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ttW1 - -
Pentru Neam şi pentru Lege. I _Apel. 

Mă Intrebuintez de nou de a
cest titlu, a căruia paternitate nu 
vreau să mi- o revcndic, dar care 
tntruchipeazA In modul cel mai 
esenţial şi reuşit ideile conducâ
toare, cari ma preocupă de o 
vreme fncoaci , decând problema 
religioasă din Statul român a 
tntrat şi tn domeniul pohticei 
curente. 

Şi lntr'adevăr, dacă consultăm 
nu numai istoria aproape bimi
lenară a fiintei Poporului nostru, 
ci şi chipul tntruch!pării vieţii 
sale sufleteşti şi religioase, tre
bue să isbească la vedere strânsa 
unire morală dintre criteriile fiin
tei noastre nationale şi cele ale 
religiunei noastre ortodoxe. 

Din prilejul discuţiilor ce au 
urmat in jurul Legii cultelor s'a 
adeverit acest lucru mai pe sus 
de orice îndoială. din partea ce
lor mai multi şi mai de seamă 
vorbitori t in Senat cât si la Ca
meră, şi anume: că originele 
noastre etnico-politice şi reli
gioase sunt concrescute in mod 

. -_.organic şi sunt indisolubil legate 
de olaltă, in intreg cursul istoriei 
noastre. 

.' 

De ce mai revenjm, aşadar, 
asupra chestiunii: asupra aceste1 
dogme istorice, devenită o reali
tate evidentă In viaţa sufletească 
de totdeauna a Poporului nostru? 
Avem, de sine Inteles, suficiente 
temeiuri iustlficatlve, pentru a re
veni mereu la chestiune. 

Pelângă aurul acestei tradiţii, 
care a fost lămurit deplin in fo
cul discuţiilor parlamentare, a 
ieşit la iveală şi o sgurA oare
care: pornirea - şi astădată, nu 
numai la votarea constituţiei, -
din partea tuturor elementelor 
eterogene, minoritare sub rapor
tul etnic- politic şi religios, în po
triva acestei dogme istorice şi a 
acestei concepţii de viaţă a Po-
porului român. . 

Perslstăm deci asupra chestiu~ 
nei, constrânsi de atitudinile, tn 
locul p~im, ale acestor minoritari 
de limbă şi confesiune, dar şi 
pentru motivul, că incep a se 
ivi şi printre noi elemente, cari 
nu au suficientă intelegere isto
rică şi reală asupra lucrurilor şi 
inghit undiţa lozinciror noui, dar 
străine, şi vor să ne fericească 
neamul şi ţara după retetele 
dela străini, şi să ne mântuiască 
sufletele după credinţe, pe cari 
lc-s refuzat Poporul român, In 
totalitatea lui, dealungul tuturor 
veacurilor. 

Noi cei din Ardealul desrobit 
mai ieri avem În aceasta privinţă 
dureroase experienţe, cari nu mai 
trebue să se repeţească. Noi am 
trait, de peste două sute de ani, 
In mijlocul unul dureros şi pri .. 

mejdios proces de desagregare 
sufletească. Şi ceeace ne doare 
mai mult - nu pentru noi, ar
delenii, ci pentru totalItatea Nea
mului şi pentru posibllltăţile noa
stre de viitor - este tocmai fe
nomenul: cd unirea poldied a 
tuturor Românilor nu a reuşit să 
supnme aceasta prdpast:e pri
mejdlOasd; că prăpastia duhov
nicească, dt:slhisă între nOI de 
străini şi pemru ale lor interese, 
are mai curând prospecte de a
dâncire, in numele unei menta
Iltăti străine de acelaş calibru; 
- că solidaritatea noastră su
fletească· religioasă, deci in loc 
de a porni pe cărările restabiLni 
unităţii noastre morale, care a fost 
desfiinţată de Habsburgl la 1698-
1700, se vulnerează acum mai 
nou şi prin pornirea dIstructivă 
a Sectelor, cari se răsfaţă In prea 
ingăduitoare Ţară- RomâneascA. 

lată, de ce ne face plăcere
pe IAngă că avem şi o datorie 
În această privinţă - să conti
nuăm slujba apostolatului pentru 
reîntregirea trontului nostru su
fletesc deodinioară şi restabilirea 
unităţii religioase ortodoxe, la 
care nu vom renunta - pentrucd 
nu putem să renunţăm - 0-
datd cu capul! 

(Continuare In peg. 2'11) 

Am luat con durerea cerceiăşiei, 
cu gândul să ajut din toale puterile 
mele, înăltarea sufletească şi Întă
riree trupească a tineretului nostru, 
una din ultimele dorinţe ale Tatălui 
meu, Marele Rege Ferdinand 1. 

Pentru împlinirea acestei datorii, 
lac apel la voi părinţi. profesori şi 
patroni, cu fUgămintea să ne incre
dinţati copiii voştri. cu asigurarea 
că vioi vom reda plini de viaţă, de 
sănătate, mai entuziaşti şi mai ote
liţi pentru binele Pairiei noastre şi 
al umanităfei. 

\toi copii! veniţi cu drag în mij. 
locul nostru, veti găsi aci dreptatea 
şi ocrotirea noastră, grija neţărmu
rită a ccmandanţilor şi instructorilor 
voştrii, cari doresc să facă din voi 
oameni de bine şi suflete tari, gata 
ori când să se sprijine pe voi scumpa 
noastră tară şi marea cercetăşie a 
umanităt4?i. 

Voi dască i, magistrati. militari. 
preoţi şi oameni de seamă, din ori 
ce ramură de activitate o scumpei 
noastre tări, ajutati-ne în această 
muncă de- întărire şi îndrumare ac
ta;d a tineretului nostru • 

Ajutati eercelăşia! in felul acesta 
veti pregăti intrarea Regelui Mihai 
în rândurile unui timt1et bine îndru
mat. 

12-[-1929. 

Nicolae 
P. R. 

... ce,;t wA ... ,. ..*, - .. $e:" ......... 

"Cu pumnul în Inasă" 
Suratele cu pistrui depe Intmsul Ar- sată adunării naliorlult.. Faimoasa con· 

dealulu!, În cor Cll cele din Sărind~ r, spiTaţie Îi nelinişteşte şi le ctşuneazd 

au simtit că e timpul dt a-şI reclama alOtea rl-pe de sbucium sufletesc. Ii 
drepturile înşirate în re.oluNa dela lntrebdm: re nu vi s'a Intins pe masuta 
Alba-Ittlia. Elt cer irozilol din parla- dorin/tlor din pasaglilt mult trimbitatei 
meni Să amintea$că [)lui Maniu că ele resoluţiuni? 

cunosc catechismul decis/unii din 1 Dtc. Şco(ll~ primare aveţi, mai multe ca 
1918 şi că aşteaptă cu (nfrigural e ,ea~ In alte vremi de blagoslovcnie ttnică: 

II zarea capitoieior privitoare la minori· cu institute secundare v'aţi impânzlt 
Uiti. De cumva, resonanţe de stat şi petecul aşeZării, limba vi-, ocrotită in 
conceptia de inftres superior il vor fm- toate oflciile pentru faptul că şi fIU
pedeca sd se trial aştze pe buturuga vernan/il actual! o lndrugd tot atât de 
janparonadtl, alunci - zic fartatele - bine ca şi voi,ojicionti Şi slujbaşi aVi ţi 
să nil se sfiască a lovi :cu pumnul in Dunăre. Or; nu observaţi cum se trân
masa ministerială, ptetinzând reso'virea tese din funcliunl romilnil, ,i se adut 
grabnica a celor jagdduite. cu taplanut miresmele ar pod/Ole şi 

