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Un lucru judecat şi o chestiune pendentă. 
A 1'ad, 1 Decemvre. f e~pcrimentaţi, au înţeles repede turpitu-I cuz~t.Q~'ji noş,tl~ ea est~ o virtute neCllnOs" 

,,(,Ie_'i eu trada,rea1" Înt,l'ebaroo dmea ce se ascundea sub frazele naţlona- cuta Şl exobea, COllshhlO lUi argument 
u- liste false <ale: ziarului vândut. ltăsp1ata mai mult pentru teza premonil'ii şi înoirii 

coasta il răsunat ca li Il eCJQU re- f 1 b' 1 ' ~ln trădătorului a ost ostracismul Z( ro Itor a vieţii noastre publice în s('I)1ztll jH"og'resultii 
petat şi prelungit coloanele "Tri- ~ opiniei publice. A trebuit să vie comitetul ,spre cultura naţi'onală şi morală. ;' 
bunii", frLră a primi un rf\iSpUIls. Ori A naţional ca să acopere persoana lui, mccI'- Dacă publicul nostru ar avea mat.uri-
dLt, arn inoi·o Uicerea acuzatorilor al' ră- A 1 1 "lOt . • l' ţA 1 ' " 1 bOl t tA' 1 t t '~. d cam o rea)1 1 "a,r"e ŞI lller,e( III aIHIU-l COll- tatr-a, şi conştiinţa morală şi politică, 1-10c8-
nume pro Xl 1 o atat ( e s a onnca Şl e d I t ~ d tI] ~ ueel'ea " .up el ,una m poe c ce ru- sară, <J('uza "tradării" ar trebui să, fie (',u 
('}oe\,PIltă. E şi ea un răspuns, şi încă unul ' 1 '" t ' . .. ţ' 
care hotăreşte În chip definitiv asupra unei şme a e gr'stnmu aces 01 eorporaţlJ Jl<llO- lH'}Jutinţă de-aici Înuinte. Un principih illl-
llwri discuţinni publice dela noi. n::t1e. portallt al dreptului romaJl. a.dopti:t~ de 

In domeniul ideilor şi principiilor, C011. nal(~ă ,.rrribllna" ar fi vândută lui Je- jurisprudentu,modernă, era: bis de e.'ariem 
" lă l' t' t ~ szens2kv. Întrebă.m unde-i c<mtrascrvicinl re /1(' i'jit adio, adpcăodat~ un prO(~(~îl J"u-Yll1gerea. persona , su J1CC lyă, poa e lll- " 

drE~pUtti tezr'le cele mai îndrăzneţe şi bi- ei? Care-i chestiunea politic[t în care ea decat şi hot,ănlrea daUi de judeeăi-ot" el 
a arătat şo\,ttieli, SUll măcar rezerve şi re- nu mai poa,te fi adus din nou In J·udecaLit. zare. Nu este alilynaţ.iune pe oare să nu o ' 
t,ic('Jli-e? Dacă ea o mangrisUi, cum se ex- lnoirea lui ar fi condus la reI)etiţ,ii de I)1'i-

poţi sustine din un all ume punct do vedere \ 
şi pe care să nu o poti sprijini cu U1l anume plică atacurile ei neeontenite, os<lndirea sos şi ar fi prelungit starea de nooigUjlJallt~\. 
fel de ,argumente. Convingerea p~rS'()nală permanentă şi violentă a păcatului naţio- Pdn hotăral'ea judecătorească, um1)tul 
e arbitrul suprem în acest veşnic conflict nal şi moral al transfugului? Dacă ziarul păl'ţji câştigătoare că.pătă auloritate-a lu
aI ideilor şi părerilor subiective. Cu totul ar fi avut un singur punct de şovăială sau cndui judecat. 
altfC'1 o în domeniul obiectiv al faptelor. rezervă, oare cetitorii noşt.ri, cărturari, nu După un an de fdîmfmt.ări, de discuţii 
Nu com'illge'1'ea personală, ori cât de pu- ar Ii avut Iliei mttel1r inteligenţa ţ,ăranilol', şi somaţii zaoariuce de a produce d'oIV"tlcla, 
tcrnie{t, nu argumentul, orid~t de bine l'a- cctitori ai .. Poporului Borm[m" ca să-I în- putem cere publicului nostru să ÎmneşnHlu
ţiona.t, ci c/of(u/a materială şi palpabilă ho- ţeleagă, s~l-l surprind~i şi să-I denunţe? tC';t,e procesul de "tra,dare" al ,,rrribrmei" 
t{LreşLe aici în mod dr.finitiv, irf'vocabil şi %iaml .,autorizaJ." a încercat ce-i drt>pt cu autoritatea tlll'ui lucru jH~lecC1t :;;i :-.[t !'BS

suveran soarta unei diseuţ.ii. ~a alegeintrc să făllrt'asdi o doyadădin faptul erl ,.'1'1'i- pillgă orice Încercare de Înoîre. acope,rind 
două sau rmai multe păreri ori convingeri, ImIla" a (knunţat şi r.olllbătut, cea dintâip, pe iH'll;t,atori cu dispretul şi 0pl'Obri,utGe se 
ridicânrl pe una singură, n'U11wi pe aceasta. adorenţele preoţimei din Bihor pent.ru po- GllV1Il8 calonmiatvrului orbit. îndărătnic 
la rangul unui ader(l'l', iucontesfa;bil de aici litie("l, părint .. lui Mangra. După. c:\."])licaţia şi de n'a ercdinţ.ă. rrrăgănarea. inutilă a 
ina.inte. "Romtmului" "trădă.t{)rii" dela .,Tribuna" acestei discuţii ar prPllHlgi starea\.uc l · tur-

Aeeste lucruri ştiute şi elementare tre- an 11l111at prin asta să facă "l'peIamă" şi burare şi incertitudine Ja care a dat, naş
blH'SC wrninhte din nou. (~i'tnd e vorba de se!"vicji de propagand[t mangrismului. Ad- tere, şi ar produce ÎW:ll'lllTwte pagube pu-
eheRt,ia tradării Trill1tnii. Nu părer-it con· mirabită interpretare, minunat metod de lltÎeoi nonstre. 'l~'"1 II 
cingeri şi argumente toa.te subiective, ci u dovedi! ('U ajutorul lui ne va fi U,~Dr sit Iu SffLl'şit Blai osle o obieGţ.inll~ IH:,;·.eare 
dovezi obiective trebuiau să aducă. acu.za.- do,'edim că "HomâJnul" se găseşte in ser· o prevedem şi trebue să o înlătura.w......:\Cll
tarii. In lipsa acestor dovezi, cerut.e de atâ- vieiul politicei ungnreşL i- filnddl (') atacă ~a de tl'iHlare nu a fost ridicată îl;lpotriv(i, 
t.u vreme şi cu atAta stăruinţă, soarta dis- şi că nu este ziar mai devotnJ comitetului "TrillllHui", se Vel obiecta, decAt după, cp 
cuţiunii e hotărîtă în mod irevocabil, ori naţional. lăudăt.or mai a,prig al membl'i1or ziaruJ Ilostrl! a· Iuceput Sţl crit-ice activi
cflt .adyersarii noştri ar căuta să o mni lun- lui, ea .,rrribuna" -- tocmai fiindcă ii eri- tatea, mai bine: lipsa de adivitat,e ti COllli· 

gească. tică. Cât de convins era "Holnânul" de in- tetului naţionaL AcoRtea sunt douiiJ /discl1ţii 
Se va spune însă: o acuză nedovooită toligenta lui aCUJo;uţio, ne dovedeşte însă cu desăvru'şil'e deQsebite eari nu!\~te'.tl18SG 

