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\ Manulcrtpte 011 le Iu-

e "ru! de ti pentru Ro- \' polul. 
1" minia şi străinătate pe Telefon .... ntru or," $1 t ~' an 40 hand. \ ~,// co~itat~. v 

ii '!e- .-,.' ---.----- .. T' ,t~ ,. -_.", 

lu~e BI·rUI'nta a,$~~'e'/v~rulul·1 se leapădă şi de aceste şi ca »liber-cugetă~ Viaţa spirituală şi morală, şi ea un produd .' a tori« se consideră ei înşişi pe sine ca în- numai a materiei, a fost codificată după 
văţaţi, cari pot să se lipsească de orice trebuinţele sociale şi cu scopul a face cu 

n De Eu~n ~rote, credinţe şi forme pentru a găsi drumul ade~ putinţă existenţa societăţii omeneşti. feri~ !e fo~t vicepreşedi~ al il . tidului nalionaJ. 
. L,,- vărului şi al luminii. cirea obştească sau cea individuală nu putea 

Aniversarea paşterei \Domnului nostru Este evident că nimeni nu se poate împăr~ să rezulte pe aceste drumuri decât din avere, 
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1sus Hristos, jste sărbăt~rită în mod so· tăşi de făgăduinţele creştinismului, care nu onoruri şi desfătări. Este în natură - aşa 
leAln de întrj13ga lume cr~tinească de pc crede în ele sau care nu urmează drumul ne spun rt zultateJe acestor cercetări ştiin-
faţa pămâl}.ului. Câţi sânt\ fnsă cari În a· arătat de acesta, precum nu poate fi nimeni ţifice --- o luptă continuă după existenţă, şi 
ceasta mare zi de sărbătoar~ se pot consi· un membru devotat al oricărei comunităţi cine este mai tare învinge. 
dera ca adevăraţi şi credincioşi invăţăcei al şi nu poate să se facă părtaş de bineface- Nimeni nu s'a pus În calca celor ce au 
dumnezeescului Invăţător? Câţi sânt cari riie fi, când nu respectă regulele şi aşeză- pornit pe drumurile :lnaturaJismului( şi ale 
.cu conştiinţă curată pot mărturisi că fiin1 ~ mintele comunităţii. materialismuluÎ«, ei au mers în draga lor 
lor este pătrunsă de cuvântul adevăruh" Concepţia creştinătăţii este atât de voie până unde au voit, şi n'au fost supă:. 
evanghelic şi că se află pe drumul lumim.t. largă şi de inalta Încât şi necredinciosul, raţi decât de adânca lor nemulţămire ce se 
al intemeietorului comunităţii creştineşti din mândru(, păcătosul şi sumeţul este îngăduit Încuibase În sufletele Jor şi de pesimismul 
Care fac parte, şi sărbătoresc astăzi pe fiul în comunitate. Pentru nimeni nu există nici ce cuprinsese fiinţa lor. fericirea, nici cep 
lui Dumnezeu cu inimă plină de recunoş· un fel de silă de a crede mai mult decât obştească. nici cea· individuală, n'a găsit 10 
tinţă pentru fericirea isvorîtă din Învăţătu- poate şi decât vrea. Insă in măsura, in care În clădirile rnăiestre ale ştifnţei şi filosofie 
rile înţălepte? cineva se îndepărtează dela credinţă, se în- iar creştinismul a rămas ca o stâncă Al., 

In cele nou,ăsprezece veacuri ale existen· depărtează şi dela împărăţia lui Dumnezeu. peritoare în mijlocul frământărilor neputin-

-

.1' 

li 

~ ~. 

n 

ţei sale creştinismul a pierdut mult din ori- Impărăţia lui Dzeu cuprinde binele obştesc şi cioase ale omenirei. Din toate- silinţele şi 
ginalitatea şi puterea sa. Urmaşii mareh.i binele individual, nu numai pentru viaţa pă- sforţărHe spiritelor, cari s'au făcut în decurs 
Invăţător au slăbit din veac în veac în da- mântească trecătoare, ci şi pentru viaţa de de atâtea veacuri n'au rezultat nici măcar 
rul propovăduirei, şi in turma tot mai nu- veci, care este o fagăduinţă principală a cre- simţimântul vre unei modificări sau perfec
meroasă a creştinilor s'au ridicat noi con· ştinismului. Libertatea fiecăruia a crede cât I ţionări a învăţăturilor creştineşti. llt coo-
ducători, cari În căutarea după drumuri poate şi cât wea a împins pe mulţi, mai ales! tră C'ei i"ăfăciţi,...JiM'!I'ttria' .. 'ntural~e J 

nouă ale fericirei au tras (inni'l si.llf' ~i.1')f.' din tal!ma cărturarilor_ a S.p înd('ni'irt~ cip ,lm- I intorc ood'iiti s.i ori",!r/" r'ărturMi ~nvă~6 
alţii. Astăzi se găsesc multi I.~'I \ i .' j~,"i, 1· ~.',·::r 'l'! ,,:.~ '_ ,: :!_:; ; -':1',:,: ~l; ~!v :'.;;,:t~i' .:0,.' :,.'h·~: :U ('::"·'.;',1" -:. ~.rl: . ... ::" . '. I 
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m~ hot~.ul si., vor să fie .:,; 1 ,: '." ,!. :' .',: . . : . "". " .,' •. .':. . ... ' , ,-

cari n'ajurrg-oiciodată în . ::,"'1" "i" ·~.""i! '~~.? ~ifL;·<":·r; d,"l::;~t :: ," .. :-;' f~' +~:..:., <: '. '. ,~.r ~ .r'~'\"',.';,:'::;'.:,,!:' 'l'.r'::,,· .... ~~~,·· 
dea bine seamă de datorin\t:k C{; k: j.i~I.J~:;';e b,.L~';;";·1.o se j:": ~i.t,;a l-.~;.-~l; :::c: _~;.u i'l.;I\~~} . r;" (,<,:;!r\.,;~~;L;n;:j~ '_; ";',1 ,~, !"~:J '~t;,~;:, _ .. ! 

lor aceasta taină, nici nu pot să-şi câştige din acei ce făceau asemeni încercări, au I iaşi ţintă, deşi drumurile lor se~: deosebesc--........... ,,-. 
; încrederea hotărîtă in făgăduinţele invăţă- stabilit ~Iegi neclintite ale naturei», cărora· şi se găsesc pe diferite tărâmuri. >-. Ştiinţa -

:,), turei creştineşti. Mulţi din creştIni sânt nu- este supus uriversul; totu], viu şi mort, ajunge pe drumurile ei luminate la un PUIh..t 

1 Y mai cu numele creştini; unii mai păstrează trebuie:o:.ă se invÎrtiască în conformitate cu unde toate se întunecă şi mintea omenească 
t . formele exterioare pentru ochii lumei, alţii aceste legi fără cea mai mică abatere. cea mai ageră nu ]e poate străbate. la acest 
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Mos Crăciun. 
J 

Moş OMiun CII barba a/ltii, Moş Crădrm m froist.a pliIW, 
Oaspi! l'I'l'hitl şi-atilt de dwnit al l'opilăriei mr!r, 
~;1!!...sat l,..aştra~tă toat~ (Qsa m lumiI/ii., 

.' m'"I~ ,~I ru câl1t« ŞI ('Il a'(// edeţi de slrlr. 
. • ,~1jI/ 

'y1I.~ 
TII mi-u sfl',mri 111 faillă pl! 10 JimI" poorilI, 
Cu plişirm /4 tipMă "rt ltJşi ,mn, pe zdpadii, 
1J6,. it simiNu:opl'rişul oropsiţilor de soartă, 
Ca"d Ieşi binn:urârliarea pesti' copIII lor să rad", 

TI, mbori şi 'Il soro asta, t" ctJbon' ca altiidată, 
Pt pămiJntul gren de rrit; sol bătrân de gOlttiuri /tufU, 
Şi 'n,tşmt1n# r'UIl văI tU plld răzvrăiire.a 'nviforata ... 

Cam fN1ştl'apld 'n sat la min,.' ... DII.le, du-fII Moş Cră
Idune ! 

Dt nu 11:0 fi peste ,ruină, tnd şi pe 10. poarta 'Ioastrit, 
Bwa IIUlma 'ngdndarald azi e si"gurd Jo rosii, 
TII ",«ar o roză 'n suflti îi trimitI! priIt f~tn'f, 
Când 'ni tJeQlir,s şi rinul şi colacul de p' ma~d. 

$'apoi pleacd Moş CriJciuftJ' .. pe onimd~şi duu danti 
~a şi aJrofa şi dnstifu n.oQstră lLgt ••• 
Dar tn l.u.ttvn m~ strdind nu 'ncerril să Ir«i hotarul, 
Ct'Iti şi sujlrlul şi msa fj-s Închise-aici, moş~! 

8\1d1p~ O~tavlan Ooga. 

_~, ___ ._&:ZL =_ ... --_." __ o " ... -.--~_. ___ • ______ • __ ._ ---4 

Viaf. lit.rari .. 
Ceva despre teatru. ~-. Teatrul şi literatura. 
- Curentul de azi. - Succesul dramelor 
jstorice. - Despre piesele d~lui Oelavrancea. 

.- Critica teatrală. -
De Itarle Chcndi. 

Este sigur, că n'a fost o epodl mai prielnică 
pentru teatrul românesc ca cea de astăzi. Nu 
vorbesc despre teatrul din Ardeal, căci acolo s'a 
proclamat de mult principiul stărGi pe loc. la 
Bucureşti însă s'a pornit de câţiva ani o miş
care foarte puternică. Cum s'a produs această 
favorabilă schimbare, - când acum câţiva ani 
sala era pururea goaloi şi publicul veşnic rezervat 
şi indiferent, - este greu de stabilit. Probabil 
că discuţiile din presă şi din parlament În ju~ul 
stărilor teatrale de supt direcţia trecută a d-Iui Al, 
Oavila să fi deşteptat În public interes şi indem
nuri pentru urmărirea cu mult mai mult zel a 
acestei instituţiuni culturale. Căci iată acum avem 
două teatre, unul al statului, la care directorul se 
schimbă odată cu guvernele, - şi altul particular, 
În frunte cu dl Davila. Şi le merge bine la amân~ 
douii. E o imbulzealii şi o goană după bilete, ca 
nici· odată. 