Spectatori la cele deslănţuite de lim- loeoft.lii lui Moise? Poporul rural s'a 
bu/ia periculoasa a euvernului când s'a împărtaşit de aceleaşl consideratii ae
prins la hora înfrălirii cu toţi Ianoşii I rare ca şi cel român Că nu a primIt 
şi Pddllciostnberghli, şi nevoind să ne I atâta cât era făurit [Il vârtejul gâll.
Încărcăm sufLetuL cu observaţit puţin dului, pe semne, n'a avut norocul să 
usturdtoare pentru acest joc de ritorl- fie aşezat de soarta în comuna Chel
cesc obiceiu electoral, ne facem uoul mac. 
unei paturi 1omâneşti, care nu poate Ce vă mai lpseşte? AI biciuL, cel 
tolera anumite abdicari de demnitate. purtat În mâni o mit de ani, cu cart. 
Factm oeest gest, pelltru a trezi la ne mângă/ali cOnd :ctrşcam, nu drep
realitate pe vointcoşii de acasă, iar tarilt IIsurpate, ci bactil/ca de pânt 
celor din tdrgul tocmelilor sel le afra· mllncită In spasmurile purtării jueulul 
gem atenţia ca in îmbulzelile pretenli- va aduceţi aminte? 
unilor sd nu se trtZească din dtalul Nu e mult de atunci. 1916. 
metropoliet in opa DâmboviţU. Dorobantul se aratase pe crestelt 

Ce pretind mlnorltarii noştrit? Rea· Caroalilor, iar /!roaza de rdsbunare 
lizarta :resoJu/iunilor dela Alba·/ulla vti muia genunchii. In loc de sabie şi 
şi anume p. J. din prOClamatia adrt- (Cont'nua'e-In pag. 3 .• ) 
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Sfichiuiri. 

Un oarecare ... 

Referindu·se la o corespondenţă din Arad 
apărută Într'un ziar din capitală şi semnată 
G, "Românul" Îşi dă pe fată anumite sen· 
timente de simpatie autohtonă pentru .. un 
oarecare domn Găvănescu, proaspăt descirs.~ 
în oraşul acesta îllgJdlJiior şi guzdă di". 
cretd ..... • etc. . 

Acest "proaspăt descins in oraşul acesta 
îngăduitor .•. " are o savoare specială • Oare
care-le domn ...... la eate face aluzie con· 
fratele băştinaş, trebue să fie vre-o jivină 
- fanariotă, desigur! - pripăşită aici pen· 
tru procopseală prin metode fratricide. 

Evident, un astfel de specimen, al cărui 
nume Îţi Rtropşeşte limba când ÎI pronunti, 
nu are ce căuta "în oraşlIl acesta .. gazdă 
discretă", care ain moşi strămoşi ramifici 
listarele vânjoase ale familiilor Cse~sy, Me. 
sarosi, Grigoro"ici, Kautfman, Rouzhubert ... 
etc. 

Dar, acum, că "a descins"". calea "a' 
lea! lată-l insi erijându·se în mentor "ne
cuvincios" (aci redactorul so scuză că in
trebuinţează un astfel de cuvânt Împrumu
tat dintr'un dicţionar românesc: în cel un
guresc nu i a găsit echivalentul) in ceeace· 
pri\'e~tc ,. o ordine a valorilor.. bine ft~ 

xată în conştiinţa opiniei puhlice (le aci". 
Ei nu, că asta·i bună! Dece s-o fi ames· 

-tecând în Iărâţele locale oarecare·le domn l 
Confratele "Românu1" are dreptate. Sus

numitul domn n'are ce căuta .• pe aceste 
plaiuri patriarh ale" I atâta vreme cât com
bate ideile şi nu insultA persoanele. cât 
js~ăleşte articolele pe care le scrie, cât e 
de 2 ani profes,)r titular la liceu ~i P' 
de-asupra Îl mai chiamă şi Găvănescu. 

.. Te pomeneşti .. • 

Poctul Cotru, a fost numit 
ata,at de presă la Milano (Ziarele). 

"Fanarul s'a mutat la Bucureşti-. 
(Mâine de A Cotru~) 

Crrdeam îlltdi că vrei să spui poveşlit 
Şi-abia acum te înţeleg dep 1 a nil: 
- De nu fH/4tai Fanar" 'n Bucureşti 
Cum ajllflgeai tu, oare, la Milano? 

Papistaş. 

"" u - _ue ;t .e .. 
Un confrate ~IÎn ~e zel. 
In legătură cu o punere la punct· 

din numărul precedent al zj uu~ 
lui nostru, confratele naţional-ţă
rănist afirmă, că "DI. Mihai 
Mdrcuş umblă după certificate, 
cari de complezenţi1 nu i se re
fuzd ... " şi fagădueştc că va re
veni. 

OI. M. Mărcuş nu umbră dupA 
nici un certlflcât. A fost vizat 
intr'un articol scris pe un ton 
impertinent. A adus faptul la cu
noştinţa unui patron al "Roml. 
nului- ~ care s-a grăbit s~ pre
zinte scuze şi să se desolidarl-· 
zeze de cele scrise. 

Faptul a fost relatat şi ches-' 
tiunea - pusă la punct Intr'un 
mod destul de civilizat -, putea 
fi inchis3. 

Dar "Românului" se vede dl 
nu- i plac manierele civilizate. Şi 
revine. Cu atât mai bine. Cel' 
cari vor sfârşi prin a umbla ln-: 
tr'adevăr după certificate vor fi' 
insişt comanditaril prea zelosulul 
confrate. 11 avertizăm şi aşteptăm! 
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(Continuare din pag. l·a) şeasc6, cu ca,-e a", trăit, care 
Glasurile cari au răsunat in a facut, ca existenţa şi fiinţa 

acest seoz In Parlamentul Ro- ei să fie una cu existenţa ,i 
mânjei cu prileiul discuţiilor a- cu fiinţa Statului nostru Este 
supra Legii cultelor, sunt pentru adevătat că ullirea dela 1700 
noi mai mult decât un slmplu s'a făcut, aşa cu", a spus d. 
Indemn. Ele sunt expresia unei profesor N. Iorga, In urma 
conştiinţi urzanime a Neamului 'line; fatalităţi de ordin politic, 
nostru, rdsdritd din forma tra-I căci s'a făcut unirea Cfl. ;'mpă
diţiei trecutului nostru şi alimefl- ratul, f.indcă trebu;a să se 
tatd prin cea mai curafd lngri- aco~de oarecari drepturi şi 
jorare pentru viitor. fraţtlor noştri, cari atuncI ti 

o scrisore inedită a Mitropolitului 
Andrei Şaguna 

Ne face plăcere să reproducem erau su.puşi. Dar aeeasttJ cu 
aci un frăţesc şi sugestiv glas de atdt ma, ",,411 ne îndreptăţeşte 
acest fel, al deputatului C. Dd- pe n.oi să finem la reUgia şi 
nescu ce sa auzit la Cameră la cred,nţa noastră, cU ctit frnţii 
discutia Legii cultelor: ' noştri au fost siliţi s6 treacă 

"Trebue să recunoaştem: la alta. credinţă, din moti~e 
credinţa strămoşească, cre~ de ~rdm politi.cJ dar nu din 
dinţa ortodoxă, a fost un stâlp motlve de ordin sufletesc. 
puternic pentru neamul nostru, • Dar. d-Ior) noi respectăm 
in toate timpurile şi a luat principiul de libertate a cre
,arte la toate zilele grele prin dintei şi conştiinţei, aşa cum 

. cari el a trecut. Credinta or- s'a stabilit in Co n st it u ţi e. 
todoxă a fost pentru Statul Credem insă că~ dtJctJ trecutul 

Acest! scrisoare a mltropolltulul 
Andrei Şaguna, face parte din al 111. 
caet, de s;::risorl, singurul păstrat, adre-
8at~ către cavalerul Ioan de Puşclrlu. 

