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Nu cWlOa,ştom decât o singură cale în 
viaţ,a publică: cea dreaptâ.. Ori cât de mult 
am cerceta şi am aprecia chiar până la un 
punct aşa zisa diplomaţie, nu putem ad
mite nici o atitudine care, fic şi numai la 
aparenţă, e proprie să producă confuzii, e 
în stare să dea mulţimii simpli~ste Iii necu· 
noscătoare de intimiiăţ,i ideia unei tran
sacţii de con~ingeri. Mai aloo în împrejură
rile noastre, intransigenţa atitudinilor na· 
ţionale se impune ca un suprem im perat.iv 
eategoric, de sub stăpânirea căruia nu se 
poate &coate nici un membru adevărat al 
poporului nostnl, fie acela fruntaş, fie 
episcop, 1'iQ UIl simplu gregar. Neapărat 
că ne dăm noi foarte bine seama şi ştie 
ori c.e om liU judecati:\. ('1'\ anumito situa.ţii 
impli<,ă. anurnito Tegnli do conduită, că in 
'Te~ilo nOllsho, bunrloară unui episcop, 

~ nu-~ put(,l11 cere să urce tribuna unei adu-
: năn pi.porale, dar cu t.oate ac('ste prdin-t.K_ ... ~f~!n. ca fonrlnl_ :mflptp-se al fipe(l1~lli ron 'tiTl 

........... ~'sa 11a:.aarJ'.Q;!- .aJ.c1'rtuit.-incât fa,ptcle iui, de-
I ' 'tenninate de acest fond suflet.esc, să poar-
, te totdeauna pocBtoa celei ma.i desă\-ârşite 

I 
clarităţi din punctul de vedere naţionalist. 

Călăuziţi de aeest ju."t principiu noi 

I 
ne-am ţinut totdeauna do dat.orie să ne 
spunem cuvâtul nostru limpede asupra tu-

I 
turor oamenilor şi faptelor vieţii noastre. 
Tot. pe urma poruncii implacabile a acest.ui 
principiu fundament.al al politi{~ei noast,re, 
am condamnat mai zilele trecut.e şi pe P. 
S. Sa episcopul Rad1l, Dare, nu Be ştie din 
ce motive, din c.lnd în Cfllld adună la masa 
P. S. Sale câte o seamă de. oameni ca să 
arunC'O în opinia noa.gtră publică c[tteva 

.Hocente strid0nte de împăciuire, de infră
ţire româno-maghiară. L'am condamnat 
pe P. S. Sa nu lllUlHli fiindcă vedeam in a
cest.o "mesediploma'tice" un prilej de de
moralizare a ma~elor noastre, dar fiindcă 
le socoteam inutilp chiar şi pentnt P. S. 
Sa. 
. Cun1:că judecata noastră de atunci a 
fost absolut dreaptă o dovedeşto şi numă
rul din urmă al ziarului ungur0sc Buda
pesti lIirlap. Acest ziar aduce un artic>ol 
din peana unui "personagiu politir, care 
cnHoaşte foarte bine chestia ta.ologilor oră-
1,ani", va să zică, unul dese va fi înfruptat 
.~i el din bunătăţile rneselol' episcopeşti din 
Oradea-mare, unul de va fi închinat şi el 
un pahar pentru dulcea înfrăţire a Homâ
nilor cu Ungurii. 

. Ei bine, acest npersonagiu" nu bce 
nici mai mult nici mai putin decât atacă 
pc p, S. Sa Radu cu o y(\hemenţ.ă patrio
tică de ultima speţă şi îl "ac1Lză" de o 
groază de păcate. P. S. Sa, după acest 
~)~rsonagi\l" nu e decât un simplu a:n1ti-

maghiur, antinaţional (! N. R.) şi un tana- 1 
t ' . l' '(? ? 1\. ~ 1» I) SOt t /cantl(11ltastlc~., ... ~. \.. ,,,.va, O· 

după. acest personagiu, nu se mulţumeşte 
să-şi păI'lt.rrz(' pentnl sine aceste gl'oaznrce 
calificat.ive ci îndrăsneşte să-i îmbrare şi 
pc subalternii săi eu ele. p, S. Sa este 
.,ril1()t'at" {~ă cei 16 teologi au protestat 
împotriva sugrumă.rii drepturilor lor, P. 
S. Sa este şi un primejdios "anticatolic" 
cam pregătqt,e înfrăţirea bisericilor ro· 
m[tnf-şti şi "ruperea de Homa, P. S. Sa a 
fost singuntl care a protestat la confcrenţa 
rpisC'Opilor catolici din IJ.-pr.sta împotriva 
episcopiei gr. catolice ungur(>şti. 

Cetim acest torent de "aeuze" şi măr
turisim fără nici o răut.ate, ne gândim cu 
un nevinovat zâmbet ironic Pf~ buze la me
sele cu discursuri ,.111iskolcziano·'. Ce lipsă 
mai era de (·le? PpIltru ('~ trebuia să. S{I 

cheltuiască. atAta bunătatp do mâncări 
IX'ntru nişH:- oameni ('ari ori cât ar fi de 
cnIl"ilianţi Înfulietmd fripturi gUiltoase. în 
fllndul s'uflrhllui 1.01' păstrpază lotc1p,Hmn 
\.'ltH nj,,: 'h'·.\"''''l p,-i\ '-. \. '_"'j\-:> 1-'0:],,,·0,.;<. 'J -- .f:..... M~ ~ -- <. ,... ......... r·)- ... J .". ' ~I\. ~ t •• 

it. 

Dar să trecem pest,(. această umbră de 
gAndire. "Budapesti lIirlap" în articolul 
ci dD Dllmim~că prezintă, nişte simptome 
atftt de interesante, mnntalitatoa articolu
lui ei est(l atât de yrednică de înrogistrat., 
încfit ne fa,ce o deo.c:;ebiHt plăcere să no 
giincIim prin această prizmă la Arhiereul 
nO.'ih-u. 

1\oi cetim printre rândurile ziarului 
unguresc şi ne puh'm imagina foarto uşor 
că împotriva P. S. Sale Radu e vorba să 
se pună Ia cale o goană sistem;vtică .. ~lo
tivell\ cele mai apropiate nu le putem 
prinde de'(}eamdată, dar fiind acum la or
ciinea zilei o chefltiune aLU de importantă 
pent.m guvernul ungurotic cum esto epis
copia gr. catolică ungureas.că., inţelegem 
foarte bine P0Jltru ce e necesar să se răs
toarne unul dintro stftlpii bisereii noastre 
unite .. " ('an~ "singur" a m"ut· indrăf'meala 
să protesteze împotriva aif'ntatlllui in
dreptat cu atâta neruşinaw in contra noa
mului nostru. Despre a(~fllh';ta n(~ putem 
convinge. şi dacă consider1un numai no
bunia cu ,.antidinastici .. ~mHI" care se aşea
ză in cb.rcH unei illtelige'nţe atât, de yii ('·um 
00ste ()piRC-0PU! dp O't'ad{'a-ma l'f'. N li mai 
vorbim dt' "an'rfinwghia1'ism" ('an~ după 
anumite fapt n .eollerdo 81' dovedpşl(l toc
mai intors, ori tocmai de "antieafolici.'lm ", 
Ar fi să. rămfmă în picioare aingul'u. "a
cuza" ('u instigarra -r,olo1' 16 teologi. Ai0i 
suntem Îni-lfi pe :un terpn atât de solid. tn
cât să ai. 11'11 d<lr do pervertire aSCll1eu(>(l 

gaz(~tclor ungl.1reşti şi nu poţi să mistifi{~L 
~ ~ i' k 

Seminarul . din Oradca~maTe· .nu ('~ste 

un sf<min ar PW' f'(lf.oIlr. El e.ste susţinut 

din fondul religiolltll' intemei8t pe vreDlHU 

}f<lrlPÎ Tel'ezia, fond la care a contribuit 
şi dil'cpza lloastr{t cu () sllmil considera· 
bilă. Ac('st i:wminar, când am primit noi 
('piscop român în Oradea-mare, ar fi tre
buit să se despa,rtă in romtmo şi greco·ca
tolic. Xnmai mulţumită intrigilor şi rea
voinţei de care s'a condus totdeauna fatf\, 
de) noi biserica catolică (lin l'llgru'ia, al-n 
putut primi ca recompensă. drppt.ul să ne 
susţinem anual 32 de teologi împărţiţi 1;:1 
Oradea-mare. Budapesta şi l' ngvar. Drep
tul areesta al no~tru este atftt de evident- în· 
cfJ.t numai un .,persouagiu" ca cel din Hu
dape~.,ti lIirlap nu poato s5-1 yadă in lu
mina lui acievărată. In baza ac&stui drept 
at nostru înh'miat po un capital de proape 

-f)OO mii coroane, t(>-(llogilor romfmi lfl 
Grade n li li-se poat€l intC'l'zice prin nici UIl 

rE'! de ,.t).('nton" stupid să nu vorhească 
r011l[meşte. Dar nu nnm,li ntAt. Teologii 
noştri, pe urml'le act'slni dropt. pot cere 
ca inR.trllirf'[l lur să .se facă. lHlllwi în.limhH 

târzia. 
Prin ur1l1are P. S, ::;a Ra du chiar !;ii 

dacă a îndc-nll1at pe cei 16 teologi să-şj 
ex6rciteze clrppturile lor nu a {(teut altcova 
decât şi-a implinit datoria c!f> om nI lega-
lităţii şi de român, . 

Dar, curn spuneam, P. S. Sa Radu tre
buie luat la goană, pentrucă interesul epis
copirj gr. catolice ungure-şti o cere acea
~Ul.. p, S. Sa Radu trebuie nimicit Bau cel 
puţin intimidat pentru ca episcopia gr. 
catolică ungUTeusdl, să-şi poată face calea 
iletcdă. t~n "piscop rom[m trebuie l.'Ompro
I11is in scn:funguresc şi la Homa şi la Yiena 
ea să se "inv·edereze·' nnct'sitatea episco
pipi gr. catolic(' ungurrşti. Ei bine, aici 
intpresde p{watoase alo guvel1wlui ungl1-
rps~ imprcunate l'U biserica catolică se in
cnlC'iş'><lză cu ale noastn'. ('·U interesel .. 
noastre naţionale curate. 

lneont".st,abil că P. S. Sa DI', lJcmd1'itt 
Uadu psie unul dintn~ cpi mai capabili ar
hie]'(·j ni noştri, ~Iintf, luminată, om incR 
ttlll8.l" şi f>1lC'rgic, ppiseopul do Oradea-maro 
P8te nwnit să aibă 1111 rol frumos în viaţa 
noastră biscriceaBt'ă şi naţională. Cultura 
lui româlwască IW carp şi-a pl1tufo câştiga 
şi 1<1 Bncuns;Hi unde· el petl'pcut mai multa 
\TC'l1lP, lW lnelreptăţeşte să aşteptăm dela 
el iri oric.(· lmprnjllrflri ~i Ulnlte fapte cari 
n)T ră;m{uw. 

~\.t unei când acest arbiereu luptă ]Wll

tru apărarea bi~H,rieii Aule românNşti, când 
(lI. în to\'ărăşio cu ('C'ilalţi C'piscopi români, 
luptă pontru inlM.lll'arC'a unei primejdii na
ţ ionale ('} t rebllie sa illtruIlpască nu numai 
simpatiilD tuturor Romitllilor. dar el h'p
huie şi sprijinit şi îmhrRţişFlt. cu căldură. 



PIg.2 

Xu IU') iudoim dj ulaf:1I1 ziarului ungu
"+"'-81' ÎndJ'f"l})t;H, j'l[ ;.itMa perfidie, va întări 
~i mai Jn1l1t pe <,piseopii bisl'ricii l1Dast!'(I 
IInit~ in grf'alHl lupt~ ('f' n cioc aCUITl şi o 
vor IIHli dncf>. I }m' JllCli alt1l'1 epi.5copuJ Rn
du s~~ n~· .... prvl rj(· iti:e-,'lf ataI' l'a de un l'a' 
;;,em putf>rni(' in flf·tiyitRt~(l lui Jlf'ontl'll sal
HlfP<I his(ll'i~'ii şi tUlTlwi sah,. BlI(lelp(lŞtj 

J iirJnp dt' 1 hmliIlp('â îi V(l Îlltări şi lllaJ 
IIndt I'OllviHw"rf'a ('fi, \'11 1',Ît. I'adfl ('inenl 
mai mulr in afa!';} dp I't'!'i,ul . .;;imp,ntiiloI' 
ltngul'Pşti. ('Il MiÎt hrat{,]" IlP~lmlllui J IIi il 
vor st râ.Hg-f:' Itlil i {~Il (,il1 eil1 r~L 

Inirarea domnului Octavian Gora în tetttnifi, 
lJomnlll O. Uoga (/ ,'!n:-:it aZI dllp'f1/1H'OZ 11/ 

./l'Iul. 
""; 

IJ. (inUII, ca plN'a mr1H/~! Ala"t; ('1/ tu· 

0'1(/ d l' li 1/1 (>,u i, 1 fi ,ro; l'a It edin [JP lJ1ru (1 ~i Î Il

(~('IJf) "8fÎ,m/o Îfl temniţa de (1('0/0. lJ, noga 

ro li ÎI/,~(Itif 1/1 an>, .. ! finI/II de JIIIlIIf'I'OŞÎ 

jJl;P t i'o i, 
. /',.ilHim azi p.' I7dn'"w /loa,~t1'(( le:rl1l1 

/IIH?i d l'Jw.:w f)(' ca rl' i-II Il drcs.fI" (} poPI u/ui, 
d. C. ~\l;moh~'n ditl (.'raiol"rr: 

Octavian Goga 

Inchisoarea de stat 
Sf>.ţ.('bt".lrtl (l ;ujţaris), 

l'l,id du.rer<x~ ce t·ă cMFrinrle, dil/. a,d~Îflcul i7li
mei 1'ii IU'P'Z (:a $oart-!e fnt:lno.~ /.,y unnc.azt,Î furhIJ,('j 
8&. se "P/:f'I'SC IJsupra Dt'f1a."drn ~i ide ... lllJ.~1i peflf1'1.1 
(;'fIre 8u.feriţi-. 

C. MaitoIMC1I. 

* 
-----D.e.atina~lI1inistrului COQ1Ull de finante, Din 

Viena ,~ k>l~';;-Xt'ti;;ă :\}hu.j;;tru] t'(l1!\l.il{d<,- fi 
fllfUte h,tr"JnIIl Buri<i" b:tcân ~i-<a J:.lt.dcJlli~i(l. ,\la,i, 
Sa n 'a h.)[~ rî ţ î n-eil U~ u pl'a d€>llli-:3 iei. 

M".ltinu care Fa in~jt*nnAt pe ~ronllJ lhni(j1J 

• 11 deIllj~·ivllt\"'.w ~te II ~ cÎl.uta llumni i'll ta1)tul l'ii, 
fiind 1l0'.UJ ca dintr", 'miniştrii {'.oJ1lHIl,i oi'oi să fip 

.iIoupuşi ll1""tl'i~I.('i '1i lillul ~nIPU" lIng:a, prin .nIU11i ('f';! 
l.~>1ltdni }jerdrfo/d C~.l ministru ,de extf'l'lk' <ivi din

tl'tl i1l in i 1f1',1'j Il lUt. t .:ntv~~:ar i . 

L 

• 

jitLEQ.~I. L!Sili %.L 

f, a o ... 
Celei d. departe. 

lsu Stud ef()7'TW. taină că1iito(tl'e --.. 
E IL .sun t cân tMi 
Pe ('M'c'l poartii'n la,rg de uliti t'rin,ful 

Din irotuflre 'n trotua.re, 
Din zid în zid., dil! poo.rtă'n poo-rf-ii. 
Oa .ou pl'(fyul tuclI/ul.ei rrU.lIZ(I. moa:rf.ă •.. 

E Il b-m,{ eler'll'l I(,i,n;; răHilOf1.re. ~ 

,I;N-u 1 e rg, a.{ f'r'g şi If Il .. dn!/.fl ici od.at.ă. 

Ctit'i o,.i re clipi/-a 1IIet1 p nUflHf/"(l!ă 

Şi, de jivptl.<:/irÎ nil e N'~nll> ... 

A ler,g şi pl;/tig şi mii 8lii.~'ill. ]FI'in mm uri. 
.~ i dOll,r a.ş rr-ea ,~,i e /1, 8ă c<Îo 1. ); ub qM'II1Jl'I~: 
Dar prina ind-ată gJ(1,"IlIr,:, să mii chemI'.. 
Şiiu1' p01~ne.'>l' la d1'wn, pe st,.aaamonrlii 
D/:n zid în zid. din poor{ii 'n .poarlii .•. . . ,.. 

Olt, ':I!~lJjii., It' {iară IH'.·fIII'ăm}ă, 
A f-âte6. jertfe Cel, 
Şi m/(i. -mIM: e df'.l<i al od.il.iă! 

Pari". Y uite Stoica, 

"T R I B U li A ff 

I"nece8(\rU~ baronului BUt'l'<Îl(, care e şi e1 I'n
pn~ ungAr, 'Va fi pl'Ohabil !prin6pruof' Holt rn '01,,>, 

• 
Partidele opozitioniste au hotărîi coniinuarea 

obsiructiei. To.34> partidelf> opoziţiDnist{' au tinut 
-"

iNi ('onfel'entă. pNltrll a hIotilJ-i a .. ';upr\l atitud.inci 

Iar. Partidul jlL<Jtllist şi indep ... ndi~tii ill a.fl!ril ,ge 
part,i:df' <ati hotăl'it ('Ol1iilll(,o.reo n!>sf"/(dip,i. ('II (Iri 

el' mij/oaa_ Partidul kos,mthiilt 'Şi 'Partidul popo

l'A,! au hotărît ('))tnbatt'rea refm'melor mililtal'e:-Tă
i:lÎllld nl('mbriJor to.ată libt>rtatea în ('(' privt'.-,te oh· 

~1'ru(1itl. 

Cont-ele Alldn:ls:-:y, eli toHt{' aeesjf\. It C:Ollltinailt 

şi lI7.i in(,ffl'('i!ri,h, Hale de-a. izola partidul juflthist, 

diutilllrl~i'i-i f'ollyingii pt' k~uthişti sil nu W Pil!'W 

l'i nh"I.l'u("\ia j\l-;thişti1-JJ'. Tl"ar.ati\'~l(' 8l'e9t(' -

eli-n ('IH17M (~il;ol'a ~inţ'a ('a.mflrei a fost dt.'5chisii 

ubia la OI"l'Jf' 11 -- ·,:».n >:fârşit. înBi\, ffir/irc-

7.1tIt~H , 

In J:'ediut~!.de azi, OU!ln par(>:nt-Jl'el!.~~i~l'uJui 

(!-olTlllll (le pxterrw ('QJltele Ae.hN"'lltha1. ş{\fii parti-

00.101' au 1'il,"~)Uns l~ de{'lnratirile ministlîlllli-P1'P

~<lint{', 

111 llUIlH'le kossutJliţ;ti I_or_~l-.:?rbi t (:(111 t.('je ,1 p

PV}/yi... eal'(' a d('~lal'at ['ă p.artidnl ko",o,uthist 1111 
. - ._-----------

(II'(' 11 in'. /1/1 mof il' de-Il re re-n i, a.HI prn a tit'un.; n ei 

!~flh, di1/ Iruul, fiind('ă gllvernul Jl'a fil~t1tnilll;C 

pentru implinirea cel't'rilor opoziţi(~i. __ 

('ontf'Je Khu('/I-flf;dp_/,/,rlry "Ăspn.ndf' o('ontdui 

A pjJo/l!li, I'Pyt'njnda.~u~1'rJI dl~kH'a tiil01''ialf', A 
. - -.:;.. ----- -_ ... ~ , . ...:.-----

îuC'heiat ['u deda I'aţie,i ('ii guvel'Jml {'",te g.at~l <'-3 

proy()('.{' o hotărîre a CallwI'('Îprin (\al"C să fie obli

gat a pl"('Zinta lyroi("<'t:ll! de l~ rl(>~PN~ )'('f01'111-:1 

el('r-t;~.ală pi'tnii la ,.J.(ol'mf'ri fix,·). 

111 lI11Jllf"lc jll4thi'!tilor ;1 n'tl'hit .Ii/sili (iijiJ./f/ 

Cill'{' ij atacat g'u\'prJlul ('II yiajf'lllă. dcelarÎnn ~'iî 

parti.dll~ "nu nI .dtdăl'ni(·j ('llto.at(l mi.iloa~lf' \"M.'l

'r(>.:\ l':f'forme1ot' Jljilit.aN· ';Ii nll dw~n'ntH vnnii nn !loC 

\"1I llla în d.i"l('llţ.i{· yotul IlnÎvf';I'MiL Dii<eul'i:\ul lui 

J usth il fo:;;t d('l': în tJ'ernpu fi(, df>Ţluflati i g-ll"f'rtlll

DleJl taii, 

Car.llala . orator .. 
De Take Ionescu. , 

.A dmil'as(:'1ll geniul lui {'';.wagiale autQI'd rama
ti'e~ admirasem l(x>n('Îsiunca şi pre<'itl'iunea .lui Ca
l'agi'8.l.e scrii~()r, da,r n11 ştiam că C'ra şi lffi ma:"\' 
ora1br, Din potrjvă, tocl1UU o.1Iită-t.ile stilului lni 
m'aT fi filX'llt "ii cred {'il. f'1~1 striiin de al'ta pl(,.. 
('inţei. 

De aceea, miTa.rea nL('~! a mms până la uintil'P 
dmd .intr'o seară, pe dinli clubul eon~('r',ator era 
in CB&a Mal1dy, am auzit 'J)t>..ntrll întâia oarll -pe Ca
Tagialf' ţinim,d un discur,~. Amicwl meu doot.ol'u] 
Istrati ne ccti"e o importantă. Jueral'P 'Qsupro în· 
,'ăţămÎUJ.t;u]ni primar şi. după (~entariile ol::ai~
nuite, plOO'3~;(>ră ooi mai mulţi dintre ~istenţi: jj. 

tun~i, între eâţiva. Caragia.le 'a JUlat L'1.lvimt şi ;l&a 
jM.â:.rvt.at C\l 'o improvizaţie pe t?are nn o \'oi ui ta 
n}~~. od~tă: I~3.ltimea ideilor, belţ;ug11.1 argumCJl
UHlI. oftgln'!lbt.atea i'magini1or, {>ăldl1.ra aocentelol', 
'-e1'''8 nt'in troeu tii , totul făee-03I din cuvlÎntal'e3 lui 
Cara.,ţi&le un cap dtl operă de eloein1ă. Din acea 
seară am ştiut că.J'l(' lângă oolek!ltp ,-;f:răl!wite însu
~i.ri, Caragiale era şi or.ator. 

După nnclti al1i. foarte multi ani, mi-a fost dal 
s'au.d Pf\ Carngi'ale dinaintea public'ului oolui maro 
!Orator in intrllni:riJe publioo, e'llre es1~ forma 00; 
mai graa Il oratoriei dacă binf' În tpJ('«< "r~i ~ă \'or
~ti ('oii <;ă nn !tai pal'a\"l'e. 