O constatare şi mai îmbucurătoare trebue s'o 
facem cu privire la literatură. In anii trecuţi scrii
torii noştri, cu escepţia d·lui Caragiali, erau cu 
totul străini de teatru. Piese nouă nu se scriau, 
decât de diletanti şi de pensionari. Incolo reper~ 
toriul întreg era compus din traduceri şi din 
Alecsandri. Se mai săvârşia apoi şi păcatul,· că 
În comitetul teatrului guvernele nu numiau pe 

scriitori, ci considerau acele locuri din comitet' 
drept prilejuri pentru căpătuirea oamenilor de 
partid.J..ucrurile s'au schimbat Însă. Actualmente 
averil in coniifmTT teatrului pe d·nii Oh. Co~buc 
şi AI. Brătescu-Voineşti, prin turnare o R'aranţie 
mai mult, că produc1ii1e mediocre VOl' fi respinse. 
Poate acestei împrejurări este a se atribui şi faptui, 
că scriitorii se apropie acum cu mai multă În.
credere de teatru. Se dau semne de un Început 
de literatură dramatică Poeti şi prozatori, cari 
până acum n'au Încercat de loc acest geh, 511: 
prezintă cu lucrări serioase. Şi când e vorba 
de o premieră originală, parcă s'ar găti lumea de 
serbătoare. Un câştig mare acesta, căci Înseamnă 
că orizonturile s'au lărgit şi că literatura este În 
perspectivă de a intra intr'o fază de rodnicie mai 
mare şi mai multilaterală. 
După cum se desemnează gustul public, s'ar 

părea că vizitatorii teatrelor se împart in două 
categorii: În cei cari simt O atracţie deosebită 
pentru piese uşoare, spirituale, cum se pare În 
deosebi pe scenele franceze, şi În cei cari preferă 
drame naţionale, cu subiecte din trecutul nostru. 
Amândouă aceste curente sunt· destul de· bine 
accentuate. Unul este publicul, care aleargă IA 
~Măgarul lui Buridan«, jucat la teatrul modem, şt 
altul care se Îmbulzeşte la admirarea morţii lui 
Ştefan cel Mare. Semnificativ este că acest din 
urmă curent creşte. Se vede că nevoile vremii de 
azi şi preocupările naţionaliste indrumA gustul cu 
dinadinsul în direcţia asta Avem un public bun. 
sentimental, Însufleţit pentru virtuţile neamului, 
gata a primi cu entusiasm tot ce se produce pe 
acest teren. 

Mai cu seamă lucrările de cuprins istorâ ... ......... L 

savurate. E un bine acesta, căci teatrul' '.,,< 
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Pac. 2 __________ . ________ ~--__ ~------------~-T~R--l-B--~ N~~ ________ ._---~~----------.--8-I-an-u-a-rie~19~~, 
punct se sfârşeşte şi nădej~ea biruinţei ome· a-} determina să renunţe la plăceri şi ono· prin !ullirea ma!TIonului. şi a onoruriior, • 
n~ti pentru. viitor. De aci lX>!nesc d.rumu: ruri, pe care le gustă şi le simte, de dra- espenează pe fiecare ZI că "tot darui : 
nle credinţH ce duc spre lmpărăţia lUI gul unei făgăduinţe. s~s vine". şi nu dela oameni, stau În tlod 
Dumnezeu. Nu toţi ştiu să le umble. Unii Nimeni nu se Întoarce din ceice au pă- firesc mal aproape de Împărăţia lui Dull]. 
nici nu le caută. alţii pornesc pe ele ti se răsit vieaţa pământească şi nimeni nu ştie nezeu. Ad.evă~ul. creş!inismului este prin ur. 
intorc mai curând sau mai tirz:u, şi numai În ce mod se desfăşură vieaţa de veci. In mare m~l blfl!lto~ Jn straturile largi Me 
puţjni au tăria sufieteas,'1 ale umbla pănă orbirea sa egoistul crede a proede cu minte POPOrulUi, decat m clasele superioare 1I
în capăt. Pilda evangheliei cu boieriul care a se ţinea de posesiunea sa şi nu de făgă- puse multor ispite. 
a Întrebat pe Isus ce are el să facă ca se duinţe, cu atât mai mult cu cât ştiinţa nu Aniversarea naşterei Mântuitorulu~ care" 
moşteniască viaţa de veci este aceasta pri. este în stare să-I conducă pe căile făgădu- Înseamnă birui~ţa adevăiului pentru trecut 
vinţă foarte instructivă, şi astăzi tot aşa de inţei. Şi aceasta pedecă de care se loveşte pentr~, a~um ŞI pentru t?ţi. vecii. să ne fie 
adevăratâ ca acum o mie nouăsute de ani. creştinul şovăitor nu reclamă pentru învin- U!l ~n~eJ _tut~r~ra, .ma!1 ~I mi;:i, bogaţi ~ 
Câţi din creştini sânt astăzi gata a renunţa la gerea ei sforţări extraordinare, ci iarăşi nu- Sa!a~" lf~vaţaţl ~I nemva!aţl, ca să !te exa. 
averea lor, a lăsa casa. părinţii, fraţii, femeia, mai voinţa. Fireşte, aceasta voinţă nu poate mtnam fIecare In parte Jncât adevărul pro
fii şi a umaa lui Hristos? Şi pentruca să fi luată de individualitaţi, cari se consideră pov~duit de Fiul lui D~mnezeu a găsit ca. 
facă aceasta nim c alta nu se cere decât fiecare pe sine de centrul lumei, în jurul lea In sufletul nostru ŞI a străbătut fiinţa 
voinţa. Voinţa aceasta lip,eşte la toţi câţi căruia trebuie să se invârtă toate, nici de noastră. Acest txamen ne va fi spre foiQS 
n'au credinţă. Credinţa Însă nu se poate aceia cari se razi mă pe s;ăbiciunea ome- atâ! în ce~ace .. pri~eşte individualitatea Ioa, 
aşeza. in sufletul omenesc stăpânit de egois- nească, pe avere şi pe onoruri şi găsesc În stra proprie cat ŞI obştea poporului. Ade. 
Alul neÎnfrânat, care vrea să strângă toate desfătări scopul vieţei lor. In sufletele aces- vă:u1 răm~ne acelaşi, ori este vorba de tmut, 
bunurile pentru sine şi cons;deră '.iaţa nu· tora voinţa a crede nu răsare decât atunci on de tOţi. Rezultatul cercetărilor noastre 
mai ca o luptă pentru existenţă. Acest creş- când prin suferif1ţe grele şi de tot soiul ei c~mştiincioase ne va convinge incât Re gă. 
tin numai cu numele a pornit poate şi el au făcut experienţe amare despre rătăcirea sim pe (alea dreaptă şi in cât le ... 
pe drumurile evangheliei. n'a ucis. n'a furat. lor. De-abea pt in aceste suferinţe, pe care abătut dela ea. Jmpărăţia lui Dumnezeu. 
n'a fost mărturie mincinocsă, a cînstit pe tot ei şi le-au creat, sufletul omenesc rătă- ~re nu este numai o făgăduinţă pentru 
tatăl său fi pe mumă-sa, dar când a auzit cit pe drumuri greşite se plămădeşte ca pr;n Vlaţa transcedentaIă, ci o realitate, sa fie 
glasul lui Isus, ca să se Ia.pede de toate un '* Doamne-ajută,; să desch dă porţile vo-- ţinta. as~iraţiunilor. noastre individuale, (j). 
bunurile lumeşti, s'a Întors înapoi, sau in inţei a crede. Acest '!' Doamne-ajută" este şteştl. Nlm!c nu ni se cere decât voinţa a 
cazul cei mai favorabil s'a oprit pe loc. recunoştinţa neputinţei sale de-a Înainta pe jntr~ în <:8, ,căci drumurile stau deschise , .. 
Dacă şi-ar fi dat bine seamă şi dacă şi-ar calea aleasă de el, este condamnarea vieţii lummate mamtea noastră. Cei patru evan
fi înfrânat în aceste momente hotărîtoare sale de până aci. Pe aceleaşi porţi pe care gheJişti Mateiu, Luca, Marcu şi 100 aa 
ale vieţii sale egoismul ar fi trebuit să re, a intrat credinţa În făgăduinţa împărăţiei consemnat cu credinţă fiască cuvintele de 
cunoască. că bunurile sale lumeşti nici nu lui Dumnezeu a eşit din sufletul lui ego-- Î~dreptare ale marelui i nvăţător pentru fie. 
sânt in adevăr ale sale. Căci el n'are pu- Îsmul desfrânat, iubirea mamonului si bizu- cme care ~rea să le cunoască. fxperienlt 
tere a le păstra şi a le feri de peire. Expe· irea în oameni. Cu »Doamne-ajută" în su- de toate zJlele ne dovedeşte cu pri'"OS ci 
rienţa altora de toate zilele şi poate şi ale flet s'a revărsat şi lumina adevărul li, care abătându-ne din acest drum al creştinismu. 

~ , sale propcii putea să-l înveţe şi să-l deş- îi arată şi cărările mântuire!, desemnate cu lui adevărat, rătăcim. Răul, care unnwi 
• ' tepf~;n o~c~ clfpă po~te să de~e d~n re~ecţiu~e neintrecută de intemeietorul c~· din rătăcirile noastre, nu este o pedeajIă 
~ !.. ~.a~ ()~ ,-!'~te Să. ra· tmlsmulUJ. In sufletul, care n'a fost cuprms măsurată de un judecător mai Înalţ a o 
,-' u:ftnă fa~ă soţie, fără copii., fără,. ':lde, şi I d~ ~tuşele eg?~srn~lui şi ale ma~erialismu- unnare fîrească a paşilor greşiţi. CreştiU· 
. fără casa,. Ce_dar. se cere iUl? Nlmlc alt· lUI, ŞI astfel mCI n a avut trebumţă de o mul nu este un idealism nepractic, ci din 

" ~ ~\ţ4 decat sa pnveasg lucrunle aş" pre-: plămădire prin sufc:-inţe, se coboară impă- contra singurul, care produce SiJ"eie. 

cum sânt. în realitate şi sa aibă voinţa a I ră~a lui Dumnezeu fără nici o piedccă. Preamăr~m astăzi numele sfânt al mte· 
'1; urma lui Hristos. cu făgăduinţa a moştl!J!i Isu~ a dat expresiune ~ces~ui ade~.ăr _ pri,n I mei~t?ru!ui. şi A îl rrea!1lări~ nu numai, OI 

./ împarwa lui Dumnezeu. Pentru omul stă· cuvIntele frumoase: ;.' Lăsaţi pruncII sa VIe rugacIUni ŞI cantăn, CI mal ales cu vOinta 
pinit de firea egoistă. care se leagă de la mine, şi nu-i opriţi pe ei, că a unora ca I hOtăiîtă şi cu strădania vecinică a mbla 
bunuri lumeşti inchipuite, această făgăju- acestora este împărăţia lui Dumnezeu". Şi ,- în totdeauna căile lui. J 

inţă nu este atrăgătoare. Ea n'are puterea cei sărac~ cari nu vin în posiţiun! a rătăci < '" 