Piln bunăvoloţil Dlut director As
cantu Cr!ş:lIl a ctrul familIe se illru
deşte prin alianţă cu famHia PuşcarUor 

- şi care mi-a pUi la dl~pozltie a
ceste foarte Interesante scrisori, Dot 
să le delU publicIH!ţil. Ele aruncă o 
nouă lumina asupra luptelor duse pen
tru reallzuea organlzlrel puternice 
bisericeşti şi şcolare a Românilor din 
Ardeal şi ne arată in acel aş timp 
strânsa comunltatt" de IdeI şi ;:te
tlune ce unea pe cel doi mari 
fruntaşi: mltropolltul Andrei Şaguoa 

şi pe fostul stegar depe Cimpi. liber
tăill, luan Cavaler de Puşcariu. 

liustrisime t 

Eu dela EXlcutorii am numai una 
harthia oll/clOsa, cale bine o pastrez 
în actele ofliciose mitropolitane. Eu 
voiu urma dupa consiliuL actla la eve,... 
fuala subscriere a vreunui instrument 
despre reprtsenfanll, Că·l iau spre scUn
(ia insel cu rezerva, ca modalitatta aLegeri 
de acum a comlit/ului sd nu pnjuaece 
pentlu IIdtoriu casurilor urmatori 

Ne stau inainte cele mai frumoast 
serM/ori ale Pasei/or şi Sinodului 1, 
arrh!diecezan pe baza Statutului. Mo
mente şi zile epocale după cOflvingerea 
mea, lnet1t mal frumoase şi mai {mII· 
!leţitoare Zile nu ne putem pofti, penw 

truea deaca zilele aceste mari n'au 
aUa fnsemTlătate fdră cea ob!cinuztd 
de preste a·l. eu fnsă altmintrelea judec 
despre ele; pentru pasci zic: cd in acelt 
serba/OIi subăm triumful eliberdril 
luamlilui omenesc din cătuşiele luda
ismulll; şi ale partidelot lUi- ear in 
zilele Sinodului archidlecezan ;Uberarea 
co.nsclintei noastre feliEioase naţionalt 
din cătuşele unul obscurantiam UlZlver
sal confesIOnal, care precdt papismul. 
p.e atât, şi protestant smul ne-au losi 
tl/an. SIt, Eu Qşia dara cu braţie des
chise Ve aştept lubiţt/or şi dorililor D. 
D-ni A/duleanu şi pe V-ta, ca să Iim 
cu tolil parta,U serbatoarti pasciJor 
biserIceşti, d:r fi pascilor rtli/!ionar
nationale 1 

Srbiu la Miercurea mare 1870. 
Andrei M. 

Publicatil dt prof. Ed.1. Găvănetcu. 

nostru, pentru Neamul nostru, credinţei noastre este acela, pe Timpul tinerii sinodului arehldiecezan 
aşa cum este sufletul in trup. carel-J arătai In scurte cuvi"te, se apropie, a~!a dan! 11 timpul căId
Intre credinţa strămoşească, să putem spune CU sufletul toriei Deputaţilor aleşi incă tot mai 
care nu este alta decât cre- deschis şi in mod hotărit, că mult St apropie: de aceea am dorit, 
dinta ortodoxă, şi intre Stat credinta /loastră stră'lHoşeasctJ ca scrisoarea aceasta a mea ca res
a existat o strânsă legătură, este credinţ4 dom in mJt6, a şa puns la cele el mi-ai avut bunătatea 
O intimitate strânsă, aşa cum cum se spune in ConstituţIe, a-mi scrie dm 1714, sd te găsească 
recunoa,te chiar d. ministrII şi să nu ne ferim de a spunc1 acasd, şi să poţi şi pe DI Alduleanu 
al Culteior, In discursul său, că Statul nostru este un ,sfat şi Varga. Aşia dară zic, că eu n'am 
când zace. "Noi am fost un nafional-ortodo$. Pe mine m'a pus pe Dt VarEa de plenipotenţiarul 
Stat national, o,todo~, fiindcă surprins cuvântul spus, nu to meu, ci de pienipottnţiafUl fondului ... ----.".. ............. -.""" ... - ...... --... -""-..... --"".,.,._ ... 
ortodo.xia noastră s'a (1)nfundaţ lege dar in discuţiunea ce sta Gojdufan. Şi că am avut dreptul să 
eli fiinţa etnică a Satului făcut, de Stat laic. Permiteţi-mi Joc ceeasta, se vede, că judecătoria Un cotidian romanesc in Brad. 
Hodr,,". Iar d. raportoT (Dr. să spun, că pentru mine oraş/ana din Pesta fapta mea o au Marţi 5 Februarie c. a aDelrul prl-
10" Matei). in raportul sau "Stat laic" i"semneatllJ ceva r~cunosc~t de legala. e,u. pr.in aceasta mul numU.r al ziarului ,.Renaşterea 
zice: "In tot trecutul nostru cam fără Oun",erse", şi eu n. nam venit in nicio co!rSlUne cu Exe- română'" de sub Direcliunea d-/or V. 
istoric, a existat cea fIIai strânsă pol pricepe: de ce plină la ".ărJ~ cutorii tEstamentului, cdci incă ei n'au Hotdran şi 1. Montan;. 
kgăt.r6 intre Stai, Popo,. si boiu, adeca până la Igl8, pus advoct de testament, şi cdci ei Incd de acum câte."o săpldmâni, c~nd 
Biserică. Sufletul poporului Statul nodru era. Stat naţional- incd. deacea nu altmintrelea tacite au şi-a anunţat aDarijza sub un alt ttllU, 

l
am ura t noului confrate succes dt-

nostru s'a format şi s'a cul- ortodo.:e. 04re, prin faptul că TecU1lOs~ut ~e" DI Varga de advocatul sdvârşft şi viaţa cât mai tndelungatd. 
tivat prin Biserică şi invăţă- s'a mărit Neamul nostru, reU~ fondulUI. Sit. Deşi din primele doua numen apd" 
turBe ei j a existat o legătură gia noastră strămoşească a per- Eu IlU trag cu Executoril teslamen- rllfe nil se prea vedt i"depelf.de_ţ" 
atât de intimă intre Stat şi dut cefJlJ din prestigiul fi din tulul nici un deget în privintia denu- /agdduifă - şi singura chezăşIe a 
BiserIcă, Incât noţiunea de superioritatea ei; ... " mire," leplesentanţilor fondului nici unei lx/stente indelunţafe, prospete şi . . . '. ab6Qlul necesare dt" pu"ct tU ce-
Stat şi Poporul f'oman era. con- • că-mi pasd, tllm/te-vor mie ŞI Epprlor2) de,e rom6nesc - socotim totuşi ca 
hJpită 'n noţiunea de Biserică C spre subscrlere protocolul despre rt- aceste lipsuri sunt inerente greutdţilor 
(}rloao.z6 ,0",4n6". e am mai putea adăoga, a- presentanţi. Eu de aci ved, ca Execu- şi entuziasmulltiiniţial-şi rtpetam ură-

cum, noi cătră aceste frumoase torii nu slau spre înălllmea chemăra rile noastre ziarului, !elicitând În ace/aş 
.' ."lntradevăr, d-Ior - con- cuvinte, car} redau aşa de simplu lor, ci tu ',ă ca unii carii totdeaun timp pe directorii Iil/. 