Şi la fifware intrttnire - an fost multe ,_ .. 
tot. mui măroţ a apărut talentul orat0ric al lui CII,
ragiule, Ce 'Să vorbesc de frumll.8eţ.a Jimbei, d-e cO
l'eCţ,iuu.ea impec.a.bilâ: a frazei, de puberea zdrobi
toure It raţion~mentuJui, 00 l('găfura ,gt,l-însă a lH'-
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Pentru . ziarul H Romanul H • 

Fiind Îll drum sprp dorita odihnă (01. 

tf'.mrliţ.fli din Seghedin îmi rade în mână 
numan!l dp .Mart.i 7 (20) FE'br. al ziantJui 
.,Românnl" ('u eomunicatul ext.rem dp 
energic ,,('('1'('/11 dl1/i n. Goga să se ('xpli~ 
Cf' !", in carp Sl1n! tra.s la răspundere pon
tl'll IlH al'ticol din .,Luceafărul". Ca să Sl' 

'.-ad[i in Cp tprmini p ţinut articolul din zia
rlll (>omitf'tllllli naţionaL I"Pproduc o seamă, 
dr' epitete (:3ri tradf>;lză tipicul autorizat 
şi p1) I~ari 1., smulg în pripă.: ".Veru.şinare, 
j08IlÎ('. im/amia, păcăloşÎe, mi~clie oameni 
murdari. trageri' pe :4oal'ă ahsolut ţigă
/l(>o.'lcă, {oeifw'ă (igli.nească, mîrşăvii, a-

pos t 01 u{ am ()Tluiln l' li bl'1'C, {jo/tică rii. () rit t 
d(' pai,'. ('(lpt1hil rll' n-ri şi Cf de .. ," .. 

\" u inţelf'g ('e \'n~H d. Go]diş cu imbli. 
(',W'il lI('f'stor rânduri ,~i nu-mi pot da sea-
ma pentrll 08 formai Qrum cantă cearta 
cu luminan·a. ~fă mir eum nu-şi trage S03-~, 
ma d''I după hărţuielile pe cari JiU clor(t~ I 
Sit 1(' cHlific la cari m'[I expu..'S în ziarul 1 
d·sal.~ <U' tn'\bui sit fie puţin mai potolit şi 
mai ~gftn'it in sub-stantiH'. De ce nu vrea 
să înţt'lpag[l ~~ă nu e lucru prudent să, înăs
preasci! st ă.rilfl del~l n-O] cu astf()! de vorbe 
mari ('ari nu pot na~te decât un rttspuns 
la fl'l ~i de> CP 1111-1 opreşte bllilUl simţ- SH 

vor1wasdl în ,H;psl ton uuui (}In care a H

junE; la ultima limită. CI. ră,bdării şi care s'ar 
put'!'il Întâmpla sti-şi întrerllpă. tăcerea cn 
şi-II impus in fat~l atacllrijor personale? 

\11 n'eau să insist de a~t~dată, asupra 
ac('stei atit.udini şi aş dori să nu mai am , 
pril(ljul 1.1ici c·ând ,să. dau lămiu,nri,ş;i".l:lIlii.p!i- ~ 
c;ltij I)iltlll pdifi('ill nilJ'f'. YOl 1\18}JLUHltl del'~.;......t""
ÎJl (',Hp\',l c'lI\'intp dlui (j'OJrliş ('are vreA. sa ,.. 
fir' ('Il OJ'i('l~ prrţ rrj .... hoini('. 

./ r li (' o/u I ,,1' ă cot l' 1/ a ţ i.o·jj ale" a I os l . 
I'Il'ris ,~i tipăl;it În "Lurea/ăfu'" pe 1'rentea. 
l'rin'rI (>1/. f'/'OI/1 rin,..: dhl Sibii1l In Rudapesta. 
pl'nfnt (J /imp('zi jJ(meflfea "Kristatfy
(;oga" şi pr nl'ml'a rnnd IIU ,~I' cunoştea, 

gllmentatiei ori de il'oni'll lui inflxorahilă ~ Di>SClll'-
911:rile lui Caragiale au foet sOl'bit-e :de cei cari uu 
a,·ut. norocul să'! audă .. 'ti eetit.e de toţi oei carora, 
Iuta rOn1lmflAAeă nu l~ (l.'1t(> i11difer('11tu . 

Vru'nu nWll'ai <iU fost eet,ite, dar VUr fi ce
tite şi deurrn.aşii noştri, cel m.ai lli3tl'i.\ f,li 001 Ulai 
nlr f'Jogin care ~poate fac.e l111Ui diBCurs, 

y,:>r fj ('etite fiin-dd C'ara.gia.le. ea toti oMt,)rd 
('(Oi 11 (ls{'uţi i'lll' nu fi\~lti, fire dOUA marj însu~ri. 

! f'ar.agi.ale ştie sEi vadă 1~ d 'at!1l1)ra c.hestiei zi- i 

loiI (',.are fatal trebuie să fie tema oraltOTului po- '- i 

litie, adovă1'nl etern şi superiol' sub ca,re stă ch€'7 
"ti,a trecătoare ce în acel oous preocupă mulţim~, 

Cargiale şt.io, adresându-se mulţimei, aii se ri
dice in ,sferelB {'.ele lllai înalte intrebuinţ.ând t.otll:Şi 
o vorbi ro pe înţ.eh~H1l1 rtnturora, fără a eX~e'pta pe 
{'(li mai Obt,Ctlri. 

CaragiaJ(>. a inteles că nu eMc <adevărat că mul
ţimea iţi cer(l Ră to .g~i {'.Q ~ă·i placi, ci jin 
potrivă (Ou eât îi raci cirurtea de a te ridioa mai BUl'! 

~i de R o ehoma durpă tine. au >atâta pătrunzi mBi 
aDâIlc in inima ('i, binmntelf\s dacă ef1ti în stare 
ou gundlll tău ~ii'l îmhI':l~i într'o formă pe oJ8.\'e 
f'i:l ':;'0 înţ('leagil, 

Aoeasta {'.()ncepţie a suf1etului mulţimei mi-a 
'Ilm.~it şi ~. că cu toată ironia nemiloasă din 
teatrul lui, genialul Caragiale departed(ha fi U1} 

~oopti(', est(l un opt,imÎst, 'aşa do optimim;, încM 
cine nu vede decât lJt1ţH'flfat.a ll1crului. l-Qrpufell 
lua dl-ept 1111 naiv. 
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la {'i! f't'z/,tltal (J du,:; i/I fel'l't'n tia domnul'U,i 
(\ 8fe'rl'. lmedi::tt, ee a.cest rezultat a a pă,
nit in ziarH. Iu proximul lll1111ăl' al n~\'iste; 
.. Luceafărul" s'a publicat un COlllUlJicat 

lt:al Îti ~nrp ~u dă sat.isfacţ.ie dlui Yaida. şi 
:"iU atenuiuză ii,"'\l"Uţ iŞlll u rn'(H;j('l'ilor făclIte 

în focul lupt.ei. 
( 'omUll i( 'dt ul (' li rJlIuturLll : 

,,[.n<'idNlltlll \r aid-a.(ivgll, A I'licvlal .. piic(llr 
naţi{)nale" din oltim,al J1u:măr 09'(1 publicat fiJ.j·ă 
ţllir-c'.(I dla; 00[111 .. ('an'! ZiJl.~e(l di1l Si.biil', $i 'in
t/.'U/1 N,mp âind 1/IJ 8('ţFufw cllllMţlte 1'1:,WI((I

(ulin tctn'e'llţi,ei dlui C. ;:>fM'P tI/ (H'e,astă a{(/{er,', 
Acwn după ce ,intidcniul 8'(1 ap7ana/. [('(lJitntl"l 

noa~ft't'f. ne Îndc.(lml/ă să I/P 1'.l'J))'illliilFl '}'cY"t"tele 
{}p,ntru (1 Pi't'cÎcl'/:lr.. de onlin per8owIl, ('fi f'j (/ r 
putea SI/piinI pe d, Ale::randJ'u VrrÎ(hl, ('ei cdl'i 
(:wwsc f.rr.culul IfYI'i.~tei noa,~lrr !;lUa că Itc·a.!iJ 

fe"l'il toldc:(1l11w de ('hesfilliLi /lel'sol/alr {ii că /pu
mai forţ<1 Împi'cjul"ărilol' flC-O· ,~aif să ill [lOCăTII 
din ciÎnd in câJld câte i/</I IWI/I.C )Jeu/nl lii11l111'i

re.auuei si tHCtţii, ,1 ccastă cOlld /Lită (1 com /1 /"fIii; 
şi d~~ oi{'1 '~lIaill{c spunond de JJE' a('//;III că /FIi 

pom fi ce; mal: mulţumiţi., da,că i'lcidenfPle IH!I'

,~()n(lle, Nt/";Înfune,că asfăti Ilil'clul discl/ţido: 
p~lblicisti.ce la noi ar tiinlătunde in l,iiJoi', hj

,~â.nd fr.remll liber 1u faţo wwi luple de P"I:/il'i
pi:i. Ace.şfa (' scapal l'eL'/:sfeillou8fl'e, ea'!'e, ,'Ilm 
."jJU1ll'<lIn şi dc a7lc 0/'(, {' {j Ir;buml /JI'II{n/ 1} 

proJXlgandă de ide/I, 
PCII tru lă.lnurire.(( r:ef i,1 06101' noşl,./ pufji ,:

căm concluzia cer'cefăr,ilol' Jiul 8f('/'(', (l,ccepfafă 
de domnii Ocfavia'/l Oogn ,~i D,., ,1 I Y (1:drJld 
(Tl'Irlează concluzia). 

Iu faţa acestui Iu.au in,plilltf lIoi 11/1 /IIa; 
ILvcm nici I.t/! cuvânt". 

(lricf' om liniştit ('cu'!' Il'arC' motivp su 
.:t-~lpăcească lumf'<1 ,~i iolă caute crurtu cu 
urico preţ s'ar fi împărat ,'U ael~~t.(> lănru
riri Înţeleg[\.nd că cuvintele de Illai , .. ms HUlIl 

is\"orîte din sentimell'telr cel€' mai bUllp, 

I )ommtl Uoldiş 1\U vrea. IHmsul ('\;1'(' \~~pli" 
('aţii acum ,-' tl'pia /\i după sfTiptul'i. etmd 

("'~-.-<_.-~""tonto lUG1'Ucl'iIe s'au terminat. eonsultă (~ă" 
linc1a.ru1 ~i pune in faţ,ă dat,('. tnnll'că ('hes· . 
t.iunt~a Iwntnl li cr-ea piatf0l1Tla unor HUl 

.Însultr. Potrivit ac ('-.s tu Î pl'ocpdeu aruncă 
usupra' /'cd(Lctorului revistei .. LIIC'cafărul" 
lin P{)tDP eh· trivinlităţ.i şi eel'e Cel ,'1ă·j 
"da H a/luă" rid o !'f' ('ÎI{ t ti, (/()(~â .. W /Il .... dă
I)U. Il .. ; 

Xli pot l'fISPlllld(\ ill acest limbaj dlul 
(îoluiş care potrivit l'f'ţet.ei ee·IrU l'l~C{)" 
mandă faţă de TăsIăuanu tiT treblli su fie 
de n:ult pus in disponibilitate dela gazeta 
partIdului in lInuu ataGLlrilol' d(\ (',ari 11l' a 
impărtăşit.Pentrtl injmiile persollah' ii 
ni ră.'lpundf' df> sigur TăsH'nlHlltl, ('itl 1l1{~ 
,priycşte însă, îl rog să ia 1" ('Ulloştjnţ~t cl\ 
!~ll nu Burlt .,st.{\p<ln" ci din~d{)r 1" l'f.Jvi .. ;ta 

.. Luceafăl'UJ". ('fin' îşi an~ {'.omitetLll f'i de 
'redacţie şj al, ('fIrei mdadoJ' psrf' O. ('. 

Tă.slăuan ti. 

. ,.; Prin lă11lul'ilil8 dat.{' mă /Simt de.:51egat 
de orice îndatorire de-a mai stănll pe vii· 

- tor asnpra fucnll'iJol' cari s'au limpezit şi 

CUIi numai prin lntern~l't.iri "inoyaJf> mai 
pot fi flcfllS(' in rlif.lc:pţiE'. 

Octavial. Goga. 

Uneltirile impotriva 
.. bisericii romane unite . 

Conferenţa episcopească deJa Blaj 

Un nlemoriu - Scaunului papa1. 

Episcopul Radu - utrădător de patrie"! 
Itlu]. 17 Ft'hl'lwri0 n. 

(t!,t,'jLd \'t'IIl'ntl)ihdlli ~\dJien'u delu 
BI"j ~, fw;t l'xet'utat ctl pvlavip ~i ('I,j l:he
m<'ti S'''II şi pn'l.t'IIUlt illdl in dlr...,111 :-:il~"j 
dl' i~'l'j, in ('i;\s!yllli lIll'tl'opolitall tip aici. 
P~'lltl'll il IlI" J-l<ll'tl' Iii C'Ollfl'l'Cllţ<l I'J-lisc~
pt·(\l· ... [1. 111 ['{'({lirat!' ii f'u":!l Ill<li Illult Ull 

('oltyn's /IIi,r! iln~:;Lt. dWIll4.lţi fiind :;;i 110-

tahiliUtt.ih' llllllii lJlin-I1I', câte dui Jiu fif'
('al'(' Jip{·l"Z<'1 .. \ fu .... t () dil;poziţie fuartl:Îll
tl'lt:<i pt[l ,1t'{',I,s1 li tip ,~ ;m~'Jjil ~i plenwntul 
Jllil'pnll 1<1 II 'llliş('(H'I' cii' dU.tl.:i illlportnnţ[1 
în hist'l'it'iI ll()<l~t]'rl. I)p I1iultl' ori :"i';\ l'I'm:n·· 
nit lips;i 1·!t'lIWlltllJlli lllin'ull iH ;d'tict~rilf' 
IlO<l::;(['(' hi~el'it'e~ti'-1('ojan' ::;i. l'a urmare 

il Uc(""t (, i st ti j'i, ii psa 1 ui dp i Il tI,}'P.'; PPII tr'u 

I1wrill' dH·,:-;tiul1i C'l' 'i!sită vinţu bi::wricij 
ulli tl'. in C'f}mrW nI ţit· cu llllrPTl i j bi~mi{'('i 

lWllllit 1'. 

!1l\'iHtl'i s'all tl'lluis ('pi",cupiluJ' sufra· 
gaui, 1'l'pn~zl'lltallţilor eapitulari, i~M.or :>. 
ml'mhri din ,.[('1" ţii wi]'(~tlj, i(lJ' pal'uhiiJe 
C'i1l'i sUHt prUie(·tHh· lip LI S(> ('olltopi ni tlOU 

ÎlJfiinţ[ilH.lt! dipc,t'z(l IIlughillrlt gl'PI'o·,'ato· 

lidL JU fo,.;! \'I'pl'f'zillt:it!' pi'ill Jll'otupupii 
t [',1 d li eil i, 

hr lIfan) cip ppi::i('opr, <1n hwl p,lfLt' Jc.l 
('vJdt,wuţ[l, umdtLorii minmi: Uhl'orglu? 
I'up d/! IJd~e*ti. pl'l~~ediult-'lp partidului nH' 

\ ion a I J'()lnflll ti i Il t·" gH I'ia şi ']'l'ansi Iva.tI i,~, 
Or. Tcodul' Jf ilwfi. pJ'(!ş(·dinh·j(, duhlliui 
l;arlaJllPnt ar al dt'jHltaţilm' J'tHllimi. nI'. 
,II (',(1/1 dl'l/ . J' a ido·l' (II:' cod. dt'puta tul _ \ r· 
pa~1I1ui, VI'. iuliu J1 uniu, advocat III Blaj, 
J uctu',11 aei, jud(' la Curil'lH do ca::>uţie din 
BurlapP"!t<1, O,,, . FrolwÎs (' HosslI-LolIgill, 
e:Hh'ocat ill Dtn'a. /)/,. ('vrio{au eup, 'idv()· 
{'<It in Orud'i;~a-m'\I'p ~1 /J,.. l,~irll)r Pop, ad
YIlCilt 111 Lugvj. . .-

Tl't,IJllil' tifl amilltim, În tn:mdH. (ll/reGe
dell tele a ('C'st\:i mişcări, cart' abia 'in anul 
1806 .. 1 t·~it ppntru intflia ourH la suprafaţă 
in lllud nllli _'Sl",temati('. 111 acel an. cDrifeii 
"Ilturghif'l gn-'('.()·(;a l oli~~e lllaghiHl'P" nil 
păşit ~}('ntrl; lIltlÎ.i(l Ol.IJ'[1 pl' faţă .. C.'dfl? 
i-,W<lUfllllui apo8tolit' să le dt'H eC' hmbll lt, 
turgică cPH IIwghiarâ. după CUJll şi Ha, 
mâ,llii Lllliţi au dreptul de a ~e f010Mi in 
9}1l ibu Il'lr dl\mnez{'i,u~câ dE:' hmbn naţiL)
nală. 8p ~ti(1, d, Homa nu şi-a ci~t invoirc<l, 
şi a;j3 toată lllişcar~a ::;'a 1,1'\drtrnidt. 
-Apostolii ch.'et3tei mişcări uu Ii'an oprjt 
în~ă. ei au luptat CU multă isteţime pentru 
l'l'alizare'." planului )'Or. An mijlocit la Ho\-
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llltl. t.;tl li--.p dt'il JH'l1)11Slllllf) pentru a. În
fiiuţ<1 u hi:-erică nouă catulică dC' rit rH,8ări
tt'illl, a d'm·j lilllbă litllrgi"ll să rit' eea ,/:('
dlt· elillcJ., iar lirnh<.l in::stTI1<,ţiei religioase 
::iri fit, ct'i.I nwghiarfl. ,\ccasta lWIltru ere
dilleioţ;ii 1'1111'111, cari Jluma.i CUll(~Se Iimkl 
n·ll·ro·slavâ a ('UI1Ullli lor (n'>J' fi intelt:
g:\lHl rl\~l i hinr' pC' cea nlche (llinrl. hagsea
tn[1 !) cU Ct~ull'1d în 11 ajdurlu/'{)[J. la care sunt. 
(il· a SI' îIH'Ul'P0l'it I;'i parohiilr noastre din 
:-\('(,lliril0, !'~:t,ri ar ~ti.l sub c.onducerea unui 
\'l"(iJ' dill s{llJld parohiiJor d ... Ja Il+'l'lferii. 

.\4'f n1 dp (;onfirman' e tpnnlll<lt şi nu 
li pS\.:"l;it (l dt'ce) t j"r[llitll ra şi pN'ctea pentrn 
d fi tlYl~ut ill \'iguare. . .. 

!:()JIiH il ţinui sa as('u]tr' iW';[1 şi pe E·· 
pi~("'Jj)iJ n\)~lri. dr suh a c(tror ocf'tiTIlllirp 
'<jIlIlt pruiectat" il Sl' scoatp ~lprnap" \1 .'\.IIH, 
d!~ p"1 f'(l>hii (din Manl'nl1lrii,'" ?i :\'cninw) 
IH·t1t 1'11. a fi ÎrwUI'!MH't)\(' in ~l(lllF! t·r,~="c"pil'. 

Epi~'wopii rOIiI:llli un iţi l'll '~,LirlJ~1 'i',. li 

~.i intnlllÎI îll zina dt, ~lZj ill 1:asll'llil H~
rropolitnIl lh' nici şi pentru Ci d~ (1 rl.laÎ m .. 'lrp 

gT;l\'lt al(' hot;I1';l'l:'i ~'.(. \'01' adllc8 ~nl eOl1YO

v:tl un l'ollgres mixt. jlt'H1nl \i ;:k';('uh~l "j 

p{l1'f.)I'~·H el",1'1l1ui ::;i a f'I'edin"ll1:;;i~or lnaint .. , 
d~) 1:1 :-.... df· .. I"ra ~ingll!'i Îll (l('l .. a~tii afaCNf'
('xtI'0J11 d~ iIlIJ)ol'bn! u. 

It 

;jt·dtt!ţa, t:t' H'H, tiuut '.lzi la 'H' .... ~e H <l fost 
() .... il,r(l! ne it ft rit1\" i1tirt dr:-:;pn.' conglil_-;uirea il!
tindl dintn: turma f'uvarrtMonrr şi pă .... tnrii 
f'·{' st,(lll in fru!ltt~iI ei. 

1. P. :--\, Sa ~titrupol~tu.j AI iiw/!!i a Jes
dllS ~('diIlţa. ,lrăUlnd flJ (:lIVillh! Înţelf'pt(. 
gr<l\itat('(\ ,-;illlnţ.illnii şi cPl'j·nd sprijinul tu
turul' d'lur pl'(~zenţi pentru o conlll
(·,ran' lJlIitar{\ ::li hillC dlihzll~t-r •. A fn{'U1 

Lstorit'ul dH'~till1)Pi ş-i " arM:;H curn ('·11 alte 
pl'i Il' j lI,.i H (lJllH C -("rea ~i (l~iU'C't'Pl;l nuD ~tr~ 

il/oil/ie Jt' a fj rnf,rat în tr1l1,atiVf~ pl'ivitoan' 
:;-oi In hisPt'i"D no,w;;t.r{I. dill' rI(~ asUl{lată . .'Ită'lll 
Îll f,lţa unui fapt apr()ape Îlnplinit. .~i păn-'· 
/'1',1 I':pi~wnl)(ftllhl i ;0;.' C'f' 1'1' îl! een,slll Il ItI
leII Ilunl/l.i. 

Epi,-;copii sufrag<'l'Ili .;;i l'Ppro.:t-enlauţii 
dipcpz;tni SI' aUitUl'H la l'tlVflHi III Arhiereu
lui, rp)atillld dt""'pt'(' situaţia diecezelor lnr, 
Cli dt'U,';('uită mfet-iuFt lei pUI'ohiilp proitH~" 
tati! dt· <l fi tl'f"<'lltc.! la hi."i.~l'i(;a gr.-cat ma-
ghii.lfiL ' 

O Ji . ..,cuţil' iluilll .. ltrl :-it' .iTlcillgt\. Ia ('aJ'P 

j,l\! parte ~i mirenii Uh. PO'p de fM8.E,~fi. /)(. 
AI. "(1 i,/(lo hif~ (lod. Hplo';l,tlf.atnl ei (~-<;t.e: 

uClerul şi mirenii întruniţi În ziua de 
17 8. 1. c. la castelul metropolitan din 
Blaj roagă pe Excelenţa Sa Mitropo: 
litul şi pe 1. 1. L. L. Episcopii diecezani 
să Înainteze Scaunului apostolic şi Mi .. 
nisteruJui de culte un memoriu În care 
să protesteze cu toată tăria împotriva 
ruperU parohiilor aparţinătoare provin
ciei noastre motropolitane şi a Înfiin
ţării bisericii gr.:cat. maghiare, a cărei 
lipsă nu se simţeşte nicidecum". 

~ p,~------------------------~--I--------------~-----------------------~ Lucrul"solid şi preturiJe.lefline e'cau~ c. nu mirul cumpărltorllor- nostri zilnc s1l lnmulies-c . 
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TARI. LUCRATE. CU OUST ŞI IEFTI.NE 
să potI căpăta numai ]a fabrica de- mobile aIui 

Sz Akely 'J\S Re'tt' !arosvasarhely. 
fj .. {j , Szeohenyi·ter 47 

..... Trufilourl co~plete pentru' mircsc. __ 
Aranjamente admirabile pentru prânzitoare,dormitoare. saloane şi odăi etc. 
Mobile engIezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine • 

-Oamenilor acreditabili ,se vând şi pe lângă plătire În rate.' 
In provincie la dorinţă mergem In persoanA şi arltlm bogatul nostru eataJog ilustrat. 
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U ado,ncă impn:sie Ci llkiut momentul, 
cund cei patru protopopi din secuime, au 
pl'l'z(,ntat 1. P. S. Sale Metropolitului o 
ciewlamti(', în care spun, ci! ror rilm<Înea 

credincioşi până la muarte Jlitropoliei din 
Blaj şi bisnieei române l/llite şÎ că nu cor 
trece nici odată in alte leg(lturi canonice, 
ci vor rămflllea llllpreun(\ cU poporul Încre· 
dinţat lor fideli p{mă la cea din urmă Sti

fhlre legJturilo1' canonice. în cari trăesf' 
UZI. 

