portărei judecăto. 
resc aduc la cunoştinţă publică 
fn senzul legii articolul LX. din 
1881 § 102 respectiv XLI din 
1908 § 19 cumcă lucrările urmă~ 
toare: 2 cai, o trăsură, 66 căzl 
pentru porumb, fân, grâu, şi alte 
obiecte cari in urma decisulut 
Nr. 6329 din anul 1928 al jude . 
cătoriei de ocol din Arad s'aQ 
execvat in 1 Septemvrie 1928ta 
favorul execvatorul Upkovltz Iu· 
Iiu din Arad repr. prin advocat 
Dr. R. Coţoiu din Arad pentru in· 
cassarea capitalului de 37000 Lei' 
şi acces, prin execuţie de acope· 
rire şi cari s'au preţuit fn 78900 
Lei se vor vinde prin licitaţie 
publică. I 

Pentru efeptuirea acestei licita-
ţluni pe baza de c i sul u i Nr, 
G. 3823/928 al judecătoriei de ocol 
din Hălmagiu, se fixează terml· 
nul pe 6 Iunie anul J 9291a orele 
1 d. m. to comuna PJeşcuţa 1_ 
domiciliul debitorilor şi toţi cari 
au voie de a cumpăra sunt tnvi
taţi prin acest edict cu observarea' 
aceia, că lucrurile susamintite vor 
fi vândute fn senz:ul legii LX din 
1881 § 107 şi 108 celor cari dau 
mai mu1tt pe lângă solvlrea in 
bani gata şi In caz necesar ~. 
sub preţul de strigare. , i 

Pretenziunea care e de tocasat 
face 37000 lei capUal, dobânzile 
cu 128

/ 0 socotind din 6 Martie 
1928 iar spesele până acum sta"! 
veri te de 6805 IeI. r 

Intrucât mobilele cari ajung Iar 
licitaţie ar fi fost execvate ş!l 
de altii şi acestea şl·ar fi căştiga4 
dreptul de acoperire, licitaţia pte;[ 
zent este ordonată şi AIn favorulr 
acestora In senzul articolului xq 
din 1908 § 20. i 

DaUo Buteni Ia 11 Iunie 1929 1 

V. Popescu. 
portărei. -......... . 

Plata ABONAMENTELOR ~: 
a INSCR1Ţ1UN1LOR publicat~ 
tn • Tribuna Noud" se face nu-i 
mai la BANCA ROMÂNEASCA 
centra chitanţd ce se va liberlf 
imediat. 1. 

r 

In numdrul prtcedent al ziarului am 
sCTis despre o ispravil CI notarulai din: 
Peregul mic, petrecuta la o nunUl -j. 
Suntem in mosurd să a/ăfam că per., 
saana jlgni/ă prin purtarea d-lul no-t 
tar nu a fost doamna sau domn1şoartri 
Conducdtoare a grddlnei de capii, t( 
altd personă - Factm cu plăcere ClI' 
ven,ta rectificaTe. 

• 
fltentiue I 

Domni ofiteri de rezemă cari conl. 
ord. m. SI. m. sunt obligati a se 
prezenta la ulza carnefelor in uni· 
formă sun' rugati a-şi confectiona 

hainele la croiforia 

.. ~oro~an ~tefan 
Str. Ion RUSU şlRlflnu "r. Z f.,. 
furnizorul uniformelor C. f. R . 

.-
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