tlnult deputatul C. Dănescu - şi aşa de plin de cuprins intreaga .. a Chiar dacd &rurlJleret.l RomtJ"tJ 
dacă privim in trecutul istoriei, tradlţ e sufletească i olitică- ~ufost af~r~ de naţ/utre. cilet sunt fOQlte va ramâne un simplu ziar polllie, pe 
vedem că reprezentanţii Bi- ţi lă N I'Ş P d _ JOS cu prIVIrile lor. de-asupra credintelor pOlitice care ne 

senci n totdeauna, in viaţa prdutindeni 11 1) Acest cuv!nt revine des ia scrIsorile cotiduIH rom,4_esc Ir N 
_ '1 t na .ona a eamu U1 nostru e 1-- despart facem aceleaş urărl noului 

politică, au ocupat al doilea sale ca o Intărlre. ., 
loc după Domnitor. In solI' ______________ ~~._G_h~~~~~_~u_. ____ ~ !~~~~~~~~~~~!IOt. • •• 
Mitropolitul ţării ocupă locul -7 ____ o ----~-~-
cel di tAi i it t De vorba'" cu Badea Gheo gh . I pocită românească ne descăleşle. un Domn?toru~uf.e~:empnlenauVmeeml~. r e allul în nemţeşte ne cuminteşte .... - Apoi români de~ai noşlri n'au 
mitropolitul Teoctist, 1n nu.. - Cu prilejul unui banchet - fost 8colo 1 îl intreb mirat. 
mele lui Ştefan cel Mare; - Poate ctor fi fost şi poa.te că 
mitropolitul Eftimie

t 

tn nu.. Imi place să schimb câte.o vorbă 1 fiscaU unguri, nemti, Jidani, vlădici cal· s'or fi ruşinat să \'orbeasdi româneşte ... 
mele lui Mihai Viteazul, şi cu Badea Gheorghe. căct cu mintea vini, popi unitari... vai ce-a mal fost fratele Milru Crişan ne-a. mai mângă-

lui na.lurală judecă faptele după va.- I şi acolo 1 • tiV" 1 t v.... ~ mitropolitul Teofil in numele la o eaca. anco o s faJnl1 şl-or lacul 
loa.rea lor reală fără nici un strop de I - Nu te inteleg bade Gheorghe' de cap Vezi că u sunt . 

lui Mircea-cel 8ătrân- Tot aşa v, I td It I ' " • -" n smgur •. . ura ŞI ? e8~na cu m.u optimism: ~ vorbeşte mai pe şleau, lasă glumele i cand am gandurile aceste .•.• 
când lipseA Domnitorul Mi. place sa se. mvârte ~r!~tre o~m:m ~I - Ba, zău •. fusei ]a un banchet în li apuc mâna şi 1,0 strâng priete-
tropolitul ţinea loc de 'Dom- est~ ,:n~] dm1x:e P?fi~ll n?şt~ tar~n~ sale mari şi late strânşi multi, vre·o neşte: 
nitor. Un exemplu proaspăt car~ .f~a 8 se I~ro]a. dlr.ect m.tr o tabara 200 şi mai bine. şube multe, vorbe - Lasă. Bade Gheorghe. toate Iu· 

hl 
polJlica se arata pretuhndem unde se Însă numai străine popi numai de avem c ar astăzi, fiindcă pune la cale câfe.o treabă bună ro- cei cu cravată] • crurile bune se încep o leadi cam pe 

Sanctitatea Sa Patriarhul face mânească. Din comuna vecină, cu în- V . ... ă' dos, se vor Întoarce ele şi pe fată! 
parte din Regenţă şi, prin lesnire şi în orice clipă se transpune b d G~el s~ m porti cu gluma. Optimismul Îi reveni şi de adio imi 
urmare, ţine loc de Domnitor... la oraş în a.facerile lui atât profesio- a e eorg e ... w • spuse: 

nale, câl şi in cele de ordin obştesc .- Dar nu te fa mei O-fa că nu .Prin pleava deasă se strecură grâul 
..... fiU tot tJcelaf lucru putem fiindc8 tine cont şi de chiozuita lui ş!Ji de banchetul foaier româneşti, ce bogat" • 

spune fi despre religiunetJ. ctJ- injelepciune. Sv a !e~ăscut pentru fiecare zi din săp- Cu astfel de gânduri a păr8sil ba-
toUcă. Şi aci am t uzlt vor- Deobiceiu il Întâlnesc Martia. şi Vi. tamana... dea Gheorghe banchetul de Luni seara. 
bindu .. se de caracterul de neria pe piata Impăratul Traian, unde - Dumnezeu s'o blnecuvinte. că cu toate că riporterul de acolo face 
flnifJe"'Glitate, dar şi despre se posteaz8 alături de trăsura. lui În- chiar ne trebuia.. Să ne fină Dumnezeu această incheere: 

t 
cărcată cu gâşte grase, rate ga.wlaw • pe cel ce·au inceput acel lucru; imi i· ri' d carac erul international -1 B,'- W ă .• .... Ş In ZO S au us loti în ul'ale _ gioase, găini reslgnate RI alte mici pare rau c nu m au InşUintat şi pe d It··) 1 1 

.ericii. al c"ed;nţe: c-tol,'ce. v Y mi 'ne la o f tV f vie -1 .. e mu umlrl pe a case e or. investili .•• , • . .. "'... 'fielati aduse la oraş din gospodăria aşa ap a rumoasa I m- t 
Noi n'avem nimic de zis de lui bogată. curajal pe badea Gheorghe, el Însă e c .... 

d 
c fi ă . .. d investiti cu gânduri de ale lui Badea 

ogmele şi canoanele acestei Eri, Marti fiind. il găsesc la 8celaş on nu suspman : Gheorghe.. 
Bisericii..., dar când este loc. dar trăsura obicinuită lipsea.. - Aşa am crezut şi eu. când colo Ct. -
vorba de Statul nostru elle - Numai singur, hade Gheorghe 1 văzul că foaia zilnică românească se 
~fWblJ de f;inţ4 noastrd, ~_ n Întimpin. renaşte din vorbe şi inime străine de 

lJc: noi: VIădică calvinesc in graiu străin 
lIufletul noslcu, alunci s6"e - Singur. dar cu gânduri multe. inchină pentru Rege. fişcarăş jidan În 
4iaţi ooie să ne uităm ",ai mult la. petrecui şi eu noaptea acea.sla la grai străin in hohote de râs îşj bale 
~Ire credinţa IIollst,.6 stră",o- oraş, cu domnii. Masă Încărcată de joc de lenea celui core porneşte la 

mândirj ş[ beuturi, deputati, senatori, muncă, alt fişcar ăş polon într' o limbă 

.... tp Jet ave t. 