L(t prînzul dat in aula. m(,t.ropolitan~l 
s'au rostit lllai multe toaste, dintre cari se 
mmar<:ă vQl'birea Episcopului Il OSSll, care 
a înduioşat pclnă la bcrimi, şi cuvântul. 
ce l-a ridicat \-L'TIerabilul ptlrinte-preposit 
1. Jl. 1f oldo/'an pent.ru fnmtaşii mireui. 

După amiaz, spre sl"ară, membrii con
tt'l'E'1lţci au îIlceput a se întoarce la vetrele 
lDr, rănHlnâlld singut'Î Bpiscopii,~ ca să re
dacteze :\Iemorandul, eonfonn dvrinţei 
I4nanimc a repn>zpnbnţilDr noştri bis(',rÎ· 
ceşti şi mireni. Coresp. 

Un atac impotriva episcopului Radu. 

"l3udapest-i Hirlap" publică în nUllHl

rul 8ău de Dumin('că. llll violent adi<,ol îm
potriva episcopului român gr. cat. al Oră
;r.ii-mari, lJr. DemetrÎu Radu, invinuindu-l 
f"U tradare de patrie! La loc de frunte ne 
ocupăm mai pe larg cu acest articol. pe 
carE' il publicăm aici i11 traducere. 

Jk.spre c1lC9tiunea cl j'minării e1e'ţilor rom!lni 
din Soemina:r1l11 l·om. catolic di:n Ora.dea-ffilare s'au 
puNiCiat in "prC-<'lR U11gureasc-ă multil 'Comunicate, 
cari Însă au 'retă{.'Ut, poat.o din motiv€ do {)C'hi tate 
Hau din nOC'lUloştinţă de cmIZă, - amă.nl1ntele cari 
prezintă c:lZUI într'o lumină într'tad~ăr ingrijoră-

.. ~ mmlt 'reti'i.eut este adevăru 
pi' deplin etahilit că toafe. fin e na~ eru.esfăşu
rării şi rezolt'iri.i ml~<ţcării duc la aula ('pisco
pe4Scă gr.·cal. româllă din o radea.·m flI'''·, unde în
.~uş rpiscopu.l Demelriu Radu ţese jocurile şi pla
lIuri.le sale primejdioase. 

Atit11dinoa pe .caM au obsen'at-o dori-eu 1"0-

mitni În{'ă îJl.'linte de izbul'nirea '9~andoahuluj, prf) 
(~um şi atitn<l j nea. lin obfleryată În curbLtl a.nchl)tei 
~i după elimili Rrea lor, 'roogJindeşte în mod eclatant 
spidtl11 {'art> ~(\ propagii din l'(\~inţa ('piscopu
lui Radu. din {'him biroul aln! ryi9Cop. A fo.~t 
o izb1l'(~nire a Rc-('iitni ,~pirit {'.are a făeut ca Îmr)f(\
una ,:ieţ-ni rf> a (".](\rl('i]o1' romii-n i cu ooli'.g;Î i lor un
guri în S(~milla.rul latin 9ă <hwie (:u n('fŢlutinţ.ă. A
'OOst spirit a in'nminat şi a za,dărnicit rolaţiilfl din
tre dorieii români şi ung'uri .'li vinOtVltul netroij
locit în accus·fă che-stl:wl~ este spiritul episropului 
Radu, ('.are a ,c;ădit în inimilo deric-ilor români 
1N'ă impotrit'a cole1Jilor lor ungir1'i, 

In decur.~ul interogatoruJui clNicilor l·omâni. 
.~u pri,JejuJ ('{mfrontării ]01' cu C'olegii }or unguri 
şi in cursul În<,-ercărilor Qeaplannro pa!}nică ini
ţiate de ca.nonieul Stan s'au ~trecut 8e.{lne şi mo
men't.e inter{\'\anre,dN!pl'o -ea-ri pre~ până acum 
n'are nici o '<'U!liOştinţă. Cei {'ărora le-a fost d1at să 
pri7\-'OOS<'ă lu<>.ml'i,le aooste do-<aproap€l, g'au alf'S 
eu impresia şi ('Ajnvingerea că avem de-a face cu 
Il7/. fa,nafism anti-maghiar, anfi-n{l.ţt·o1Ull, sub anu
n~ite t-aporiuri chiar anti-dinastir, care caută ,a
spre Regatul ,'omân de di,ncoZo de nwn.ţt:, să.dir!. 
dll-şi toate nădejdile pe G.ce.st 're.gaL 

Aoest spirit îşi primeşte hrana din epis'Copnl 
Radu, despre carfl, cu 'acest prilej, mai trebl1io să 
8punem că In cur<>uJ tratativelor privi t.oar<l La în· 

. fiinţarea un()i episcopii gr.-<:at. ungurBţ\ti, dintre 
toţioarhioreii eifl'.j ,şi...au spus cuvântul singur R1du 
a fost ,împotri\'!l înfitinţ-ă,rii. E atât de putarnid 
in el concept·i.une-a naţion<llă române-ască, care, îşi 
imprimă {'ara{!tm"u] şi a-supr.a intereselor bi&eri
{'-ei; ~ atât de puternidl inilut<n~ 00-0 'eXercită 
asupra preoţi mei româ'neşi Ift.ştiult să umple ini
milfl clericiIor români cu atâta ură c!<XXltitm;\lre 
impotri.-a L"'nguri!or, lîncât a{'>tlşti doriei - pAră
'tind ooIl1inarul - <tiU dt.'lC1arat că, daeă altminteri 
uu ro poat.o, se rup d€l'a biseri0& din R.oma. şi se 
fa'C şiifmatici, gr.-.or. Insl1şi epiwopul Ra.dl1.a gă~it 
'prilej -să facă declaraţii cu 'aatfel .(ie ten-dinţe. A 
spus că el, opisoo;pul catolic, lllJ. a'u indigu.a dacă 

• 
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cleri",ii lui ar n~e ,].a gl'.-<orioutali! Comentarul EI 

de pn9Od. 
Din norocire, ~cio şi Roma - o pot afiI'ma po 

baza informaţiilor ce le am <din ooa maoi Big\1ltă 
.~ur,;it - că dela 'Il,8tf{JI de indivizi (nu facem e.:'l:oap
ţie ni~i in 00 prin:.ş.te per-soan'a episcopului Radu) 
biH'l'ie.c'l, ~ub raportul intNo6elor -atico ale reli
giei, nu poate sti a.-;tept-e nimic bun, pentru cii nn 
f.~at;Q fi &lujitor bun .al bi~icei sale preotul 8au 
t-eo.1ognl \'~m.\ îndată 00 <are prilej Bă~-?io"mon
~tr('ze lua Fla ll!\ţionaJistă. pune la o parlC.e doo~e
birea dilltre biseri,,1. dcla Roma şi bioorica ~i&ma.
tieă şi (laIcă în picioare toate int<eresele de ordin 
supNior al" biooricci. De altminteri e răutăcio.tAă 
purtal'oaaC{lst\H preoţi şi din motivul pentrud. 
ura lor impotri,'a Cugurilor ii face ~ă uito că 
toatn bruma do cultură rOIllunoai>Că ce o posedă Ro
mfwii din p...'ltrif',nu po'o mulţllmiască faptului cil o 
mare parte a Romunilor ,g"au ali.'Pit la biseriea ca
tlolit'i'i ţ;i (\ o.ingr.att,itudino llOag"ră d~~R uita eli 
~tatu1 \1Dg'ar 'iutovdeaunaa :rQvursat <ro bolşug spri
jin moral ţii material oastlprabioorieei rom âneş:i , 
asupra Rl'biereilor, prootilOT şi $Upra popornlui 
româllf'sc. 

Epis('o!}ul Il-adu profită din vreme în \,'('me de 
câte un prilej - 1nai în urmă a făcut-o cu pri
lejul unui ba:rwhet d,at in aula. &a, Jta caro au fost 
invitaţj şi pN:f{'{'tul BihoI"ului şialt-e notiaJbilltăţi 
ung-u.r('Şti - RU. Ţl1l11ă eÎttova arorduri ,despro dra
gostea ce-o simte fată do Unguri şi de,spre tiorinţa 
':Ja ,df\-R Ted<'a Îll.fi'i'Ptu.ită rpacea româno-ma.ghi·ară. 
Aeo.'ft.fl sunt insă numai .cu'Vint-e, e.ari sunt vădit 
desmiTJiit<l prin faptele episcopului Radu. 

Imi dall seama e~ CN'a ce ser,iu mut aCll2e 

?rave la. a.drt\9a opi;::.eo~uJui Radu. dar S'pOl' cii gu~ 
vernuJ ~l-<l făcut datona de-a urmări cuat-enţiune 
('h(.~~tiu:J.{\a elevilor români dela Oradoa-mare şi va 
g-l~ill mlJlo~oole ca să p1mă capăt, chiar şi în t'e~e
dmtelc eplscope.şti, agit<lţiilor naţio71ali,~te ultrai
~de, insp'imte de ură $"i înd:reptate impofr-it'a pa. 
triei şi a t.ronului)}. 

Cuvinte de incurajare. 

Bravilor tineri din Oradea-mare li.s'au 
mai adresat următoarele telegrame: 

--nlllRlaj: 

"Din cele mai depărtate ţinuturi, de pe me
leaJCuril.e cele mai oropsite şi cutropite de străini 
şi de buruieni otrhitoare ne răsări ti in zale de 
ar(int, Cu diademe de aur În jurul frunţilor voa. 
stre, voi mândrii logofeţi ai zilelor de miine. 

Neamul Într~g - tânJir şi bi'ltrân. invăţat şi 
ne Învăţat - priveşte cu smerenie şi cu mândrie 
la voi, cari răsăriti În straie atât de strlllucitoare, 
la voi, cari răsăriti în ochii tuturora, nu ca 'u 
v~mile bătrâne, pe roibi buieştri cu sabia scll
dată 'n sân~e, ci ca ni!;te apostoli ai credintelor 
drepte, buliti şi batjocuriti de toate limbile spur
cate., persecutati şi aJunJ{ati pentru curăţenia ,i 
sfintenia gândurilor şi conştiinţei voastre, pentru 
dragostea cea mai scumpă ce o are omul pe lu
mea aC4lasta; dragostea de ne~m şi limbă. 

AI/Hurea Cu tot norodul - În chipul magilor 
de odinioadi - venim şi noi tovarăşii voştri de 
luptă să vă aducem prinosul nostru de admiraţie 
şi alipire, ca mărturii ale aceluiaş vis, al aceloraşi 
credinte. -~ ClericU din seminarul Bunei-Ves
tirÎ.u 

• 
Din Şimleu: 

VA preamiirim bravi apArători ai mândrei 
noastre limbi şi ai sfintei legi strămoşeşti. Gestul 
frumos al Vostru e dovada cea mai «fatanfă a 
inimei Voastre curate de vrednici ,i conlj1tii vii· 
tori păstori sufleteşti ai Dădijitului nostru neam! 

Pe o naţiune cu astfeli de stegari DU o pot 
cotropi uelegiutorii. Să trăiţi f - RomAnU din 
Şimleu. 

Din· Cemauţi.'. 

... Societatea .,Junimea" vi trimite admiraţia 
ei vouA bravHor marliri din Oradea-mare pentru 
curajul cu care ati apArat scumpa noastrl limbA. 

A. Stefaneli, p~nte1e socioetlitii." 

• 
Vin Bccichc'fecul-m.are: 

.,Mângâiere., laudA şi mllrire vouă, martiri ai 
Umbei noastre române. - Pavel 1011 Ddgau." 

-~-

20 P-ebtlMrie 11. IOI! 

SlovacH impotriva episcopief IItlrur.,.ti. 

ZiaruJ..,Sl.ot'(mske Lwlove Noviny", orga:nuJ 
~atoliailor slovaci, ocupându-so ou chestiunea În~ 
fiintărei unei epiSOO'pij gr.-eat. u;ngu~ti, ia. a-
't~tud.înea hotil.rită impotriva ·aoestei noui incer
cări de m<lgh i.an·,z-are şi faoc apel la episcopii ,i li 

prooţii slovaci .să pornească acţiune Un}X>tri.v4 e. . 
pisOCJpiei ungureşti. j 

=nu 1· 

Alegerile 'episcopale 
din România. 

li o ti ,;i h'piSCQ pi: p. S. Sa. Calist BOtDŞMt-N/<flU ,; 
P. S. Sa Teodosie Pl.oie.ştean-u, 

Bu.cure.şti, 19 F®ruarie. 

Ma.role ool€lgiu elecwr:al s'a Întrunit Sâmbihi 
după amiazi La. Cameră pentru a .alege pe nouii e
piaeJ.:>pi rîn locurile'v<K'liute .(i·in oparhiile Argeşului 
şi Romallu.1 ui. InaÎn t-e de a}e-.gore 8 'a o:f~-eiat UD. 

Te-Deum la Mi trO'p(llifl. Te-Deumul a fost teJ:
milwt la ora 1 şi jl~m. d.M membrii marelui Cl)-

legiuau troout in srul'a Ca:lllereO.. 
La orole 2 precis 1. P. S. Sa 'lfitropoli:oo.l 

Moldoyei a. ocupat 8t~U'l1Ul prozidouţial, a&i~tRt, 

do P. S. Sa Epigoopm Nuon aJ Dunărei d~ joa 
şi de duii r:l'dărea.nu, OOllator şi BrăieS'C\l, \:j~pt •. 

tat, ~a secrotari. 

Alegerea episcopului de ArE~ 
1, P. S. Sa Mitro])Qlitrol Mb1dovoi .a invitat pe 

membrii marelui <XAlegiu să TOtel.e peIl.tru alege
rea unui episcop al Argeşui1ui. 

Votarea ,,'a făeut după a'P61ul nomin.al. 
Au yotat po rînd membrii ainod'uJ.ui al eon· 

sÎstorului.dllii 8ell'atori .şi deputaţi. 
R-ezuJoatnl scruti:niuJuj: 
Votanti: 217; . 
Bulotinfl albe 6; . 

\. 
, , 

Majorirtatoa absolută 106; .. 
Au intl'Ullit: ,+ ':'·"~"~"'··~"'''''--L ~ 
1'. H. l:).'l. {'alist f{vtoŞJ'/1("".lfW ;jOJ; --...... ,.""114 
p, S. Sa .'\ icodern Băcăoanu 7; 
1'. S. Sa 0ru1istN.t Birlădoonu 1. 
1. P. S. Sa Preţl('<iint.o, a proclamat. 

Epi-scop al Arge.şuluj: pe p. S. Sa Calisf 
nea-nu. 

IWzultatul ia. fost primitt cu aplauze_ 

Alegerea episcopului de ~otnaD. 

S'a ,procedat apoi la aIeger6ll epÎ!soopuht.i d .. 
Roman, '1otâ.:ndu-se ca în primul 'rînd. 

Votanţi: 196, 
Voturi albe 23; 
Majorimtoa 87. 
P. S. Sa Te.fXlos-i-e Ploi,c.şfea,n.u 162; 
P. S, Sa C.aliat BîrlRdoanu 5; 
P. S. Sa ~ i<'-Odem Bikă.oanu 5; 
P. S. Sa Me]'Otio CODstitllţea.:nU 1. 
I. P. S. Sa Preşedinlte a 'Pl"()(l}amat aJ,e.s Bţ>i.,

cop al Ro·manulu1: pe P. S. Sa A rhiereu T~u 
Ploieşir?411 u. 

Nouii aJeşi epi6COpi au mulţumit marelui 00+ f 
legiu pent.r'11 increderea. depusă in dâ.n.şii 

Viata şi activitatea noului Episcop 
de Argeş. 

P. S. &. Cali.st Botoşeneanu, noul P,PÎsocop aJ Arge
şului s'a. nib.cut in Bucureşti tu 1860 fiu al săteanulul 
Iunoo Dima Jalomiteanu din corn. Ba.lrod d{l jos. d.n jud. 
Ia.lomi t;a. Gur,~ulprjmllr l'a fă.c.ut in Bue.nr{>~tÎ iar cursul 
sE'mina.ria! l'a făcut la sim1jllarul -re,ntrrul pe ~!l.r€ l'a ter
minat În 1879. Pr~zentflndu ... s.e I.n. wn{',ursuI 00 invăţătl)f 
şi reuşind a fos.t numit in C(I.lD. ObiJeştii voohi (jud. 
Ilfov) und" Il funrtionat până la. 1882 ~And 'S'a ret.!a.s 
din învlitămÎ1nt. In !Vre-laş :tn că.9!torindu ... se a. fo~t hi
rotonit dia(',on pe Sf\Ml11l bisericei ·cu &tinti din oapitnll. 
Fiind hirotonit diaoons'a. I'n.scrls tn {'ursuJ ·superÎQT o.l 
.semiooru.lui oN"Iltra.l. La. 1887 s'a tnscr~ Ja. 131Cultatea de 
teologie. ta anul 1890 obtine diploma & Hcenţiat In 
teologie. In a.c-ast timp lnsă intre a.n.ii 1887 ·ei 1889 a 
functionat ('-<1 dire.l'tor ruJ -can{'{'I) ariei sf. f'pjsoopii de 
HUlJi. La 1889 Il f-os-t numit IJlrofe5Jor de l'eligi-e la. gim
naziul <lin CăJilrn.ei de undo este <transferat ,la Giurgiu, 
iar 'la 1896 e numit profl'ls-or ou tillu definitiv si trecllt 
la. li('-('ele Sf. Sa.va ei Matei Basarab. La 1891 .. fost 
hirotollit p.e SNIJlla. bisericei Druea-noul CaJi!'t iar la 
24 M.aiu 1899 a. !{)st ales de 81. Sinoo ei conftrrDoat de 
guvern arhiereu locot~nen.t al mitropalie.i Moldovei cu l 
titiu de Botoş!'n~u. La 1911 luna Iunie a fQst n-umit , 
loc.ot~n-t de -opisoop .aJ epi8copi-ei. de Roma.n, unde a 
fun-ctiQnat :până it fosta.les EpiiS'-lP de Arg~ . 

._ .. _.-~ .... -., - --,._- '1 
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20 Februarie n. 1912 

J'. R Arhi!'rf>~l Culi:<t arI' şi n ,"HUlă dl' lu('.rilri ,lin I 
cari citalD: "Viata·şi u(',th·Lt.aJ",a mitrolXJlit,ullll ~ tfon ilIl 
Ungro-YJaJIÎei". "Monografia. b~rjcpi Ht'Jl'lV-U01Iă-Ca.
·Ii<lf', "NHtitc btori-ce .l!<SU1JI'1l >luburbiei D,'!M-1l011ă''. 
_.hiorieul ~i('{ătii dt'rului romtlll .. Ajutorul", "Flori 
"u!A-'<o diu grăJilla. unui piist.or SLlf} .. .t!'·S(''', (··um şi LHai 
luult.e IDaXlUaJE' did:l!(:tiep lu{·ru.to in c:01:lbora·re cu P. S. 
~im.ion }'()pe<lcu. 

Viata şi activitatea noului Episcop 
de Roman. 

P. S. 1\ rhi,prl'u Th{'ooN<ie, ·s'a nă.5cut h 1850 la Sa~
nu, juJetul Putna. Studiile sNninari.a,le,si ... l('-a fă-out 
la l-aşi, i.a.r Î11 anul 1870 a fost hirot.onH diac<lll în Roman, 
mrde a >StM 9 l/lJlÎ dind :a f()~t hirotonit ca prf\ot. III ;;t,nlll 
1~'S a tJJ.N~ct în (}r(!{·ja., unde ~-a. compl-eetat studiile; 
in .anw 1~ .s'a iOOiPoiat in tară şi a fost numit arhÎ
l'laDdrit d.e '~aun ·la Roman. ln anul 1899 a fo~t numit 
l' ~l}mE'n la 8pÎ1'idonia din I~i, unde a 'St.art ,pâ.llă in anul 
i9O'2, dnd Q fost mutat în a.ceeru:; c:tlit.;"tr ~a H.oman. La 
f:oma.n a stat 'Până 111 .anul 1909 când it fost trerut ca 
\icar wl mitropoliei din Bucur~ti. La 16 Maiu 1909 Il. 

!(A9t aJes arbierou în it<'1Lunul de Bloeşte-anu În ,locul lIli 

! 
·,".i.i.f{}u, care lu,~e.si) ale.~ de episcop fui DUlliil'ei do jos. Cu 
p.rOotoereula Bacă.il, a ·s'\'.rLs o cart-e dl'~lH(l .. Sehematis-

.
• mul tuturor biscridlor, din judetuil Baeău". In Grl'cia a 

"-cri..q În grcc.plj:te despre ş-<'-oaJ~lfl ~rcccşti din R-om!înia. 
.Iefta anul 1644 ,până. J.a 1821. A tradus din ,liunba e}.:lnti 

, .. l.!o:m('utariile 8f. Ion Cr~llos.tom". 

Pentru dela . 
nOI. y 

II 
pacea 

Sărbătorirea dlui C. Stereo 

Aplanarea fericită a incideniulu-i (}oga
Vaida a sfârnit u.n adevărat eniusiasm la 
{raţ-ii noştri din tcgat, drcpt dovadă a inte
resului 1"j'1I, cu care sunt sec071date în ţată 
frământările dela noi. 

nistin~'U1 profesor. din [aşi d. C. Stnre, 
:a fost obied ul uno-r serbăt01'iri unanime, 
tiin prilejul infcrpcnţiei sale fericite în di-
I , '/ 
se-n811U!I e nO(1stre, (~ar(' amăl'au şi decep-
(ionau într'o mâsură mare şi spiritul public 
dinj (ară. El este prit'it Q.rum drept simbol 
al păcii dela noi, in ralea eâ/'ci,a, înlătHl"at 
tiind conflict-Ill dintre rci doi barba ţi con-

... :: .... ".-~~-< ...... ~~!of'i ai 1J..Qştl'idd. tloga.şi d. Vaida tra
I u dm ţard sarot. cit sunt înlăturate toate 
motivele luptei fratricide, care ne sfăşie 
tit' 'Uni an de zile. 

Acum primim. dela redacţia ziarului 
"Mişcarea" din Iaşi o depeşă,a cărei cu
prins t,'cbuie să tidiee sufletele nrmstre ale 
lul u rora. 

In Il'unie cu 1. P. S. Sa J{t'lropolitul 
,W,oldovei, notabilităţile vechiullii oraş de 
{~lllturtl, tără deoscb-irc de nua:n te politice, 
/lor sărbători într'un mare b:anchet pe în
/4ptuitorul păcii din A 'rdeal, pe d. (]. Stere. 

Primim cu. adâncă emoţie sentimentele 
de iubh'c frăţească a căror expresie se face 
14şul, capitala unităţii şi solidarităţii cul
t·ur.ale a neamului nostnt, cum o llumqte 
d, StCl'f. 

Telegrama ce o primim din Ia-$i t'.'ile 
-urmăfoQ rea.: 

Redacţia "Tribuna" 

Toate notabilităţ11e oraşului fără deosebire 
de partid în frunte Cu 1. P. S. Sa Mitropolitul 
Moldovei au format un comitet de iniţiativă pen
tru a serbători în persoana dlui C. Stere aplana
n!i8 fericită a conflictului dintre dnH Vaida şi 
OOfa. D. Stere a răspuns că primeşte aceasta 
citite numai ca o manifestare a capitalei cultu. 
rale pentru unitatea şi solidaritatea naţională a 
remânimei de peste munti in v.ederea actiullei de 
Împădttjre. Banchetul va avea loc Marti seara 

Redactia ziarului "Mişcarea". 