nu este în mod necesar o acuză nedrea;ptă. fapt.ul că, după putină vremp, nu-i rămase arnest('eute. Pe C'ând discuţia "trcltl~tN'i" e 
('J1 hoţ achitat în lipsă de dovezi nu-i tot- dec~lt - să imite pilda ,,rL'ribullci", atacâ,llld () dist'uţie de dormmiulloptelor şj"şt;Rotă
deauna un am eÎnstit. Lipsa de dovezi e şi el pe preoţii bihoreni cari ~e dnc1arasel'ă l'cijte iu mod ]I'('\"oe<:j hit prin d()/I'll~i~;~(;riti
Ilumai un fapt negativ eClrc nu Înlătură. încă pc:>ntru poltira mangrisUL ci!e lIoastre au ridicat o discutie (jhl!~dl('i ;,;i 
posibilitatra vinovăţiei şi nn CU1'lmh orice Hămru1P deci stahiljt pentru totdeauI1f1: principii. de con'l'ingl'fÎ şi p(lreri ea'fi ~t:' h~'l
bănuială, Şi cum dovada materială pazi- ",!'ribuna" Illl a produs numai dovada ne- tărrs(' prin arrru/II('lIfr' şi numafl<lll~rtJ~~ori 

• , . lr~'ql''1J 
tiră C (':11 neputinţă, imposibilitat.ea asta gatiYă ci şi p07JitiYă.,şi () produce 7Ji eli 7,1. ŞI 11l mod sPcuIld.lr pnn {apte, ;c.;()qt~ ci-
poat.e fi un lzvor necontenit de bănuială (';u a('u~a ,.tr'ă,dării" pMe o simplă şi onli- H('VCI S~t so("()toase[, criririlf', n~~c~~/fi: lH'

şi o justificare binevenită pentru aCUT",'!,- nară calomnie. lin ziar cTNlincÎos textului drrpte, idpite noastre greşite det.'l:pl'e± nlrtrnÎa 
tori. Dar 8B poat.e dori o dovadă pozi- şi spiritului prograrnnlui naţional nu poatp culturii nnţionale. Ci orga.uiiării.f'rtdHtice. 
tivă mai pl'f~r,j?'ă. şi mai permanE'mtă na ati- fi în llcr!aş tirnp şi ,~trădă.tol'''. Întoomai sau d(>~pt·(\ insnfîeic,nţa unora, ~ti1JJ'}C'ohdll
tlldinea polit.ică a ~iarului nostru? "Tri- cum. în fata ,1'udpcătondlli, un om "arc dltorii noslri.1\inwllillU va PlltAh l~~!~l'kcll-,. , ~ .J{"l'1 ~.~ 

bu.na·' produc'e zilnic dovada materială a producp rlm-ada de alibi ml p011 te fi Î'n aec- I,p IW!l Iru asUl 0(' rea el"pdin lfI.fl') ,A~rll'l,<1 
credinţei cătră programul naţional şi către laş hmp autorul m1Ci crime efi i-se imput.ă. "trndărij"' a fost îns~, nu o ('rit~1 l,.nici 
spiritul de intransigenţă nationa]~. Şi dim- Prin atil udinra ('1 polit ică, ,.Tribuna" rJ~O- ne-o cmu;ingcl'c, ei o aCUUl IIJm.,.\tlwtia. 
pot.rivă, nu este un Ringul' număr, un Silllgur duce zilnje un alihi moral în fata eăruia unui fapt carp nu pllr,('a d('('âH~iJtl~rJ~nwl 
Al' t'~" l' "d' t·· 1 t b v ţ ~ , 1 v 'jV n ~ .'la" 'I'U. , lJtq fţ~ ran( (';\1 ('are 8 ar puea (OV<: 1 con 1 alU, ro uo sa ama easca orice )(},IHua a. ~ aea '" 1 'J1"b'31') 

('fmd acum câţiva ani Birăuţ v[mduse aeu:l<ltorii ar fi oall11Emi loiali, ei sau nu ar Intr'o chestitme do idei, ~Sbu:tiua:lE'a 
lui BUl'doa ,.Poporul Homân" condiţia ce fi rjdicat. nici ooată ClCll7ia 101'8311. duşi In poate răi!11fFne veşnic d('srhisă,)"iJ flori-te fi 
i-se pusese nu a fost renunţa.rea la afişarea rMrl.('ire po o cIipi'i,. şi,ar fi rocllno~nut in orÎ('(Înd rf'lllatr. dela Inceput, inf!r~(l"lrtNl~.llti(' 
1) ' '11 l' ţl'on 1 " 1111'l'1~c"tClrea ci Il' I I~) 1 '}'t t t' 1 f t . ~ . d' t" hf.rJr;lli~.""" 1 ogrtn 11 Ul na. n, LI nu ti l c":C 'u o mo 1)11 ) le greşa a. <11' OH1 1 ,(1, ea os f.l (C <lP (' 111sa, cum (' lS('·U W' ,',L.,r:C1 (r' ~ '11 , t :11 jUr p\~jr " 

atacurilor contra mHli sUlgur om: con fa ee,.1 mai înalt[t şi cea din urmă. eucf'rire a odată dovada pl'odusă,c1iscuti"aJ,fRJ iţA9r ide 
lui Burdea. Cu to.ate acest,ea cetitorii zia- culturii morale, eum a spus odat,ă at·ât de în mod definitiv, iar c1ne ar în(~.&I.lc~UlÎl),{'ill
mini, df'şi nişte ţărani. politicE'şte pllţ,in fnlm0'8 d. Xico]ae Iorga. Faptn~ eă intre a- da r!nl"('zil0'1', să inoiască [l(\lt7..a l ilweell do-
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vadă de rea credinţă, infam~nt·ă în orice I 
!i\ocietato einst.ită. 

Şi aici e punctul hotărâtor al discuţ.iei 
noast.re. Este adânc caracteristic pentru 
moravurile noastre publice că un ziar, 
corporaţia politică (~ea mai înaltă a unui 
IXlpDr, repetă mereu, senină şi ~mperturba
bilă, o acuzaţie dovedită de mult ca o ca
lomnie şi înzestrată. cu autoritatea unui 
lucru judecat. Nu paguba morală, nulă, ce 
se încearcă a ni-se aduce, ci coborârea 
moravurilor noastre obştoşti, pilda de rea 
credinţă drn1oralizatoare, dată de oam€'I1i 
cari. chiar ei, sunt chemaţi a fi paznicii 
cllstei publice, aceasta e ceea ce deplân
gem. 

In cursul discuţiunii noastre, "Tribu
na" s'a ferit totdeauna do a trece peste 
marginile bunei credinţe. Nu i-ar fi fost 
uşor să ridice şi ea acuza "tradării" lim
potriva comitetului na.ţ.ional penb'u gre
şeli, aproape intenţionate, săviÎrşite la ale
gerile trecute? Fără îndoia.lă ar fi fost o 
acuză exact atât de dreapt{l. şi întemeiat~, 
precum a fost cea aruncată asupra • .rrri
hunii". 

La îndemâna amândurora, a noast.ră şi 
a comitetului naţional, a stat deci aceia,ş 
armă, de aceiaş valoare morală: acuza 
tradării. Am fi putut să o ridicăm şi noi, 
mai înainte chjar de ei. Nu este oare ex
t rem de caracteristic pentru moaralitatea 
edllia dintre doi care în faţa acestei situaţii 
ah'ea a ridicat'o, şi nu este semnificativ 
pentru /HoraUtatea aceluia care a repu
diat'o 'Îrz mod hoMrât? 