astfel in rolul său educativ. Dar este in acelaş j acum, .Ia ,:,â~ta de 50 de ani, d Oela,:ran~ea i De altfel despre critica dramatică de astnJ n~ 
tmp şi un neajuns, căci se creiazi un s.pirit prea I apare mir o Ipostază,cu to~1 ,necunoscută. mtr un sun,t, mu!te d~ spus. In geneŢ~1 _e:!- nu eXI5!~ 
lf1are de toleranţă, din punctul de vedere al va- J gen, pe care .nu-I cultlv,Le niCIOdată, Talemul dra- O~!ntoar~, pe cand t:ă~au Racovlta-~tmx: GiOIl ŞI 
Iom '"erare I pieselor. In dramt!le istorice şi in n:at1c ~ste, ŞI :' ce\Ca firesc şi acel~ care-I . are, alill, mal ~rau ru.bncl permanente Ia zIarele ~u: 
şpeciaJ in cde scrise de diletanţi, se opereazi de sImte. In sm~ mdemn~l de a-I man!fe:-ta. Ia timp. , cure~t.ene, In can ~e trata d~spre te,3,tru. ~tm 
obicei cu decorurile, cu declamaţia, cu vorbe late ~zun. ca cme:va să l~ceapă a. s~ne,mtr ~n anu· f s,emclu,l, ac~t~ .de m!or~ton teatralllj sâvar~ 
şi c. efecte drastice. De aceea se întâmplă aşa mit. gen, numaI. Ia o. v~rsta mal Inamtata, sunt nporteru polltlCl, ca~ pnn urmare .s~nt ~-
de des ca si prindă rid!dni pe scenă şi piese m~1 ,rare. ~e-ac! cunozltatea generala pentru lu- a :aporta ~espre _mlş~r~ dramat.'~-A""' 1:: 
cu totui mediocre. Anul trecut de pildă s'a iu- cranle d-IUi Oelavrancea Oflce fapt divers, fară mCI o pregătire ante.· ......... 
cat o năsdrivanie istorică, zisă .. Ultimul vlăstar- Nu-i vorbă, curiozitatea multora a fost satisfă- Şi se întâmplă minunea, că opiniile acestorripor
şi a avut un succes destul de mare. Căci nu ~ cută. D: Dela~ncea. il dovedit .că ~unoaşte ?ine feri s~ ~eosebesc ,d~pă caracterul poi~tic al au~ 
lIimic mai uşor decât. face zgomot cu subiecte ş~rubăria teatrală, .ştIe c~m să Imbine o acţiune torulUi ŞI al gazet~1 _In care este apreclal Da.:a 
aa1ionaJe. Ventura. Dutu-Duţescu şi alţi scriitori Sl. ce elemente să .mtr~bumteze, I?entm a p~oouce d. florescu de ,pIlda. sau d. De.lavra.ncea. can 
de lIImplutură au secerat ş4 ei aplauze şi au câş- etecl Momentele ISto~Ce. pe can le .d~m~hzează, sunt conserva~ofl.' debu.t~ la t~tru, zlar~,e con: 
âgat tantieme cu astfef de drame. dar literatura I sunt de naturi de a mteresa pe on Şi cme. I~r servatoare sc~m ImnUri! Iar cele hber~le pa~tr~ 
iRsa.ş n'a profitat nimîc pe urma 101'. . talentul de a da operelor sale un caracter patehc, rezerva de ngoare. ŞI asta nu mal estt' cntJa 

. ~ , prin puterea şi frumuseţea limbei sale, nimeni dramatică. , 
Nu vro. să p!-'n In aceeaş ca.tegone pe d. De- nu-) contestă, Şi iată cum prin aceste calităti a Nu se pot numi critice dramatice nici ~~ 

~vra,ncea, care In acest an .ne-a. dat două drame reuşit să-şi facă cele două drame dintr'odată re- lungi şi greoaie aJe lui A. Dragomirescu, ale ~ 
lStono:. • Apus de so:ve~ Ş.J • Vlforul~. I?-sa este numite, jucate cu succes şi vândute bine in li- serii dramaturgice inspăimânta pe editori. ~m· ~ 
an, scriU.or JtOpular Ş4 r~no~l Ş-a afirmat au- brarie. Şi e foarte bine că place. Literatura acea- gurul remediu in această privintă ar fi. ca .d.~. , 
~tea pe tere~1.U1 proleJ noastre. unde ne-a dat sta cu tendinti îşi are rostul ei, mai cu seamă torii de teatru să deschidă porţile pentru iJte:3t:~' 
SJ, ade':,_ bucăţi de arii fi~ă., ~"! sunt cele cu- când e îmbrăcată intr'o limbă frumoasă. Fireşte de astăzi, să-i pună În contact mai intim O! ,ta!
pnnse In volumul Intre ~s ," VIaţă:. A f~cu! ins.ă nu poate fi atât de bună părerea când vei nele scenice şi cu tot mecanismul teatrat ,rues
msi o pauzi lu.n~ ,de ma. bme de zece an~ ŞI judeca piesele dlui Oelavrancea după oare-cari nindu-Ie altfel apreciarea şi din punctul de vedere 
lumea ~ d~~nulse a-l RW ve<!ea revem~ la norme estetice Şi de aci deosebirea de convingeri scenic. In tot cazul lipsa unei critice drama-ti« 
RlunCi literara.. Şi a fost o surpnndere. cand intre critici asupra ,.Apusului~ şi a 1 Viforuluk cu temei se resimte astăzi. 
~ ___ d _____________________ '~-"""''''''''''~~-__ ~-''''1~_-__ -+-~- .. __ .... * _~_~_ ... ","_~~ _r __ O_ o<-_~~_~~ .. ~~~~ _______ <-__ 

atelier de haine pentru băI· 
baU, copii şi femei în Arad. 
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.: O tâI cuire. 
ID]. De N. Iorga. 
ur· lIe V,nJ telegrajiat: ),ln easă nouă spirit 
1./. ~ •• E In acesf.e cuvinte o mustrare? 

".! Noi din România n'avem dreptul să vd 

are- tr4m. Avem ÎnSă aatoria să vă sfă.tuim şi 
: awm puJinţa de a vă sfiliui, ptrltrucă~ stând 
~ 4eparle, aveRI perspectiva. Dv. duceţi lupta, 

(,l."1lbi o vedem, desjăşurându·se, in liniile ei 
fI) I.zrgi. Şi poate că avem mijloace de a vă 
ca· ~peri duşmanii Îlz mişcările lor pe cc,e 
1\3 i1 văJmăşag le pierdeti. 
!)S 

I Cine n'a avut greşeli? Ale sale şi .le 
rpocti sale. Mai mult răJJ. fac acestea. Şi 
tie se pot semnala fără ~llpărare. 
, Epoca .'eche, reprezin/ată, la Dv. şi la 

~. ~n multe persoalle încă, a avut nea· = ;::r:r că s'a (ilml) intre idealul cell1U1i curat 
:ru E!Şj rfofitafea cea mai rodnică, la mijloc, acolo 
fit se pot ridica de jos toaie miasmele şi 
~ " 1JIUk, de SIlS, lumina deplină IZU poale răz-
~ 1~ ;af.e priI! "egurile care ÎIl/o'IJifrăşesc toate 
, ÎJ1lfputurile. In această zădarnică lume ne
: ; tirn,pede vine de sus teoda rău indzegaft'l, 
de .. iar de jos i.rjteresld personal lacom de bi· 
le· ,i ruinţii. 
la l »8piritul /loa" e pentm miile ideia în /0-
ci " cili ideologiei şi chibzuirea altruis'ă a realig. 
Ei iăţii Î/l locul exploatării ei egoiste. Una se 
ii ilnbină cu alta tr! c/tip nea'espărţiL :~Spiri· 
o j Ud nou" cere sd ştii bine ce vrei şi ce po(i: 

1$' : să nu te dEpărtezi niciodată dela ce ai Ire-
m I bu# să voieşti şi să /lU părăseşti niciodată 
e. J ter~ul pt .care ai desa;perit că poţi RCfll
li noscând odată pentru totdeauna scopul fiiiI/ii 
ta noastre şi izvorul puterii noastre, aruncăm 
la .' in luptă formula de crez noa: Pentru noi, 

/·",in noi! 

.TRIBUNA. 

Cruciatacopiilor. 
De Ioan Slavid. 

Sfintele ~rbători aJ.e Crăciunului I - Ce erau 
ele odinioară şi ce sunt azi!?? .- Ne sângeră 
noue celor acum mai bătrâni inimile când ne 
aducem aminte de bucuriile copilăriei noastre şi 

ne uităm in ochii obosiţi şi reci ai copiilor de 
~ti . 

Aceeaşi e lumea, dar a slAbit credin1a, s'au 
Înstrăinat Inimile, şovăie bMute de indoiaUl min
ţile, şi steaua nu mai luminează ca odinioară, 
ingerii 'nu se mai furişe3zJ din casă in Casă, dim
preună cu tAiniCii zilelor mari s'a perdut şi 
farmecul lor, un fel de ceaţă s'a ridicat din adân
cimi întunecate şi s'a intins incetul CU fncetul 
peste capetele ametite. 

D fără indoială, că nu din răsfă1are au ajuns 
cam pretutindeni in franţa părinţii să-şi indru~ 

meze copiii a nu se mai supune inv11ăturiior pri
mite dela dascălii lor. - Au făcut-o, - zice 
felicier Pascal in nu mIrul dda 5 D~C'errivrie al 
ziarului L' Edair, - pentruca să le ocroteascli 
conştiinţa 

J)Nu li-a rămas decât să iee hot~rirea de a se 
pune 'n rezistenţă şi de a-şi arunca copiii În luptă. 
Şi iată că sărman ele de fiinte încă mici, Întrate 
abia de curând in viaţă, sânt nevoite să facă uce
nicie in ceeace priveşte tăria de caracter şi stă

ruinţa in alipirea cătrl ideile ce fac parte din firea 
lor, căci li-au fost transmise ca moştenire, pentru 
care vor avea, poate, să rabde chiar de pe acum 
suferinţe ~. 

~ Această Întrare in luptă a copiilor pentru apă
rarea credinţei şi a moravurilor traditionale nu 
ne aduce ea oare aminte de legendara cruciată 
a copiilor din evul mediu!?n; 

Copiii din franţa au fost, precum ştim, împinşi 
la luptă in urma intervenirii Episcopi1· 
au oprit o mulţime de manuale Întrebuh .'., " 
şcolil~ .publice. • , .. , .\- ___ . __ _ 

Incă mai' indârjită e lupta, În care '.,' 
copiii polonezi din Prusia, care sunt pUŞI ia pe
depse grele pentrucă stăruie să păstreze limba şi 
Ikgea părinţilor săi. 

, J ~_ 

J:>ag. 3 

- copiii aceştia, în Joc de a se intoar6:e acas~ 
aleargă in biserică spre a aduna noue puţeri mo
rale pentru lupta viitoare şi-şi ridică mânile spre 
Dumnezeul iubirii. - Mai ales fetitele rezistă Ctl 

mult eroism. - Ele şed cu ochii plecâti, - scrie 
un învăţător În 1;Oermallia" - şi murmur~ cân
tări poloneze. le fac mustrări, le ameninţă: rezul· 
tatul e, că murmurul din ce in ce se 'nteţeşfe 
Când melodia tnceteazJ intr'o parte a clase~ ea 
po~şte cu atât mai stăruitor În altă parte'!. 

Cu toate pedepsele din ce in ce mai aspre, in 
anul 1906 au fost mai Întâiu 40,000, aPoi 60,000, 
În cele din urm1 120,000 copii, care s'au pus tn 
grevă, iar la 1907 numlirul s'a urcal la 140,000. 

Nu numai in Polonia şi In Franţa se urmeazl 
lupta impotriva credintei şi a obiceiurilor rămase 
dela străbun., Prehrtindeni in Europa sunt oa
meni de altminteri vrednici şi dornici de bine~ 
care, pornind din păreri deşerte, Îşi inchipuiesct 

că se tnalţă inşi-şi pe sine, dacă se leapădă de 
lege şi de obiceiuri, şi duc societatea spre feri· 
cire, dacă s*ârpesc din inimile copiilor credinţa 
şi pietatea către străbuni. Deosebirea e numai, ci 
aiurea nu t', ca in Prusia şi in franţa, organizati 
rezistenţa. . 