•• TR IB UN A" 

Scrisori din laşi. 
Un important interviev. - Tot statuia lui Cuza

Vodă. - Un plagiat teatral. 

l'rodl!{'C mar!' ..,.el1saţic în Ol"lLŞ Î11t.et,,'iewul pc 
('at·c dl Dimitl'ip Alexandreseu, ocea.nul Faeu1tă~ 
ţii jurirliee ~i (,!1Jditul jllJ'i>H'Om'lllt i (''i an, I-a dat 
ziarului na lioll~t1ist-<i{·moen:lt "Unirea" l11 ehf>.stia 
"plagiatului" Jlui A. f'. {:uza. 1)-sa de-cl:ară {'ă 
lucrarea d hli Cl1J' .. a, lma din {'('le mwi bun(~ tna.t41.t.e 
teoretice a .. ;upnt Economici Politi('{', nu poate fi 
întru nimic jignită în v.al{}ul'c~l sa ~t jin ţ;ifică, prin 
luc.raro31 cul{)IILTli{)H,~ă .a dl'ni ~or. Hii..';:punsul pc 
earc dl Cuza l-a dat bl'oţmrci 'Încl'iminat-c, putea 
foarte bine să Iipt!Bllscă, lp-cntrucă o criticii ştim
tifidi. IXHîllUI din ;:;('11tÎnwnt(' dU'ţlm!mo&'ic nu filO
riUt niei un răspuns. A utorit.tttea d.e proft'sor Il 

dlui ('U:Zll'.I1U poate fi Întnl nimi{~ jeltatil prin vel'
didnl de uehital'e a Cu.lDmniatorlui B~Ol'. Ae('st 
\'{~rdict o rodlll «tiltOI' prc,<;iuni politice. 

[nten'iowwl Jlui vl'of. D. Akxandre.-'>Cu a pro
du.'! în cerc-urile g'll1w.r'ioare de {?ulturll o impresie 
minlllLatu, iar aSUlyra org-amtlui e{}l1Sf'l'vat.oJ·..cfemo
Cl'at "Opjnia" îndi un motiv df' înjlll'ie ~i batjo
cură la 'adresa cruditul'lli jurisoO'nsult. 

... 

Bronzul IrlOn1l1l1Cntumi hLiC'·u.za·Yodă înălţat 
în mândra pu:\,tii ,a L'nirci tremură în aş.czările lui 
de piatră. MÎtnat de mintea &a JYllnlrca iiant~l8tieă 
icşanul cu gust.uri fine ne artist eonsumat, gă.~eştc 
estetic-a m0l111mentuhti gr(lŞiră', şi ca ntaw, prin 
glattul dl11i Ghik~l-DeJeni, c-ere să fie <..-'Oborît de !pC 

soclu şi transpoJ1,at in "Piat-a Nouă"! Dorinţ,lt di
stimmlui Mteti{·.ian. la oare "~ne aă se adluIllge şi 
·/1.(.'/.'(\a a dlui 1...08ill1, nu "Il put.('a fj 9utisfăC1.1tă, do
(}are<~ d-upăd~'i.rîmaroo sehdelor s'a !putllt ob&cnla 
in t(lută lărgimea, mil11mata perspectivă şi .armo
nie ·u pie..'!clor {X~ alc.ăt'Uooc monumentul. E drept, 
la început g-nl!pul de patru, al bărba.lţilor colabora
tori erauai7Maţi la o distanţă prea mare faţ.ăJ dl' 
viil'ful monume1l'luhti; l'cpal'îndu·g.e 1:l<:'eastă gre
şa.Iă, nu .<.;C mai Ţ)()ute rid ieu Yl'e-o obict'ţ.io. C·a a
tare, rămâne stabiht: l)-omnitond Ouzn ml',i va 
muta d"mieilinl, ci indărat.nic, plin de mândrie 
şi hotarit 'm rămiiJle8 in piata cea. mai dragii lui 
şi amintirilor d-e care .sunt legate ati'tteu neperi
toare eV(}lUnwn'ti.\ pol it i<..'C. 

In s.fârşit, după atâtea lllşelăI'Î Şl J1lSLUUan 

gros.oJa.ne, l~IŞllJ :p·oat{\ vorbi dfl opLagiJa!l'c a'uten
ticii.Ea c de ordin liteNu'-d rlUI'1Ht.i~ i}i are de 0-

bi{.'Ct o piesăI; una din piC&ele lui EugeJl Labiche 
- Lhi Viva{~itl'S d.u Cia:pitairw Tic. Un anonim, 
.aMUns .sub 0alifi{~atiYlll ~,lin călugăr deLa mănă
stil"e-a Ncamţlllui"a copi-at aproape identic sus
n.umita ·eDmedii.\ şi ta! prezentat-o Te:atrul'lllÎ N aţi(l
n-ai local ca -pie<'!ă "originală", Am cetit f}i eu 
comooia franţl11,:ului cu pricina: a..'3<lmiin.a.re.a e 
elocventă. Dl di l'ector Il 1 TC'I:vtruJui, "\-uzat direct 
rprintr'un articol apjlrut in "Rampa." dim Bucu
re:şti, că ,ar fifrut.ol'uJ pic-s.ei ~,Zi1e yes.ele după 
răsboi" - sub aecst titlu a fost tradusă pies.l\ -
a dat -o de>sminţil'e eategoridiiaoest,ci .afirmaţj·uni, 
prin două intervieWlll'i acordute ziarelor .,Opi
nia" şi "Mişcarea", 

E\"ident, În urma. declarllţiunilor fă'l'ut,c, dI 
directw 11'U poate fi u1.ltoml 'Piesei plugiatc du-pă 
Labiohe. Cda{'B Ipare în:,gă dootul de regretabil, 
e faptul că nu s'a indicat Clmoştinţci generale, 
loe~tlizarea pie.sei-eomedie, numt;>le căluga.T'uhri 
n(l{~iMtit, care~ în tw:wăt fic zis nu llwl'ită atilta 
apărare, atât.a mcnajare din pa.rtc·a nimănui. Sf. 
Sa {'U bUJ1ă credintă. a căutat 'Să inducă Pllblieul 
în erome; ereştin{'SC (l să'ş.i merite pccle,aŢlsa de
ma~'l.{~ărij, Tt-ebuifl să ne deprindem a fi mai &Cl'U
pulo-şi în decretarea talentelor, ,~Căhlgărul dela 
mănăstirea N{'>.amţului" .a gu~tat o dilpă de suc
oo.q prin fraudă. Ou lrutât mai Tău pentm el; eu 
atflt mai rău }.1ontt"U Tc.atnlJ c.are i-a primit lu
crarea necontrolată:. 
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Moartea contelui Aehrenthal. 
Noul ministru de externe: contele Leopold 

Bercbtold. 

După, suferinţi grele şi indell.lnga.k. 
C'ontde .\ehrenthal a. incetat din yiaţrt 
Sâmbătă scara t.ârziu, în locuinţ.a sa din 
Viena. H'a adeyerit d'l boala lui n'a fost 
pn><tf'xtul diplomatie,eare se lansa. la în
cpput, ('i da, inteI'\;(>llţia lH'pătrun~ă şi fa
tală a It'gilor ctlrora cu toţii suntem Sll
pll~i, 

Cu moarlPll nmtelui Aehrcthal se ÎlI

r,h.ide o epo·că bogată şi sbu{:imnată În pD
htlca r-xLprn[L il. AU-':itro-Cng:arici. l~toria. 
Y<l COHstuta că .\ehrenthal a fost, unul din 
(;('1 mai rnar<~allţi diplomaţi ai monarchiei. 
un maJ'(' bărbat de stat {'.are a ştiut con
ducp eli dibiH~(, şi ('·U sigurallţă illteresele ei, 
dnşi 1111 Înt·()'tdeiJuna îa ogaşa lor adevlt
rat ă. A p[trător probat al intcn<selor mo
Ilarehiei eMă vreme le-a reprezintat la Pe
tershurg, cI a fost {~.hemat la fl'[mele diplo
matice ale monarchici intr'o vreme când 
AllstJ~-engarja avea nevoie de relatii mai 
s!rân,,,'c şi mai amj(:ale cu imperiul rusesc. 
Hclaţiilc aceste erau reolamate de anexarea, 
mai Icsni{~ioas,1. a ţerişoarclol' Bosnia şi 
IIerţegO\'ina, prin domolirea neincrederei 
H.uşilor, a -căror int.·crese şi planuri în pe
nmsula hakanieă infliţişau cea mai a1lf!
voioasă piede'că în calea anexiulnei. 

Dar cont-de Aehrenthal n'a putut sa 
pl'opare un teren favorabil anexiunei, aşa. 
eum sn cont.empla la Început şi anexiunca. 
sp părea, intr'o dip[l, că po·at.e să incen
dieze înlreagă Europa. Cu toate că cunoş
t'ca perfect (~uJisel'e dela Petersburg, el n'a, 
reuşit să menţină nici măDar relaţiile din 
pragul anexiulloi şi poItte nici odată în de
eeniile din unnă relaţiile dintre Austro
Vngaria şi Husia n'au ['()est mai ri"iscolite 
decât în timpul anexiunei. Se iscase o ade
yărată duşmănie între Is\volski ministrul 
do e),.:1:01110 al Rusiei şi întro colegul său 
aust.ro-ungar şi ane::\.;unea s'a dovedit UIla. 

din cele mai Domplicate şi periculoase o
peraţiuni diplomatice, care a pus în cum
păna răsboiului marilp interese de paco 
alo continentului. 

Epoca anexiunoi va fi insemnatrt de 
istorie totu?ji eu numeh~ lui Aohl'enthal. 
A fost nevoie depersonalitat.cn. lui ener
gică pontru Înfăptuirea ancxiunii intre îm
prejurări atflt de puţ.in favorabile şi numai 
graţ.ic dibăeiei 'lui valurile stâmit.e de aJlO

xiune au putut fi potolita. Credinţa genp
raHlO i:ă anexiunca s'ar fi putut fa.ce ca 
mult mai uşor şi fi'iJ'ă chelt.uiala. enorm[\ 
cn earc s'a făcut. Cheltuielile de mobili
z~lre în ~o_ntra Serbiei, măsurile de orga
llt7.are nuhtară şi despăgubirea T'urcici au 
dat un hilanţ de peste 300 de milioane, () 
Sllm[t a('.ea,,,t~'t care a adus un simţitor df',sB

ehilibru in bilanţul financiar al monarhiei. 
Dar contele Aehrenthal a vrut poate s{t 

a.rate lumii prin modul cum a anexat Bos
nia şi Horţegovina un gost. de suprem[\ în: 

I :-; C~ine 'voieşte : .. : .i cumpere IOAN VUIA care tine in magazinul alu de ghete bogat I 
uoria1 namai ghete ,i dobote pregAtile in ţarl 
din piele 'Inl yeritabUI ca preţun foarte mo-

~ 
der.t~. fabricate imltate nu are ,i marfele sale in 
privinta execuţiuncl drAgllate lunt neîntrecutL ill eiUJmÎ1lfa 

fabric:-ate in ,ari tntr'adevlr 
fin~, ~()Jno.de, elegante ,i du· 
rabtle a~ela al. cumpere cu 

Inerede .. e 1. 

Sătmar-Szatmar, I 
-- - D.ik-f6r - • 

In casa lui Keresztes Andru. 
~.----~_"'-""" I La dorinţă si pregAtesc tot felul de 

ghete ,1 clobote dupA mAsuri. = 
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crcdf~rc în forţple mon~t,rehi8i fUlslro-unga
rf\. EI mai an'a, impotriva Husiej, carp i-a 
cauzM tinoyoinţell' ('p-le maj multe, şi un 
dC)''lar clp m.u'p pn·ţ. dooarul în care amba
sadorul rus Xulidow a Sf'nmat in 1877 (lu 
preajma ră~hoilllui rUSO-l'OIlVJno-turc) t[lr
glll cu BO~lIiil şi Hf'fţcgo\"ina. in .'jchimblll 
II!'utmlitrlţii A lIst ro-l.'llgariei, 

După elim reh'di acum, ('U prilujul 
lllol't,iilui :\('lm'nthaJ, ziarele din H{)mfl
Jlia, \"plido\\' S0mll.h-;(' numita ÎlIyoailă şi 
in schii1l111 eow;imţftllli1nbilui Austro-L'll
g<u'i"i ('a Husia să lil B a,'mra:b ia , fapt care 
dPrll-O!h'i1 f'(t ,'il! .spiritul de concilinţă a Au
sI W-l'llgd rîpi Pf'Jlt fii int rrcsde ruseşti pc 
;lcel(, HI'IHlll'i, Fatfl de Husia coutele Ac
hrPllthaJ nn't) deci o justifieaţie acel'pta
lIil(1 ~i pe ,H'l'Llst[t justifica ţie !;ii-a Întemiat 
pt ('ura.iul ('Il {'an' a lIlfflptuit <lllexiullea, 

I >lJpil. t'IHl(\l alH'xi!lllii cOJltelt' ,.:\ phrt' fl

Ibal şi-a cOJlfonnat polit int in!t'j'psc'!or p{l
('ii g'Cnf'n!ll', lJl J'l'st irnp l'('[atiile <lUstru
lHWat'tH'llSl' s.t u ,11l1f'li'orat si ('ontl'lui Ap· 
llr~~lthal i-n l'l'usit 8[1 asigur~~ si in Balcani , ,C( 

• t PI'(I-;IH'ran' t il! 111ai ;!('cPllt.aut[l il1tl'l'l'

spin r lIltJ<m,lI'C hit> i. _\ II t orit at ea ]1)on a IT h ipi 
s'u "fil'Dlat,. strillucit ilJ hll df'cunmlI'ăs
lJtlÎuJIJi it,d,)-tw'(', f(lJ'iJ \'a sil jigIlP,I::-iC:J pe 
11 i (' i Illll! 1 ci j Il hl' 1 i gl' r<lll ţ.i , 

1 n nlt ima [;IZ(l a actiyit (I\ii sale .'ulltp]P 
;\I)hn'I1~h;tl s'" dedicat eli t()tld sah,rlt'ii 
hUIWloI' r'pla,tii diploll1al jcl' ('li Italia t5i H 
pn'/.!/I!it ll'l'f'lllli pc'ntJ'lJ j'['ll1oirea 'fripl!'i
.\liwlti', ,\('[i\·iLlI·pa lni Îl! aceasta faz(l e 
JlI'('<I ClllWS<'1l1 ~\ (It'cht :-;Ţ[ tl'l·huia,'wă Srl strl-

, . 
rll m I ,L~ t lJ))'(l {·l. 

I );ll';l i])S[l 'cnnt l'il· .\('hn'lltlwl a fu..,t un 
dihiWilJ şi j.nţd{'pt dipluma.r, în a{;ll'[t. n'a 

fost j(J1 ilf';lt dt, JI01'O('O,>; 1/1 alc'gl'rea prill

j,ipiilo)' pulitj("t'i s,dp. iJlu'l'Jw, Irl)'Jldit ('l! 

('{,Il' Illai jHltprnÎ/'(' Lllllilii aristocJ'iltL' din 
t'ugaria, ll'a putut si! J'('sistt' ispit<'i ~i stf!
rJlinţdw 1'(,1'/'lll'i1/)1' poJitj(,(' Illap:l1iarl' ~i 

ll'-;! ftlcut de mult fi OJ'i ]wt;ÎJ'UI'Î pi'ig'ubitoa
J'/' Jwntrn d<'s\'olLlrf'H iUII'nl;l !JOrJllală a 
JIl011,IJ'I'hil,j, j111ltp din ]I':..>;il(' arnI de nefas
Il' pnnl fU f('ri('irpt! popo,lrp!or din Cngaria 
ali fO,'it 1'(',lliz<1l(' fllmlili graţii' intl'l"\'t'Jlţipi 

Inî la ('o!'nanfl, ~\:;;,l, ilpnlilpt' toate h-gi[ll 
lIlal iwwnIIIal paie l'Pgilllll[ui coaliţionist. 

illlrp t·[p 11'W'{l llli Apponyi, De actualul 
prim ministru, dp (~olltt'l(' l';:hllcll-I!l,de/,· 
Vtlry 11 lf'ga o ~rietil1i(' intimtl, care explieă 
t /fat!' ,.:qWf:c\<;dc' de pfmă aeHIll ale guyernu-
1"1, Tol' (,oJltp!ui Aehn'ntlw! - spmlOa cIrl

llllăzi Hllflfl1H'~/i [firlap - au s[t-i mulţu
JllP<lSf'il inljwriaJÎştii magb:inri iltitudinea, 
~:onciliantă a pajwj în chestia ppi:icopipj 
pf raL UIl~llrpşh. 

C I'11l<işlll ('onte> lui ~\ f'hnmt li al c-"te co n
tp!t· Bel'f'lli old, fost amba~arlor1.l1 ll1011ar

<,hi{~i la Pf'lN~hurg, Se SP1lJ1f~ că (> adf'
TI'nhll ae\']oraş (,oIl\'ingeri şi nu putem să 
ştim, dac'ă 1111 şi în P1l1lctllJ condpscenden
ţoi ronh'lui Aehrrmth;ll p<'ntru utopia pan
lIlughiară, eă,(~i (~ontl'li' Bf'rchtold - după 
(' U III spun ziarelp UllgllTPŞt i ~ a r fi Însuşi 
llllgm', dnşi familia i-s'a incptlitpnÎt dp mult 
ilJ .\u,<;tria, 

YiitofulllL' va IănHll'i şi in aCl'st PU11ct. 

Desărciuarea conte lui Aehl"enthaJ. 

Ca () dovadă de deoscbifă simpatie şi recU/lv
"di.T/fă, monfl.rllllJ n'f! t'Gil ,~ă-l dnărcinezc pe COl!' 

'plc Aehre:nlh,a{ d('~ât în lip,~a în care sfârşitul 
Jragi.c se anunţase, Abia SâmbiUă- după am,iazi in 
pnajma agoniei 'i-a fo::;t adus contelui Aehrenf}Htl 
11rmăforul f]uioqrof al monarhului: 

"TRIB UN A" 

.. Dil! mo/iL'e de sănă.falc ati fost. cu cel mei 
,,/Urc regrci di,n parle-a me-a, silit să-mi cereţi de. 
misia: o'primesc şi cu (I('(\~J pri.lej, vă asigur rl{'. 
increderea mrp. deplină ş1 întreagă, tlll num.ai t~n 
p,.rsoana t'oa,~trâ, daT şz:În politica pc oare aţi 
condus-oiu nişte imprcjurări grele cu o iniţiati11ă 
plină de prudentă ca.re reI a.'>:igw·ă o a.mtntire SlfI

tornieă şi din ale onorabile, ,in flcrlaş timp. Fă 
e,l'pl'im, pentru. scr!'i-cii!c c/'cdicioa.w' şi excelente 
pc cari mi-le-fiţi făcui cu devolmneni mie, casei 
melc şi monarh iei,Înlrc<,ga mI'a ,.cnl'lloştinţ~'i şi 
lJ1ulţumiriie I/U'/" (;('{e mai Ndd(~. Ca semn de 
a(prţinll('H 11/('(1, s!afornidi v'am COil ţ'('r,it Marea 
('1'I1('('c al Ordinullli 8f. Ştefan cu hriliante", 

Funerariile contelui Aehl"enthal. 

l'iellf7, li) Fohruarie. Drept semll al -doo",-"-
bitei >;alt' f'illlpatii 'I}{'ntl'u .deflllJdul monarhul a 
hotărît. ('aC'Olltclt' :\ehrpllth'al să fie in~ropat eu 
pompa ('C :"p curine JlulllQi mcmbl'ilor casei rLom-
11 itmll'o, l'ulwl':triile rOl' fi org-wliza,to de biwul 
de c{,l'c!lIullii ~tl (~III·t·ji, Hada e;)IHl'lui _\ehronthal 
e aşez,mt în p.datlll din piata BaUplatz, În mijocul 
llJl li Î fa,;t fllll.~rar ('\1 a.dt'\"ăl'a t Il t'i ll<,i:l'J', FUnCl'fl
riilp ,"OI' ,aH':! .loe .Joi, el! partit'jparC'H lutuno,r ono
ratiurib:' pol i t i(~j .şi bi>'el~i{~l\)ri, 

('()nt!o!p;lnţ{' tplegT,lIT'i('{' au ,~(~oit cicla t<~.ate eu!'
ţil{' C'UJ'I)]){'IlC şi {lf'l·tl toţi btJl'batii Oi' 6tat din Euro
pa. }koschît dt, ·af{'dllo:l,'lă c tf'kgrlllll(l' reglui Vie
t '1' Ernmlil, eal'e ti \'oit ",ii dt'llln11 OoItn' şi în acest 
{'hip !'f'('lmo}tint:J ~;l, p,clltnl politi(>a fil{)it'llli~mii a 
dd'lI nf'tullli, 

Moartea lui Aehrenthal. 
l' iMlfl, 17 Februaric. 

Contp!e .\(~r(mth,d i'i-a pir-rdut. la ora 2 ~lll
ştiinţa. 11lH'di:lt a fm;t aYÎzatiî 'el111edari<.a ,do (~a
bilH't imperialii 'ii tot wtlllwi a UI'm~t numirea 
contdui lA;()[~,)ld B,'rehtol~l in !oclli (',mtnlu] Ac-
1'('ntl1':11. Se ~lie, {'ii după r(>;]lt(x!'l'cproa sa din &m
lllcTing Aeh"DJllhRI l'a rugat l*~':'I. Sa, să-J absolve, 
M. Sa 'al'('cfu.zat !Însă ~i .a ue:'larat >';Ii .aJltol'a că 
p:lnă {~ AehJ"f'llthal \'a trăi, ori \~d. fi la <Xl'Oştiii.l\.ă 
de sine, nu Y;t farD înl<X'l1Ji·J'{,~l. J>c'Oliată eu numi
rlil ,eont.f'lui B{'rcht~x1,.M. Ba a trimis prin un 
(,l1~'j('l' un :LIlTr.t:::-;:!' Îi·llUt 1:1 t('l'm('lli l'xtremi de 
('al;>;i. tii ':1111 nei' d ';\,'h l'I',IlIr.!r;:], 1:-> 20a 1'.1 lJl'oeuden tii 
i''''ll!l nicuf h()l!!a\"llli~i il! [t>('ţii {'U lIJnrfi1lll, ea S;1 

;.;(' l·illişt.casI'A {';tte\,;) urc, ;';prp <ii!uille.aţă rCl'pira
ţi<! ora ~~ilm groouîp ~i hol!lanJ! ,-e p.Ji'lngea de pl'e· 
simtiri ,si.ni"tre. Mai tiir7;i1l activitatea inimci Il 
ÎnpNat, J1ul>'ld a !f!c\'('nit extr"('m de slab, La orele 
11 se apropia ·c!o>'.!Jod;l mii'nt",] .tialuil. In momen
tul lle{'lJa a s(;~it, la 1',.1at l11on,"l'ig-nioru1 H08Si, se
cl'cWrul .llltllciatlll't~i, care .a Î'mp;1rtă<;lit pe mUTi
bmu:1 '{'u 'cele !';fint{'. La 'a.mi·:wI pl1u.feooml Ja
k('s~~h a ţ,irlllt un ('()n~ilitI nU'.li'·al l~ll ,eonsilierul 
GeigDr. 

!lledieii Yoiau să-i fa{~ă lIoui injeeţji cu oom
for, bolnavul îm~lle-a ~]))Ifi: 

- 1"<l.~ati Idomnilor 11Meooewup.('sta .cltro n'a 
ujutat nici mamw melc. 

fIl Ilrmă s'au făcufl:, ill(~{'ncări de n-i faoo r(l.S
rpil'aţio artificială l1.1 oxigen, În,să fără foloB. A.:,h
rputhaJ li-a cXlmi.mat, mai de Hllllt(' ori modiciI<Jr 
multumitiî :o;pn.nând: 

- Aţ.i făcllt, UOlllllilvl', tDt ee ni stat în pn
tintit, dar pent:ru mitle 'nu ·nmi 'Oxi~tă ni>ci un re
mediu. t;i~r,ra POSH{) :ncmo ten-etnr! 