-
Che::;tiunea asta lămurită, rămâne să 

ne lntrebăm: ee a urmărit comitE't.ul na
ţ.ionaI priu acuza "tradării", care a fost 
nevoia de a-şi încărca cugetul r:u o calom
ni(l? Explir:atia e foarte uşor de dat. Prin 
ar:uza .,tradă.rii", trebuia întunec'ată . şi 
Lllmnrmântată disc1lţiunea cea dintâi, pusit 
de "Tribuna", rhf'sti'l1flea incapacitdţii, a 
grpşelilor şi neglijenţelor politice, sădir· 
şite de comitetul national! Justificarea· a-
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Visul UDui ailDt. 
De 1011 Dral(oslav. 

Mihăiţ.ă Şnranpoi .agent de percepţie, ooteşte 
"UniversuP' şi e n.ecăjit, necăjit tare. De 00 e ne
eăjit ~ - Că de cincisprezece ani e agent de per
cepţie şi nici o îmbunătăţire nu i's'a făcut.' Şi 
('opii, patru la număr, nevastă, chirie, mâncire. 
lemne. Cu ce tQate astea? Cu o sută cindzeci ,de 
franci pe lună? Dia, haine, îndLlţăminte. Nu du 
eu ce roate astea? Mai fiace el, îi mai pică, dar 
dacă nu e .leafa mai mare, dacă nu e () uşă 'de 
înaintare, tot par'că ţi-se pare că ai o piatră după 
gâL Şi pe Mihăiţă par'<,.ă îl apăsa cineva de tap 
în jos ~i Pllr'că vedea lumea prin o Btidă eolorată. 
Şi pe când cet.eşte Mihăiţă Şamnpoi "Univer
sul" doodată se lumină şi îi făcu o întipări re; că 
a avut UD buboi supărător şi s'a spart şi acum îi 
e mai îndemână. De cinci ori a cetit şi a recetit 
ee era seris: o lume nouă se deschisese înaintea 
lui, că îi veni să se ducă la nevastă şi aă-i apae: 
"Dragă am scăpat. Să ştii că a &O.'3it, în sfârşit mo
mentul, să avansez: IJl Rudi Cocoreanu, din 

strad'a Oglinzii No 5". i 

Şi rpar'că vooea. pe nevlUltă uitându-se cu neln
eredere la el, iar el că-i zic-e: "Ce te uiţi, ta 
mine? Aşa e. Uite ici scris în "Universul": ,~Dl 
Rudi Cocoreanu" ... şi apoi, par'că auzi că iar fi 
ră8puns nm'astă-sa: "Ei, 00 m.ai veste.-." şi numai 
gândind eii are să-i spună '8.~, crăpa de ciudă. 
Deci îşi dădu cu mintea că ce ar trebui să-i spue; 
mai bine să tacă f)i să facă, ,,1 gândul îl dusa la 
ceeace cetioo: HRudi C'oooreanu" ..• Doamne când 
a veni !. .. S'ar duce la dânsul ,i i-ar spune: "Sa-

.. ,1' R 1 B U )1 1:' 
." b 

cestor grrşeli €Ira cu neputinţă şi nu a fost 
nici măcar Înrorcat.â, trebuia prin urmare 
ridicată o nouă chestiune ma.i sensaţio
nală care să înlăture pe cea dint.âi şi să 
scutf'ască de orice răspundrre pe vinovaţii 
înfrângerilor noastre politice. Intre aceste 
două discuţii deci, una de {aptp, alta de 
idei şi pi'treri, nu este nici o aBemănare. 
Legătura. l3ilită care s'a sbabilit Între ele a 
anit monirea să amestece adevărul cu 
minciuna, întunecând pe cel dintăi. 

Pentru ce el renunţat "rrribuna" de a 
adauge la criticele ei contra comitetului 
acuza. "tradării"? 

Pentru că ~nu-i ingăduia buna ei cre
dinţă şi pentru cCi criticele ei convingit
toare rlll aveau 1wt'oie de această pro-ptea 
necins tită. 

InJrebăm şi aici: care din cele două 
părţi a dat pildă de încredere in dreptatea 
cauzei -,,<de, în Rdevorul tezei ce repre
zintă? 

Să încheiem insă partea aceasta de dis
cuţii teoretice şi puţin productive pentru 
cauza generală. X u le-am provocat noi. 
dar a fost nevoie cir accastă lămurire_ Acu
za tradării odată clarificată în mod neîn· 
doi{)s şi irevocabil, ea capătă, cum am spus, 
autoritatea unui lueru judeeat. Din clipa 
aceasta însă 8P d0s:chide discuţiÎa altei 
chE'stiuni legată de ea. şi pendentă de ani 
de zile, care nşteaptă o soluţiune definitivă 
e chestiunea m'ufc1rii "Românul1tÎ" din 
A rad la Cluj. 

Cererea asta e motivată nu de intere
sele noastre m-esehine de existenţă, ci po
runcită de marile interese generale şi ine
xorabile ale neamttlui nostru din Ardeal 
şi ţara ungurească. 

Menin:il ilrticolulni următor va fi să 
lămurească şi să expuie motivele a.:estei 
eer('ri. 

lut, domnule Cocoreanu"_ Iar dân,gul i-a1" răs
pundfl: "Ah, Dumneata eşti ~ Cu ee te pooi ajuta~" 
- "Domnule Cocoreanu, uite 00 e: sunt agent 
de cinci'Sprezece ani, "i v'~i ruga să'mi-se Îm
bunătăţească soarta, că am cinci copii, neva..~ă, 
şi trebuie chirie, mânoa'ro, haine, încălţăminte, 
cărţi ~i n'am decât o sută cincizeci de franci pe 
lună". l)Qmnul Cocor{l'anu ii \"9. zice: "Fă'mi o 
petiţie". El o va avea făcută şi i-o va da; iar dân
sul repede va chema pe Secretarul general ~i îl 
va înfăţişa, d chiar atunci, să'1 numească oon
trolor clasa ITI. De acolo alasa II, şi prima, până 
îl va fillce admini~tratol" fin1anci-ar. Na'J"e titluri, 
,dar domnul Ruodi pentru el poate face atâta bine. 
"Şi de ce nu?" In străinătJate cum e, Şi gândi: 
"Da domnule în străinătate, un funcţionar, dela 
vardist, ajunge în ('ele ilJlai mari funcţ.ii; nUQ1ai 
la noi ... " Da, la noi după el e ţara lui llli~ch 
unde toate se ne.'KICotesc şi numai in străinămte 
sunt toMe bunurile. Şi la gândul că în ţara noa
stră sunt lucrurile altfel ca în străinătate, lii
băiţă se înecă de indignare .şi par'că i-se inchioo 
mintea ca o uşă la un beeiu ÎntunecO'S. DaT gân
dul iar îi fugi înapoi la 'Ceva care îi mije.a o ~lll-
me de primă\'ară. I 

El ştia pe domnul COOOToonu de Vf&O zece ~lli. 