Nu e organis.1tă indeosebi la noi Românii nici 
În regatul ungar, nici mai ales În România, unde 
biserica abia ca de milă şi pe cerşite mai are O 

slabă inr âurire asupra educati unii viitoarelor ge~ 
neraţiuni, De aceea nu mai e Crăciunul ceeace 
era odinioară, când bucuria era obştea!i.că şi por
nită din adevărată credinţă. 
fi' Cu totul altfel Ji·e Crăciunul acestor multe 
mii de copii, care sunt martirizati pentrucă ţin 
la legea părinţilor săi. Aceştia au adevărate săr
bători de bucurie - nu pentrucă primesc daruri 
dela rude, dela părinţi ori dela prietenii acestorat 

ci pentrucă lor le tuminează steaua, It se fur ... 
şează pe nc\'ăzute ingerii prin .dse şi te sunt 
7":l~ln '1"" ..... ; "'U"f' ne farmecut tăiniciei....· ' . . r._. fIIII"J , 

~ ~Ir~. 1" ;v·~ ! t ~f;:" \~ ':'. -<, r'",I'~,~ :1'0... ~... \."-.V 

H:LI~la III 'nddli1ihi.:i\.. ~ 

Ce oameni o să iasă din aceşti copii, caredl: '~"" ....... --' 

:~f~·~~~_~ ___ ~ ... ~_~~~~~~~~~~~~_~_~ __ ~.~_~,~~~~~. __ ~_._~ ..... ~~~~~~~~~~~~~ 
1 Deşi istoviţi şi după mai multe oare de arest 

chinuiţi de foame, - zice d. Henric Welschinger, 

mici au fost indrumaţi spre îndârjire?.-;. Unde 
o s'ajungă societatea noast' ă, dacă astfel ne pre
gătim copii pentru viaţă l ? 

I 

" 1 
la. J lor de patimi şi rele; diplomaţi şi şefi de state , I cari s'ar bucura şi ei ca şi cei de toate zilele, de 

ajunul ,Cr~,?iunu}uiJ care le v~ ţi făcut când-va in 
şj 
u· 

(;~t..Iuhtl , pl itH'ge. N,[).,Drw c.:pa lor de mar.~ fericire, dar acum zâm-
, p:, !\~.,. ''". ',-,cu, I hc~c 111 fug" JHrati, nerâbdători şi impietriţi pa-

t I'r··"·'· h'-:,'.·î, 1)~i1tru ;Ue\,H~!·:iţ> mulţumiri', financiari, 
'" ,~a,\ a.::..\. 1!" L J 1 1" ' i." ". ~'.' ":.JI1(1 .. llf·, ,:;\7;t e.~ U! !--c .. 'illherrinz;ttlJri, i, • .,1U:;L !d?i şi negllstori bogati unii 

.... <.f '.~( :' .j,l'(In ,! •. ~~.a oCli.HI in chp:l I ;~'1d cd Il ::>i:1;~il1:L cei ma! iloldti ,>,'nulând plăcerea curată 
If- "'lital Ş,\:t;) l: eh' (:,n:';ll :e n:lpUSl~se , ~~L:l::, p,nn a ~:\~hfttor~Î a~t.:I·t(!!~ l:'~ suflet curat, - pr~o~u-
.U-j h()~'I, LrI~;iv~l!d tl,:;cmh dlH ',a~, ., {aLi P,dp,ll:iP, : .;:ţr dp gri,,) de :l nu !i\t;a să treacă prileJ unle, 
~ , l\ioknn, tr1':;:lbe ,a !Uilll!il \11'"'1.'.. ,Il din (;11 i tU-'~l1i a\ll1iîri lor să nu-şi primească 
Ifl '. ,I>al IT' ,1 !net,. l,!J I)! Ill.l ..• an,:. ' .. ),'! mur·:a .. a~,m,'al1d • ,hîl. ':: Ill~;t'ie şi c.'uvenit"IC.. complimente poclonite 
n. in !lmhrl" ~lIh~m un Val tk mtul1crc.; <:cml-obsGlf mătrl1lHoare "i 1111\'H'·L"are singurele satisfacţii . t ă . l . ,. J ~ 't I ,1 '" ." t", , , 

ză "~ -pn~ ~. r vezlU .can~h~ L.lm~:!l~rJ. (! )0<;'., (-j;PIII care ie încheagă întrupolrea, irezurilor lor de fe-
ci ~el DO'!'~l!I~l pnvea. b1ă11~ ŞI md~loşat cele riclre; pal v~iiiii COC,,\.!\I in slave de aureole false, 

dm Ufl!lă hcann ale lummu1el albe, dm candela vecinic in goana unor aspiraţiuni tot mai inalte, 
~ \ de argmt. şubrezi la suflete şi seci la minte, fără Du 111 neut" focul liniştit din vatră şi viscoleala de afară, zeu, fără de sărbători şi fără de rosturi creştine şti 
Il- in calmul ît1conjurului meu neturhurat, îmi ridică adorând idoli la ordinele intâmplărilor şi in cu-(:. r perdeaua Întunerecului ca printr'o vrajă şi În relltul modelor j burghezimea, simpla burghezime 
t:; "ţ)rivirile viu aţintite la luminile viorii ale flacări- cu nenumeratele-Î variaţii supt toate formele, 
li- lor, ochii mintii mele cutreeră in fulgerarea clipei, aceasta pătură Întinsă fără de grije peste gloata, 
:s- 10ate depărtările trăind momentul acela, cât ai vecinic îngrijorată ,a poporului, -- masa bucuriilor 
re tclipi odată, cu toate sbuciumările, - întreagă mici simţite cu tot sufletul, acolo unde se bea 
Ct vieaţa omenirei acesteia, cât o cuprinzi cu şi se mănâncă bine, cu Îndestulirea nefiretică ce 

J gândul. le intrupează singura aspiraţie, in care le rezidă 
4 i Un furnicar imens, frământat in mscoliri in- adevărata fericire pământească; şi din întreagă 

j vârtite, ceva ca un val ce se rostogoleşte uriaş masa aceasta răsărită ca o floare rară pe o brazdă 
1 şi, in .care mişună potopu.1 cutropitor. al oame- de pământ prea gras, unde cresc pusd~rii de 

. j mlor ce se sbat Decontemt cu aceleaşI forte, ca flori de toate zilele, - aceea clasă de mteJec-
• si se ridice deasupra biruitori, pentru a cădea tuali boemi cea Illai mare parte, hrănindu-se cu 

mereuinfrânti, supt aceiaşi nevăzută putere ce Îi aer 'divinisând azuriul cerului, plutind peste abu
apad lndărăt de unde s'au ridicat. . rii 'sătulilor de cele pământeşti, - diafani, sub

l. 
Văd stăpânitorii înpurpurati. zâmbind ticniţi, ţirei şi anemici ca sburătorii din povestea dra-

-sau oftând \lşuraţi lângă d.minul lor somptuos, &ostei. . 
poate singura dată cu adevărat mulţumi\i de sin- Sbuciumaţi, nemulţumiţi şi vecinic duşi ~in 
gurttatea ce-i desparte o cHp1 de tot poporul ziua de azi, ei trăiesc departe cu sufletul, nem-

1ălegând bucuriile ceklr mici, nepricepând pe-a 
celor mari, cu mulţi Dumnezei cu şi mai 
mulţi idoH. departe de vatră, satisfăcuţi În sbu· 

·dumul ce-i,poariă din loc in loc, spre alte ee~ 
riuri, fIi slfe ""~'li iri sfârşit gloata imensă a .... 
poporului unde există ascunsă fericirea adevărată' 
acolo văd micile ferestre luminate, văd trupuri 
svelte şi mâni harnice migălind În sporul rostu~ 
rilor de sfintele sărbători ale Crăclunulu~ bătrâni -~ 
ce tropolesc şi ei in graba micilor aiutoare, bă-
frânc ce aprind iasea in candele, in cinstea me~ 
si ei din iesle şi impătură ClI grije, pomenile puse 
de-o parte pentru odihna răposa1ilor şi mIcile şi 
merele şi colăceii calzi păstraţi in spuza vctrd 
pentru cei dragi de colindători, - şi văd chipu-
rile îmbujorate in gerul noptei, cu 'uminele ochi-
lor, frumoşilor ochi schânteitori ai copinor dela 
ţară, 1repătând sburdaţi şi fericiţi În mult aştep-
tata lor noapte de veselie, .. ne daţi ori nu ne 
daţi!... Acolo bunul Dumnezeu pluteşte În văzdu-
hul instelat, cu chipul moşului Crăciun cu barba 
aibă care le intinde mâna nevăzută, prin besna 
nopţii şi le umple trai stele cu mirozenii şi mttJ-
1imi de bunătăţi, câte le-a trecut cândva prin 
gând. 
• ~coto . văd T~âni1e binecuvantate ~ari~tiu 
mtmde mIla, celel-lalte gloate, - mulţImei det
moştenîţilor, bătrâni, tineri ~ copilaşi cari târăsc 
după ei un intreg convoiu de mizerie şi lacrămi, 
goi, l1eputincioşi, schilozi şi ~r.işiaţi, drojdia 
aceasta amară, a omenirei, apoteOza cumplit de 
dureroasa tristei văi 'a plângereL . 

... Dar e noaple. O rlibufneală a vântului iZbeşte 
vijelios o pală de omit in ferestre' ~i 'împrăştie 
frumoasele lumini aurii din 'vatră, c~lTi se ames-
ted În fum cu tăciunii stin~i. Cu magia limbilor ; , 
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Nu f - aşa tiU avem să ne fericim. 
Au pornit, ce-i drept, copiii in Cimpul evului 

mediu erodata. dar n'au cucerit locurile sfinte, ci 
s'au prlpădit ca vai de ei. Nici azi nu ei au si 
frângă puterea celor lâpădati de lege. nu ei vor 
aduce pe cel rătăci ti În caJea cea dreaptl a ade
vindui 

Are să fie rezistentA,. dar lupta trebue s'o 
poarte bărbat;i in putere, părinţii copiilor şi cei 
insotiti din dragoste cu dânşii. 

Dael e adevărat, ci Dumnezeul iubirii e acela, 
a elIruia Intrupare o ~rbăm la Crllciun, noi ceice 
suntem pătrunşi de adevărul acesta nu aruncin
du-ne in lupti indârjită, ci prin semne de iubire 
avem să ne dovedim credinţa. 

Daci adevlrat este, că numai iubindu-se intre 
dânşii pot oamenii să se fericeasd, noi nu ca 
creştini, ci ca oameni stăpâniti de patimi ne a
runcAm copiii in vălmăşia luptelor, 

Ori şi cât de urgisite ar fi faptele celor ce si
luesc copii ori amăgesc si se lepede de legea, 
de limba ori de obiceiurile părinţilor săi, noi creş· 
tinii nu stăpâniti de mânie, ci cuprinşi de milă 

avem si le stăm in fată, căci ei, deşi se soco<
tesc invătati şi cu minte, num:li din neştiinţă 

şi'o lipsă de judecată şi-au perdut credinta. 
Au trecut o miie nouă sute de ani dela naş

terea lui Christos. şi nu s'ar bucura şi astă-zi 

milioane şi iar milioane de oamen~ dacă ar fi 
mintit cei ce au vestit-o şi cei ce o mărturisesc 
şi dacă nu prin o voinţă a toate covârşitoare 

s'ar fi Întemeiat biserica creştinească de a puru
rea biruitoare. 

S'au surpat impărălii. s'au răsipit popoare, au 
perit lumi, i 'au Înfundat sisteme filosofice, iar 
biserica celui nAscut la Vicleiem se'ntinde birui
toare legând prin iubire om de om şi popor de 
popor, semintie de semiotie, şi mereu se va În· 
tinde până-ce nu va fi aiuns să impreune toată 
sU!1area 0menească tntr'o sinb'Ură turmă a singu
rului pht0~. 

De aceea este Craciunul mai cu deosebire săr-':.It 1 __ ~ 

bci.toarea copiilor care salta. de bucurie pentru-că 
! ;'" 

;{ 
:1 
~ 

" 

prin naşterea lui Chlistos văd lumina viitoarei 
:,/f lor vieti. . 