Citiţi şi rAspinditi 

"Tribuna Nouă". 
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Răscruci. 
Era. o vreme, ş. dU e prea mult de 

8tuncl. când cel mal scump gând. 
toatl suflarea romaneascl din Ardeal 
i!ra: si ne salvAm ,coalele confesio
nale din ghIarele cotropitoare! politici 
ungureşti. Acel gând, prin care se a
ducea sluglre Interesului cultural şi se 
nAdAjdula şi o apărare politică a nea
mului nostru dlD aceste părţi, a mers 
aşa de departe, inelt, pentru salvarea 
.şcoalelor, noi RomAnII am adus dintre 
"toate popoarele statului ungar cea 
mal mare jertfi materiali ce le putea 
inchipui, uneori mal mult decât dublul 
dărUor publice. Mai mult chiar: in 
strAduintele pentru salvarea acestui 
instrument naţional care erA şcoala 
noastrl confesională de ,e vremuri 
-am mers până acolo, de am confun·, 
-dat lucrurile şi in parte inlocuit chiar 
cu misiunea duhovnicească a biserici 
lioastre misiunea ei culturală. 

Tiu sa ulgur pe eetitor, că aceea 
ce spun aici nu este de loc exagera
r,e ci este o realitate a trecutului no
stru mal recent. 

Am in aceasta privinţă şi o dovadA 
reali. In anul 1918 gătlsem, in calitate 
mea de referent ,colar eparhlal, UI1 

raport, in care dovedeam sarcinile ma~ 
• terlale şcolare fi Indicam şi crizA du

hovnicească, spre care ne impingeau, 
10 mod fatal, politica statului ungur şi 
11reştile noastre alzulnţl de apărare 

Datlonal!. 
Au trecut unsprezece ani declnd 

1ăceam acel raport şi Indicam o mare 
problemă de existentă pentru noi, -

'" dar imprejurArile de azi sunt tn aşa 
fel, că - deşi lumea s'a ,chlmbat 
radlCal:de atunci, - problema a ,d
mas, şi-,I aşteaptl deslegarea pe inte
.tSul vremurilor noui. 

IatA ce scriam atunci in lucrarea 
mea .,Şco·a!a noastră poporală şi Da
l'eaculturală'" (pag. 49): 

.ŞI chiar dacă ar trebui să j~rtflm 
,coala pentruca să nu ml·se scufunde 
cu ea şi Biserica. vremea de dllpa 
razboiu ne Io'a aduce imprejurari aMt 
tie schimbate sub toate raporturile şi 
mal ale. sub cel sufletesc, Incat nici 
chiar Iara de bdlastlll erljei pentru 
,coaie, nu ştim cum va pricepe şi 
cum va putea Biserica noastra sti 

~ Iaca laţa rchlmbatelor necesitati dt 
.rdin sullt/esc. 

"Biserica -noutră ortodoxă română 
are dela Dumntzeu, DU numaI o ml
,Iune culturală, naţională, ci mai ple 
$US de toate o mlsiunt duhovnicta~cd, 
care este şi trebue IA-I fie sufletUl, 
după cum viata culturală-naţlollall nu 
este Dumal forma vietii noastre bise
riceşti. Noi nu vom putea jertfi sufletul 
de dragul păstrărII unor forme defec
tuoaae, cum ar fi chestiunea Intereselor 
noastre şcolare ajunle fntre Scylla şi 
-Charlbdis. el Io'a trebui sd ne gândJm 
·la pdstrarea esentialulul, a sufle/ului, 
care, insuşl conturează şI formele, şi 
chiar poate creşte noul forme şi scu
-tIri rn jurul fiintei poaste sufleteşti. 

! .Biserica, vreau II zic eu, are şi o 
',problemd spirltua/d de implinit, care -
ierte-ml·se coovlngerel, - s'a cam 
potignft ln mij/ocul lormtlor noastre 
-de viala constltuţionald, şi am lasat In 
.pdrdginllt SIIIIetul Bisericii şi al creş
.finilor. 

• Astfel gcJjlle noastre pentra tnaln
iarea poporului nostru prIn şcoale]e 
poporale ... şi cultul oOltru pentru viata 
ile forme ale COQstitutlonalismalui 
b:&erlcesc ne sliesc acum, tn vremile 
de mari prefaceri Ct St pot lntrezdri, 
Id ne eândJm la o noui Indrumare 
avi-:111 noastre bisericeşti din vli-

torul aproplaf, când şcoalele poporale 
de azi, pIlDe de mehan!zm şi de poll
tlclaolzm, va trebui sd le inlocuim cu 
o alta activitate, spirituală, a Bisericii, 
- cu o activitafe spirituala, care poate 
da sufletului poporului nostru alte ln
drumdr/~ mai sandtoase şi mai efective, 
decit frlmintlrlle unei Instituţii hlb~ 
ride, cum este ,coala noastră poporală 
de azi. 

..,Eu, acum, mi-am uşurat sufletul; 
,1 povara sufletească ce o port de a
proape zece ani tntr'una, o transmit 
acum altora, mal chemaţI ,1 mai răs
punzători de aci Inainte pentru cele 
ce vor si urmeze". 
Aşa scriam, acum unsprezece ani 

trecuţi d'atuncl t ŞI am convingerea, că 
ceeace am spus atunci, stă şi azi: a
vem adecă in Biserică, pe lângă o pro· 
blernă "culturală", şi o problemă spi
rituald de desleeat. Se inţelege, altele 
puteau fi odinioară, şi alte azi, solu
tiile la cari ne puteam gândi sau pe 
cari să nAzulm a-le realiza azI. 

Altele erau răscruc!le drumurilor 
noastre de-acum 11 ani, şi alte sunt 
cele de azi, dar rdscrucile exlstd: ca 
tot atitea drumuri deschise, dintre cari 
trebue să le alegem pe cele mai de 
folos desvoltărll noastre. Iată motivul 
ce mă determină personal, ca sa pun 
in discutie, asta datA tn publicHat~, 

chestiunea ce o sulevasem odinioară 

in cadrele unei 'oflclalitătl, care n'a 
putut face nimic mal mult decât tn· 
r~glstrarea raportului meu. 

Şi fac acest lucru, şi pentru un mo
tiv special: Mlrentl n(lştrl, deşI au aşa 
de frumoase rosturi tn constituţia noas
tră b!serlcească, nu prea citesc gaze
tele bisericeşti, in cari s'ar fi putut 
folosi mal bine acest scris al meu. De 
aceea, noi, celce avem ceva de spus 
in această privinta, suntem nevoiţi să 
cerem ospitalitatea altor gazete, cari 
atau mal aproape de preocupatiile zil· 
niee ale creştlnllor noştri. 

.. 4-' • .,,',n' .. t ._ ,t •• -

Neadevăruri. 
Confratele .Românul·, la pumnii ri

dicati ai părintelui Mota, că de ce nu-şi 
tipăreşte pufinele-i scăpărări int ele clu
ale în tipografie românească, răspunde 
prin tangentă, afjrmând neadevăruri, că, 
in Arad nu există o astfel de Întreprin
dere. Uită tovarăşul că in acest Arad, 
făcu' sdreanfă de urile şi răsbunările 
politice, există o veche şi cinsti1ă ti
pografie românească, ale cărei baze au 
fost puse de fieiertatul Metropolit 
Melian, pe când era episcop al ace
stei dieceze~ unde văd lumina zilei toate 
tipăriturile ce se pretind la adm. bi
sericească şi comunală. Apoi tot aici 
se tipăresc ziarele: "Tribuna Nouii", 
"Apărarea Natională" precum şi re
vista bisericească-culturalii "Biserica şi 
Şcoala", organul oficios al diecezei 
Arad. Atunci, de ce se scaldă în apele 
minciunii şi înregistrează inexactilăti mai 
ales Înaintea omului cinstit şi românu· 
lui vrednic, părintele Mota, care bine 
cunoaşte acest oraş fost odinloarii cuib 
de Intransigentă şi svâcniri nationale? 
Ce a riimas din el? Tipo grafia lui 
Rethy şi 8 lui Erdely Hirlap? Adecă, ca 
să scapi de scuturări, iei razna nea
devărului, cugetând să te aicunzi În:tu. 
fişul aromitor al slreinului. 