In zece ani i-a pua peste o sută de S€Ch~re 
pentru neplata <latoriil<:Yr şi întotdoauna s'a pur-
tat cu dânsul bine: ii lua în srris mobiJa, cEJ\'a, 
apoi, 8e ducea la pOl'oopţie de îi făooa proc<flul 
verhal ~i îl punea in plic închis şi'llăBa acasă; iar 
când avea să se fiXe7.e vânzarea ii spunea ter1l1e
nul fără aă fi primit înştiinţarea în scri.'!; • că 
dl Cooornnu avea vreme Bă'şi mai plătească din 
dări. Nu·i vorbă, to<-mai asta îl fa('e .'la nădăj8u-
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o declaratie. Din OtlJaea primim apre puhli.· 
care 1JT'1llăooarele rînduri: 

Măreţia sărbMorilor dela sfinţirea bisericii,' 
noastre, bucuria nemărxinită din inimile noastre, • 
s'a mărit şi pot.entat prin venirea )a noi a Ilustru.', 
lui domn Dr. Nicolae Oncu. După cum in pe ... _ 
soană, aşa şi cu aceasta ocaziune ii multămim din: 
inimă, că n'a desconsiderat. invitarea Doastrit, ci a : 
grăbit a ne face cinste şi onoare! Respinxem cu I 

dispret minciunile murdare din autorizatul Nr. 
250 "Ştire personală" că .,a petrecut În acea co. , 
mună corteşind pentru a,lexerea sa la congresul. 
national-bisericesc. In cercul nostru până ce bll- ;, 
nul Dumnezeu ni'l ţine În viată, alt deputat 1111 ; 

se poate alexe, căci da t ori care bun român ~ 
dreptcredincios doreşte, că Măritu) Congres să na 
fie lipsit "de plăcerea discursurilor cu iubirea, 
dragostea, amorul şi afectiunea pentru scumpa 
noastră maică biserică şi neamul şi natiunea ,i 
poporul nostru"! 

Cei cari au fost la noi ca oaspeti bine văzuti 
şi în număr aşa de frumos., sunt n,ati a sări întru 
apărarea adevArului şi nimicirea minciunei mur 
dare! 

Cu toată stima: 

Otlaca, 17 (30), Nocmn'ie 1911. 

Georgiu Turicu, pn:roh. fustin Iancu, paroh. 
Romul Mladin, paroh. Simeon Moler, Simion -,11-
delean, Boia Oeorgie, Vasilie Alb, Bogye B. lOC/II, 

{oan Balta, Peft·u Popa, Ştefan Cioban, Strebit 
Iosir, Ge-vrgiu U ngurean, Stefan BlIder'i, mmu
bri în eomitetul parohial. 

• 
Reforma electorală Îa Romania. DumineclI 

trecută s'a ţinut la Iaşi o macre înt,runi're publieil 
Il partidului li bera1. Au asistat la ea, în fru nt 
cu şeful rpartidu.lui libera.l, d. I. 1. Brătianu, R

prOlllpe toţi membTii de -seamă ai .partidului. Cu 
acest prilej s'au spus mai multe discursuri d 
mare importanţă, intre cari remarcăm discurlml 
dtui 1. 1. Brătiarw şi al <ilui Oonsta/in Ste7'e, şe- I 

fuI partidului libetrâl din Iaşi. Toţi aratorii au 
declarat că necesitatea reformei electorale este de 
neînIăt.urat. Actualul sistem olootoral, cu cele trei 
colegii, au susţinut oratorii liberali, nu mai e !11 
stare să facă faţă împrejurărilor prin cari trck ... 
România. Se simte lipsa unei lăl'giTi cât mai mR.~·i·7 
a oadTelor eleqt,orale, aducerea mulţimei, cal'-e 

oore şi are dreptUll să-şi facă () şcoală politică, În- i 

tre şanţUl'ile constituţiei, regenerind prin aceasta -
spiritul Pll'blic şi viaţa politică din Regat. 

!_-

iască, do câte ori intra la (lI Cooore,anu în casă, 
ai!3Da îi e..,ia înl8.int.e şi'l l"Uga să f'ad ()llIn o şti 
mai bine, ba îl bătea peste spate, şi la eşiro ii 
st:rîngea mâna cu infiorarea re(!e oa unei piese 1. 

rare îi urea sângele dela ipicioare la inimă ~i de ~ 
la inimă la cap şi îi venea gust de ceva bun de ; 
băut şi mâneat. .Ba, ('âtc odată era ciufoJtit Iti cu t 
câte o tigare. I 

t Spuneti drept şi d-voaS'tră eetitoriJor nu avea 
dreptul bietml .al jhăi ţ.ă .'!ă nădăjduias('ă dela -a.st
fel de om o îmbunătăţire? Şi au trecut zile nopţi 
în tQt felul de gflIlduri. Când iată ()ă într'o -seară 
aşa răcoroal'l! de Octolllvrie, când oamenii Încep 
a 1'0 muta, lemllele a se soumpi, trupul a oore 
haine groa~; iar dimineţile mijesc în cojoace 
brumări, ?\fihăită cete~te în "Universul", <\'umcă 
dl Coooreanu q ~1 llllat punga vÎlstieriei "ltatului. 
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N a'şi IDJai încăpea în ·piele de ,bucurie, ba să mai 
bage grijea în şefii să'} ia mai cu rlomolllil ~i pe 
eolegi să nu'l mai ia peste picior, le şiauflăcă are 
·proteeti~1. ministrului, dar văzând dlJ nu .le face 
nici cald nici rece, tăcu, JăBÎmd vromei .'l.B le Ia.d-ueii 
pe toate. Când, iată că împrejurarea dea da 
ochi iar eu puternicul zilei, se ivi. Mai rămăsese 
din urmă un rest de bani şi sosi.se termenuJ. să-i 
ceară. Dar drllcul ştie fr.aM\ el, care nu se sin
chiHifle de <miul aeeRta nici odatăi, el, oare vorbise 
cu dânsul ca lIn prieten, el care fusese cinstit eu 
ţigări, numaa la gîmdul că are să dea ochi cu mi
nistrul, ee deştoptă în el Ullsimţământ eiwd:a,t; 
nu'l mai vedea pc omul cela ca mai -înainte: par'
{'ă între amÎwdDi S€ pusese o p1"ăpnstie şi OJlHlI 
cela era departe, dera:rte şi, tot <ce'şi închipuise 
eă .a,resă-i spue Î-s.e îrnpietri'3e în inimii: - Ce "
să-i apuc şi cum? - Capul îi era BCC şi nu s'ar 
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2 Oec,mvre n. 1911 

)Să dăm dar joe ziduJ., să ne ~cuÎundăm in 
adiîncimile oooanului fără margini a mlllSelor 
populare, şi acolo numai vom putea găsi puteri 
morale nvuă, spre a lupta împotriva relelor în
vechit.€! ale vieţ.ei noastre de stat", a zis d. C. 
Stere în aplau~le celor prezenţi. 

Partidul liberal oore un singur colegiu, în 
rare să voooze toti cetăfenii români, cari ştiu scrie 
~I: ceti şi au trecut peste 24 ani. 

ft T R 1 BUN Â.'
t 

n 'a fost încuviinţată din partea monarhu
lui., Yăzând anevoinţele cu cari se luptă 
în camere proiectele militare, baronul de 
Conrad a făcut propunerea, ca în scopul 
de-a spori depe acum contingentul de re
cruţi să se depună din partea guvernelor 
un proiect aparte, - nici ideia aceasta 
n'a fost admisă Însă. Văzându-se astfel din 
nou desavuat bătrânul şef al statului ma-
jor a stăruit, pentru primirea dimisiei sale, 

-
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Intru îndrumarea Cooperatiei. 
De Dr. 1. Răducanu, 

Doe!nt de Economie Politic! la Universitatea din 
Bucureşti. 

II. 