A fost. duioi' 'momentul <'imd holn,avul ţ\i-a lu.?t 
ruma.-; bllll dclas()ii.e şi copiii lui, Celui mai mic 
<x)pil i-a spus: 

- Fi tx;Wc'aul1:l, imll P,oi a;;('u!til pc mamă-ta. 
După a('(,,,,t mOllwnt i'ndui<J<?Ctol', medicii l'au 

Uisat în pat'c, 
11lea:mcru se :tflau lwmai cei mai apropiaţi 

m~mbrii ai f.amiliei, l'ulHhl.a devcnit şi 'mai 81:11. 
Br;,]wantl ~tătea nerni-:;,eat. în pat, niei un se putea 
oh~crya eu unai respiră, 

Pc J.a Qf(lic 8 ofu1 de mai multe ori .şi după 
at:Gustă oră llli mai dădea semne de viaţă_ 

ta orole 9 .şi 45 minut'O ('o7l",il.ierul 'a oomuni
cat (·l.rnt~sei {'urc plâ'ng'.!a. neco.ntcnit că inima so
ţului ei ~'l în('(>tat de'[l mai bate, P1'ofcS<Xr'l1l aexprj
·mat ('on,doJenţdC' şi 11 ipăI'ăsi!t, camera. 

UTlu'ayul contelui Aehrentha1. 

Contr~r svon;l'rilf~r din zileJe Jin urmă, urmaş 
al ('I'.·IJte) lli Aehrenthal .a fost numit COOl~ Leo
pold Bcrchtold, tfi,>st amlYa,g.aoOTul lIl1c:m.arhici la 
Peter.s.burg. ,Contcl{l Borehtold s'a 0<p'U8 până,tlcum 
ela m,'€&Htă l111mire :pe mativ că ep.rea 'Puţin l'crsai 
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}./{l t.er('nul politicei austro-ungare, da:r - dupi! 
cum <'ciPUll z;j'arde ungu'.J'("1ti - fi pl' motiv că nu 
sfiipâ.nc,,;de i,n d('.ajun.,~ limba 'lLn gur efl,scă , ceea îl 
pune intr'o situaţie dificilă faţă cu dclegatiufU%t 
ullgarii. I\ 1I1nÎJ"(",a lui, se "pune C'<.ar fi făcut !) 

bună imI)!"('"i~ llt~1IL !>J V jena etl t şi la Buda~%a t;'i 
se ,tfiTlllu, ('11 cn imt>11M llU eunoll:;;t.e secretdo poli· 
ti·~c alc n:mt.('.luÎ Aehrelltha.l ('.a dâllsuL In el d(l(·j 
politica e'llltelui AehrcntlHll al' fi găsit o garo.nţ:"l 
tie ('(111 Lin llj l'a t>e. 

Azi "(',ollllele Bf'.N~htold II vrt~st"tt lllonal'hll l Ui 
jur.lmîmtlllde :fi;d~'\litate, 

XouJ 1llilJi~tl'u de cxt.('!'D(' '~'o3 'Jlă~eut în l8G:{ 
din f~l'lnilie ol'ligilwrii din .?\l<JF~lvia, 'J'at:il siiu Si, 
gisllmnd II fo~t deputat în (\arncl'l! 'll1lstr,j aeii. ~ Il 
lR93 l"oo.pold Bl'l'e!tt11.J.d 'a fo"t alWşat diplomati,-, 
mai H]1oi seel'et.al' al amb!h~adcl{~r {Lin Pari;; :-oi 

Londra. In Londra Il fost. mlmit m.'li târziu ('o;;. 
~ilîeT diŢlk"lll<lt"'~' UUJ1iî tl'(~i ani '3. fost num.it mi-
lli:.:t.rn plelli'J)(lt0ntiarşi în !leelaş an ambasador '1a 
1'f':torSlb1l1'g-, mntdc Aehrenthal -fiind chemat in 
fnl1ltc,a l't\'i/}ftwlui de 'OXl{'TlîC aUS!t'O-lJne'u. Şi-a 
61!';\tigat m:u'j m{'r·itn ('li o("3zia mwxării' eÎlnd ill 
('ill{la T('Ltţ.iiJor austl'O·nll'{' ill{'ot'el:atc Il /ol'tiut "ti :-o(~ 
IlwJltip la Petersburg, abll:lillld prilJlel.dj,<.l unlli 
('.on1l.iet răsboill j{', ' 

.('ontdc I,('(}pold BOrl~ht{)ld e şi mare wo.~ir,' 
1~Tl~<lf O}i mombru al Cawmci magnaţ.ilor ung~!"i. 
SoţJa ~ c ('I,)1lt(\~a 'maghia.ră FCI'dinlLlIoa !taraf1i;, 
o îm~)r{'jlll'aî(' {'a ro "(lp~:,hjde ;rri~tocratj{'i lIl;Lghi,,;)'(' 
fw('la.~ ternl de> Itn"ltÎri 11(' ~'al'(...,I 'eurwa.~t.tml r!il! 
regi UluI ('fin tdui Adlrenthal. ' 
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Autonomia Irlandei. J"I3J'lnll1f'ntul f'nglez ('urt' 
~i.a J'('Î-n('~'.;}Ut Joi şcdiJltl'lf', e elwl1lat ,~ă !'('zohr' 
in 8{',~iU'n(~d Jt('ca,.;ta ·0 I'(~formii .din (~clc ffi41i În&'.Jn
lu!te Ţl(:ntm JI{)liti·ca Aw~[iej: n'f~}J'ma Hom.e 111!(' 
C dH'Illat a J'f'dt~ J IllllHki <.lutJlllowia ei polit.i<'iÎ ,;,i 
('cOJlflJl)i{';1. '\'11 

H~fol'ma :a 1'n"t 1'1L'l:! ia fl~'liIlt'H zilei d<' g:i. rn'~ 
\"(>l"ll, i'.n)'{' it promis-o idanJ('zil<H in $ehimlnrl ('{}:l- I l)ti 

eul'lS'UI'lli pc.oore a<:eştia i-l'au dat. Seţrtie <că\fă,l'i ' I m 
votul'·jle it·Llll·.1~·~~tl, 1'. ,~'il\~ j'nn1 .\,~'tfIJj'~· lj'~tLC }U.;_··~~ 
j"rjt;jk~J lJl ('dl/l.'ra ""UJIl<lc!U!'. Ei t!'{( putut m{"ll- , «H! 
tinC' Ilum:li ('li ('('lJeur;;ul lrJm1dt'zilor şi nUIll:li ,." 
gl'a~j(' lH'('""tlli C'()lWur:-; ~I putut Ql]{'f.' ('li SlH'eeS In;.· I ,;..': 

ta în{\otrinl: Call1Nci lor.zi'!or, ,Azi i-ll ycnit rind:" 
sii'şi pliît~,a:wii d.atoria fată de lrlandezi, deIIII. 
nîmrl prlJedu! prin (':11"(' Lrlanda va dobândi II!! 
p1ldamcnt la ]}ublillşi {} kgi;;llltie eeonomidi nlt'
nitl! ,~ă J,("(I('II Jrlandezilol' PI),~''iilmCa piirnimtului 
lor i'r>1! fi~'at <1(, o llItmii de 1 l'!~iU:k'zi. 

:1 )(,Pl11H'J'C:a ll·ec:,;;tui Jltoef't va ·!if1Îl'Jli {) vtd','t 
în tf,;lt ii Am;lia, En.ttlf'7.i i fourt(' 1 i bN.ali şi tol(,
ranti între dîmşii '-:l1nt dl' li ,g-dqzi{' exec:'li"ă eÎH!d 
C vOI·ha dc l!egh,:m ,nia l()!' I;JOliriJ'il şi N'Olwmie,I, 

J\mtJ'u Il'bnd!'zi au {) Gllşnliiuie ne,sti.JL"iL 
Din zina îndt:'Ţ)iirtatil - 11 Noemrro 11 il 

<,fmd rng-elc Ioan al ,IT-lr>.a R'a incoronat rt'ţ{<' ld 
ldroldci - lu)ltel(· dintl'e Jrland{~ziţ.i Englezi 
n'au mai il1<:etat, Cei dintiii s'mI nlsboiteu <'e1"
bide pentrU' autonomia naţ iOlllllitiiţ ii lor, (~(>i di 11 

urmă şi~au!lpii rat <'li {'Ilf'l'gie C lweri r('lI. Pa.g-ini h' 
cari ('1.IPl'ind i!>torio3 ,{Iomina ţi Imei cmg(C7JC in Jr
lan-da sunt, P-<iUto celo mai triste din Lstori·a oml" 

nirei, Ele \'oI'bo"e de lăcomio3 unUl' Lorzi ('ori ali 
d('pOH'>(ht un pHpOJ' de !;)ămllntul lui şi ,de dll ţ -
mil.uja înn~J'şunatii li df.'fHK.:,odaţilo/' imj1otl'i,'a ('(1-

tl'°ltitorlllui, 
TJe(',~ebirfa de rBligil:nc -- 1rltmdezii fiind 

~at{)Jj{'i şi Englezii presbikri:mi - a Învcninat 
şi moi nllllt -l1l',easti1 hJptil, {':ll'(> .a ·luat piină aprOlj, 
pe do(, zilclf' 'I10~J.'itl·e {'ljl'a\'terul \'J.Olellt al luptdur 
-<ii' cxtermjn3l'C, 

Azi e vorbn {,:tlt11 guVt\l'Jl libera1 să rp'pan' 
o n('l.lrovh~tc ,-c('nuaril, ]>rocctul lui loveşte nu mI' 
Ulai in int.en~wle cCHllOmice bine determinate, t·j 

şi în o1tTllOll.JJ proIlriu no3ti<:>nal al Englezilor. El V:l 

întimvina o rf'Zi"tcnţă ~'al'C f.ace Iprohlemati{'ă 
rcw;it.~ lH'1J{'ej,1lIui. {;'ll liberal cu mult m.ai de, 
SLm:mă ca A. Asquit, {marele ,Gladlltlone, la cii-
7l]t În zl-uain {'are a voit să facă' dreptate lrlan
{k.zilo]"_ E întroharea daocă Asquit va reuşi ae,1rO 
unde n'.'l i~hlltit lm (Had.~t{llle. 

(}uYf\l'llul -are in faţ.a \tIi opoziţia for1TIid.ahil~ 
a lIart!du]ui oon.servator, ~'are nu' "1'oa. ,gă audă Of' 
nume. rn1a. . Un ,partid a .ştiut de.. miumlCsă EU;.

~\10flt.er.e în i'~V01trea J.ui situa~ia politieii in<t;ernit~ 
c CiJfl>iI~ aJ.echl'(~,ri lll:llrţiale roce:ntc ioan adus SueCf'H~ 
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-,pledora}c. P'.'nt"l 'llg'it,aţia hii înJI'i)(JtriYll proc'Ctu
hli homp-rul(1, ('1 .are Wi{'.ntimontulapl~Xtpc una 
mim Rl poporu1ui engJ.e,z {'are w:de in home-ruh 
~m lilJt-cntat la hcghf>ffi<mit! ,hli lAI Rce.asta .'le mai 
.ad'fiu~i1 onervarou ,('·c a c:upriu8 dasa mijloeic €'D.' 

plcză În ~1junlll grcvci generale .a minerilor. -de· 
<~retntil r""utru ziun de 1 MuMio ,-iitol'. 

A tm(}.~fpl"~L int<,mil .a An.gu.pi e îUl'llN'ată, Ea 
rper,iolit.cază viala guvC'mului A."C(uit. A('est~1 Însă 
;<jl"crii SII inving:i t(j~te difi!'ulti'itilc, pentnl f>im
ir~]'ltl clIvtmt eli votUl'c"'l_pr,ip{'tllllll hnmc-l'lll{' S{' 

nnpnnp f'H {) n(,.('(',~itat(' i.4<Jrit'll. 

Un alas Irist din Tinca. 
- Deja Rokszin Mik!6s cetire, -

t'illld toti Homfmii pl'in)~(' cu il1ill!ă plinrl de 
~r![,md1'1(' naţiona!:1 1.1, ('azlJl LruyiJor ('If'l'iei din 
i ) nldeiHII:.I IX', în Tilwa "(O j>ptf{'t~ I'ele- mai .~etlr
\vcHl;.l(' !u(,l'llri, (·.ari .--llI1t ÎJltl"ll11 alltagonism mare 
.atot {'U .';irn,nl l'omillH".,'. ('ilt ,~i ('U :;im\Lll l'pli"iu\~ 
,li n<Jstnl, . . ,... 

In 1/14 F:illr ,1. ,', :!dllll:llldll-~H' repl'{'Zelltan(ll 
'pl'{'otinH'i ;,;i a ('lInJlI!l0Ior parohiaJe dinprotopl'e,,
bit-pratul TillN,j Iwutrlluh'j!,f'l'eu IlJcmbrilol' din 
..Jcr ai "inodlllui prnfnpn,biteruL ll'ubil Il 1 pri)tlJ
'ph·.<;hitf'r Rok,,,-in ~l ikJ(I:; ,il afLat >,ub demnitate 
a ţine.'l ~iJh.-c1lJl iH ~I.!:!a fl'UJIIHa"{t ';'oi eur:lti"1 Il ţWO<!' 
J.'i gr.-Ol'. J'ol!l<îlH"al~ll,!;('t"t sli fil! ;-ii el o(bUt !mt 
'('a{',~al'. :mt llihil i;'i a di,~pu.~ ca .~ill(;dui ..,ii SI' (in:! 
intr\m I,.e::! {'.-;ră"JH!llZ~tur d('.JlIllitâţii sale, in 
f(,~tallrl:intlll otl'lllJlIi "Il un.g<t riu " , Ai{~i apoi LI 
JtlHdl alb:î, fiind îJh'uujilrat '7idc .<;tl(']P, a ilt\'()('Ut. 

[tog'O!'ll'ca J )Uhlliui ",Umt :t~ll\,I'H IlH'l'lkilol", ~l rltJs
-,..fii" {~()!e.giu! elpdor,J PUl'<'l'z:'ln-J IU:tl'tIlJ I.t.legerii 
~'~He It dllrat 10 lJIiJlut-e, 

('ăzillld ~.!il) ;j('lIlnitat('a 1111 a !-le O('tIJ!!1 :;:i (~1l 
·"bi('{'te {'(,(IIl Jl)i('('-hiH'l'i{,(·~tj. ~,';dan', !'k ... L aflat 
·d(· bil!t' '.'. d.: Ol'(]iJl\' .~t!'i(,t i Uliit'Ol' pn'l!lildr ._--
·huÎ,nd ~kJa {'i ţi F'('Y<'l'.-ul .-- (':11Ii,'j umil din ej ,':i 
'nu ,;\(' p!·pzint{· Iii wJuna;'{'a tip ('P11-.til11il'(· a d!'k 

'pÎirţUll1ill1!Hllii "I\~tn'i" T;I11';I, l'Ol:!('{' h:ll'ni,'a 
.nl·~otinIP H ,,;,i Împlillit. C':lz:'llld :U'('H~t.:\ ;,I:ltlll:ll'l' 

""Ji+ fSiu....c.loncOf'tului.a.rB·njat,· Î'I1.fav·ol'lll bi~cri('ci 
"""in-- Tin('a, i~,rcoÎinH'H u f .. ·.~t ~jlită a('ll1o!lstratiY 
;1-11U ~(' pn'1.en111 şi :l~I!, nrdin:d (Hili Pl'utilll atin~ 

";':lHV \'{'nit:ul hi:;pri·I·/'i din eal'(':lI' fn{'p şi el parte, 

1 }l1pil toaj{· a""tf'-;;I"L~('llt 1111 {'bet" e{' a rlurat 
l,iI!)l! ,"('.:1'<1. ~:; :1"('.-, Il!!l, (' .)11111(> il f:lnt, S{' er('r!p 
}j fi HJlo.-:ild :;i :d·,!::lg.lhll' ;:/ JiJllhei -;;i (·Il/tnn·.i ro
miîll{"~ti. Jl(' I';'lld J",'m,p 11:('I'I'azii {'U fifieii 11 f'O hu

"itll' IWl1tn: a a· lu.II:1 j'1'l'''Î,!IlHa "i illfioligt'Il:,1l n(la~ 
~tril rr'iIlÎuH':1 't'il in Boua _-cl,jptatp dp mngllim'i· 
zare A. '1. l\. F. El {'j'C 1P ('ii n \'i'md miI i"nm' ( ~) 
in bUZU11111', <;i fiind stăp:in al Uluitor Iutifllndii 
\':1 dt:H'ni ~i l'l 1l.1l Ti!'Zll I~t\'iill. ha -ehi'lI' H!'hi('l'{'ll 
al epis,:opi(.j ţ!:l',-Ol', mag-bial'e d{',;prp ('.al'(' \-j,~eazll. 

Prllta-pa),1 de ~'ii.nd prill adel'cJlţa imb."'<'I'isii 
"'u ,pr{'lJtii tl'lwtllhi ~iill tr:idiibr111ui vie.al' ~1aIJ
Rra, n ,new·nit frHt{' ('Il ('.J, !nI îţli Ului incape în re
\'()!'end:I, '-';11 {{, l't' ':ll'lIln îll llIegn !(flliallia lui ~I :tH· 

Itra, însu ::iI ia bine s('ama, ('li ,.ex ungue h'oJlem"! 
~j y'nm_~ta la 1Jil,ldil,llP Y:>lll ~ti ajHIl':t! 

('r(,·df'lll (':1 h,Î J,tia \'Il -"Ilf{'l'i ;;~1 1:I,ll1intilli î!lI'il 

nn nll1l1P, () Illliidi tit Pl'otl.l!'o1lea .. -;I'ă. en'5"cutil 1<1l b 
pa7 .. 1 lIlfll'{·llli JWţ'f' Hok:<zin. ,;;.1 ~Ulllllle I!)(~ 11OfCl'i(·i· 
t.ul Ţll'!'ot al TtlH'pi l{ k."?,lU (;,\"()l'gy, El {'X 1)!'O
f f>;<;'~() e 11 1'C'H 1. La /)1] m i n (~(~a \-a 1lI ('Ş U hl i {'('t C'ţ t p 

'\'an,'!hf'.l~!l; fi'plui riitn{'it, iar la Crikilln ('\"anghe
!ia -paştilo)', U(';4'JlI't' ti pi(' nj{·j idee, poate dare 
te euget fiII ~'()llllpllnJ:l unul llIaj lllll{lprll. In ('{' 
n'i'·('.ţrt.e~iHlţld lui ('fi rOHl:'tn e de,,,t111 ,'lii amintim 
'il predi('ll( n şi f:l('{~ pm't'ntatie În limba mag-hia
':1, 'eilel Ilşa ('u,!;{,t:l cii vor !ln,,11 \'ol'bl'le lui ell 
naro patos Illui mult {,fed. E llwmbl'u uj'fliu!tJ' nI 
'as.int~i rnaghia)'(' rlin Ti lWH, lmde zi do zi !l(>are 
Pl'ea'.;>i ceti jUlîl.'ahd deli<'ut "Pesti Hil']IWp". Ca 
l.'upati-unp latendă d<lI'C";itc ~L O('U'lHl pQstul de 
r.a.nslator l'Omîtll-maghial' la judecătoria >cm'("l.lta.Jă, 
ar 'lpl'{"mur'OIl hli neno!'oeij'·e din neştiint.a limbci 
omiln{~ <t e.12:ut luexRmcll.lll ce se r(x~Cl'(J, Acum 
tudiind g'ram:utÎ{'a limhei l'omÎlm.c d(' 6 luni, isi 
ine un PO:l.llt d'homeur, a "e L'iUplllle din J10U, ("a 
poi <Iii fip pr{}pagat-onrl yorhdor 1l11ll-dare <:Rri 
b\'in la pertraetiirile eriml11al(' ';Ii sii ,'J(> fad! demn 
(> a fi "icar iaJI l1UcÎ epj.I',e()pii gr,-or. mag-hiare!! 

Am afla de bine ('.n in loc de "Pc.«ti n il'la.p" 
i (.'et-ca-<;.{'l'i mÎÎ('.ar odată sl:atutlrl organic şlsă nu 
l-Că de hatjo~tră tagma preot6asc~i în care numai 
::0 gratia nu ştiu a cllH n a ajuns, Oiiel e htt'n! 

lMurd când un preot motu pwprio mmw.şte 
uerubrii comitetului paTohi.al ~l mdl pcrso.oow 
'ătliejte {'a dim/;ul. iar bărbaţi ea dn~i Dr, A.ndrei 
i1l<\, l>r, Aurd Piutea, HOlTI'lcl lJarbu etc. cari 
le ani mun(.~(' TI{'{'.olltt'nit la mhlllarea unui ea
pit.alJX'ntru edifi('ar{'u unei bi,,>cl'i(.'i, îi face ui-oa.ţi. 
Lu.i {'lpnwJltc.le inrdi;;c'ute îi ,rnnt inoportune şi 
ar dori e~1 a('~'';itia ~:; trilinsdi În ye-einie eremit.a
g-ill, ~:ii închi<Iă o"hii ~i să nu j.J controlezo uiei 
,'îw.l in paroxi,"-mld ;.;jlu, Ha pe îllviitiitorul său 
Uhror.glw A{'hilllaş il I:J~il ostC'-ntativ dliar şi din 
nonW!Wl~ltlll'a !llpmbJ'ilol' "inoduhli 'P,;Jruhial' ţii 
lag-Îtit 'PUPOl"IJJ n{'{'ont<'nit ("{Intra ·Iui, p-lantîmd 
~'ppt i,.'1~Jll'LlI j'::\n 'În b,lTIlIl "imt al I 't'. QU{) lJ,'lQue 
t)~TFI{'lIl ],l'VP1'FIHtissime? 

S. P. 

Pentru d. dr. Vasile Meşter. 
."rlsc(/-morllaltll, îll Dnmin, 11hatuJni on br-Înză, 
Abia zilel{~ a{~l\st{'a sosii ·din o ,Jullgă dlătm'ie, 

l1 1J prieten ~mi 'c!('!P Î'iru'] 1t) din .,Hhmân1LI" :in 
eate {'it{'s(' () scurtă dp('lal<aţit\ "alltorizat:f' i:,e~
liU-lde, .. ])r, VlI:<ilD ~\!{'ţ\ter :loih'O(':ll. O (:it,psc piwii 
la ~firo;:ili "i i'ar o 1'('('il(,8(', :;;i zÎJIllw.'i(· nnduID.-rir. 
V. Ilr. ~J('_~tor i~(':ileşte îl! eolo.ande "l\mllilJlll' 
hI1", ~"lll'(' ~[j\'i!lu(·"tc toat11 Jumoa I:U .,lrwjru'ea", 
] )1', :\Il'.;t{,l', \'.lre 'Pl' \'I'PJJllhl'ile a:lt-g .. 'ri~ de Joputat 
lllltbJa În rtl1)j ul ~·aplllui după lin lllHll'dat (lcla gu
H'rn '';ii {~al'(, {'U toat{· ('ii f>C hlpila prin eele TlIai 
olH'tll'{, ullghiuri ale ('afcll(,Il'I()r .do pril1 Blld:t
}ll':-1ta, totuţ>i a L,st, ,de~t~lIpel'jt dirnpreuni'i ('1.1 pl.a
Jlul'ill1 lui mizeraJJiJc ,şi .do,,;pre eare 1,I/upta" seria, 
eii ~tie de P<.)\'p !lI{,Il'aguri JWeillstite a ajuns in 
--Sa;~~"r ",i ,,,Jil''iia l'am :loja: ,,0 Y.a:;ile, Va,;ile, 
m:n(' IJJeşh'l' J](:-ai ·m.l i fo:-;t! "\1 It rog, U('{'o;t d, J Il'. 