,.....,. Când ei pornesc să vestească sosirea zilei şi 
l~~ cu steaua ori cu \itleimuJ, când se adună 
Împrejurul pomului de Crăciun, ori îşi dau in 

de foc vioriu s'a şters şi umbrele tabloului din 
ochii mintel. E atâta linişte, - oare vine Cră
ciunul? Un uruit greoi de căruţă hodorogită, du
rue sdruncinat pe astfaltul străzei şi opreşte o 
clipă in loc, fJuet"atul de sirenă al crivătu1ui, care 
străjueşte singur, pe la obloane. 

Unde sunt colindătorii şi de ce nu aud râse
tele argintii ale copiilor sglobii? 

Inchb,i după gratiile aurite ale coliviilor noastre 
defa oraş.e, ne pirotim ajunul Crăciunului in mu
zica tic·tacului ceasomicului, 

Mi-aprind făcliile aducerilor aminte şi'n splen
dorile valurilor de lumină abundentă ce se re
varsă În juru-mi, imi râd ochii strălucind În scân· 
teirea de diamant a pulberei de zăpadă ce impo
dobeşte 1mbelşugat, giganticul meu pom de Cră
ciun ... codrul de brazi albit de lună şi de ninsori, -
acolo departe, unde-mi stau prinse de ramuri 
toate bucurii1e jocurilor, toate plăcerile şi toate 
desfătările eKtaziate ale copilăriei mele senine şi 
tlrl duren_. . 

Intr'un coltişor supt crengile impovărate de 
omIt, liclresc cristalurile curate ale unui adăpost 
fmmos, ca dintr'o mie şi una de nopţi; se aude 
ceva, un cântec de şopot tremurat şi drăgăstos, 
povestea armonică şi duioasă a unei simfonii de 
"ragoate, - e un suspin, ce se stinge încet, purtat 
de jalea vântului, departe, departe... Se sgudue 
geamurile, bate cineva? .. 

OUtd pribeag. pe unde alergi. .• e viscoluL,. 
Oar pl"in vârtejul ce joacă danturi fantastice şi 
sgudue clănţănind giurgiuvelele, un petecuţ de 
cer. limpezi" arată steluta minunată dela răsărit, 
lu~e viu, clipind des şi tremurat ca geana 
iadicrimatl a mamei in dor ..• 

Unde sunt coHndătorii? 

VTe-un 21t fel bucuria pe fa11l, ne lnveseJim şi noi 
cei obosiţi de munca vietii şi ne plUrundem de 
simţ1mântuJ. cA fn adevlr prin naşterea Jui 
Christos omenirea s'a renAscut ptntru ~o mai 
binecuvântată vieţuire. ;/ 

Aceasta e cruciata in adevăr creştfuească a 
copiilor, şi acela care nu se moaie ,it nu se da 
biruit In fata cetelor de copii ce saii! de bucurie. 
numai In ,clipa morţii se va deştepta, ca sA-şi 
dee s~amă\ despre marile tătăc;n1, fn care şi-a 
~etrecut vieaţa muncită de in<}6ieli. 

;. / 
',1, - P ~ 

Politica ~~~tră<tra di ti onală ", 
De AI~.V::lda.voivod, 

de~tul IglUuJui.. 

De un timp foc > ce, o seamă de oameni 
de ai noştri, î,tcear să explice toate nea
junsurile neapluJui ro A nesc prin faptul, că 
partidul na.ţional roma susţine şi astăzi 
politica tradiţională, dinast Faptele, pentru 
noi dureroase, săvârşite de coroană sânt 
prezintate, ca faptele dinastiei întregi. Mare 
şi fatală greşală. Ar Însemna inceputul unei 
epoce de dezastre dacă judecata aceasta 
greşită ar prinde rădăcini În opinia noastră 
publică. 

Inainte de toate trebue constatat, că a nu 
fi însufleţit de toţi paşii coroanei nu În
seamnă a nu fi dinastie.. Tot atât de puţin 
urmează Însă, că fiind Stan ori Bran ne
mulţămit cu o acţiune ori alta a şefului 
dinastiei, partidul nos1-u să ţină cont de 
acea nemultămjr~ şi să-şi schimbe cursul 
politicei sale. Faptu~ că politica dinastică a 
poporului Român a devenit «tradiţionaIă« 
este de a se atribui împrejurărei, că de sute 
de ani, toţi fruntaşH neamului nostru nu 
s'au abătut nici pentru un moment din calea 
dinastică, Pentru Românii d n ţările Habs
burgilor lucrul ac~sta este firesc şi se ex· 
plică de sine. La tot cazul este Însă sem
nificativ, că de când s'a Întemeiat Regatul 
român, toţi bărbaţii politici ai României, 
dela Brătianul-tată şi Cogălniceanu, până la 
Brătianu-fiul şi Tache Ionescu au aprobat 
politica tradiţională, dinastică a partidului 
naţional român din Transilvania şi Ungaria. 
Pecit de puţin i-a venit aminte la noi Vie
unui conducător cu răspundere pentru soarta 
neamului, deJa elain până la Bunea, să facă 
politică Kossuthistă, tot atât de puţin s'a 
gândit vreodată vr'un bărbat de stat al Ro
mâniei să ne Îndemne la aventuri iredentiste. 

Să fj fost şi să fie oare şef i mişcărilor 
politice dela noi mai laşi, mai lipsiţi de 
demnitate, mai inconştii de forţele inherente 
poporului românesc) decât fraseologii criti
castrii, cari cârtesc politica tradiţională? Să 
fi fost şi să fie oare bărbaţii de stat din 
Regat patrioţi mai puţin inimoşi, . oameni 
cu orizonturi mai Înguste, cu informaţii mai 
nesuficiente, decât cutare băieţandru de 
20-26 ani, ajuns din Şunturug în «capi. 
taIă;)? Intreb. 

Sfinţită prin răbdare şi suferinţe de vea
curi, botezată cu sângele altor zeci de mii 
de martiri şi cimentată prin sute de ani de 
temniţă. îndurată de atâti Români credin
cioşi politicei dinastice, ea a devenit «tra
diţională» pentrucă s'a dovedit de singura 
bază politică posibilă pentru Românii din 
ţările Habsburgilor. 

Un popor compus din ţărani, preoţi, ad
vocaţi şi amploiaţi de bancă este silit să 
rămână În alvia evoluţiei line şi a tacticei 
chibzuite. Numai astfel se poate susţinea şi 
în acelaşi timp întări. In constelaţia actuală 

a Europei şi Între raporWnle partl 
etnografice ~ poIltice din Austro.UnOllll. I 

neamul romanesc nu se poate abate e.-,.. ~, 
politica ,sa tr~diti5)Oa.l~ fă;ă de a·şi peri::: J.r 
desvoltarea sigura ŞI chiar existenta. N .l~' 
pentru că am fi un neam de sJugarnîcl, t&nIlJf ~ 
dus de oameni I aşi_ Nici pentm că Bnl~' " ,of 
tepta, drept recompensă pentru ~11" '. ~ 
noastră~ bacşişuri dela dinastie. Nu! Q""~ , 
totul dm a~te cauze. .In~inte de toate, : 
truel este 1Il C?nlra fireI popo~alai fOmW!tsc 
de a faa poltlică CII dOI bam În trei pa" 
ca d. e. Sârbii radicali, ori de a face pi 
tieă grtzl'aminaltJ. care duce, la sfârşiţ ca 
d e. cea Kossuthistâ. - prin forţa DIa
joră a echilibrării raporturilor dinamke intre 
diferitele neamuri din monarchie - totdea
una la dezastre şi la ireparabile dectp#i r. 
tionale. . 

Faptul, că interesele dinastiei şi ale nea- I q' 
mului românesc, in multe privinţe sht, . 
identice şi, că este numai chestie dp " ,." , 
şi de apreţiare ca cei in drept să .::-, .... ~: ~ t 
puterea evenimentelor convinşI, că lucrurile-~. . \ 
s'au desvoltat pănă acolo, unde interesdt:"' 
congruente garantează, cu necesitate isto. " /, 
r că, triumful final al poIiticei noastre tradi-' ... r~ 
ţionale. • 

Acest moment se apropie În acei~ mă~ 
sură. în care neamul românesc' prin progtsal ... 
său cultural şi economic şi prin maturitatea 
sa politică devine tot mai mult un (awr' ..... 
seamă În viaţa monarhiei. 

Conjuncturi norocoase, d. e. devalvarea 
unor valori, cari până acuma treceau de 
iresistibile şi reale" cu toate că erau înte· 
meiate pe ficţiuni, pot accelera sosirea ace- .~ 
lui moment Afară de cons deraţiile acestea 
prevestesc şi semnele. cari se ivesc pe fir
mamentul vieţii politice a monarhiei, apro
piatul început al unei e\'oluţii fericite !!II' 
tru poporul nostru. ..... 

A:lai este i~să Înc~ o consider~ţie ~em ~1 .,. 
de Importantă, care Impune partidulUi na·) 'r 
ţional român susţinerea intransigentă 3 po- \) 
Iiticei sale. Partidul nostru disolvat ~ de.' e! 
cretat mort prin guvern. opăcit ÎI1 organ" :, 
zaţia sa, persecutat În persoanele condUcăJ \:,· . 

torilor şi adercnţilor săi. nu poate. răzbi, ~ J ~,~ 
nici o altă cale, să susţină morala politică " ~./ 
a Întregului fJartid~ compus din element! 1 
atât de eterugene, decât pe calea poIiticeî 
tradiţionale, nesecatul izvor al credinţei p0-
porului intr'un viitor fericit __ ._'. . 

La cea mai n,,"- :.......::...-,..: ...... ~~cl aceasti 
cale, ba chiar şi pe unna 'uile/ llterpretărj 
echivoce a politicei dinastice ___ o CUm---~I.-
cut-o unii fruntaşi Bănăţeni pe vrem'm-:
indată s'ar ivi inevitabil În toate ţinutunk 
locuite de Români,. din tara aceast~ edipa 
cea mai depravată şi mai mârşavă a o?Of,·_ 
tunismului politic: - burdismul! 1 

Ce priveşte dncrederea în puterile noastre " , .• 
proprii >t, ea este tot pe atât de pu~nă va· t.,:. '/ 
loare, pe cât «drepturile inalienabileome-" ~ r ' 
neşti». nu plătesc nimic cât timp acele PU4r!if 
teri sânt prea slabe spre a dovedi, că drqr . ~ 
turile aievea sânt cinalienabile>.... . , ' 

<.Puterile proprii" trehuesc desvoltate priR !; 
muncă de generaţii. Iar şi când ar fi Jl .~' 
deplin desvoltate, tot nu. am putea exist~ ~ 
marea aceasta de neamuri, fără tovarăşi ~ 
fără prieteni, necum să putem, Îq zil~ 
noastre, renunţa la nădejdea În scutul ~ . 
sprijinul dinastiei. . ,~tL ~ , 

Astfel privită chestia, resultă, că chiar ŞI r ' 
dacă ·pentru moment dinastia nu ar eval~ t-"'/ 
poate valoarea de factor politic a poporU~UI r 
românesc arnăsurat realităţii, orit că chl31' 1 