Părinte Mota! Nu-i lăsa din Însfăcare, 
până nu se apropie cu cenuşă pe cap 
de inlreprinderile in cari clocotesc vi
ata, cinstea şi vrednicia românească. 

Atunci vor fi iertati de noi, şi, posibil~ 
cii şi de DzeuJ neamului, dacă va vrea, 

••• 

• 

PALATUL- eUL TURA.L 
-CONFEKINŢE-

La Palatul Cultural a-au tinut in 50 ani de ,tilnlA româneascA. 
cursul săptămânll trecute următoarele Ambele conferinţe au fost ascultate 
conferinţe: de un public nu meros şi disciplinat. 
Sâmbătă 2 Februarie c. orele 5 d. m. Faptul acesta dovedeşte că! publicul 

d-I prof. V. Cadere din Oradea-Mare arădan-cu anumite ex :epţil hlpercul
a vorbit despre: turate-işi manifestA viul silu Intere. 

pentru acest solu de manIfestări In-
Acliunea diplomaticA a României telectuale, IniţiatorII pot fi multumIti 

In marei. răsboI. de rezultatele străduinţelor lor; con-
Dumlnecă 3 Februarie orele 5 d. m. ferenţiarll de până acum au fost fert

d-l prof. P. Sergeicu, din Cluj, a tratat cit recrutaţi dintre cei cari ştiu si 
subiectul: .coDferenţieze" nu să disrrteze. 

In [eedtura cu conferinţa d-lui prr/. unil'. V. Cadere, membru al pa,ti
dului naţional-taranesc şi deputat majoritar, reproducem dupa confratele .,R~ 
naşterea Româna" urmatoarea: 
Scrlyoare cAtre Domnul Pri

mar al oraşului Arad. 

Domnule Prlmar, 
Am fost invitat să tin o eonferent! 

la Arad. Foarte mi'lgullt de a vorbi in 
fata unul publIc deosebit de atent şi 
numeros, am avut totuşi oarecare Im
presII neplăcute in timpul când vor
beam. 

pentru publicul fnghesult in sală. Iml
inch pul, că moltlplel~ lucrAri pe cari 
trebUIe să le rezolvaţi in Interesul ora
şului al cărui părinte suntt·ti. nu vi 
dau răgazul de a participa Domnia vo
asrlă personal -Ia conferenţă. Dar aveţi 
Domnule Primar, o multime de functi
onari, ba mi se pare chiar speCialişti 
in domeniul cultural şi multi poate 
din acela cari ar fi doritori să se In· 
strulască. de ce DU li trimiteţi să ocu
pe loja? Intr'un oraş s'a intimplat ca 
fn formă de crudă Ironie să aplice 
cineva pe o astfel de lojă un bilet 
.,de inchiriat. 

Ba nu zău, domnule Primar, daci 
nu ,entru ahceva, pentru singurul motiv 

ti şi ~n contrast foarte neplăcut cu ca să spulbera,1 credinţa generală, ci 
sala txltă de public. aceasta lojă a Primăriei vecinle goali 

Obicinuit de a-mi Indrepta privirea 
spre public atunci când ţm conferinţă, 
mă isbeam mereu de fundul verde 
cenuşiu al lojel Primăriei tn Palatul 
Cultural. Loja aceasta pustiu de 
goală părea o gură hidoasă deschisă 
spre conferentiar, gata·gata să-I inghl-

N-ati Incercat, Domnule P~lr~'1ar, si ~ ar fi un simbol, •• se impune ca si 
vorbiti odata intr'o sală cu IOJtle prln-Iluatl o măsură. ' 
cipale goale? E ceva extrem de neplă- . 
cut pentru conferenţiar şi probabil ş\ Conferenţiar. ......... ..... ....... .. . 

Balul societatii studenteşti 
"CRlşflnfl" • 

A ... .... ..... ne 

(Continuare din pag. l-a) 

spllnzuratorl, s'a desfacut simpatia cru
tdrii şi indulgent". Voi, cum le-aţi 
rdsplătH? Cele mai grosolane tpitete 

Studentii din judetele Arad şi Bihor, atunci. iar ln 1918-19 schinglulrile me-
adunati in cercul lor .Crişana". au or- diellale. lei, atitia Împuşcaţi, colo atiţla 
ganizat pentru seara de 2 Februarie c. spânzurati, dincolo atitia inpropaţi de 
un festival urmat de dans în Arad. viI. Pomelnicul e lune şi ne trezeşte 

Mauifestiirile studenteşli de acest acum, la 10 ani dupa Unirea sfântiJ, 
fel urmăresc de oblceiu două telwi: gândul în/drcarli voastre de a strigq 
unul moral - cultural şi national. - dupa dreptate pe care dela începutUl 
altul material: - mărirea fondurilor dominatiei alt agăla.o In cuiul ultdrlt. 
socielălii respective. De cele mai multe Cultura vi-e ameninţatd de legile 
ori studentii, organizatori neexperi. şcolare alt partidului lIbe,al? Oândiţl
mentati, rlimân numai cu mullumirea va la zona culturald a iesuitului Appo
sufletească a manifestării lor tinereşti nyl din 1917 Atunci câmpul Horto... 
Întru implinirea primului tel; chesliunea bOI!Yu1ui era Impinzit de dansul ma
materială se soldează cu deficit. cabru al apraMrii, ca sa se transforme 

In cazul de fată, pentru a evita o clipele in clipele actuale in protestdri ful
asemenea perspectivă, studentii au minanfe II În transmisiuni pela Geneva. 
căzut într'o greşeală pe care au trebuit AtunCi ritmul invariabil al rasti justi-
5.0 plătească sacrificând succesul Jlca dtsrăddclnarea cult urei noastre şi 
moral: au acceptat sii·şi organizeze cdlca in copite drepturile legate de glia 
serbarea in clubul partidului national. lucratd. Astăzi, clJnd la ospdtul elec
tărănesc. Clubul oricărui partid politic toral aţi format cu guvernul actual 
este o simplă casă particulară in care tabloul sintetic al in/elegerll, crdpaţl 
nu -poti pătrunde decât cu Învitaliunea şuerul vântului cu ţipetele melodioase 
gazdei. Cu orice gazdii poti avea fe- aduse din Etelkuz. Nu vd convine, 
lurite relatiuni: mai bune sau mai rele sigur I Nici noud. nu pentru pldnsetul 
după imprejuriiri. Şi chiar când nu ai vostru, ci pentru inşelarea acelei opinii 
nici un fel de relatiune, pentru simplu_ cart a crezut ln chipurile cioplite ale" 
fapt că nu o cunoşti, nU'i poli pătrunde demagogiei nesaţloase. Pe voi. o sa va 
În casă ca simplu Învilat al altui oaspe. apere protectorull uturor nesfatornicillol 
Ş. t d f" f t . t· d D-l Iorga. 

I s U en II au os numai oaspe Iepe cei mulli al neamului romantsc "-
o seară ai clubului. Ne place să cr:de~ rabdarea o sa-~ adoarma lini~tit In 
aceasta, pentru că nu ne putem lfichl- cântecul scdpdrit de corbii deşanldrilof; 
pui astfel. , politice, aga/aţt de CTdclle incompetenti#. 