.'lr~WI' iarii;;;i apal't' pe orizontul \-ieţii lloastl'C' 
jlllldi<>,:" mai lllt:ll nr·l:tlllllrit (';1 {) 1I11huloasă, ap(,i 
tit '!IlHi "\(:;':iJuc'it(,I', ,':\ ,din nOt1 ~iî F'ată vi'l1Ja dn-
11:'r \'1'('-1111 Illa;;d:lt ,.fip 11L:ll'ar ~i k(}';";lIt·hi~t" 
\".r1. a ~!illJa1"i sa.!!' "olii, 

('it(\,(, ~i nlll g;'\illl,.''l'' la 1t!1 ];r1'J'1l, At',eia 1':lri 

<It' ',wi dt' 7.i1!' î~i d,dtui.·~" JHILl'rik., energiile ;;i'~l 
t()('('~"'f~ Iwrv ii 1'('11 t!'ll SLtllt.a Iwa:-;t.l'il eallzii n.aţ:o. 
Il'aEi /;li ea,l'i au îmla'r.ait 71tţ'.:IT.ll!'i grj·lpşi au nutn
{':it tp,))l!Iitil lllJglll'f',,,.:.6i. u{'f'ştin, f>:1-nn',mii iillllt 
tl'im:bi·t.ati JUlIli,i df' tnld:ltol'i dn 1](':1'11, în yrf'H1e
(,l' IL~tf.p.1 dr ""',iuri (le oanl!'ni. -- i'n ! lr. :\l~kr, __ 
{'(}J'i nu ~Ul lJ i IIL i (';( ~Lîll t Î II \' i~Ha 11,,1' :-:.i e:l.r i Gl> 
'dTag'ul m<lnd,atului ar fi il! t.:tare ,~:i..şi· vfmaă :;;i 
,!t'g'l' t';\i Jw,nn, 'sunt a.illt~lti de organlll pral1tidU!Hi 
1 II nii2illi nt.ruc .10]' IlHi'()JlI;l;f]<'şti. 

,\Io1lJ<'!Itdc nmi !'Jlsenm:tk {li1l v,iaf·a .rJ:>.ale I;\Ult 

lI1'wătuarele: A su"it din .sihtiu llt ,Ba...~,·a, (J.,a 
ganl a Jt,~t petll'('lIt d\\d,~il\'(,"l.l'H :\loLdo\'an,} 
YorllPH lllllh r;;i 1ll1dte ţii lllillea îl {'1"l,dn,a de naţia
IJaliSl!, La noi st' <Iii '!Ilult jlP \'1)1'1>0 ,~j .llll pc fuptCl. 
Cu /wa zi lIH(':1 li 11 oi '!ld II 1 Ul. l' i pup"ra le la Ora~' i l,a, 

a \'I1I'hit ~i el .-;;i ,a pll'ikt:t pnllft'll ~lI~tinnr{-,a ."-'!I);l. 
idol'. Zi;lnt]p rau 1:!IHlat lUult, iar ('illld ~'a ;'l'i!l' 
tor.~ lwa;;ii a l'X{'('\'at !f{' lUI biPl ·da.>:(':il IWlltrn do! 
zloţi. 

III (':!~a,d!1l!lJli,,:d\,"';lIl (.illilt dlf'flll'Î .~j t!I~H. 
lJ<,lajp la (':11'(.' ~'a jlwat. ,~l ,.('ial'fj:t~nr', (dnu] DI'. 
.?Ile~t('r IHltrlir:tbiJ îj :;:tÎejuea), iar mai ~t,j,r7.ill t'Î1~ld 
tille:'iI~p:ldill BJ'.a~llv li' f:l{'ut lH'f'astă neg-hin·bli' 
rlr, la Ju.;'at. tht d, Pl' . .11 (\~t('r a ~'J'i", llll .artic,)l 
~Ij'aşn,i(', .. Bl'lt.';\Ol'1d", Îl! ,'are ~I ('xeeufat pC' tilli'rii 
Ipiit'nrtn,o;.i. Plia fi'i,'(la ~ialt!l yor!>t'S. 

crlt:) Yl'C'lll('.a f(~~t în kUfi{'a rwntl'll l~)porlll din 
î IIlPl'cj ur:1rile ac('ste~l 'a fost .,un 'f)()Ylrţllitor şi lIIl 
st:tl,p 'JIl,,(':]jnitit (le gJ~aJ:lit" şi .a ştiut s5 dpş-volt.c :) 
l,tstJol de i:lt?!,Îvitatc îne.at după 7 Jllli şi~a agonis~t 
'0 U\'erc de ·]J,o:-:te 100 mii I(le floreni, iar in lJf'nă 
şi-a mutat ('1l1W(,hl1'ja ]).'lItI'U !l "dC~Yf.lta () HOl1ii 

at'tJyitatp", in împl'ejurimile Vârşf'tlllui. 
i;\i !t(;UUl dUlci ;.:.e afla "~lte lUI înul'ÎLo;JlOţ de a-i 

1'1lpP llw-"'(~a de pe ('in~!ita·i fat~t. !Hmtru <1-1 ara:a 
lumii in înl!.re'lga-i go]i{'iuTle-, PU:l' ~i simplu mI 
stă d{~ vorbă .,pimă nu i~'(':111~t{' -cu adenl:rotul '1ău 
rmme", Bună U]lIl<t:ltură! D, lh, !\1t"-:'tN nu de.;· 
miJltlC, :\n, eil ,"d(' scrise in .adieo.lul "Dr, l\loştln' 
- N:'di,-ivu:;;" S\lut t.out.e a.aevărate ,şi dad t-lC a
pucii .să de8miuH'l !<{' -poate 'Înenrt'a .şi mai :rilu. 

Var it~}tu,:,i, -d, Ilr, ~1e;;te.r p i~lIsit, dci vohd 
să ÎIlŞ("l(' buna {'l'ctlin1iia ('(\titariL.l' şi să J(, .atJ'la,!!'~ 
afC"nţillJ1(,ll îll altă parte~ o ia pe altă lC.oardă, că 
artieolnJ 81r..., amintit (' i.<;că.lit ,.de p:roşcdintJlo 
ŢXlrtidl1.hl'i glln~.rw:nnental" pe '('fa l'e îl 'anlllci! in 
car{'ll ,.1'ri,ln.ul(~i", Dar, <nu -dle Dr, M~to(\r, "Tri
bUIIlI" nu ,"l(' ltl~ .. amiiIlă <lt..ale, şi 11U stă ~'11 nici o 

1eg-u.tu,:,ă cu proşedintolopartidului gu'\"'Ornam811-
tai din SU8Oa, care e o secătură cu pele de l'Iino-:o;ar. 
ci 'acela C 1.m Român .brav, d.I\lia nu te poţi ase 
măna, 

Şti ,<,ii ~mi pllllt'i Însă dlc Dr, Meştor" .. cii tR 
faci aşa Jlizn.ai cu îl1treaga aill.('A)!'e .de deputăţie 
şi ,ulAi 2liei că·i pot 1.rimite portret:ul meu, ei 
m(-lRJ'gă 'Cu -01111. tbnwle Khuen, l1i ,dac:l '1'a .dovOOi, 
că ('u am fost şi am vorbit cân<dva -în viuţla m~ 
{"u mini,~trlll-prCS(~dinte Khll("I1-!Ic'C!en{trv" te su
pui Ja ori('{~ lK"<l~upHii. Se ,me că uta îl cunoşti 
pe prc~ed.jntple iparti.dului, ş-i nimic uu te împi&
dţ~eă să-i t.!'imiti fJQl'tr(.~tul. Aeca. ... va e troaba citate. 
l\ oi îW,iÎi ·~ă fim mai domoli, eÎiei eam preu pripit. 
~ ai ]U('r1ll'i1~. 

':-;ă poate -că nu .ai VU1'bit în "iaţ,a dt:JJr. C'rl 

Khul(;11, .Jupii 'Cum zi{':i, (e mai mult probabil C;t 
n'a st,at Khuen eu dtJa '<le 'Vorbă) Idar lllublai şi h' 
imhi'.li do do[mt.at 'Cu progNln1 gun.,-rnam-entaL 
Np.re ,aC'e,;lt, H·L.)!! ~i îmbiat pe Burd{\c'l ~ă ,ţină O a 
aunare poporalil l'a Sa~('a, apoi, Î'n tovărăşie Cii 

Ull alt individ iuhit de dta, ai e.ok.lburat în fiţ.uica, 
de pie lllemorie "ScyerinnJ", hatjo(,llri l,a adres,l 
p(w,twlui Il os trnl Goga, şi 'a 'llIai multor frunt.tşi 
~i i:;('illiai eu iJliţi~dole G. 1. ,):t AşI! dQr dllpă(,~~ 
l'ai e~ti~at J~ Hnr.c}('a, au urmat 8('himburile dl' 
t(·Jegmme ~i ('iiJiitlyriiJe .Împreuni! la Buaape:3t.L 

Treb'll riIe mergoau ...,trună .'?i a,~tllzi d JB Il!. 
~\lflşter ai ,;ta lin p,alatuJ de vc malul J >unării ala· 
tu.r{1a de Blll'de.a, ·dacă fihi,6ml d-eh ,Tam, O.Km', 
lall nll :iT fi tr~.l.S o ·dungii po"t(> soeou>liJe dta!e, 

lai ecrut sprigiTIUI ill gara odi'J1 bnwllova. 
] ),-;Jlllllll-sa in.~11 vulpe mai n.xdw~i mai .. i(']oa.nil 
("'..i nta ţi-a E'jltJ~-O YCl'dt;: 

- ~ li vot cd.Je, 'f>ă-ţi 'aeoro 8pl'iji Il III 111('11, de· 
<Jflr'(':<'e nu mn îlJl'rMe.l'(> Î'n {k'a! 

~i ('u aC'f\~t-('a, pl:ul1lriJe {'U .JeplIt.ăţ.i" S\I11 nă
'J'1l it. 

}'j i lld dar to~t{· a.cmk'a a,denl'Mu: 111l-ţi {~{',nmr 
a:lta (I[e Dr. M~t('ri <le('[lt {~nr,ajşi frand1f'ţă C-..I 

~ll .l'A -puti mărtm'isi .,i ÎIl plfhli(~it.atp, 
Am :;,eri" 'a('(··:::t.(':\ '1111 il~ell'l·ru li "ter,fel j" ('lUn al' 

v.lv('.J /)r,~le~t(lr, ('liPi a S)lllIH' -t'lIli\'a fa.pt,('le îll 

o(Ih"r JiU Îrk>cmllnă li "t{'l'ff·li"; ~'i J~'-',lIl\ ~erill mai 
"i!'to~(',a JmL.Jinll c{.'lit<:)I', '::1 ~. rwi{'nt{'7'(; o.Al.tt:'1 

1/'''; 'P<' "-dC"1' lin a,~l1i)l'tl w,t(II'fd de "valvri"a căror 
inimi ('.I! toat!: eă::;unt {,lIplnşite~lc TWg1'·P!(\ pă',~aU' 
t"!ll1ji ar ,dol'j ;.;ă I)(~upe un rol ~ip (~()l1d\K'iHor ill 

\. i.'lţ..l Jwasf.rii qmbJ ieu. 
,Sit fii ~fmătos dle J 'r,:\ln7t.oJ', s~l-ti ispăşc,,~i 

piieatt:J~i sa JUCl'f'zÎ TIllllt, 1lI tlJtşi nu 'j'Yri Il yorb.:' 
1('[ cu h.ll~t{l .,pentru u noamului 11/}~trll hun:'i<;rare şi 
] li mi IUl r{I", 

O Vasi le. V ru>:ilo. şll}eehO'r şi j,.;.cusit Ilwşt.el' 
mai oşti! 

l~, ,iJtculU t,e PJ'()(jUll <llui Hol,d-i~, Al Jui să ii. 
J,(1to1Jr. nr. ,?_ 

INf~ORl\1A l~ll. 
A RAD, ]Q Februarie n. t912 

FoiletonuI nostru. Publieăm ~lzi ia foilet<i» 
IIJl UI't.j('oi ~d dlui Takc lO!ll'ClH'U, di.,;tinsul bit:.-. 
hal d.p Hat al l(omimipi, dedpre maiestnd Canl
gii,d(" {~a Ol'<ltor. 1\ ikhljdnim eli r"d:aeţi.'l "Fl11.cărei" 
ne va da aprob.an·.,a sa 1.llt'C6oară pentru a{'.cast,ă 
l'eprodlWt' re, pe wu'e nu m.ai ~'l\·(>.m timp să Î·!. 
{X'rOlll, 

1. L. Carag-iale câtră Octavian Goga. 
La r!rjlrşa de ldiâlare lr;.misă dela agapa tine:rt.
lor din Hlldapesfa în onoarea dlui Goga, maicslrtd 
() ră,~p{1l1s pe adresa dlui Goga: 

Mulţumită tinerilor din Budapesta. Tie îm. 
brăţişări. 

Bătrînul prieten Caragiale_ 

- .. J\tareJe ziar", "marele confrate" - "Uai
,,'ersul". A fost deshil -ea zi-anII dt~ buJe\"ard dil.. 
Bu(,u.l'f'ţ!ti, ('"al'(~ (,':'\t.e " li ni "er~lll", un organ CQ.Jl,> 

nu r(\prezlntă nici oid<'C poJith'ă, ori culturali, 
În viata pllhlkă din ţ,lll'U, llli esu~ uu ziar de pw
p:lga:lldă, cj -o curată int.reprindere -de ghc.schcft. ~ 
pla",eZ{: ('ftteva infamii La ad l'0sa noastră, ·ca veci
nii de pestc -clnull su·i trag-acu laudele Univer, 
uJ ." l ' " s Ul pc eare nu- m:;u scot din ,.marele ziar", 
,'n:a~~(' co:nt'!-atf:" <'.are şi "de Jlstă-datii <a lu.at. ,', 
atlhl"me de reputaţia ş.i pre:>tigiul ce 'Şi-a oro.iat~'. 
Şi uită adol'abilii noţ:tri tl.mfr.aţi de toat-ctooriilfJ:: 
Ce fă{'{'.:m mai Mlul trecut a.supra zial"('loT cau-i Jiu 
reprezintă un partid, ci .af.Cm("Jlea lui .,B1.lda:pef<li 
IIirlap" şi .. ~ cuc Freu1! Pro..<roso" sunt ziat'e de ta-

I 
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n.bă, ca.ri Urml11'Qeoc numai ,interesul eomercial. Am 
p'Utt' .. '\. sii-] întrebăm acum pe oore partid din Ţara 
ltomunNi..'-!că iîl rOpir<lzintă .,marele zi.ar" .,Univcr
,al", condus de d . .,I)umitroocu-Câmpma, 'l'Oleglll 
dir<'ctQr 'Iti dllli Go!diş ~ A diJvemt organul vre
unui partid "ITh~J:rel{' ronfrate", ori Woriile de paie 
ale savantuhri bărbat de atut Ovldlş. ISiU suferit 
tJ&re c.are mooifi<Jare ~ Chostia îl interc:'Kla.ză de a
proape şi pe d. Aurd C. Popoviei din Bucureşti, 
ar putea deci servi şi d.'la CU: oaJrC 0alTi lămuriri "in 
l'li,uzii". 

De ··aJtfcl iatl'i {'.(' wim in .. Apărare.a N aţio
Hulă" ziarul "Ligei 'l~ltura!e din Drai-ova" .pc 
~·.lLre-l primim azi d{'.l>'ţ)re "marele <,xmfrate" al 
"RomânuhJi" de-spre "UnlY(':NluJ": 

.. DnooJ:a,Oora.tor al .. ~ oomului Române'&c" d. Bt. Mol
dove.an·u, al"'lltă, că rlliP<lllrt.ele c()rMpondf>1ltnlui ieşan, al 
z iartlllui "LinlH>.rs.uJ." cu ocazia pI'Oeo(\SouJui dee-a1omnio 
A. C. Curo-Socor. au Iost mM mult docM 'SC'.a.ndaJoa~e 
~i ~il.rtinito.'lre )}l'ntru ll{'amul şi ÎlItere.se.le evrei şti. Şi 
;I,('eea.,<;ta dOVOOE'şte d "CniveT"swI" ar trebui să lie DUS 

în rîndui! g.azstruor jidov~şti. 
D. M()],dov('a.tlu nu ştie ni'l11.i-c ... Cniverslll" trebuie 

de mu,t ~ocotit in rindul ziareIor evreeşti. Am spus-o 
a,cJ>&ita. mai de mult şi o mllli repetă.m. Si lLCum când 
parte din redact<Jrii săi şj mai toti c,ore9ponoenţii sunt 
pvrei • .cum o să mai -croo.e.m Îll sepiritul de independenta 
~i impa.rti&iita.te aJ aoe-.stui z iur". 

- Posta română refuză Înmânarea unei te
legrame Vin Pari.'l ru-BB &.~rie: La 12 Februarie 
Il. )oI'a trimi", ha l~i următoarea telegramă: 

Dlui :L r. Cuza 
1 a.,'ii. 

V'l'ştejirn cu toaHi rBvolta indignării 
v~rdjdul netrebni~ al jura-ţilor dela Iaşi, 
';>J aştpptăm cu incredere ca justiţia ade
vărată a ţării să-i s00ată la stâlpu1 infamiei. 
'lrăiască marele, profe.sor A. C. Cuza, dela 
('are tinerimea universitară învaţă religia 
sr~întă a idealÎs'1l1ului. 

C. N. Ifrim, A. Bildanm-Tomşa, Vasile 
,-..;t.oica, Tiberiu Crudu, Cesar Spine,anu,. 
.\lex. Spineanu, Trm C{)ndun~.('he, Ion nu~ 
doseu, Eug{'u, De·cusară, Dr. Mihail. 

Tel-ogMJ11la. asta a fost trimisă in 12 Febru· 
'It'"ie. A dOlla zi \tolngrama 'a s<)9it 1'I1a'J)Oi căci oii
f'iul tolegl'ufi-c .ain Iaşi iii .refuzat înmân~rea. Cre
deam ·că nU'Illlai :în Rusil8. -şi in Ungaria 80 lll

!:1.mplă horuri de aoosooa, cî.i:ci numai:În aoosw 
două ţăTi e 9l1'P118 tbtutl ·mesrchinăriilar ipOliti<!o ... 

- iarăşi impertinenţă aziatică. Un caz de 0-

hră~n.icie. UllRUreasc.ă, pe lângă cele multe, cari nu 
t'em?egliStreazii., VlD.C să ilustreze civilizaţia de 

_ll.!&_ 

LeoD Tal.toL 21Q 

v 

I.ASBOIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C. Corlnd. 

{Urmare). 

D&!' ordinuJ a.co.~ta ar li fost ,pentru 111 realiza.rea 
c!oma.nda,mentu:lul IiMl. ~i el Lnbm .puterea., era obişnuit 
Iru dln.sa, ii plă-roou ollururile ce le ,prillllea: el era insă 
~Iitrun.s de id-eea că ero predes.tinat să mânt.wa.scă Ru
,ia, şi d nUil11ai dinprÎ'Ci1YlU aC('.1.sta fusesn ci alIe9 co
ma.:JJda.nt ~ prin v-ointa poporului şi impotriva voinţei 
tatului. EI era oomin.!I 1'ă In a.~tfN de conditiuni numai 
,1fun,;;,uJ Ij)Utea. răimâ.ne 1u ",,apuJ a.rmaiei. ('!\ numai el. 
,lin to.artă lumea.purea fi fără groază ad ~'ersarul ,hli 
~.a;poIeon. şi de aeOOa.se Înfi-ora gâ.n.dindu"'lle la ordinul 
I){! oa.re trebuia să'1 -dea. }jl ~hemă la .sine pe 1.U1ul din 
g-enera.1ii cei mai sw; :puşi. 

- Am e-u dreptate 'S·au nu? N,u pot şti nu nuci prin 
rliline însumi,işi zÎlS{' oI ri.di;ciln,du...se {'.a, să plece. 

A doua. zi. 'la ('.{'...aIsurlln două. generaJii tinuri dat 
in ~ea mai bună dintrl'izbe, au>artinând moii-cului An
. u-ei Se VMtinow. Bărbatii. fOOleille. c<>pii.i, întreaga nu
roer08llă ·ramilie a mojioului. ,se înghesuiam odaia din 
,f06 a .c..a.sei. Numai Del><Jti.ca. lui An.d:rei. i) fetită de şa'Se 
iIm .şi -căreia ser(l'JlÎ.i,~ian,ul fi dAdttse o budţi.că de zahăr 
la ooai, in<lrăsnisă l'Amanăpe cuptorul ca.sei. de unde 
I)riv~ timi.-:lă si voioasă .onlfotTIDeu. şi Cfll'Chle genera
lilor, ea.ti intrau unui! dUJ>! altuI 'ili luau li){' J){> .sub 
icoane. 

.. Rllnkuf". dupii cum 11 numNl l!IIaJa.şa Pf' KU-tuzow. 

mântuială 18. feri-c:itei noa.stro ţuri. E vorba de 
HtJaW impotriy~ 1ffiC\U })1'{'ot român. din părţile 
Nl1sii.uduJui, 'atac cu atut m.ai oondanmab il , t~U 
{~ât ci ... -ine din partf'.,fl unui &lujbaş aJ L'lt.atuhli, care 
era chCUll<1Jt să diJa t<:)t ~rijinu:l S3.U prootului, iar 
nu ",ă-l ·brl\.'l-<'heze. Vom povesti pe 8-l.'1.lrt faptele, 
lii.'1Îmd, {'la publi<'1.l1 cctitor să-şi fad oboorvaţia şi 
Bit judece, intru cât preotul put.ea să fie vietima 
UD{'i astfel de s~jlbiitikii. 

rID preot d(~ pc la Bi.'Jtmiţ.a )\ă"ăud, al cărui 
nume ne S{'"apii., <,ăIătoria eu fiioo .sa ~prc Ghm·la. 
Condu'l'"torul, un ungur brutal, care il mai avut 
conflict.(J de feh!'! IK'c,:;1·a - nu poat.e ~mfBri din
tr'un fe.l d(': instinet dDbitocese haina 'Preot1"~wă 
română., şi de câte ori 1-{',(l dii ocazia :imjură ('u 
cuvinte trl"iale -pe preoţii noştri. - In beţia sa 
duşmă.noa.,~ă - 'poate că o fi fost bCt3Jt şi de r.t1.{·hiu 
- lefegiul #tatlJlui plătit cu banii nDştri, indatii 
ce ~ dut cu ochii de preotul român, -care stetea 
de vorbă <'1l; fetiţa Ha în .... agon, i~a făcu.t câteva 
obscn1lllţii brutale rderito-a,1'e la bagaj, 'Un motiV 
prostesc, folos.it Ip(mtru a începe oearta, Pr(':otu! 
i-,a ră.spum ~l demnitate, haidu<.'1l1 insănu s'a lă-;at 
com-ms, ei La proxima staţie a denunţat cazul şe
fului sbwţ.ici, eare f.iind din 3.('e('aş st.()fă C1.l 'lub
altemul Bău, a dat pr{l()tuI jos din trop. şi a Iă:;;.at 
trenul să plece. 

lndign-at aea<'"ellt ne mai pomenit abuz de pu
tere preotltl, eare S(': vedea deodată stânjenit în 
afa<,eril(': ş.:de !U ine1"put să voeif<,reze, <.'\'rînd. car
toa de !plângeri, in oare a 'PO .... estit (!azul a~fl L'1llll 

s'a illtumplat. Autorităţile SU-pBrioare bine înt.e
les că au dat dreptate şefului şi -cc.luibaJt comi
fagiu, înaintat:j în slujba lor -pentru merite aduse 
:tlcsăţioru;.ei pofte de propagandă In.'lghiarizătoare. 
Latii cum ştiu organde adminidtraţi('j un,gureşti 
de -ori ee ca11(\g'-on.e If'ă proooclr-.z.e cu aoei·a pe eari 
sunt daVori să-i 8(lJ"Via-seă -cinstit, uxmtru că, de, 
pent.nl caIoo feratăungurească' ne dăm şi noi in
de.qat tributuJ nostru. 