, . 'l, 
Jj 
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. ~ " dacă d?rind să ţină cont de aspiraţiile, în·l ~ând cu, recen~a al.egere de p~eşed~nte ~I ~a- aceasta la micşorarea pozitiei safe de mare fJ!l:----
dreptălnc <lle neaml.llui nostru, ea nu ar diS-l set deputat:l?r, atltud.mea c1u.bul~I. natlonalltăţllor tere. Credinta noastră este, că prin actualul dua·~ 
pune încă de mijloacele de forţă spre a-si a. fos.t urmalltă cu VH~ ate!1 t1e, alat la Budapesta Hsm Monarhia n'a fost de loc întărită, ci mai 
. r d' ţ . t t' f' l • ~ cat ŞI la VIena, Nu cercetam dacă dl Wekerle a curând slăbită, şi că pe acest drum IlU se poate 

. " - ~ea Iza O,~ln a, ~Ol o YŞI am I~ (l~t()!ft 111 1 încercat sau nu să-şi asigure, pe căi piezişe, vo- l11erge mai dep3rte decât s'a mers, Căci numai 'f\'. .. mte~eSl~1 v:tlOrt:/~1l ~allZ{"II!Oasbe ~~ ramanem f t.Urile de~utalilor naţionalişti pentru candidat~ll Într'o monarhie Iare şi puternică îşi pot găsÎC" 
~i'" CredinCIoşI polltlcel noastre tradiţionale. 1 guvernulUI Important este, că de acest lucru s a toate popoarele ei, mari şi mici, scutul natural ŞI 
~ , vorbit cu oarecare insistt>nţă in presă, ceeace do- garanţia sigură a existelljd şi desvoltărij lor lIa-
. i »Când norocu-şi scllîlllhă pasul« d t ă t't d" .. d t t'l t ' r 'a d t ţionale şi culturale. To! asemenea numai o mo" 

:... ~,i »N'aduc ani, ce-aduce ceasul !" ve eş e c a J u mII epu a lor noş rl I-S a 

,i 

~~ 
1" 
J. .. '~ 

, •. 

o importantă deosebită În această chestiune. narhie puternică îşi poate implini misiunea poli-
Vorba rămâne dreaptă şi pentru popoare. lar când la alegerea de preşedinte nationaliştii tică şi civilizatoare la pOl (ile Orientului european, 

Decepţia experinţelor amare nu e permis să şi-au dat voturile pentru dl JlIsth, această faptă care este cea mai îna,tă, dacă nu "ingura ei raii-
ne copleşiască! Să ne aducem aminte de a lor a produs, mai mult intre străini decât între une de-a fi ~. 

ai noştri, o vizibilă senzaţie. Am văzut că mai Cuvintele rostite, la 1848, de marele p;:Jtri:A cetr"-:........., 
soarta lui Clain, Iancu, Şaguna, baronul multi deputaţi naţionalişti au fost intervievaţi de Palaczky, că Monarhia austriacă, da\:ă n'ar exista, 
U rsu, Dr. Raţiu, Dr. Bunea. De câte ori ziariştii din Budapesta şi Viena şi că fel şi fel de ar trebui inventată, mai sânt şi astăzi adev;iralt'. 
nu vor fi trebuit şi sufletele acestea mari comentarii s'au scris asupra acestei atitudini a lor Ba, mutatis mutandis, am putea zice: Dacă Ma
să-şi Înădllşiasca sentimentul ferbinte al re- Lucrul este explicabil. Orice soluţie va primi narhia Habsburgilor nll este Îucă destul de bille 
voltei, cu ajutorul re~onamentuilii re~e al actuala criză, este cert că grupările partidelor şi solid organizată, ca mare putere cu vot 11O<,i-

. ,.? din Parlamentul Ungariei, precum şi importanţa ritor in concertul statelor europene, atunci este 1 
mmţil, ! lor numerică, vor suferi esenţiale modificări. Jar de datoria tuturor patrioţilor ei auevăraji, ca s.l-şi 

Clain mort în exil, Horia frânt în roată, dacă mai adăugem că, după toată probabilitatea, dea concursul pentru rnfăptuirea unei asem~ill!a 
Iancu insultat În Alba-Iulia, casele Docto- şi reforma electorală se va face, fie cu votul uni- organizaţii, care este o necesitate eu,'ope:lI1[t, şi 
rului Raţiu devastate şi alături cu ei sute, versal complect, fie cu oarecari restrictiuni, dar in acelaşi timp O chestie de vială p~ntru fic..:a!'e ? 

şi mii de martiri ai pol iti cei tadiţionale, se va face, apoi este evident că, nu peste multă din popoarele ei. ' -.--
. vreme, modificările de cari vorbim, se vor arăta Pornind dela această credinţă, românii ilU 

cari au murit cu nădejdea în suflet, că şi mai pronunţate, vor putea merge alaturi cu partidele magltiar,~, a 
aceasta politică va mântui, când vremea Introducându-se Însă votul universal, nu se căror supremă preocupaţie este Lupta contra CJ
se va Împlini, neamul românesc din robie va putea evita, ori câtă silinţă şi-ar da oligarhia roand, in scop de a-i stoarceţconcesiUlli lla'pq

Vai, câte figuri de eroi, pentru dramele pe de astăzi, ca numărul deputaţilor reprezentând nale<, prin cari rasa maghiară ar putea să Jle 
cari le vor scrie În viitor, poeţii I)Oporului naţionalitătile să fie în mod considerabil sporit. întărită, dar cari, de altă parte nu PDt duce decit 

Şi astfel se apropie, aşa credem, timpul, când la slăbirea Monarhiei, 
nostru, se găsesc în trecutul acestui neam, voturile acestora, nu numai prin importanţa cauzei In aceeaş ordine de idei, românii nu pot COI1-

trecut, care nu este altceva, decât un lanţ ce reprezintă, dar şi prin numarul lor, vor avea lucra cu partidele maghiare, cari toate ţink,;c la ,. 
nesfârşit de traged,i. Cum înaintaşii noştrii mai multă greutate în viaţa politică, decum au maghiarizarea armatei, În partea ei recrutat,', din ., 
Însă au luptat şi au suferit, cu jnima amă- avut până acum. Ungaria, căci aceasta cOllstitue o agres;t1'1~ 
rîtă, dar totodată plină de încredere în tri- In presimţirea acestei dezvoltări a lucrurilor, periculoasă la existenţa lor proprie, iar de a,Lt 

f I f · I l ' cercurile politice interesate au de pe acum pri- un atentat la siguranţa şi la puterea de apilfarc 
um il ma a cauzei, tot aşa trebuie să virile aţintite asupra deputaţilor naţionalişti, şi Cli a Monarhiei, 
facem şi noi, cei de astăzi. Căci omul, al deosebire asupra Românilor, cari reprezintă cea Cum Însă absolut toate partidele <patriotic:. 
cărui soartă este să stea În slujba grea a mai numereasă şi În toate privinţele cea mai im- sânt de perfect acord, în acea~tă privilllă, 3,1i'.:;) 

politicei reale, trebuie să ştie să supună sen- portantă naţionalitate nemaghiară din patrie. toate voesc independenţa politică şi eC011011l1;.::l a 

timentul inimii, verdictului minţii. Cu inima Se cuvine dar să precizăm punctul de vedere Ungariei; toate voesc maglliarizarea lrupclo!' un-
românesc În această chestiune, - mai rmtlt pentru gurene ale armatei Împărateşti; toate S:ld{ ::lilf!:t

nu se poate face politică reală. In inimă se orientarea străinilor decat pentru lămurirea :i0astră jate in lupta cu Coroana pentru 'concesiuni w> 
plămădesc ideile generoase, mari, idealele proprie, căcî, aşa credem, pentru R~'!11AtlI dl'.'s- f· fionale"1 concluzia se impune d.tta sint:; . ()dC~ 
Îndepărtate, dar mintea trebuie să dicteze tiunea este destul de limpede şi !1u are \rdwtniâ alianţă şi orice c'onlucrare politica: a rOl'n;1:.4l0r c: .• 
omului politic activ paşii tactici ducători de multe e:': ,." l . '\'IL', j !.> ~ ~ ti ,; ',"; r:l " .. ' ". ", d' 

la ţintă. . .... __ ,_._ '1' .' .~ 
Consideraţiile acestea i-au inrlup"lecat pe t--"1aTrrte-t'~-.e .,):~\t' f'Sl •.• " ..... ". .' ... ,~ ;,,!r: 1:»." ':., _ ,.'" ,-" 
t .. ' ' '' I oa,e par' . " .~" . 

an ecesofll noştn sa susţInă până a moarte şi partidele din actuala coaliţie, ş~ il'~'U: P~I!ll(; . ; ';'""i , :" 

cu P ţ 1 ma t· . IUJ' 1 f 't ]' t' 1! ':lfl ,. in tt'It:S(·;c~ lll':1 ITI 11 lui ni ),' f,·u tot ar n.:c!amj·, re u r IrIU . ce -a su eri po I Ica care urmează pe d. Iuliu -J li stl1 ; (',J ullcuvân 
dinastică. Noi, cei de astăzi trebuie să per- toate cari au fost, sânt sau aspi·i." in ve,"i la g'\I. ca, cei f'ulin U Oill!e (iim:-.: Ilu1hşii llO.~r1~ să 

. 1 mearr-:;) ~ '·ilUrI cU una s:~': a:!a din IJ·1-rfi -:l'ck m;l-sevărăm în aceiaşi bază, tari în credinţă, că vern, nu reprezintă interesele generll!f' alt: \." ;'. 
vom fi' mal' ferl'CI'ţl' deca"t el', că ne V'JO" fi' dat ci interesele specifice ale rasei maghiare, Tn?k ghl'~It.! .\cca::.t~1 e~!f ~~':;'I:S;:Ut" "tt.'(I"i,. 'J't l!rocc-

<f' (~arll "CtI rl)'I;~!.:! 1<1 Ij:·afillc ',1 c.~r '1 Jp lCart: :1 r 
să vedem cu ochii schimbarea spr~ bine a dar, fără exccpiţie, stau faţă cu naţionalităţile in- out,"a, câleDd;.lI;l, să ne St'rveasc." ca liI1 ,:'om,'iil,'. 

.. l' t . I &:1' ., tr'un raport de duşmănie vădită, căci toate vor, aJr,'s,H la a:lJ.Jnlte lo,urî C;1 st3Iufllid:, fi-",);SOrţII neamu Ul nos r~, CU ajutoru ,,,"Ilnastlel. nu fericirea tării, ci întărirea rasei maghiare prin 
Ş. ~ t . ţ . ~ 4,':' d' ~ nilor·,- în credin\'~!e tor I)Olitke ;,'_~ ;nt'r~i' j:);t :i, '~":./' I sa nu fim speran~, ca aceas~ cre mţa nimicirea celorlalte neamuri. Pentru toate drept la l la slagamlUc, şi că vrtfL ll:a lor desl.}r!,; 4_ ,.,.p 

:1'> a . noastră nu va fi d'lartă. existenţă şi cultură naţională are numai Maghiaru , i-ar putea Înu'.:,nna S~i ~i c:'niască aUei. politicII' 
\/ "; iar nemaghiarul este strain şi, ca nemaghiar1 nu naţională. _. --1 are alt drept decât acela de a se maghiariza Această teorie nu o credl'il~ însă (;e lo.: I)<liri~ 

'1 l P ttd 1 ţ' 1 A Aşa stând lucrurile, nu poate şi nu va putea vită cu împrejurările, cu plJk,:'.' şi cu l:drad ~Id ar 1 u na Iona"~. an niciodată să fie vorbă de apropierea şi de con- poporului nostru. Admitem col l!:i',~Cifi~ :;';~u f ... ~ 
• .\ . • lucrarea naţionaliştilor cu aceste partide ungureşti. losit adeseori de ea, şi au avut Cii: II "UCCl':'~ 

ŞI Part'~· e maghIare In cazul cel mai bun, se poate intâmpla ca, din momentane În urma ei, dar nu puteam pÎer,,-: 

De Septim
' ..... A~lbini, • motive de tactică, reprezentantii noştri şă-şi ală- din vedere, că ceeace se potriveşte pentru u,lUl, 

, . ture, in anumite chestiuni, votul lor pe lângă al nu se potriveşte pentru toţi, şi ceeace e bine În-

. ~ 
" -le .. 