Propnganda pentru răspândiroa. idei-
Ior şi organizara sociotăţ.ilor cooperative 

Când un partid de guvernământ atât d'9pu
tE'ruic, ca partidul liberal, cere o reformă atât 
de Însemnată, ea se ,a şi înfăptui, mai curînd 

tr0huie să se întreprindă .. fără înt.ârziere 
ceia, ce i-s'a şi acordat apoi ieri. S . şi cu toată energia. Alte neamuri - 'aşli 

Dintre cei cari aspiră la situaţia şefiei 

sau mai târziu. 
:\faghiarii - ne-au luat înainte pe aeeastă 

statului major, cu mai multe sorţi de reu- d cale. "Centrala societi1ţilor coopcrativee 
111 ştă e adus În oombinaţie actualul condu- crPflit" şi "II a1l9ya" (Furnica), ~Iagazinul 

DemJ"s1·a şefulUI· statulUI· maJ"or cătar de secţie al ministerului de răsboi, . cauţial, {ederala cooperativelol' de consum 
} 1 1 (' d d II"l 1 f f 1 t g.('}wrarlll Schomua. Se mai vorbeşte şi de >a.ronuonra BO zene or .-. şc u s a- , ung rare, - amâlldouă cu sediul în Buda-
t J • • 1 t" d t' . d ' f!llvernatorul Bosniei, do generalul Po-;u U1 major a arma el, şi-a a IerI ernt- c-' pesta _ ca ~i contralele (Uniunea de COH-
. f" d . 'tă d h 1 E' tiorek. Baronul Conrad de H 6tzendorf a "{ Sia, nn prlIm· e monaJ' li. vennuen- trol şi Cnltrala cooperatil'ă pentru apl'ovi- __ 

t 1 t t ,rost omul moştenitorului de tron. Impre-
11 aces a a avu un eoou european Şl asu- zionare in consum) ale Saşior dovedesc 01"._ 

1 -1 '" . lă Iţ' J'urarea aceasta explică multe, nu ]'ustifică pra cauze 01' uemlSlCl cU'cu o mu nne L_fanizaţii coopcrative bine chibzuite şi în 
l " A t f t t' C însă fant.asticele versiuni ce se debitează " (e vprSlUDl, 1Il mare par e an as 1C8. 0- plin progres. 

1 1 t 1 t · • d . acum în legătură cu demisia. respOI c eIl.lI nos 'I'u VIenez, avan ocaZia Xu ne este îngăduit să, stăm cu mânile 
ă 1 ă ~ It . 'l't In Gemlania v08tea demisiei a fost s . vor Joase cu un ma . personaj nu 1 ar, în sân şi să pierdem vremea cu vorbe de-

a putut să obţină următoarele lămuriri: primită fără emoţii deosebite, nu tot aşa şado! 
Baronul Gonrad de Hotzendorf e fără în- la Roma. unde fostul şef al statului major 
doială o mare sDrnjtate militară în Eu- era considerat duşman al Italienilor. Cer- Propaganda cooperaţiei ar urma să se 

'1 l't' d' It l' d x desfăşoare pe două căi: ropa. nu numai în monarhie, - e însă cu1'1e po llce In a la cro anume, ca. 
soldat din creştet până 'n tălpi şi nu a ţinut prin clepă,rtarea baronului Oonrad planul a) prin pregătirea viitoarelor elemente 
nici odată c-ont de stările politice din cele unor mai ostil~ fortificări la graniţele su- conducătoare a satelor noastre, a preoţilor 
două state, dacă a fost, vorba do desvol- dice ale monarhiei nu VDr mai fi reluate. şi învăţătorilor; 
tarea armatei. In această împrejurare tre- Se spune chiar că însuşi ministrul de ex- b) prin intemeiarea de societăţi coope
buie căutată cauza demisiei. Bar'Onul Con- terne. contele Aehrenthal s'ar fi potrivit rat.ive - acum, la .început, a celor de cre
rad cerea În Împrejurările actuale din mo- acestui plan, din motive diplomatice uşor dit şi economie - acolo, unde se găsesc 
narhie jertfe şi mai enorme decât cele cu- de ghicit. pe lângă condiţiunile materiale şi cele mo-
prinse în proiectele militare. Pentru reor- • rale, prielnice desyoltării lor, acolo unde se 
ganizarea compledă a armatei cerea un Şedinta Camerei. Indată dUJPă deschiderea pot recruta din .. inteligenţa" satelor condu-
budget de circa 500 de milioane. Mai cerea şedinţei, ministrul de culte contele Zichy a depus cători destoinici, cinstiţi şi cu tragere de 
apoi fortifiearea strategică a graniţBlor pe birourile Camerei dou/( proiecte de lege des- inimă pentru binele celor obidiţi. 
dinspre Italia şi Balcani. căci credea într'o {lre !Înfiinţarea câte unei universităţ,i nonă la ~Iunca de propagare, cea mai însem· 
nu prea îndepărtată mare conflagraţie răs- Pressburg şi Dobr:iţin. nată. În prezent, - pentru răspândirea 
boinieă la sud. Pentru realizarea planuri- Intrîndu--se în Jiscuţia bugetului miniterului cooperaţiei, - se poate susţine cu ajutorul 
lor sale militare a prezintat chiar un n)e. de oomerţ, ia cuvântul ReItai Ferencz, care atacă fondului V. Stl'oescu. 
moriu monarhului, cele două guverne Însă administratia căilor ferate, arătând că din cauza Intenţia donarorului a fost tocmai ca 
au fost nevoite să refuze proporţiile me-' lipsei de vagoane an de tan ae întâmplă nenumă- acealsra sumă să slujească mai ales la pre
moriului ca fiind imposibile de prezintat rate nenorociri. . I gătirea· elementelor, îndrumătorilor coope-
camerelor din Viena şi Budapest,a. Baro- DisC'Utia se va continua în şedinţa de Luni,· raţiei. 
nul Conrad ş-a îmbiat atunci demisia, dar mâna fiind la ordinea zilei reformele militare. Banii cheltuiţi în acest fel, vor fi să-
~~. __ ::::z:td!!~_.T __ ~ _____ ~ ___ ~_ --~.- -----' ----- -,....:...---.----__ ~_______ :zs:::s:::J S!b __ JL!!!!Z2 

fj doo că avea ('e mânca, c1ar datoria ... Totuşi îşi I el o spaimă că. sfiit se dădu în lături şi abea în- I Mihăiţă nu se înşelase în presimtirE'ia lui din
făcu gând că dI C..ocoreanu oum are să audă are drăsni să pue mâna la pălărie. Ministrul se uită tftiu: în calc an'a o wăpastie şi omul care fusese 
sil'şi Ja,rlură aminte de el, şi are să întrebe de soar- doa.r la diîn.'lUl f'lllgerător, şi intră cu tritBura în' .a~a popular eu dâwmL 'Par' că ena departe, de
tea lui. şi are !Să cheme fără multă rugăminte curte, se dădu jos la scară ş.i intră, pe când trăJSura' parte, şi cum a"ar TI1ina o casă, aşa par'că simţi în 
!pe S~retl.'l:r1l1 general să'lînainteze, şi porni Inslt se Înt.oarse şi stăm. el un Rgomot: 811:rparea oastelului de visuri, ca- • 
('ând dăolI pe .strada Og-1Înzi, văzu pe cineva că Mibilită cu inima bătânil, voi să intre dal' ser- re-Î dăduge cu:naj şi'! ameţise, şi fără să murmure 
~c plimhă încin.g cu tesac pe dinaintea portei lui gentul îl opri: se înd('părtă ('.8. apăsat de un U8iţJlaC si privind lumea 
00<'oreanu, care îi făcu o tr€tSărire în inimă: o·a,. - Dă'mi hârtia mie. ca printr'o sticlă colorată în eaxe nu .se vooea de-
menii ăştia 'Cu tcsac ce şed -pe 1a portile miniştri- - Bine, zÎ.se :Mihăiţă întinzândui-o; Ia:să, nu cât pe el, nevasta şi copiii. 
lor 18 tarc ciudaţi. Totnşi îşi dfudu gând d o isbuti; mă lăsaţi voi, dar când o voo{la Somaţi-a să ve- . ~ ~ 
Însă elIm ajunse omul cu tesac se şi tât,oşe în ; deţi cum :a,re să mă cheme. A O?u:a ZI 'afla ~ca. dl Perceptor es~e e!wm~t 
poartă şi îi spuse că dl ministru nu s'a scul:a,t încă~ I Şi vardistul se ouse de o dă,du feciol'ului {Ii Mî- la dI ~hnl8tnl a'C~a; l~r pe ?e!c~ptor ~l va~Zll ~n 
şi <'B1'11 să-i dea lui Somati.a să 1-0 dea, că aşl1 băită aşteptă. aştl'lPtă ; trecu 1, unu şi jumătate: fraIJ. Peste ? ~una de z.ile. M.l~w.~ta eN\ l~r, lDtr,~ 
aro ordin 'Pcntl'll toaie hârtiiJ.e cari îi vin. Da,i, Yardistul se. dru. Re şi înrebă şi se înturnă de plăti J seară d: sluJha ,la ~e:c~ptle ŞI CItea ;,Umversul : 
)fihăită nu se dădu bătnt, ci îi spUile :vardistului şi birjal'l11 <'.arB adormise, şi-i zise lui Mihăiţ,ă: J!eodatll tre.sărl, <,aCI ~n erupu1 .un.eI eolo.:ne cu 