- Nou medic român. Din Budapesta ni-se 
~rie;că hamil':ul tJîniir român d. Dr. Eugen Şvlu
NU a fost promovnt ~1:or in oştiinţde medicale. 

Fel ici tăr iJ.B 11oruftlrB! 

-Cununie. Veturi.a A'l hini Ili Emil Brte.a îşi 
ltIlun'tii cmmnÎ.a.. eut, Ff'bru-arie 1912. . 

.Feli<l"ită:rilc noostre! 

- Biblioteca Academiei Române. .Ln hma 
Ianuurie 1912 ftUU c.()n-sultat 1950 YOhlme şi b1'('
şuri tipărite do către 842 cetitori; 369 manu.5-
cripte, 71 76rf:ocumiJnt(', 26 t'Q-rti voohi (1508-
U!SO) au fo.>t cotnunicaw la 154 oot.itori. 

:CoI-C'Vii lUlilo biblioteci i au sporit în lR~tă 
lună {!u 5:34 'Vohl'lnc ~i broşu.ri, 237 numere de re
\" iste r(ffi')âne, 199 r{,'Y istc !ttrăino, 5 atluso,şi hărţi, 

se tin!'la <I~P9.J't-e în {'(l'} mai Î'DttmOC05 colt din -o<iae, in 
dosul sobei. Din -când în ~ă.nd el gemea şi'~i d€'.ifăce-a 
gu.leruJ dr'.la giilt. care'Js-trîngea ,prea ta.re, ou toa.te că 
era. -dMcbeiat. (r.('nerrulii intrau în od.IMl >Sie .aJlr<}piau de 
dâ.nsut enora le strîngea mâna., aJtora se multă.mea să 
le fa.că nu semn ou eapUil. Când a.gbiota.ntui său voi să 
dea lao parte p"rodelE'ile dela Ie.roa.stră, Kutuzow ii Căw 
tm .semn din mână ~ă J.c lase aşa cum c.ra.tl. si -oiiteroJ 
ll"J"kepu .{'ă ,oomand.a.ntui nu _oia să j...se dimlurl"a.5că ebi
pul. Abia când intră Boonil."8en in odaie 00 3ipropiă şi 
Kutuzow de malSă. <iar Se! a-ş.eză În &şa. fel .('a 'Să nu 
liolumj.1UIIt 00 ,lumina ci\ndcl.iJ.or. 

BOMigse!u doscbi.se ae.soo:terea cu ll'r.măw.a.rea -che
stiune: BMrina şj sfânta. c,rupi.ta!ă a RUfiiei trebuie ea 
abandona~ă ,'ill-U <lpăro.tă? O tă-cere lungă domni printre 
geueMli. Toti ochii Si) ridicară Mupra Jui Kutuz.ow. 
MaJa.şa il Jlrin"lt şi ea de .pe <CUlItor si, cum fetita era 
mai a-pma.pe de din-ool. putu să vadă -ch'IPul seT~niSlsi
mului stringtmdu-sll ca pentru plâ.n.ll. Da.r el işi stăpâ.ni 

emotiunoo. 

- Bătrina. "i -sfânta capjtru1ă a Rw;.iei! fă,c;u l"'1 df'O
dată 'Cu mâ.nie. imitându"l pe Boenigse.n pentru a-i ară.ta 
nota. faJşă a patriotismului său. Am să vă cer VOI', AI
t!'tll Voastră, ('3 să vă s.~un ~ă această rhe&tiune n'llI!"(' 

nici un <lt'n,s pr.ntru un rua. 1-8llJl roga.t pe a.ce..')ti domni 
să se întnm{'u.scă pentru următoarea cbostiune mi~itară: 
Este mai preferabil să perde-ffi Mos.cova 1mpreună cu 
armata. ori lIăpărăsim M05COV& Ură bătălie? Asupra 
a~!l'stei {'he<itiuni numai. <lor~ pă.rerea d-voostră. 

Desba.terile inc.e.Pură: Boenigsen nu considera. încă 
partida ('.3, perdută. Ei admise părerea bJ.j Barclay şi a 
aJtora, şi anume eli e-ra imposibil .să se 8IC(;epte o bă.tă.

lie d.e!l'nsi-vă la FilIi; dar patri-otismu! /li drago-s.tea .sa 
pNl'tru ~fo,qrova ii dida.u opinia de a se deplasa noaptea 

'" ~~ 

- _.'-.'1J+-~4J'_L..._"~4""'~-:' -~ "" .t~~~--l;~ ~~.~ ~ 
" ... , r.~ ~.~ J ."'_~~"""""~~~"""'-'~ 

2 stampe şi :portrete, 112 "olumc manuroriptc, 6, 
docuTllcntf'. 4 fotografi. 1 alibmn. HU foi voL:mte~ 
11 mom:·t(" obiccte de muz:lu. . 

Biblioteca c dH5Chil-lă nn fioe.are zi de hwnl. 
pentru eiJ.rţiJe tipiiirite d·pla 8 dinli'neaiţ~l. piinii 111. 
6 scara, pe.ntru m.anuscripte .';ii ooeumeilte dela 
8 /<;1 12 -şi dela 2 la 6 .. 

- Inundatii mari În Sătmar. Ştirile ceVlQ' 
dospre llmoo:11iili' din Sătmlir sunt tot mai in
grijoriltoare. A }J("le Someşului şi Tisei cre,w me
reu şi se revan;ă peste ţin11t1lcri întinse. Mai m'll"r" 
est.e primejdia în ungherur dinspr() com:Îtatul B~
N'g, unde Bomcşul şi rÎ'ttl Tm' !l('. intftlnesc {'"lI. 

Ti.'la. 
Gomuna P an y o la ('!-itt' întreagă sub apa~ 

Ca.',de aprOla;pe toate s'au Ipl"ăb11ţlit. Trei olUIlMi 
s'au Înoc-at in valuri. 

O tt"leg:r.amă maj n'C"llă I3nunţă d .apa a in{~~'p:lt 
să scazi'i,'. 

~ O meteabnli molipsitoare . .sl'ruPU~il2::it.lt{):l 
autorităţilor î.11 ddi~tcle jOC'1.LriJ.or hazardc e ill 
genere cunoscută, ()U toate acestea. e' surp.riinză.~ 
tor numănt.l ~hrncilor în oor~ Be pescuesc vieti. 
mele bune d? ]u'llllIJit, eari urmând o rcguiIă na
tl11""dl.ă statorltă din cine şt.ie 00 predeoosor, <du.pă. 
ce pierd ayeroo 'Î~ iau şi viaţa. Nude mult au
torităţile au închis un yreruu easin din Ostmlcic 
lfu'JU.pr~ cărnil8. 9C d~yod.i-8e eă profesează jocul hli~ I 

zard, Nir -pe proprlOta1':,ii acestuia i-a tras .în jude~ 
oat:ă. P??tru a frustra vigilenţa autor,ităţlÎ]or PI'f)-- 1 
prl~t.Qrll GUW localuri 'MI infiinţat duburi Îll ~t 
c~T'l membrii plăteau o taxă de două.z.eci franei. 
~lroş1~ ~n~b mas<'a Illeea..cna se juca eărţ.i ziJ.e Îlntregi 
ŞI s'a mtamplat căî.ntr'o singură zi un astfel da 
c!ub înscria câte două7.A.X':1 de mii de nlombri fără a 
!Ln~a ~tQală. c~ <:ine ffilmt şi de unde ,vin. Poliţia. 
lUsa a ajuns ''11 1311'01 pe urma lor şi ~uându-i în OO!'
retlaa-<: ISi amendat pe (patru inşi 118. câte l000-200{) 
franCI <'IaU o lunii tmn.n.i.ţă -ordinară. 

- Respectarea d.re,turilor ritului. 111 numii- I 

ruj tl'eeut am dat ştiroa. d{':Spre c~1 unui stu- l' 
dcnt din Bosnia eare mcrgîmd să-şi .i~ăJ~)ască in- i 
dexul ?U . Ş'13! luat ~('>ifU:I de 'PC cap înaintea 'Prof.~- 1 
sorulUJ ŞI -aco.'1ta l-a refuzat :iocăhhU1a. ('.azul el t 
aju:na ~~~ deorunului oare • O&.t dr.ep~. 81.11- I .' 
dr'11t11lw ,Jlg'Ult, fiie;tlld p .. prof(',;or <toi ;e:;.ii.!~;~_ 
inde.\. ... d. T{JtoJMll ti'UU luat mi.i.8uri pentru ti pn: ." ........ 
w·ni orice ncpliJ,ceri llJ~rio-B1l"OlffirVenit.e din CIl-
ZllrÎ ideltjoo. A,qtfd de laici n.airnte şi la univOl·. 
$itatoo din BudaJl(lSta fc~fU.lsO va bucura de li.-

cceaş autoritaro ca şi la fa<,'ultătile din .. trăimătat~J .. 

- Ziarul "Tribuna" se află de vân
zare în Bucureşti la librăria· .. Neamul 
Românesc" Calea Victoriei No 101. 

2!!2L2!!!!.~_.. ==z:z: ____ ._&2±! __ ~ a •. 

trupele -pe f.1a.n.011:1 'stâng ~i să SI' at~·(> a doua li fla.Il;(~ul 
drept a.I irancez.ÎlI()T. 

Păreri1e erau tmDărtite şi discuţiHe iIK;e.pură. 
- Domnilor, z.1&e Kuimz.ow. -eu n.u J)Ot aproba pfan~r 

cont"jlli. Mi.ş.riirile tru\pNor ~ub -ochii iruklll.icu.Jul sun.t 
in,totdea,llll4 primejdiOMe şi il-1tor.i-a artei mlitare i'llli 
eon1ir.mă asertiunile .... Aş.a ... 

KuttJzowpărea a duba -o pildă şi fjxând asupra t'ui 
Boenigs!'D () privire c-"Il'l"ioa.să şi na.iyă. 

- Da, să luăm bunăoa.ră lu.pta dcla J<'rie-illa.ncl pe

tare {'.()ntelr şi-o .aminteşte bine, cre..d ... Bitlidia acea&ta. 
n'a reu~t, fiindcă DoziţjunitJ.e trupelor lloa,stre a.u fost 
~ch.imbate pe când se afla.u prNl. a,pr-Oll.pe .de dll~m<an~ 

Desb.aJerÎilfl re-incepură, dar {'l'au ade-sell.intrerupt:e~. 
se ,~imţea că diS("·uti:a era istoYÎtă. 

In vrem-Ba uneia din ao{'.('9te mCNi. Kutuz.ow grăi"::

- DOIIUlilor .... ă.d că tot pe {'a.pul me-u .se ... a, s.purgo, 
b('I('Uoua. 

E1I se QProple iuccrt de mIIIsă "Ş1 strigă: 

~ Am a.scuJtat păreriJe d-voastră. Mai multi dU.!n. 
d-voa<Ytră nu veti lIlIJroba h()tărir{'.a 1Ill-Ca, dar ma.rmat 
do put.erea pe {'.ar~ mi-<ltU încredintat-o Împăr&tu,l ~i 

patria. da.n porunca. să haMm in retmgere. 

Gener.1J.ii încl'1)ură să ,se Te'tra.gă cu aceiaşi "ooJemni:" 
tato tă<>ută earo -se Qbişnue{'/te după o mmoMÎuî..nt.ue • 

Kutuz.ow riLma.se încă multă vreme a.dâncit in 1'1'

nexiunile }.ui. el se întreba lă.răîncetare: Cum dt'-am 
ajun.s noi 'Dd.nA aci? Cine a hotarit soarta ~!r.\.:YelH",·i, 

şi a ('tU ~ rii's.pundere.a?" 

(Va arma.) 
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- Demonstratii antJ·maghlare in 8wnia.. Din 

t:>araievo se telegraiiazil că .ieri, Duminecă, au avut 
loc mari domonstraţ,i.i împotriva Ungurilor. Maui
fe&tan~ii, in număr de 'aproape o mue, s'au dus 
inaintea ŞC10Aii 1l'llgUTeşti, unde au izbucnit in Iftr·Î
gi\te duşmănoase. Geamurile şcolii au fost sparte. 
.Manifestan~ii au ars in faţa şcolii un st.eag un
gureao. 

Ordinea a. putut fi reate.bilită numai prin mi
li ţie. S'au n<nl't D.1l1lleroMe areatArti. 

- tt O"tept&rea" se muU. "Gazeta Transilva
niei" este informati cii noul organ politic ,,~tep
tarea" din Braşoy se mută 116 Cluj .sau Ja Ora.dea
mare. 

Cititori ill'O ii a'\"U't l,a Br>~ şi, credem, nu 
'N. 8'\'ea nici la Oradea-mare sau Cluj, 

Deci... d ruon bun! 

- Scumpirea traiului. Din Bucuxeşti Ai-.se 
a<:rie: C<Dl31 din {'hes ti'Ulli le , care preocupil ~ ,',a 

Vreooupa mult timp LucA 8pir~tu1 publicului, este 
şi cltostiun.c.a &Cumpirei traiului. 

De Qeooa 8rua At.('>neuhli era rplină Joi seara, 
\\i C!>nferen ţiarul d. Răduc.a.n\l a fost ascultJ3Jt cu 
Atentiune, mai alee cll d",,,a e (,'U!lOSC'Ut de .a.ditorii 
obişnuiţi ai confe.rinţ.('lor ca un vorbitor plăcut 
şi interesant. 

Căutând să g!l&.~a.';eil pd'l'iinil{' e,c()llOmlce la 

f;('1l1lrpotei trruuhu. d. Răducanu, .arata că e-cvA 
Jlrtific.ial e la haza Ut'(;s1ui {('n.ollle.u, eiki taM noa
litri!. produc.c foarte mult ~ de Wt'{l ori mai mult 
C".a G re~ia - (lupă Z'UlJl o dovedeşte statistica ('(). 
mertului l'olluln(\'ol.C eu f(t.rtunli1;:\.teu. 

V in{)va ţ.i de &.'tlIUpir(!1l t1lturor lucl1lrilor ne· 
f-e&a.I'C yi{)ţ.ii tiuut e.artelurilc dintre mai toate fa
brieTCle, ~Ull t &iun."arii d{l c·a.<.;(', sunt. Iw.apana.torU 
d(l t.oat{l .'ipeţde. rn aJt faet.or c-,>t.e şi luxul da
i'€1or n(l~lst.rc !'iiJ'luc'l', ("uri (~:lută să unit{l CU orice 
preţ ne bogătaşi, şi Il}Oaw cii intrii în d('tcrmlnaN';!4 
fCJlODwnului ţU &Căderea valorii banilor. 

Conforcnţiarul dă () mulţime de exemple PlIU' 

tr-u.8 dovedi l3iirmă~ilo ,'>:ale ş.i .sfâr~e.~t.(l {lmiţîmd 
l:h>nnt~1 ~ {' .... 1.ro e ŞI a ma.rehu pubhc - ea "ti. 
i\C ia Dl~huri st\riOIll'(> pt'ntnl îndl1.n~toşil'('a "it-ţii 
noastre E'C~momlc(\. 

." ·"-·Dare de seamă ti Ulalţămită ptlbHdL 
- ~'t:nlalţii de Îll.<ielnuAtat.ea ,s.c.qpului 8Ubhm .al 
'~'UIlliuuei .femeilor l'QUlÎme ,gr.--cat. din Zlatn.a şi 

indemnaţi de a'\·imtul nobil 91 cQnducătorilor ei, 
enri dor('.So!~ bu.năstaroa ~i ridi<>..are.a prin îrnpooo. 
blN'a şi infr'1.1mSt.\t.aN'u sfint('j nOO3tre bi.s.e.rici ~i 
~Ijutorlif{'~l d~vilor sl1ra('.1: Onol'l\tole doamno şi 
on, dOlIl1~i, ('.ari ~1.u primit im-itare -neconside
rÎl.ud îndepărtarf'l<1 :;;1 t.impul nefa .... orabil partiei
pîl.nd la balul ('o4umut aranjat de inteligenta ti
Ilţlrime d~n Zl41tna la 12 Faur Bt. 11. 1912' ziua de 
;) sfinti Ierarhi in folo.'l'1.l1 Ikun:Îllnei - primell...'K'li 
pe această ('al(~ mnltămita atîtt I!>cntru adevlh-ata 
podoabă frumoa,gn produsă prin pr{'.zc,nlo.'l tutnrOl' 
ono ţii frumol1.<.:.C dallsatoare pre<'Um ~i p1'htMl con· 
tribuirea ('1.1 otK.llul dlll11l1ialor. 

Au b-ine .... oit a contribui urmiltD l-ii stim. dni 
~1 du-e: Gon.,<;t.a.ntin H.U..'iU, pl'{"Ot, Şă.rmaşul-maN.' 
;) c-or. Crongolea Ikrezi, o ... păt.ar, Zln.ma 5 MI'. 11.1' 
liu p~, ('om{'rciant, ZJatna, 5 cor. Alexandru An· 
drea, t.eolog ab.'! .. Ighiu. 2 {'OI'. Gunil Cri~an, ('.on· 
tabil, 19hhl, 2 CD1·. Titu D01nş8.. eXt'l'1l1<or. Zlatnn. 
5 cor. Std~ul Criţ;all, ])wpriet.ar. T6iu~, 15 cor. 
~jc(l1.ae Olari'U, dir. de bancă. Zlat,na. 10 ('or. E
nea P. Bota, preot, Şal-d, 6 <,,oI'. A urc.! Pop, învă
ţătol', ş.'1.rd, 6 001'. Virgil 1. Cri~il.O. routabil, Zlat
na, 2 ('>01'. Iuliu V. Albini. not.ar, Zlatna 10 001'. 

Iuliu M. M-ontani. protopop Zlat.n.a, 1) cor. Gold
~rKcr 19matz, intr('ţlrin.zătol', Zlatna, 5 cor. Dr. 
Io.a.n Rvca, medic, ZlatJl3. 5 rox. St.ef'an Pă.s<"ul~· 
tiu, ('1ls.a.r de ban.."-Că, 7,J.at.n.a, ::; cor. Ludovic GiUl" 
ca, J)l'('Ot, Tre~lc, 10 cor. Ncioolae Popovid, 
preot, Cihu, 10 001'. George ~oagu, c.alf'ă .comer
dant,· Zlatna, 2 001'. Ooorgo Paul, .nlDct:iona.r de 
bancă, Zlatna, 2 roi. Ioan Moldova.n, preot. Pe· 
tringen.i, 6 cor. Mihail !-I"lo()van, ot.('Jier, Z.Latna, 
8 ocr. Pompei Andrea, locotenent, 19hiu, 2 cor. 
n-şoara ElenA Zurman, Zlatn.a, 2 001', Gavril !fu
rC>Şall, lunci·ionar, Zl.atna, 2 ~or. Fraucz Vane, in
giner, Zl .. atna~ 5 oor. Dr. Oandid David, advocat, 
Abrud, 10 C(;T. Trothanu Jănos, magiştrupostal, 
Zlatna, 3 cor. Eman1li1 Be.şa, pz-e.ot. Zlatna, 5 
eor. Dr. Iwmus Furduiu; eaoo. adv., I...t\brud, 5 ~or. 
Anllin.yi Jan~, oomel'{'.rant, ZLatn8., 1) 001'. Virgil 
Aron, re .. i.wl' de compt., Zlatna, 2 001'. Dr. A· 
lexand.ru Moranu, advocat, Eli.sabetopol~, 20 e. 
SretnkirA.Jyi J6zoof, comtlroiaent, Zlatua, !S (Xlr. 
Rll$&ll COIţpade, proprietar, Z1atna., 1) cor. Iosif. 

Paul, 'Proprietar, ZlatW:\, 5 CO'r. Ioan Aron, notar, 
Benieu, 20 eol'. Ioan lJrsidi, ~alfi1 eom., Zlatna, 
2 cor. ~.ieolM Todor{';8('1l, proot, Feueş, 5 c(}r. 
Victor Dami1lll. ote.lier, ZLatn.a, 2 001'. Ioan Bu
giirean, 8ub not., Zlatna, 3 <'OI', Adalh<'rt Schiau, 
k~ot{'ncnt, Sibiiu, 3 cOr, Ioan ToooreflJn, preot, 
Gălaţ, u rol'. Magyari Ferencz, înyăţăt.or, Zlatna, 
2 cor. IOO11 Cristea. croitor. Zlatna, 5001'. Nicolae 
Ol'iBtc.a, PJ'('()t, Valea-mi{'o, 2 cor. D-şoara Kautz 
.Tolan, Zlatn.a, 2 cor. Part{'lnie Duca, învăţăt<lr, 
Zhtna, 3 ('".n·. D-~ra .:\LaJ"iti Popescu, Z1a.tna, 
2 (>{)r. &hweigt'r Jeno, comif:.Ull' montan, Z1atna, 
2 ~or. Origorie Porc-ariu. proprieta.r, Valeadosu
lui, 2 oor, ~tefan GAroiu, învăţător, V.'1.leadofn~l~ 
2 ('Or. Folbert Otto, re>uor, Z1atna, 2001". BMlhu 
POJWiK'U, ('.omc.r{'iant, ZLatrua, 2 001'. Candiu Go
mane-scu. eonllpt,abil. ~Iu~orhei, 3 cor. Pompil 
Acid{,]lt"~~ înyăţător. Zlatna, 2 eor. Tra~a.n 

Ba~{'u. comerciant, Zlatna, 4 c-or, RohIer Jiin08, 
NIl ... lilicr de c,ompt., Z1atna, {) COf. Carol Lengycl, 
pantofar, Zia tna, 7 cor. P1a:nder Oez.a, inginer, 
Zlatna, 3 cor. Valer Tl'if. (:omel·~nt. Topliţa-ro
milnă, 5 001'. 

Jlltratde t{)tale au ['fat de ;~O:2 ('oroalle. Chel· 
tuielile de 12-5 C{lr. ~7 m. Rezultă -deci un profit 
l'1lr.at de 176001', 73 fi1.. m,re ~uTIlă s'a pre<\at fon
dului 1'C'lIniunei. 

J'(~ntl"u bine reu~ita ,\('t·~t('i p.t~tn."{'-&ri - in 
~r>(ICial meritI' toată re<.'uDo.~1intll. dd.. ~icolae ? 
lo.r111, dir. de bn.ndi şi Virgil 1. Criş.nn, compta~l1. 
e{l ro.ra eu lUultă s.ati.sf~1.ctic li--&C la.duC'{> mu]ţ.ărrutiJ. 

Z 1 fl t n R, iTI. 1;) Ff'br·l.Iarie 1912. 
I'(L~ihu Pop, 

t.·ns.a.r. 
T /'1'11 Domşa, 

eontl'Olol'. 

.'f Nannal sămâofo de a lui Mauthner târg-ueile eN>nI)
mii ~j grMin.a.rii. ea.ri sI! ~tiu {,uge.ta bUle a.supra. lucrll
tui; şi a.tun-ci da.{'!l aJtfru de săwânte ar fi mai j('f,tine. 
.pe.nt.rucă ştim din eXDNi-e-nţă.. ci a.c·("lf1 JHI ('.or~]Hll1d fi 
numai Da..guh~ lor o sA fi(l la ur31lh. 