Studentii ar fi putut să ne cheme I Sd nu St uite insd. Oricine va cu ... 
in orice alt loc şi chiar in localul unei teza sd vd iaca priet/ni In dauna Inie
autorităti publice (sala festivii a pre-

I 
rese/of .uprtmt ale naţiei, se l'a trul., 

tecturli, de"o pildă). Ne-am fi dus cu in fald nu numal cu pumnii strânşi el. 
dragă Inima. . . şi cu hotdrârea luatd. 

I lr' ă t· IX- v • - Alba Iulia este, Şi va li, nu a d-Iul n o cos par ICU ara tnsa nu l-am 
t t A f' f t I'ti ş' f tă Vaida Şandof, ci a m.'timti româ .. 

~u u ~~a. m I os nepo 1 co I 81 ntştl care a pregdtit-o loc de Inchi .. 
,e gal a, : - N I nale şi recu/eeere. Din toate Jfdman-

In asta stă greşala lor. 01 e·o tarile el, U"a 8'''U.,,6 a rom.,." 
trecem cu vederea, pentrucă ni sunt "a ,if",dlUtJ lutJ.lt~'Qt6: U" i,. 6 • 

dragi. Regretăm Însă un lucru: am fleci"ied c# RO'lnd,';â. Celelalte ~ Pot 
pierdut singura ocazie in care ne·ar lace parte _ ca şi aMfta altele _ 
fi putut 'lduna la un lo~ pe TOŢI din bagajtle demagozice ale democra';' 
Românii din Arad, amintirea vietii uni· liel Integrale. Mal vreţi cella? Bucuroşi 
versitare şi dragostea pentru studenll. va insollm pâna la vama Carticlll şi 

Şi-i păcat! Or/gorlt Vodd. St. Cirn. _ ..... .,. ... . .. ' ... --
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InforUlatiuni. 
Din cauza abundentei de material 

omâni1m pentru numărul viitor conti
nuarea foiletonului părintdui Dr. Gh. 
Ciuhandu. 

• 
In comuna Miniş, in ziua de 24 

lan. c. D-l Prof. C. StlillCe$CU a ti~ 
nut o conferinţă ocazionahi. despre 
"Unire" ,1 a donat o bibliotecă de 
60 volume pentru Şcoala primară 
din acea comună. 

• 
In saloanele cercului ingineri

lor se continuă in fiecare Dumi
necă dela ora 11 1

/ 2-12 1
/, ciclul 

de conftrinţe organizat de aso
ciaţia lor. Semnalăm această ac~ 
tivitate care le face cins te D~ lor 
Ingineri. 

• 
Asoc!atia funcţionarilor de pe lâng! 

Camera de comerţ şi Industrie, a or
ganizat o serie de conferinte pentru 
nenaile lor sufleteşti. 

S'au anunţat până acum conferinţele 
D~lor, advocat dr. Cotoiu şi prof. Ed. 
1. OAvăaescu. 

• 
Duminecd 11 Februarie a. c. 

va avea loc la Palatul CuJturai 
conferinţa D-/ul PlOf. Meruţiu, 
In cadrul unui festival literar şi 
artistic. 

• 
MIercuri 6 Februarlt'. la ura 9, la 

Teatrul orişenesc va avea loc repre
'lelltarea comedie! .. Vroja" in patru 
acte, de Henry Babille. In rolul prin
cipal va apare D-oa Maria Zimniceanu 
dela Teatrul Naţional din Bucureşti. 

• 
Secţiunea "Astra medicald" a orga

nizat un ciclu de conferinte, pentru 
doamnele din Societatea romaneascA, 
to legătură cu asistenta medicală. 

Aceste conferinte au fost Inaugllrate 
de 0-1 dr. Radu intrJuna din sălile 
LIceului "M. Nicoară" J Vineri 1 Peb. 
Confer!tlţele vor avea Joc in fiecare 
Vineri În acel aş local. 
, . 
Telegramă. ln camUfla Cuitd, sIa 

petltcul urmdtoarul accident lunorocit.
şefUl postului de jandarmi Şillndia a 
avut de suferit un grozav atac gastric, 
urmat, de ° gravă inflaţie stomacafă. 
Cauza e ambiţia pe care a depus· o 
ln deşertalta unut bOlcan cu miere 
de stuP. cu care s'a luptat mai abitru 
decât ursul lui Adam. Nenorocirea a 
aV51t loc in caSa unui oare care. Metz, 
crescator de stupi. 
&1Rugam inteT11entii necesol't, urgent, 
peni'u ca să nu se agraveze accesul 
(daCă 1Iolţi ziceţH şi exCfSUÎ) de ga-
stro-manie. Ua creştin. 

rO .' CI • ..-...- n., Of 

Primim spre publicare ur
mătoarele, pe care le repro
ducem intocmai fără a mai 
le insoti de vre·un comentar. 
Faptele vorbesc dela sine. 

Onor. 
Comitet al partidului 

National-Liberat, 
din Arad. 

Subsemnaţii membri ai partidului 
~National~Liberal din Corn. Sintra mică 
jud. Arad venim a Vd ruga să bine 
voiţi a-ne asculta pltingerea noastră, 
dupa cum urmeaza: 

Noi locuitorii mal jos SUbSCflsi ne~am 
dus su ne facem lJ$tă pentru Consiliul 
Comunal ce era sa aibă loc în ziua de 
26 Ianuarie. Deoarece noi n'avem no
tar ne-am dus la DI nota, Valer 
Bicd din Olari care din nenorocire ne 
fldmf.nistreazd. D-sa nt-a făcut o listd 
',rtşittf in ziua de 17 laII. da, pentru 
(;omplectarea I$călitunlor a spus să 
venim in 18 lan. Q. 1:., ceea ce am şi 
Iăeut. In ziua de 18 lan. am venit 
juste 40 de oameni prin gerul Itrnei 
dar dl Nota, a fugit, 

TRIBUNA NOUA 

deci am Jdeut şi acest drum numai I Balul Soc ma"'ra"'şfl-" 
din cauza d-Iui Notar Valer Bica din I • " 
Olar, care nil vine pe la noi de 7 sap- . --
tdmâni şi cc1nd vine numai din JUga Pentru 1 Fe bruar!e c .. s'a anunţat 
şi se duce, in -saloanele restaurantului "Crucea 

Rugam onor. Com. al partidului Albă;; balul .Cll tombolă şl numere de 
Naţional-LIberal a da această plângere atracţie« al Societăţii Mdrdştl. . 

insemnate manifestări minoritare, de 
acelaş fel. 

Eşecul baluJuf poate avea mal multe 
explicaţll, atItudinea acestora din urmă, 
nu are ins! decât un singur tâlc.,. 