\, ră n~l poate încredinta bârtia ~imălll.li .. In sfârşit - ... Vino dle pe l-a patru că ml-se pare că s'a lItere ~~numentale catl: "Medallatl, (,~l "Ra.sp.lat~ 
\. "arriH;tnl se dmle de ,'!Ţluse fcelOruhu; Iar acosta culcat'. Munce: . Şt ~ope~u ,Ione8c~, V asll~s('? ~l c~ 

nu peste ml1lt îe-~i şi !'!pn-''Je !'!ă 'Vie la vremea me..",ei". "lIe-hei, făcu 'Mihăită în gnnduJ lui; m:a~ bine d:o,data se. OPrI. c.a, llnpuşcat: lD~re 'alţI '\ al:111eştI 
Hururia 1ui Mihăită: .. Vra să zică tot şi-a ,adus nu mai era mini,9tru şi cNpăt.am dela el câte o ~l P~treştl, c.et1.: ."Gh;-OTg~e Raşoanu "percepto
aminte de mine". Şi până la ora 12 lui Mihăiţl -piesă". rul clrcu~.gcnpţ~el ~ '\ -a d~n B1Hmreşt1 : Iar pe
j,se păm un an şi umblă 'Pe unoe umblă şi când Şi r]<'Că cllgândul să vie 18 ora 4. Ora patru!... ste o l~na ce:l.lar In :,U nn~ersul: ",,I~r:Hectul de 
ri'1S111 dela ,.Independent,a" bătu 12, elin l:a pOlar'- 1-00 fpăru un ve-ac: VTemea pi'irea un tort ee se reforma al mlUlsteruhu -de fmanţe ŞI mtre alte: 
tă. Vardistlll li sŢlllse că dl ministru mănâncă lh urzea dela ef'.l' la, pămnnt in nesfârşit. In sfârşit An. 50, ,.N imeni nu va mai put("a fi agent 
1 şi că nu-i aeasă! - "să'} aştept, î~i zÎse el, şi când clopotele dela "Indepcll.rlenţ.a" vesteau ora de !percepţie <lecât în h.a~a unei diplome .a.cade
când a veni am să'} saJut ei el :are să mă vadă". . patru, lIihăîtă era în poartă. Şi v.ardistul vesti mice d .. licenţiat <sau şcoală de comerţ gradul al 

. Nu mult o trăs1lTă se văzu şi în ea <il Coed- feciorul şi după un ceas feciorul ~ înturnă: II-lea. 
t€'<lllU, Mihăită când îl zări, par'că -se deşteptru îit - "A telefonat să vie dI -pereeptor". Art. 51. Actualii 'agenţi cu Q vechime de 10, 

• ." +~~<>:"" ~:~H 
. ' ' 
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lIlilllta <1!'1Il1cată în pământ bun. din care 
\"iI p:;;i Jl)inunată roadă., , 

,,,\:-;ociaţinnea pent.ru lIteratura ŞI eul
tura poporului român", ar .urma Srl,. ~nfiin
b"zp, in 1)rim1l1 rînd . . un bzl'ou, spe:,.ctal dl' 
prop(JrJandă şi ('dura/Le cooperatu'a. In a
(,f'sl hirou s'ar strînge t,Qate datele -asupra 
stării dE' faţă il mişcării cooperative. -
dnte ce nu ,'le eun08C pe deplin. ast.ă7.Î -
s'ar ak'rtrui instTueţiuni pentru administn~
J'f'i:! difol'it"lor însoţiri săfe.5ti: s'ar înfocnn, 
(/ro (I!H'I//('J1('Q. stat'utc. 

,,Indreptarea practică" ete. trad:lsă d~ 
J)r . . 1. Ihot/' după lucrarea germana a lUI 
HaiffpisPl1. (în lR9f). Sibiin) nu mai cores
pllJldl' \'c(lerilor din prezent .. Cu toate ace
stf'il. munca depusă de regretatul Dr. ~!t. 
Brole R fost meritorie şi e deamnă de amIn
rjt', -- maÎ ales acum. 

~IndeJ, în ha7.a unor cercet,ări t.emoi
nic('. Pt'in aC€'f>t birou. În sfârşit., s'ar exer
('it fi nn control asupra societăţilor coopeI~a
tin· pilnă în ziua, în care acestea. destul 
de puterniee. şi ca. număr şi ca put.ere ma
tPl'ială. ar In-a iniţ.iat.iva să. înfiinţeze un 
Ol'g'nn propriu - oFniune - de control şi 
Îndrumare a lor. 

lns<1şi .. Asoeiatiunea·', prin personalul 
bir-oHJ1li, alcătuit. din 1-2 funcţionari ce 
S'~lf' alf'ge prjntre t.inerii pregătiţi în ~coalele 
speciale de (~ooperatie din Germa~ia .- v:r 
n vea ehf'marra să organizeze. penochc, ţI
Jlf>rea de cursuri la seminarele pedagogice 
.5i teologic€'/ Avem. în t.ot,al 6 seminare. 

Sunt. în~redinţat că .. ABoeiaţ.iunea" va 
dob[tl1di uşor îngădnirea dela locurile com
ppt0nl:e de a ţil1e cursuri de 2-3 să.ptă
mâlli. ppntru lămurirea chestiu,nei .coope~a.
tive. din punct de vedere tehnIC ŞI pracbc. 
Şi sunt, de a,'iemenea, încredinţat. că prin 
fisenlel1ea cursuri se va plămădi sufletul 
\'iit.orilor fnmbşi ai satelor. 

Fiecare tânăr eşit din seminarele n~a
shf', să mf'<lrgă la locul de muncă, cu con
şLiinţ.a. drplină a îndatoririlor sal~' sociale. 

\\m,lai în acest mod. vom aSIgura un 
viitor mai trainic mişcării ooDperativ(', -
ii ('ărei bază morală est.e creştinismul so
eia}. 

m. 
Dar. trebuie să ne dăm seama că înso

tiriIe ('ari s'ar înfiinţa nu vor progre.c;a. cu 
toate că ar fi înzestrate cu st.atute-model, 
in oare să se oghndea.<:;că a,dmirabil şi prin-
_ -2E 2L!E. X&G&!LS!!&!!S 

1 fi ani sau mai mult "or fi sc~i }Ia pensie din 
()ficiu" , 

Aicea. pe bietud ~rihăită îl ::Lp'tlcă tremurul; 
il înfioră şi par'că vodoa sfârl;\itul pământului. 
Oâtă; peMie ar lua 01 pent.ru 15 an~.~ - 70 ~ran<;i 
pe hrnă şi mai putin. Şi Ipatru OOPU. n8'V1aSta, ChI

rie haine mâne'-8..re lemne, şj par'că îl apăsa un ca
pa~ ~rel1'; lumea 'par'că cădea 'Pc el şi par'că 
le n~dea toate ca: printr'o sticlă nea~ră. Noroc 
f'ă. abea. dl ministru îşi vestise !proiectul şi, gu
\'ernll~ a căzut ... 