. 1,' fost secretar ,,1 par "lllul' 1I'''''.I·onal ronla'n, unuia din partidele opoziţionale maghiare, fie tr'o situaţie, nu e bine in toate situatiile. Şi În 
~ .. u ~} pentru a-şi accentua caracterul lor de opozanţi şi definitiv, această teorie şi pe unguri i-a dus, prc-

• i , • '. a spori astfel greutăţile guvernului, fie pentru a-şi cum vedem din crizele devenite cronice, În cari 
I~: ~:' /"1;'" Interminabila criză guvernului coalitionist a precl'za vederile asupra chestiei de desbafere. Tot-

I ,1 • t't t b .,~, . se sbuciumă de atâta timp, nu Ia biruinţă, ci in prouu$ o slm 1 oare er ur aţle 'm vleaţa partl- deauna insă, deputaţi noştri vor trebui să-şi facă I . 
d I I't' d' . . preajma falimentu U1, .. 

e or po 1 Jce In gana. ';~, rezerva, caV 'Işi menţin În întregime programul lor 'd . Cu atât mai putin putem a opta această teorie 
~\o' .. r" Cârmuirea tot JfIai pe fată a d-Iui I(ossuth spre politic, şi că votul lor, dat alături de alte partide noi românii, pentru cari politica nu este un tux. 
i: ': apele 67-lste, sa" mai bine zis spre mamelucismul ungureşti, nu poate niciodată insemna, că au un sport de oameni îmbuibati, ci o crâncenă luptă 
J r.· fără principii; disidenta d-Iui jllsth; reaparitia abandonat ceva din principiile ce reprezintă, pentru existenţă. In situaţia noastră strarntorata, 
r I ~ ~telui Tisza În arena politică; diferitele combi- Aşa au procedat deputatii noştri, dând d-Iui sântem de nestrămutată convingere, că in luptele 

nalii ministeriale cu Hedervary-Luk:ks-Kristoffy- Iuliu justh votul lor la alegerea de preşedinte al noastre politice claritatea şi sinceritatea priind
Ju~~~, ~tc" au pricinuit oarecare zăpăceală În Casei Deputatilor, şi aşa vor proceda, sântem piilor ce ne conduc este cea mai bună, este sin

. opinia pUblică. In tot cazul o schimbare a înce- siguri, in toate cazurile analoage ce se vor mai gura garanţie a biruinţei! 
, put, atât în gruparea oamenilor politici in par- Îvi În viitor. Căci să nu ne amăgim pe noi inşi-ne, Politica 
i tide, cât şi În raporturile dintre diferitele partide • noastră natională nu e o creatiune ad-hoc, nă5~ _~_ .... 
! vechi şi nouă, C~ci nu numai faptul, di toate partidele gu- cocită În vederea unor interese trecătoare, ci o 

Jn aceasta situaţie, este de actualitate intreba- vernamentale ungureşti sânt panmaghiare şi luptă seculară, pe vieaţă şi pe moarte, pentru 
,rea: Ce va face partidul naţional român? Ce şoviniste, împiedecă pe reprezentantii naţionali- dobândirea drepturilor de existenţă naţională şi 

~c --- \'itudine va lua el in fata nouilor grupări, for- tăţilor să meargă alături cu ele, ci mai sânt la culturală, Asemenea luptă nu poate fi purtată CU" 

r n il. le sau În formaţie? Pe cari le va combate mijloc şi alte motive, peste cari, cel puţin Ro- manevre, cancane şi intrigi, cum se obicinuesc 
lj4!", . .r1'de cari va cer-ca să se apropie şi să meargă mânii, niciodată nu vor putea trece. in luptele partidelor, al căror scop fina! e5te cu-

I ână în mână cu ele, măcar În anumite chestiuni? Mai înainte de toate nu vor putea să sprtJI- cerirea bugetului. Asemenea luptă cere orientare 
\ • Lucrul acesta interesează în prima linie pe nească, nici direct nici indirect, o politică de stat sigură şi statornică, ce trebuie să fie urn.latâ fară 
.. 'mâni, dar am văzut că-i interesează şi pe Ma- care tinde la ruperea În două, sau în mai şovăire, din generaţie În generatie} până la iL-
, ~ lari, ba chiar şi cercuri mai Indepărtate. multe părli, a Monarhiei Habsburgice, şi prin bând. defin,Uvă.,\ 
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Această orientare noi Românii o avem in po
litita lIoaslrii tradiţioflală, rezultată din nevoile 
neamului şi din experienţele unui lung şi dureros 
trecut. A ne abate dela dânsa, ar fi un lucru 
periculos, căci orice altă orielltare politică ne-ar 
deschide perspective, pe orizontul cărora nu vom 
gilsi garanţiile unui viitor fericit 1 

Iar a cerca sa producem numai aparenţa că 
am fi dispuşi să ne abatem dela politica noastră 
tradiţională, ar fi - ier!e-ni-se vorha - o copi
],Hie. Căci de o parte nu prea vedem putinta cum 
sa le producem, În situaţia noastră şi ClI puterile 
noastre marginite, iar de alta, chiar dacă am în-

.~ să le producem, ~ cine ne va crede? 
CaCI oamenii cunoscători ai situaţiei şi ai rostului 
l1(:all1ului nostru ştiu foarte bine, că chiar dacă 
am voi, nu putem să facem altă politică, Toate 
illteresele de viaţă ale noastre s'ar opune la 
acc:asta ! 

! 

Prin urmare rămâne bine stahilit, că cu parti
dEle ungureşti, cari diriguesc astăzi destinele 
Ungariei, partidul naţional român nu poate con
lucra, căci pentru această conlucrare lipseşte 
orice bază. 

Dar prin aceasta nu voim să zicem, că nu s'ar 
putea o conlucrare cu nici un partid unguresc. 
Din contra, ne putem foarte bine inchipui un 
partid patriotic, în Înţelesul cel adevărat al cu
vântului, care să nu Îmbrătişeze numaÎ interesele 
exclusive ale rasei maghiare, ci interesele gene
rale ale patriei, şi prin urmare, în mod implicit, 
interesele tuturor popoarelor ei. Cu asemenea 
partid, chiar dacă ar fi Întemeiat şi condus de 
maghiari, am găsi multe puncte comune, nu nu
mai pentru o conhtcraît' din caz în caz, ci chiar 
pentru O sinceră şi durabilă alianţă, 

Vastul teren al chestiunilor economice, atât de 
neglijate în "fericita.( Ungarie; Îmbunătăţirile 
ahît de necesare În administratie şi justitie; mă
surile de luat contra despoJlulării ţării prin emi
gratiullÎ şi prin cumplita mortalitate a copiilor; 
crearea unui serviciu!sanitar europenesc, etc. etc., 

~- ar fi câteva puncte dintr'un program politic, la 
a cărui realizare partidul nostru nu şi-ar refuza 
concursul, 
. ~~ Bine lnţeleti, ·ca un asemenea partid ar trebui 
să Îllceteze, şi În definitiv credem că nici n'ar 
mai putea să continue, nesfârşitele şi o1ioase\e 
lupte şi discuţii ,de drept public" cari au putut 

--MI folosiasca oligarilleÎ ce ne-a stăpânit pănă 
acum, dar sânt păgubitoare Monarhiei, statului 

j;-. ullR'ar şi popoarelor sale, şi în cele dill urmă În
._ -Qu..,l.poporului unguresc. 

-"::",, ~ Dar există un asemenea partid in Ungaria? 
Un parlid unguresc, cu care nationalitaţile, şi Îll 
special românii să poată cc;~tacra, ca cetăteni ai 
Ungariei, la consolidarea şi fericirea patrIei co
mune? Pănă acum nu-I vedem nieăiri, deşi am 
dori in toată sillceFitatea ca un asemenea partid 
să: la cât mai curând fiinţa. 

Ar fj doar partidul social-democrat, cu care, el 
neidentificându-sc cu rasa maghiară, ci cu I11UIl

citorirnea din Ungaria, fără deosebire de limbă, 
româuii ar putea să meargă mână În mână, cel 
puţin În unele chestii, ca votul universal, reforma 
impozitelor etc. Dar in aliantă desăvârşită nu 
vor putea Întra nici cu socialiştii, căci de o parte 
se opune doctrina fundamentală a socialismului, 
incompatibilă cu interesele vitale ale poporului 
nostru, pentru care, ca popor de plugari, dreptul 
de proprietate este şi trebuie să fie un principiu 
cordinal şi inviolabil. De altă parte se opune 
împrejurarea, că şi socialiştii cer independenţa 
economică a Ungariei faţă cu Austria, ceeace noi 
credem că ar fi un dezastru şi ar duce la sără
cirea mai crâllccnă a ţării, care şi-ar pierde prin 
aceasta cel mai principal şi cel mai statornic 
cumpărător al productelor sale agricole. 

Ar mai fi În fine partidul creştin-social ungu
resc, a cărui înfiinţare se Încearcă În zilele acestea. 
Despre acesta Însă, nu putem, fireşte, să zicem 
nimic, pănă când nu-I vom vedea la lucru. Dar 
În principiu credem a putea spune de pe a~l1l1l, 
că dacă el va urma intru toate pe soţii săi de 
principiu din Austria, apoi o conlucrare a naţiona
lităţilor, şi cu deosebire a Românilor cu acest 
partid nu este de loc exclusă. 

Precum fraţii noştri din Bucovina s'au aliat cu 
marele partid creştin-social de supt conducerea 
ilustrului Dr, Carol Luegcr, şi-şi văd În această 
alianţă perfect asigurate interesele lor naţionale, 
asttel s'ar putea întâmpla să facem şi noi, dacă 
cOllditiunilc alianţei VQr fi aceleaşi. 

Il 
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o Îăgăduinţă 
Un an mrlOS pentru viaţa ·omÎnească a Aradului 

se incheie este cIteva zile. An I trecut, În numărul 
de Crăciu am constatat sterpicil ea şi nemişcarea ce 
caracteriz~ viata rominilor de ai '. Am arAtat cum 
lunga el că de inrîurire străină, cu ş;:oalele, ziarele, 
cultura răină printr'o actiune statornică şi intensivă 
de mai mIte decenii au izbutit nu să desnationalizeze 
pe romÎlli dar să atrofieze şi să ucidă totuşi viata lor 
culturală. Pentru un intelectual cu cultură romÎnească, 
spuneam noi, mediul acesta de c"rturari fără viaţă, fără 
mişcare culturală rom in cască, Înstrăinati sau cel puţin 
falş!ficati ca limbă, ca cultură şi mentalitate, sînt lin 
adevărat loc de surghiun moral. Am adăugat Însă că 
rresemncle unei schimbări se ivesc şi o viaţă nouă 
ÎnJnugllreşte supt sloiul Înstrăinării şi al nepăsării. 
Ne-am incheiat articolul Cll nădejdea că o nouă epocă 
va incepe pentru Aradul nostru, al celor 12(00 mii 
de romÎni de aici şi al11 făgăduit să conl ucrăm cu totii 
pentru înfăptuirea acestei nădejdi. 