", .... - .. , d 

Notariatul Ilteu, publicităţii în T~ibuna Nouă, , . Societatea Mărăşti este o societate 
De acest arucol pentru publICitate, serioasă care are de scop stringerea 

ne IUdm ori şi ce raspundere În laţa de fonduri pentru ridicarea unu! Mau- No. 64 I 1929 
ori cui. soteu al neamului pe locul blrwlnţ'i 

Sintea Mied la 21 1 929. româneşti din satul al cărei nume il 
Primiţi va rog cu deosebit~ s~imd. poartă, ' PUBLICAŢIUNE 
Usca Pavel, Demian Ştefan, Carnaţl Şte~. . 1< 

fan, Micula Mihai, Dragan Teodor. Marus- Dar balul pe care l-a "orgamzat, Primăria Toc publică Iicitatie~ 
ten Petru, Micula Flore, Demian Todor, tn acest sco~ in Arid, a fost o ustu- conform L. C. P. că la târgu1 de 
Luca Ilie Micula Ilie Usca Ioan Tripa rătoare paromc. ţ ă I i ' , • ar ce va avea (lC Il comuna-Flore, Usca Vasilie, Tripa Pavel, Riviş Ioan, O spunem aceu!a pentru cel ce .au 
Demian Aurel, Tomuta Ştefan. Tripa Ilie, abuzat ~e inalta favoare a p~trona]u- Săvârşin in ziua de 14 Februarie 
Paitaş Ioan, Tipei Flore, Luca Ilie, Tomuţa lui O-lUI g~lleral Jovanovld ŞI O spu- 1929 va ţineurrnătoarele licitaţiuni. 
Petru, Ri\'jşloan, Mărusteriloan. TipeiFlore. nem pentru a exprima sentimentul de La orele 10, vinderea unui' 
Micula Ioan, Tomuţa Simion, Usca Pavel, unanimă i~d!gl1are a ct'lora cari s-~,!l Taur oeapt pentru reproducţie. 
Jurca Ioan, Lu.c~ ilie, !omuţa To?or? Luca lăsat Induş1 î~l eroare de "organlzaton • La orele 11 cumpărarea unui 
I~an, Dan Va81~le, Demlan Ioan, Tlpel Petru, Dar (1 mal spunem şi pentru cel cari taur şi unui vier de reproducţie. 
Tlpei Ioan, Dragan Flore, Tomu,a Flore, n-au ţinut sa facă nici mă;;ar act de , . 
Zahoi Ioan, Micuta Pavel, Zahoi George, prezel1 tă la o astfel de serbare, d~ şI Toc, la 28 Ianuane 1929 .. 
Moţ, Ioan. se 'oghesUle până şi la cele mal ne- 1 Primdrra. 
............ 4 '"; ti "* '""""' .. III ,..., te 4* t u:*'.'pi w:ft. ........ " .... .; .. -

"ARĂDANA" Bancă de Credit pentru Industrie şi Comerţ S. A. 

CONVOCARE 
Direcţiunea institutului "ARĂDANA", Bancă de credit pentru industrie şi comerţ S. A, în virtut~a ari. .. din statYle~ 

convoacă prin aceasta pe Domnii acţionari la a 

IX-a adunare generală orndlnară, 
care se va ţine în Arad Ia 24 Februarie 1929, Duminecă la orele 11 a. m, în localurile institutului .. ARĂOANAIoI , Bulevardu 
Regele Ferdinand L Nr. 40, cu următoarea ORDiNE DE ZI: 

1. Raportul Directiunei şi al Consiliului pe Cenzori, stabilirea bilanţului ,i descărcarea Consiliului de Administllţie ~ 
Cenzori pentru gestiunea anului 1928. 

2. Deciderea asupra distribuirfli profitului nel. 
3. Alegerea membrilor in Consiliul de Cenzori pe un period de un an. 
... Eventuale alte propuneri prezentate Direcţiunei În sensul Art. 13 din Statute cu <18 ore înainte de Adunare. 
Arad, din !fedinţa Dire~ţiunei ţinută la 1) Ianuarie 1929. 

Direcţiunea institutului 
"ARADANA" 

bancă de credit pentru industrie şi comerţ II. L 

ACTIV. CONT BILANT incheiat la 31 Oecemvrie 1928. 

Cassa în numerar. • • •• • 
Efecte de pĂmit • • • •• • 
Imprumut de cnnl ourent • • • • 
Conturi curente debitoare • • • 

: I Capital de cointeresare • • • • 
Efecte publice ~i acţiuni • • • • 
IInobiie • • • • • • • 550,000 

amortizat. • '. 50 000 

Mobilier •••• .' •• 

I 11 707056J04' Capital social ••• • • • • • 

\' :144427165:- Fond de rezervă ••••••• 
, I 

t j 2750589
1

-' Fond de penziune. • • • • • • 

I
I i 1061459 48 Depuneri spre fructificare •. • 

I 
300000 - i Bănci •••••••• • • • 

, 301322 -1. Conturi curente creditoare •••• 
I l' i Reescont la Banca Naţională • 

]
' I 500000i-, Reeso. la Soc. Naţ de Cred. Ind. : 

I 11 Reesc. la Banca Românească •• 

I! -1' Reesc special la B. Românească • 

I \1 l' Dividendă neridicată • • • • • • 1 
, \ .1 Iii Depozite pt. vase împrumutate • • 

Titluri În gaj • · · · Cauţiuni statutare • · • 
Garanţii de efecte. • · Titluri libere în depozit 
Mărfuri în gaj • · • · Livrete in gaj · · · · 

, ........ Profit curat _ • . • • • • • _ 
~- II \-11-

I \1' 50047592,52, I 
1 I I ,j . 

CONTURI DE ORDINE 

789000 - II Depozitaci de titluri in gaj • • · · · • · 306000 - " "CBuţluni etatulare · · · · · · • · · 4481000 - efecte in cont ert. · " .. 
480000 _1 titluri libere. · · · · · · · I • IJ 

· 1028054 - " IJ mArfuri în gaj · · • • • 
3868846 -· · • · • " Iivrete in gaj · · · Deţinători de efecte şi titluri • 950200 -

12023100/-
. Efecte şi titluri in depozit · · · · · Deţinători de garanţli 120000 - Garanţii. . . . . · · · · · · · . . . 

~. 

\-( - I 

PASIV. ,. 
= 

7500000 -
1231968 -

628979104 186094704 

1
- 13104192/25 

755882 -
26268516E 

12137000 -
1944000 -
4071000-
1960000 - 20118000-

789000 
306000 

4481000 
480000 

1028054 
3868846 

950200 
120000 

i- 84665:80 
88309

1
40 

85000°1-
305874~:~ 

50047592152 I . 
-

-
-
-
-
1-
1-

-
- 12023100 -

I 
DEBIT. CONTUL PROFIT $i PIERDERE Încheiat la 31 Decemvrie 1928. CREDIT. 

Spese generale • · · · · · · · SalaTe, bani de locuinţi · · · · Impozit.. cătră Stat · · • · · · Interese la depuneri · · · · · · Interese roeseont · · • · · · · Profit curat . · · · · · · -
Arael, II 31 Decemvde 1928. 

Dr. Mihai M'rcu, 
preşedInte. 

Ştefan Mateescu 

~ ~ -" ~ ~ -- ~ ~ 

368335 - l~e~eJ comisioane şi alte venite 750~085l60 
928600 -
394922 -

1 '&24148 22
1 1529336 -, 

3058744 381. 

7504085 
I 

60' 
! 

o I R E C TIU NEA: 
Vasile V. Ştefan Dr. Ioan Robu 

Cornel Lazar 
Teodor Stan Ioan Chaza 

CONSILIUL DE CENZORI: 

, 7504085 

Pentru contabilitate, 
Gheorghe Irimie 

contabil autOlizat. 

Ioan Talu 
director executiv. 

Mihail Constantin 

60 

Venind InapOI tnghelall de Iri? parle 
din noi ne~am dus la jud. la Chişinea. 
eri, ca să facem lista acolo dar t~r
minul a fost trecu'; trtcu.;t cu 2 Zile. 
(DI. Notar ne-a inşelat că putem b!lga 
lista cu 12 oare tnalnte de alegere) Brufus Pllcuraru, Ştefan Ieşanu, Oligorie Petrescu, ing. Aurel Florescu, Augustin Butarfu .. " 

Girant responsabil ŞTEFAN DRAGA. Tiparul Tipografiei Diecezane, Arad 

-
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