Nădejdea mea. 
M'a. 'nfio1'at seninu-ţi de pe tale 
Si ochii tăi ad<Înci ca douii mări, 
Dar mi-am topit suspinul în cântăr" 
Ş.i m'am legat tovar~ umbrei tale.. 

De tremu,ra1'ea genelor sfioasa 
Ni-fim p' ins 11 orocul meu pe veşnicie 
ş; ţi-am durat în inima-mi pustie 
~War slăvit nădejdii mângăi0a8e. 

1 .. Y. PAnul~ 

• 

cipiile eooperaţiei şi nOl'rnele de ~nducere, 
luate dintr'o îndelungată expenenţă, pen
tru intreprindere, în partea ei .comercială; 
lnsotirile nu vor progresa. deşI ar avea -
să presupunem - adminis.trat:orii nec~

sari. oamenii cu simţ practIC ŞI educaţIe 
socială. - dacă. nu vor dispune. la înce· 
put ('U deosebire, de un s~rijin fina~ciar ~in 
afară. adecă de o legătura favorabIlă cu m
semnarrJe noast.re bănci. 

Părerea nuastră. est.e că băncile frun
t~lşe dpla noi vor şt.i să aprecieze. lu.ând 
pildă dela organizarea financiară a. Saşllor, 
- lnsemnăt.atea mişcării cooperatIva" vor 
şt i,În in t crestLllOl'. prin mijlocirea acest~i(~. 
să câştige un mare şi Întins teren de actIVi
tate. care le-ar aduce. pe lângă un profit 
material, şi recunoştinţa. obşt~ască;. ce se 
datoreşte unei opere soclale ŞI na.ţlOIlale. 

Dacă cei cari sunt în frunt.ea. marilor 
noastre bănei comerciale. se vor convinge 
că e mai Sif..,YUf şi. în acela.ş timp, mai prac
tic; si"! stea· în legăt.ură de operaţiuni cu în
sotirile. bazate pe răspunderea 801idară ~e
limitată a unui sat întreg, decât cu un InS 

Cl] totul singuratic, dacă, ţinând în seamă 
\'aJoan~a reală a garantiei ce o înfăţişează 
aC~\(1 răsplUldere", vor limit.a creditul ce 
acordă insoţirilor. la limitele raţionale, -
\'0111 uyea o nouă şi chibzuită organizare a 
creditului ţărănesc fără însă să ştirbim 
int(lresele institutelor n{)ast.re financiare 

existente. atâl. de folositoare gospodăriei 
poporului românesc.: vom avea un m~re c.u
!'{'llt. În viaţ.a. safel'or: c.urentul sohdans
mului CE' SE' Y(l resfrînge şi asupra v":Îeţii po
litice. 

Să strîngem rîndurile pingarilor. să ne 
îngrijim şi de huna st.are materială a lor, 
căci numai astfel vom putea duoe lupta 
naţională. cu mai mulţi sorţi de deşăvâr~ 
!?ifă izbândă! 

Cazul fără însemnătate. 
"Minciunifa de o zi" se t,ennin.ă într':un 

mod t,ra.gi-comic pentru d. Goldiş. Ohi'!'f 
ieri îl mai asigura ()dat·ă într'o dulc.egăn~ 
golclişistă ~ d. Y erne:seu dcs~re stl1Il1a A ŞI 
iubirea sa, ea aZI să VIe cu chltanţe să m
cerce a redUCB onorahilitatea fostului său 
prim-redactor. 

AltJel. ceeace prevedeam. d. Goldiş de
clară afacerea de ,.absolut fără o însem
nătate". 

De unde să aibă vre-o însemnăta.ţe. E 
vorba, acum doar de d. Goldiş. "Aface~ea" 
avea importanţă, numai când amicul său 
Cehan, fost corector al nostru,. eoncodiat, 
fără "asigurările noastre de stImă ŞI 1U: 
bir~". şi-a vândut proza sa murdară dlw 
Goldiş. în care-şi bătea joc de, d. Bocu, 
pIăt,indu-i insolenţele după caht.~te: cel~ 
miei cu bani mai puţini, cele man cu baru 
mai mulţi. Ş nenorocitul putea găsi o ex
plieaţie. O. atunci "afacerea" avea ~u nu
mai import.anţă~ ci era ext~o~ de !n.~er~: 
sant.ă şi amuzant.ă. D. GoldlŞ ŞI an:l~l~ S~! 
se stricau de râs asupra "de:svahrilor 
mE'r(~enarului. 

Cazul dJui Vernescu, nu ştim încă dacă 
va avea ori nu vre-o importanţă, una in
contestabil are şi pân' aeum: acea d~ a 
răSbuna într'un mod crud armele nelOIale 
şi neoorecte cu care operează d. Goldiş în 
viaţa publică. 
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Scrisori din Bucureşti. 
Vestitorii iernei. - Umbre şi lumini. - Ginduri 
de toamnă - lu mijlocul firei. - Carnetul uuui 

hoinar. 

Bu.cureşti, 16 Noemvrie. 

De eflt("I.'a zile ce,rui s'·a inourat. O negara; 
deasă. r~e, :pooomorîtă s'lQ ltl.sat peste ol1at;lul 
până leri luminat de soarele blând de toamnă, Pri
mele zi~e friguroase, cari anuntJiapr()pierea ieruei. 
In paT<,.uri se S('utură ultjmele peta]e de crîs:wn, 
telllf'. {'ari până deunăzi rideau vesele în ,lumină. 
Nimic mai înduioşător decât un strat de flori 
pe,'lte eare a căzut brll111'a ca un Hnţoliu strgVezlu. 

~imic Imai lllJ().uioşător ca. un strat de f}<>ri, ce 
nl0T într'un IpIal"C ţl1t.'Jtiit de vânt1JJl toamnei. 

Străbaţi cărările CişmegiuJui şi în S'uflet iti 
-pătrunde fî{lrul trist ra:l singărătătii. Arborii g'()i 

de frunze Re aplead trişti" în bătaia vântului. Pe 
lac pJ.utcsc frunzele <Căzut.e, şi, ca O amintire fru
mOl\!.<lă intr'un suflet nlOho~t. o lebedă se -plimbă 
gânditoare dela un mal l~ aJtu1. Se o-preşte din 
<'Îmd in cÎmd. dă ohoaită din ·ari-pi, farce să răsune 
pu~tlul de cl'auţănit1.l-i st.rident. măreşte parteă 

melau<,olia <lin suflet. 
Pe astfel de neme imi pla'C'e să lpornesc hoi

nar. Să ~omesc dep.aMe. să la''Jora..şul in urmă, cu 
zbuciumul lui, cu patimile l'Ui, eu 7Âlfwl lui. De
-parte. 1\.'<.'.010 Ţ)C câmvul presă.rrat cu diamantele 
toamnei târzii, par'd înţelegi mai hine .suapinm 
,'lplendo.arei, care se duce. Şi pustiul din sufletUll 
tău se înfrăteşte cu :a;c-ela din fire. Iti 'Pare că 

azişti Ia l'l1Jl1ormânt-aTea cuiva oare ti-a fost drag. 
Şi te-ar nru.."tM conştiinţ.a o viată întreargă, de-ai 
pregeta să-i mergi până la mormânt. Şi ceprie-
temă dra·gă nee,ste nouă tuturor natura. Ne-a adus 
noptile de rrrimăvariE <'11 cântooele de !priveghetori. 
N e-3 adu.s verile reverii, ne-a .adus netMcrnikita 
poezie a lmei toamne bineouvlÎntate. Şi acum se 
duce. __ .. j 