• Seminarul jllrldlc Dt-. Gereb, Cluj, .str. }'a.rk,*~ 
O(ll1~{t Mifil'iul t-el ,,('~hiu al t~atrului). Pre~il..te.st{) lW 

lfu~i'1 onorll.r m~c. l>€J1tru exame.ndB d(! drevt, de ~tll.t. 
rigUf\Xl.se. ~le drBpt (l(' "lat. f'X~lllen~ de advoca.t şi li" 
magi:.tra.t. In a luni ,e câ~tigă !iN'nţn d.' doctorat. Fiiwl 
in pragul Ploi6C.telor de r(\f(H' mi a in" li ţrumfLntului ju
ridM'. a dorit ca. toti ~ci inwre.sati sA sa adre:H'z.iJ 8pro 
bineJ.e 101' Ja aN'.'J't sf'minllJ·. c.,r" in.lp'ln('t;lt" mult .c.ariera 
a<h'ocati.all. 

J: Dadi yole,tl &ă bel uaJ leftlu, P6U să tn.cerci. Mei 
litru de rllm endeZ8llc ei 1) cutie de ceai 008tă awnai S 
cor. UD litru de esentA pentru diferite 1ieheururi 50 fi .. 
UD Utru Bflentl de rachiu 20 fiI. ti un litru clienti peatra 
flllll 4t} fU. 

Preserva~ive pentru bbbat.i ei dame bea'" 40 fi. 
Legături pentru vlHAmlHură, pentra burtll. precum ei 
alte artk.le ee so tin de bran~e se aflll la drogu.ria 
... Juger" alai Feketo Milltlly. l\Ial'ontieth~ely. Piata 
Sz€cbllnyi. <':.mandele peste l' cn 5e trimit [raD6 •• 

Femeie câre ~~ se pricepe la brodărle 
şi agenti se primesc la:Singcr Ca. 
fabrică de maşini de·cusut soc. pe acţii, Arad, 
/6zsej Joherceg·ut 9. - Se recere cunoştinţa 
limbilor: românet germâne şi maghiare. 

x A "ton Petraff, suooeeorul 1 (}(In lf onka, Ti-
1l1işoara-Cetate, str. Szilagyi 18. Atragem atenţia 
Ono public cetitor asupra inseralului firmei d. 
mai sus din numitrul n06t.ru - eal'e desface .ele 
Illai bune piane, ale diferitelor fabrici .treia., 
renumite. Recomandăm ~a!tl firmă oa fi .. D4 
tie inoredere. 

= 

POŞTA REDACTIEI. 
U H par-ahian (P) A<lresaţi",.1l forurilor bi~ri'· 

ceşti, oa.ri ,Qr Şti să 'vii f·~~ dreptate. Lucruri de 
a:ce&ooa nu se ,pot ·discuta in 'P1libliciba to. 

POŞTA ADMINISTRATIEI. ' 
Alexiu C1t.e·ti,a,n .. AasZlOnyfaJya. Am primit 7 

001' in .a.boll.'ament. Dela noi nlerge zianu regulat. 

Redactor N8p0ll8abil: laUu Gia.rliu. 
"Tribuna" institut tipografic, Nidata ti co_ 

REISZ MIKSA 
FABRICA DE 

OBIL 
in 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Andrassy~ut 41-43. RăkOczi-ut 14. 

(Ungi ,Apolloc), 
• a 111111111111111'1111"'9 

TIMBALE~ 
. -cu organism pa ..... 

tentat de O\el, dând ~ 
sunete rc,onante ŞI .. 
foarte plăcute, - Jl!9 

p-qt:~mi-,iiI ie pot că.Găta şi p~ -
rate. _.- Gramo·
roane cu plăci ar· 1. 
thtice, - vioare.: 
flaute, harmO- N 

nici ~ a. - Numeroase distinqii şi tne~1ii pri- II!I 

mite ca răsplată. Inventatorul pedal'JI,ul .mod~n 
şi al organismului de olel. Catalog trmut gratii. 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. szab, hangszergyar. 

Budapest, VIII., Râk6czi-ut 71. m. 
1.11 • II fi , IIIII G IIIIIIIII_~~ 
BICICLETE 
de renume mondial: 

THE CHAMPION 
şi PREMIER 

cu osie callJpanilari, ""'I'lIi!.!ii!_~.!~~~~dI~I'iiiiii§8 
roată automală (cu ·frid liberi) le vând pe lângă fa· 
rantă de 3 şi ~ ani cu pretul origini: a fabricei, fari 
nici o ridicare de pret. in rate lunare ds 12 şi 15 cor 
precum ~i părtl alcătuitoare pen tru biciclete, Cil 

gumă interioara şi extetioari prima calitate, .orH~rie. 
lampe, pe1ale, lanturi, roată automată, comis. - ln 
urma circulaţiei mare ~nde În toată Autro-UI?Ilana 
trimite şi În provincii cu preţ foarte redus. - La 

cUI~părări mari ~e dA rabat mare. 

ling Jakab es fia 
mare comerciant de hiciclde şi părti alcătuihtare" 

. Budapest, VIII., J6zsef-korut 41. 
filiale: Boross·t~r 4 ,i in Buda., !r., Margit·korut 6. 
Catalogul de lux cu tCOO de chipuri se trimite gratuit. 

In atentia pomrcultorilor I 
Ofer altoi de prunl bosnlecf ca 
~Balkanska Carlc8~ (Regina ba/
canului) ,i .Kraljica Bosne« (Re
gina Boslliei). - Altojul de 2·- 3 
ani cu coroană admIrabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

pruni. Poama e foarte mare, esceptional de dulce şi 
foarte gustoasA. Se coace spre sfârşitul lui Aurust, 
cind se poate folosi ca deasert, pentru uscat, la fa
bricarea tuicei ,i a sligoviţului. - PrunÎi mei nu 
sufa de ciderea frunzelor, (Poly5tigma rubrum) ca 
de reguli alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
fruna, priclnuind stricarea poamei. Acest soi • f08t 
premiat fn diferite rinduri, cu premiul întâi din pa.T
lea g-uvemului. A fost prtmiat la expozitia milen.r! dIn 
Budapesta 1890 ,1 la expoziţia din Viena 1897 cu me
dalie de aur, la expozitia internaţionalA din Paris 1900 
cu medalie de argint ,i hl fine la expozitia regnicolarl 
din Bosnia ,1 Et1egovina tinută la Sarajevo iarllş! cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garantez. 

Sa.va. 'T'. I<.oJdi6, 
asarc proprietar in Bre~ka, Bosnia. 
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Blttenbinder J6zsef,. 
8cu1ptor şi a.rhitect de alttue, 
Temesvs,1'-J6zse!v4pos, 

B01l8cz·utca 16 8%. 

Face totfelul de mobilier de biserică, 
aşa ca: lconostase şi altare, statui de 
pill/fă şi lemn, am lIoallf şi scaune de 
SpiJlltdanie, Sicriul Domnului, Qrota 
Mariei de Lourd, criste/niţe, icoane tU 
staliune, sculptură tn rtlief sau picturii, 
strani, pictură de biserică şi altare. 

Renovează rn stil altare vechi, amvoane 
~i statui, aureşte şi matmoreazl. Preţ
curent, preliminar de spese şi planuri 
gratuit. - Dacă sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, mI duc ori-unde 

pe cheltuiala mea proprie. 

.. z--
Fabrica de tîmplărie 

instalată cu putere de maşini a lui 

Rudolf Gy. Brassai 
Orăştie (~:::") Strada Spitalului 10 t,::;:le). 
Se recomandA pentru furnizarea oricAror lucrări de timplarie 
(măsărie) pe n t ru el ă d iri, atât in loc cât şi În provincie. 
La comandă se pregătesc fn orice stil şi calitate, mobil e 
pentru camere de locuit, birouri, instalaţii pentru băcAnii, 
farmacli, mobiliere pentru biserici fi ,coaIe, din lemn bun 
şi uscat, pe,lângA preţuri convenabile. Planuri şi modele se 
trimit gratuit. Comandele se executi prompt şi conştiinţios. .. :--

AteJfer de curellrle, 
,elarie ,1 coferlrie: 

Orendt 6. & Feiri W. 
(odlnloari Sodefatea curelarilor) 

Slblfu--Nagyszeben, 
Helauerg. Str. Cisnldiei 45. 

Magazin bogat în articole pentru clrotat, căflrit, vAnat, 
aport ,1 voIaJ, poclul ,1 procovlţurl, portmonee ,_ bretele 
.oUde .i alte articole de gala,cterie, cu preţuri f'l!Hte moderate. 
Depozit permanent in careI. de ma,;n', curele de cusut 
,1 legat, Sky (vftrzobi). - RecomandA ,pe urm4 cei mai bl.mi 
Jamperl de piele fabricaţie proprie, pentru al j '~i ,i militari, 
cari stau strins lipite pe picior. - Repar4rHe $e uecuti prompt. 
Mare depoalt de lIamurl pentru cal· dela soiurile cele mai 
ieftine până la cele mal fine, cOl'erJtoare (tolurl' de cal ,i 
colere de eliitorle. - Comandele se .efeptuiesc conştiin~ios. 

~.-

3crlhardt ~e%si ul6da 
Bra116, Itr.· NeagrA nr. 33. 

-1 IJ; acolo • caz:celafla ~! fabrica montat! cu ceJe mal Doi ma'I~IrU • 

Damele carI voiesc să fie svelte, 

Încerce corsetele mele 

,Neuester Schnitt' 
necesare la costumele »Princesc. 

şi ~ Directoirec. 

CORSETE 
după măsură, precum şi reparaturi 

se fac in acurateţă. 

Gusfav Zimmermann 
Sibiiu-Nagyszcben, 

Orosser.:Ring, 1. tn etaj . 

Bencsik Zsigmond în Deva 
Ofe~ă: OHETE AMERICANE '1 
fRANCEZE cusute cu mâna rn 
atelierul propriu precum şi OHETE 
OA T A, format modern pentru by
baţi, femei şi copii. Oa/oşi, ghete 
eomoade # pentru glmTWeică. Mare 
magazin de gllme renumite de Su
livan pentru tocuri la ghete şi cremt 
excelente. Ohete pentru picioare ne
regulate şi bolnave le pregătesc 
dupA mAsuri. la comande din pro
vincie este destul a se trimite o 
gheată folosită. - Serviciu prompt. 

VilhelmConnerth 
NAGYSZEBEN-HERMANSIADT, Elisabethgasse 53. 

~.,...-.,..__ "_'. ~i'i.':!l. __ Fabrici dupA diferite 

E!r~Jr~~i, banciS~:ş~oaIli 
r11PX2:~ .. ,E'i: ''':..Li :,' .;~;t.i conform celor~' mai 
r~> Ic" '.' ",~.&,';...,,~ "'. ,...~ '4 
:;~. J. ' _.~":~;.{"" r{'-:r;:'. ",~.~ .... ,:',( moderne cerinţe igie
fi.:. '-:0<; .. :~ ...... ;·~·j.~,;;,,&-;.'w.W nlee, pregăteşte apoi 

. bănci ,1 scaune pentru biserici ; table de şcoali; rame 
pentru h3.1rţi; ramepentru deaemn ş; dulapuri pentru 
,coală. Cataloi iluBtrat la dorintă trimite irat~iţ şi franca. 
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nu',,1 IN ER" cremă neUIisuroaSa~ 
, d I f ~~'-~, .'. Cel ma r~\1 pro' ~'J.'i'_::"--->c~_ .. ~~~. ,-,'. '-

Ia. duct IalgieDk pentru ('i ~rijj'l ~ "": ~~ \.~ >'; <, "-
.. .. '~3'- ,~"" -:- .j,J!~' ,\ 

:Uc mn\ţirl' ,1 fnfru- II .. ~- r~?{Y~\"))\~~~j' :"J 
• mosl*.rea feţei. - \\i ~""I~t~~l~f~:~~>~' 
1f InllI.d .... 1. 11'1- ',i' 1i~1'9>~ , 

bine. bubele priei· .~'" J ~ ~ ~ . 
tII nuUe de InHerbln· .: ,,.; ~ ~ 

I •• u, IgrAbunte II.lte, ~ ,''''' -~ . 
le o.curAtenii de piele. :~. ~ -d "'-'''''.~ 
~h Crema .ceasta ziua '~ . ')~ 

, It poate folol. mult. '>~>" . .;. ~ 
~: 1 =IO~ :::~I. ~0i}~~) 

J Ianer" pudr~ E non plus ultra ptHlrei. Bl)O! la 
n a. baluri, saloane şi de zilnic folol., 

clre lcopere increturlle ,1 e cu totul nestncăclolil In 
I calorii.: rma, albi şi cremA 1 cutie 1 coroanl. 

! "Ianer" săpun 1 bucatA 00 flIerl. , 

j' "Ianet' pasta pentru dinţi ,'dod, I cor. 

I IaneC" apx pentru r.:x Bunii. pentru dInţii , " a a Icorbl!fo,i.şi gin· 
, 'cU bureţoşl, contra mil"O$ulu greu de guri. 1 .tiell 

cor. 1'60 J jumAtate .ticll, 80 fileri. 

"Ianer" esenţă pentru par ~17~~~~~::r':n~ 
tfeţu ,1 contra căderii pănalui 1 ltiell, 1 cor. 30 fIIerl. 

Iane"'" pomadă pentru CTiI,terea pAruluI. 1 te-
n 1 gUI 2 coroane. 

"Ianer" văpseaIa pentru păr ~~n~ b:~~t·:~ 
in blond pinII lut ,1 cAtonl Nereuşfta eo~orii e exchid 
La comande ti se neteze c6 părul incăruntft in ce coloare 
.i le văpsească (negru brunet). Un carton 4 coroane 

,,1 a n e C" apa care face părul ~ blond 
Pentm I vlpsl fn timp scurt, in bll, luriU, pArul blond, 
rato, chiar li brnnel ori negru. 1 .ticll 4 cor. " 

Discreta ,1 dlnic! expeditie cu POfta. - Telefon 476. 

Pentru· incol)jutarca COD trafaceriJor n11mal "Preparatele 
luI Rudolf laner" Ieşite din farmacla la ca valoare şi It 

pot căpăta la 

farmacin "Maria ajutătoare" alui Rudoll 
laner, Temesv4r, Qy4rv4rol F6~ut 70 . 

• ; L ::c::~ . 

., OI 

Br. lel.fonulul 804. 

"T R 1 BUN AM 

I -ai mal pu~ 
tină bătaie 

de cap, 

Pag. 11 

deoarecf! »fORHIN".ul l'ste 
MICTURA DE BORDO *t 

adesea fmbunătăţită. Se lipeşte I 
uşor chiar şi de frnnzele umede. :. 
La ori-ce brumA poţi se 
stropeşti, nela5ând nici un 

10 • a lucru fel de sediment (drojdie). i, 
(: ;~~ ~ mai puţin, Mulţime df! scrisori de mul· 

. ~I ~', ~ _ ... , ţămită fi recunoştinţil. :, 
~;.. () _ PregAtim Inven Il drulul ARhen. • 

Ji ~ III • i ţi II Cere prospect gratuIt ŞI franca • 
. ~, t ma pu n dela fabriC'a 

~ ,.~~ _ ~~ ; '3f ... I~ , FORHIN" BUDAPEST, VI" ,: 

;
' M t~ Ă~~~41' ." VACZI·OT 93. ~ . 

~-:~~~;::~~::~~~::~~:-~Jl!Y.p·4~~~~~~~:'~Wl::'~~~xy":'~t~-:~~b~.~ 
" .• ~~@t:J§:,-ft~~~~~«~~J9:il:.A.~"",.~J(~.~~~*--tt,:t~#.,~~ 

~ oiii5~iiiH5~iimi5\5~i~&I 
iO . Mare depozit de cuptoare. ~ m ,~ Kl Am onoare a aduce la cunoştinţa ·on. public, el În ~J 
~2 (Cluj) Koloszv4r" Monostor'·u. 7, •• d,sGbiS Inl m··.~~~·. 
tt'..J Dlar. maj.zia înregistrat şi provlzut cu cuptoare din 

:g
!9 ;ară şi străinătate, unde se află În depozit permanent ~:~"\!t.~ 
r: cuptoare moderne de ~ajoli~ st}l ~cesion şi cuptoare ~e ::-

olane Daniel, precum ŞI cămmur. fi cuptoare de bucătărIe. 
;ţ). Atrag atentia publicului asupra depozitului meu model, asigu- 8:i~ 
10 rind-ul totodatl despre calitatea perfecti ale articolelor ,i preţurile ." 

cele mai solide. 
~ A,teptAnd blnevoiioruJ sprijin sunt cu deosebltl stirni: ~ 
ii . Tam'sJ J6zssf. Gi 
IQ KolozsvAr. Ct = L.!;;;;;==U H§!~~~m~HHftm~2m2!i~ 

;C81 lDai mar. firm.A romADlascl din Uajarla. 

Arad, Piata Boros Beni-ter 1. (Casa proprie) 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferării, arme şi totfelul de maşini agri

eole, maşini de trÎerat cu aburi, maşini de irierat cu motor ti totfelul de motoare cu benzin, cu 
elefu brut şi motoare sugătoare cu &'U, arangem mori cu motoare' cu preţurile cele mai 
moderate şi cu plătire În rate. ',- > 

Cu garnituri pentru trie-
rat şi cu prospecte pentru 
mori servim bucuros, e
ventual pentru primirea 
lucrurilor acestora şi fa

cerea contractului 
merge m~ la faţa 10-
@ului pe spesele 

noastre. 

• J 



• 

• 

'" tari şi trainice! - Fabricate de prima calitate. • -_ In atenţia architecţilor, agronomHof, proprie· 
- tarilor de vii, pentru vile, grădini, terenuri -
- de vinătoare etc. -

PECSI HENRIK, 
fabrică pentru impletituri de sirmA, 
Budapefll't, VI., Arena·ut 126. 5%. 

- Telef"on 1.30-89. -

: Trimit şi instalez tmpletituri de sirma pentru -
maşini, tmpletituri de oscilat, stoboare pentru 

_ case şi vile, împreună cu uşi şi porti puternice. _ 
Cele :ttI a.i 1run~oa.se reţele l -

: Mai furnizez: ciururi oentru cemut nisip: 
_ (prund), coşniţe pentru nisip, burlane pentru _ 
_ schintei coşnite pentru nutret, botniţe pentru _ 
_ boi şi storuri pentru fercşti de ori·ce mârime. 
- Preţuri te:ttlne! - SerYlciu promp't r -
-, Pro ... pe~t:e de preţurI 'trintit: gratl ... 

11111111.1111111111111111 

Rethi şi Schreithofer 
fabrică de cârnăţării şi meztIUIi 

Il1staJaţfunl electrice. 

Deva, (Piata principală). 
Recomandă carne proaspătă de vj~, 
por~ viţeJ, oaie şi miel, carne de porc 
afumati, cărnă1ării, slănină şi unsoare 
tn gros ii în detail. La dorinţă liferează 
unsoare topită în vase proprii. - Cum
părătorilor vechi dă scădere la preţ 

Serviciu prompt! - Cereţi catalog 1 

Cele mai 6X· 
celente instru· 
mente pentru 
saparea de -.~: 

fântâni arteziene ~~ ~~Jr::~ 
Vârady Lajos, 

fabrici de instrumente 
H 6dme76vâ.sArhely, 

VI. t Ferenc.·l1toa. 

Nu trebuiesc anteprenori; domenlUe, co· 
munele, slnguraticli: singuri pot face sl

parea cu instrumentele mele. 
Prlrnlucră1:or Ulijloceac. 

Recomand ,1 ma,lnl pen-
tru tmpletitul de & i r m L 

Catalog de preţuri trimit gratis ,1 franco. 
Premiat la 6 expoziţII. 

Nr~ 2Q - !tU! 

"Cassa de păstrare în Dezna" soc. pe act!] 
•• . - ... - . p" 

CONVOCARE. 

fnvitlm pe domnii acţionari ai .Cassei de plstrare In Dezna<t soc. pe acţii la . 

a IIIaa adunare generală ordinară 
eare se va ţinea in Dezna, Joi, 111 7 Marlu 1912 st.. nou la 11 ore a. m. fn focalu 
institutului. 

Obiectele: 

1. Constituirea adun~rc:i generale. 
2. Raportul direcţiunei ,i al comit. de supra veghiere despre gestiunea anului 1011 
3. Aprobarea bilanţului şi impărţirea profitului curat j 
4. Darea absolutorului membrilor din direcţiune şi din comit. de .upravegbier~ 
5. Alt'gerea a 5 membri în direcţiune pe 3 ani (§. 30 din statute). i 

O. Eventuale propuneri in sens\41 §·)ui 19 din statute. 
De z n a, 15 Februarie 1912. 

DIRECTIUNl!A. I 
In seniul §·Iui 20 din statute, numai leei actionari au vot dedliv in adunarea ieneraJ~ 

uri cel puţin cu 30 zile sunt Insemnlti ca proprietari de acţii In registrul Ictlilor, ,1 au depui 
aeţlile sau plenipotenţele la caUI institutului pe lingi revers, pinlla deschiderea adunlrei lenerale. 

. 

Pienipotenţiatui trebue si fie rnsufi ac~onar al institutului. 

Activ· Contul Bilanţ la 31 Dec. 19n. P •• lv 

C 86 iI C ')' a.'lSa în numerari 8 . - I j aplta lOCI etar 
Bon Ia bănci 1262-04 214804, ! Fond de rezervă .A._ 

Cambii "0- ._.. ._._ 104237 _1 ~ Depuneri -_.. "" 
1 Capital social restant .___ 602496' 1 Reescont -0-- _o' 

Acţij .... .,.. .___ 630 - i, • Creditori _.. --
Mobiliar _ .. _ .__ 580 -; i Dare dupl inter. de dep. 
Debitori 0_'_ ••• _ 847

1
341 1 Interesele de Beţii ne ridicate 

Inter. transit. de reescont .. _0 980120 1 Interese trans;l anticip. .. .. 
---t---i-' , Profit curat .... . .. - -'-' -
__ -t-l_75_4_4_7~, ~ __ 

• I I 

Debit 'Contul Perdere şi Profit Credit 
1 : 

Interese de depuner ... --- -0- 2226 31 i I Interese de tsCont "- --_ .. 10799 88 
Interese de reescont ........ -.. _- 3527 86: Interese de intirziere .... .-..... 100 59 
Salare ._._ 

---~ -- -.... - ...... - 1727 - Proviziunj fi alte venite ~ . 2354 3. 
Bani de cvartir ....... - --.- -...... 20 -
Avans de salar -.... - .......... .. ... -- 80 
Maree de prezenţi - --_ .. 150 -
Spese de birou "0- .......... _ .. 775 61

1 Porto -_ ... - - -- ... ---- -- 120 04
1 

Dare directi şi comunali __ 732 73' • 
10°\0 dare dupA inter. de dep. 222 63! 
Spese de fondare "'--- - 1021 36: 
Chirie _ -- --- ...... ...... 200 -
Profit curat .... -- ... _- - 2451 27 

13254 Sti 13254 81 
I 

De z n a, 15 Februarie 1912. 
Ptru contabilitate; 

fSt:. PeoetJiu. 

MDian m. p. 
pre,'d. 

DIRf.CTIUNEA: 

Tiria m. p. Joja m. p. Cov.cill m. p. 

COMITETUL De SUPRAVEOHleRf I 
--

Raf1la m. p. 

S~bscrjsul comit@t de supraveghere a revidiat Contul Bilanţ ,i Contul Perdere ,1 
Profit şi le·a aflat t~ deplinA consonanţă cu cărţile institutului. ( 

De z n a. 15 Februarie 1912. I 

Of. Grozda m. p. 
pre,ed. 

8ra. m. p. tovaelu m. p. Areu m. p. 

Costea m. p. Jebea m. p. Pep m. Pl ___________ 11' .. $ ........ , 

.UWl\11U.1l llftill.D ~LFOi.lJUHQ N~·l'Ili II WN& .... 1tJU» .. 1IlJV ___ _ 

i -
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