Făgăduinta asta s'a Îndeplinit Într'un mod CUIt1IllCI 

noi nu am Îndrăznit să nădăjduim. Acesta este rezul
tatul anului ce se mîntuieşte, acesta-i de sigur succe
sul naţional cel mai mare pe care romÎnii din Arad îl 
pot Încresia anul acesta. 

Sînt hei factori de căpetenie cari aII ajutat progre
SilI acestui aII: renaşterea duor so..:ielăti rOl11Îneşti, a 
»Asociatiei culturalc« din Arad şi a d{('uniunii fe
meilor roIl1Îne", tie-o parte şi desvoltarea treptată şi 
necontenită a "Tribllnii ~. Aceska fireşte sînt, ce~i drept, 
mai mult efectele decit cauzele adevărate şi adinci 
rari aII prodlls mişcarea cea nouă. Cauza adevărată e 
ltIai depărtată, e progresul economic necontenit al ro
mînilor din aceste părţi care n11 a putut rămÎnc fără 
urmări asupra vietii lor nationale. Organizarea ('co
nomiLă a romînilor a produs stringerea rîndurilor lor 
şi' a condus la vie activitate politicA generală, Aceasta 
a dat fiinţă ziarului arad an care apoi -Ia rindul său 
dill efect a devellit o nouă cauză, un nOll şi puternic 
instrument de progres şi de viaiii ro III Încască. 

Prin actiunC3 lui îndelungată, el a Întărit conştiinla 
politică şi a frezit-o pe cea culturală. Cel dintîi rod 
al acestei a,:(illlli este reactivarea cclor două sociefăti 
culturale din Arad: »Asociaţia culturală, şi "Reuniunea 
femeilor rominc,'. Ele au făcut mişcarea clllturală a 
anului ce a trecut. "Asociaţia arlH.lan,h c Înfiintată de 
peste 40 dc ani. Statutele ci, aprobate dc Însuşi Îm
păratul, permit o activitate şi mai ~argă deCÎt ale 
Asociatiei transilvanc,'. Conducerea »:\sociajiej, noa

stre c pusa În minile d·lui YasUeD.J.Ildiş>----~ ,_~_ 
Primlll eVCIJÎIllCltl al~1nllllii 1909 a fost adunarea 

generală a »Asociatiei'" tinută in ziua de 11 Februarie. 
Adunarea s'a tinut În sala de festivităji a primăriei 
comunei Arad, unul din putinele semne de bună
vointă pe rari nc~ o arată autoritătile locale. A fost o 
zj frumoasâ şi neuitată petltru toli romÎnii aradani. 
Serbările s'au desfăşurat cu toată pompa şi prestigiul 
exterior cuvenit unui evcnimcnt atit ue mare. Au par
ticipat, afară dc aradani, sute de fruntaşi şi tărani din 
ill1prcjuril11e~ Lipova şi Radn3, aceste două frUl110ase 
orăşele romineşti, apoi NădlaCLlI, Pecica, Curtidul etc. 
ali fost reprezilltatc prin mulţi fruntaşi. Ne-a impre
sionat mai ales prczell!a mai multor iubiti oaspeti dill 
Homiuia, Între ci d. R. Vercescu, prefect de Dolj ş.i 
Bosnief-P,lrasdlives\;u, avoeat din Bucureşti, Balul care 
a urmat scara la 'Crucca-Albă« a amiutit prin splen
doarea şi caracterul distins ce a avut, cele mai bune 
vremuri ale vechilor baluri romineşti din Arad. A fost 
lIll mare Sl1cces cultural şi social, primul pas făcut cu 
hotărire şi izbîndă spre viitor. 

A urmat imediat al doilea pas: Reactivarea »Rcu· 
uiuuii femeilor romine",. A fost un nou succes poate 
şi mai mare. 

Reuniunea şi-a pus ~ scop illfHll\3rea unei noui 
şcoli de fete mai lUari şi mai bine Îllzestrate deCÎt cea 
de astăzi. Cu o energic şi stăruintă fără păreche ea 
s'a rus să înfăptlliască idealul acesta, începind strîn
g-erea fondurilor. Sufletul mişcării e dona Letitia Oncu, 
iar alături trebuie pomenită şi d-Ila Marilina Bocu, 
"Serata etnografică" a inaugurat activitatea »Reunlunii., 
Serata a fost un succes artistic, cum nu s'a văzut la 
noi de mult, 

Marele număr de public romînesc dar şi străinii au 
privit cu adîncă uimire şi admiratie bogăţia şi strălu
cirea costumelor, varialia şi vioiciunea jocurilor noa
stre. Aradul nu mai văzuse niciodată atîta coloare 
şi viaţă curat romÎnească. Rezultatul seratei a fost: 
renaşterea unei noui societăţi culturale, popularizarea 
ideii şcoalei de fete ce trebue să se Înfiinţeze. 

In primăvara aceasta s'au ţinut şi mai multe confe, 
rinţe literare iar seria lor va urma anul viitor mai 
dc:parte. 

Intr'lIl1 chip deosebit de frumos a fost sărbătorită 
amintirea lui Mihail Eminescu în Arad. Serbarea, or
ganlz~tă de ~Asociaţiunea« aradană a dovedit că con
ştiin1a culturală a pătruns tot mai adinc În publicul 
nostru. Programul a fost alcătuit foarte fericit din trei 
scurte conferinte cari arătau pe Eminescu din diferite 
puncte de vedere, poetul, omul şi operile sale, Printre 
ele au fost Întrelesut~ recita,ii şi dntări din bucăţile 

" 

7 (anual 
-: 

I 

poetului. Serbarea a fost străbătută toată de I 

marelui poet şi ~ fost desigur una din cele mai d 
comemorări ale lui. . 

In sfîrşit a patra serbare mai mare ce s'a tiq 
noi a fost inaugurarea palatului ,>Tribunii«. 'Oe~ 
avut şi un caracter politic, nu a fost totuşi lipsi 
nota culturală. Intărirea unui ziar în ace;;te loc ... 
e numai o faptă politică ci şi culturală, cum a a 
tuat d. Oncu în cuvîntarea sa dela serbare. Ban( 
şi concertul au fost centrul serbării, pe cînd im 
rarea palatului a avut, precum s'a cLlvenit, mai 
caracterul unui act religios. Concertul mai ales t 
o auditiune de valoare adevărat artistică, Pn! 
d-nei Luda Cosma a ridicat~o la această Îl1ă1 
Intre oaspeţii ven'ţi de departe s'au remarcat re]l'l 
tantii presei din Bucureşti, d·nii Ion Popescu, 4) 
MiIle şi 1. Russu-Abrudeanu, apoi d. C. CiOD 
primarul Craiovei, l11ulli deputati naţionalişti, î" 
d. Mllan Hodza şi poetul ArdealulUI, d. Oei 
Goga, care dl!-atunci a legat strînse leg-iituri fi! 
cu aradanii. O expozitie de industrie de cash 
neas<:ă s'a făcut în palatul "Tribunii« şi a atras It 
vi zitatori. 

De o mare ÎIl*ll1nătate sînt hotărîrile aduse dăII 
de comitetul "Asociatiei. prin care s'a arganitl< 
mod sistematic munca culturală şi s'a hotărît o: 
să se Îlltindă şi asupra \lasei meseriaşilor şi neg'. 
rilor. Punctul acesta din urmă, dacă nu va rU 
o hotărîre goală, ne deschide un non CÎmp de nq. 
şi perspective foarte largi pe viitor: formarea ~ 
stmrea utlei clase de mijloc. i 

In cursul anului au mai avut loc şi alte serbări: 
Iare mai mărunte, şedintele fesiive ale SemillaruJu~ 
cheicrea anului şcolar la şcoala de fete şi la se!llÎ 
cari Încă au imbogătit viata noastră. t 

foarte Îmbncurătoare e formarea unui cor al </ 

ciaţiunii« pe care d. Trifu Lugojanu îl illstruj~t 
pricepere şi abnegaliullc. EI a cîntat in catedrali 
llIai multe rînduri şi proiectează un concert. I 

In treacăt putem aminti şi alt succes moral al~ 
noastre culturale. Presa ung'urească din loc, carei 
fită de orice Întimplare politică pentru violent~ 
curi contra romînilor, a adoptat un ton mai ur~ 
mai conciliant cînd e vorba de mişcările noastre, 
turale şi sociale. Nu ne facem iluzii din asta,. 
e şi asta llll succes şi un Început de concesii. .. 

Sîntem la sfirşitlll unui al1 bogat în fapte, R~ 
lui, nădăjduim, llll ne vor Îndemna Ia odihnă, Q 

noui silill(i şi la nouă muncă. «Asociatia» e abia! 
zită şi trebuie să-şi croiască o activitate continuă f 
stematică. După multele serbări sgomotoase aştev 
şi mUllca tăcuta, modestă şi rodnică a zilelor de It 
Sînt O sUllledenie de probleme de rezolvit Încă. ~ 
(le f~te nu e Încă Întruchipată. Mc;eriaşii şi llcgusto~ 
sînt Încă organizati şi nici tAranii din Arad nu I 
atraşi in aqiunea culturală. «Asocia,iunea» va 1tt 
să-şi ridice palatul pc care-I proicctea;;:ă, căci făli 
acest adăpost ca lIU va avea destulă putere de acţi1 
Societatea de gimnastică, deşi s'a proiectat, nu s'a 
cut încă, trebuinta ei e neîmloioasă. 

Sint tot atitea pcr.ipective de muncă ce ni-se.l 
chid, de munca cea mai bună, cea mai rodnică şi 
pozitivă pentru intarirea şi păstrarea nationalitătii I 
stre. Acesta·i În acelaş tilllP şi rostul politic al; 
vitătii noaslre culturale. A cîştiga cu armele·~ 
cel mai mare şi cumplit război, războiul pentru ~ 
noastră na(iollală - aceasta să ne fie deviza! 

Calvarul ~ presei naţionalişte. Iosif Dval 
redactor la ziarul slovăcesc ,)Simvensky TY1!d!!11l 
a fost condamnat eri de curtea cu jUralii I 
Budapesta la 8 luni Închisoare şi 1000 COre( 

ameRdă În bani. 
~Crima" e, fireşte, agitaţie Împotriva nali~ 

maghiare. 

Cuvăn {ul de protestar~ al scriil 
rilor români. Comitetul »SocietApi SI1 

torilor român i c: a expedi afurmă toarea I 
legramă d-nei Hortensia Goga, soţia ~ 
Octavian Goga, cu prilejul arestării aces~ 

D·nei Hortensia Qoga 
Siff,ll 

Aflând tU uimire arestarea iubitf{l~t r 
prietenui nostru txcelmt $i admirat, Vă tri~, 
odată cu prote~tarea noastră CMtra acestuI I 

de silnicie sentimentele -noastre de adâncă~' 
~& ,1 

(s,;;,) Comitetul ) Societăţii scriitorilor româl 
M. Sadoveallu, D. Aflghel, Ern. Gir/eanu, Şl: 
losi/, CÎ'zcillat Pave/eita, It, Chendi, 1. M~ 
ieseu # Z, Bârsan 

Convocarea Delegaţiilor. O telegrami 
anunţă că Delegatiile vor fi convocate la VIfI 
încă în I cursul lunei acesteia, :pentru yol.1rt 
provizorului budgetar. Constituţia bosllIad! 
va proclama~ asemenea inaintea delegaţiilor, 
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