• 
Ce mă face să Mriu acestea ~ Mărturisesc că. 

lirisml11 într'o cronică U'u'şi are rostul lui. Şi eu 
toate aC1:',,,tea ... Stăn.d "eşnic intre aoelea.şi patimi. 
simti ne'lroia. de a te rlll)e din mijlocul 1<>1', de -4 ta 
regaBi pe tine cel dealtădată, copilul munţilor cu 
creştet.ele încol'O'Ilate de nouri, copilul cod ril(lf, 
care înţelege ce şoptese frunzele câ.nd ,adie vântul, 
ce :povet';t,eşte iav()l'ullimpede ca cnst8,lrul. 00 6pune 
stropul de ploaie în cânteeuJ lui. 

Intâlnind la fiecare colt de stradă reclama. 
doml de a ajunge, ,auzind in fiecare clipă! WPOfO

văelile celor atât de muh incântati de 'Propriul 
lor eu, tu e-.a.re in copilăria t.a. ai învă~at să'ţ,i Un
-preuni cu evla.·ie mâni1e şi să te închini, vezi cât 
eşt.i de străin, cât de ma. .. cat-ă e lumea t8~ta, ca.ra 
cu lips-a-i de ~mflet aTe !pretentia de a fi repre
zent.ata. color multi şi buni, 00101' cari ştiu să 

c.readă {lisă nădă;id'Uiasca\ Mlor cari t8.U un suflet. 
Câtă dreptate are looii in. 80ri604rea &a în ver

suri, pe care o adre~ă lui Goga. La. noi e mai 
bine. La noi !\unt mai 'Puţ.ini actori şi mai multi 
oameni, La noi nu se jo.acă roluri, ci se tră~oo ., 
na:tă reală. La noi nu sunt oena()luri, unde indi- '\It 

vizi~ c:a.ri până ieri nu a'\'e.au UJlulpentru alt'Ull de
cât cuvinte de ocară, a.eum B8I soe extazieztl într'o 
însufletită admiratie mutuală. La l1iOi visul poate 
să inflorească, şi, chiar dacă se aude zuroitul de 
lanţmi şi pocnetul ·de puşcă - d~te in zare 
flutură alb şi curat stindardul libertăţii. Noi 
avem un ideaJ, .pe oare'l putem mai bine preciza. 
La noi simti mai hine că vita,ţa .alfe un rost, ştii 
că inainte de toate eştiU11 soldat. Un soldat al ce
lei mai sfinte idei. Un soldat aJ. libertă:ţii şi la 
luminci. Câtă drepta.te are Iosif când ii Bcrie lui 
GoguL să ră.mână acolo. 

E drept d in timpurile din 'Urml ti la Mi au 
fost aleşi de un J)QpOrintreg al lupte :pentru liber
tatea gândului. Da.r faţl d~ aIOOŞtj.a 00 'POţi avea 
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it un ~1dânc sentiment de milă? Intrucât sgo
n] ec'! fac !anumitn yietăti pot Ră (}preal'ică ('io

lin ia în sborul şi cânt.c{'ul ci cătrăRoare ~ Câtă 
lui iirtarc dc,la noroiul patimei până la înll1timell 

It!'i aetuaJC'! Câtă drol'ipbire între aN'ul de 
ia. ie al celor ce arUll('ă săgeatJa, calomnie.i şi 'in-
ra; , m,lt'('ţul are a! CIlN'ubcului ('lare împodobeşte 
nI untul ca un nimb al biruint.ei! 

j- • 

n. ~i acolo denarte. în mijlocul firei, eare I'e 
11- ge ineet, fără de sgomot, după a cărei strălu-
Îl. nu se varsiil lacrimi, te simţi pal"di mai bun, 
n . blând, mai înţelegător. Am cetit undeva () poc-
1. din (',!He mi-a rămas în minte () imagine lu-
e Doasă, Apune soarele. Şi umbrele sc întind 'Spre 

să'rit, dese şi pline de fior. Acclf.'aşi umbre 8e 
ridica m;lne, pc ceruri şi vor străluci în pur

r de ':l1lroră. Aşa eRte şi cu sufletele noastre. A
eaşi umbre, oa'ri Înelipe de durere ne întuneeil., 

ina,te ,de o rază de nădejde. V{)l' străluci odată 

P11rpură de "Vis implinit. Aşa e în viata firei, 
viata singuraticilor infJivÎzi şi în viata popoare
. Dinsus'PinuI de azi se Va înfiripa mine marşul 
triumf. Din sângele văl'S'at azi fără de nici o 

nil, y,arăsări mâne fI.oarea. libertăţii. Şi, poate, 
;'n actorii de azi 8{) vor forma oamenii de mfmc. 

Şi aeo]o, în mijlocul firei, (',are infiloreşte şi 

~ntă, Cia,re vede că-i bate cloouil din urmă şi tacc, 
r'eă înţelegi mai mlLlt că fiecare ra:u îşi are şi 

ărtile lui de bine, cari de rn11lte ori te fac să bine
cntezi pe eo! ce ai crezut că nu ti-a voit deciit 
fiul. Daeă v iata ar trece lra fel în fieeare zi, ne .. ar 
.ide monot()nia. Dacă toţi oR!menii ar fi la fel 

'ar mai exilSta nici un farmec in viaţă. Dacă toţ,i 
r fi bnni şi cim;tit·i, "Virtutea n'aT mai avoa nici o 
aloa;re. De-ar fi primă\~ară veşnÎew. ne-ar omorî 
rea iute farmecu-L Dacă tn.ate gândllrilo ni-s'ar 

,mpliniatunci vrem, fără a fi nevoie să luptăm 
in greu pentru rcalil')area Jnr, n'am mai simţi fio
ul bucuriei triumfului. Dacă ni-s'ar adu-cc veşnie 

Il.'menele, nc-am trezi în rîndul lazwronilor stilipâ
~iţi de eternul f,armiente. Şi c~md ,stăpânul ce ne-a 
,încredinţat talanţii, viaţa, ne-ar eere 8o.coteala de 
nednicia no,astr!!., n'am oşti 'Ce să răs.-pundem. Şi 

. cân,o cei cu dD:r de muncă s'ar întâmpla I8ă ,al"late 

cii. n'am făcut nimioa, ne-<am trezi inventând vre-o 
'j)Ov('\.<\te aşa de potrivită !J)entru a ·compromite 
gI<>riile uşoare. .. 

A~a gând~ acum, în dimineata ;a.<;ta 'Poso
morîtă, rece şi neguroasă, când salcâmii do.",hră
el.aţi de -pOOoabeJe lor îşi înaltă 'Crengl1e. ca braţe 
rugătoare, spre cer, ,cerşind par'e.ii! o 'r.a,ză de lu
mină. Aş.a gând€OOacum ~i ,&şra: wm gândit de 
multe oră, Şi, dadi Însemnez gâThdurile ac-estea, e 
oă am impresia 'Că le scriu unu} prieten, care mă 
înţelege. Unui prieten! Esufletul nerumului meu 
atât de n{)ibil, atât de generos, şi atât de prieten 
Il luminei. Şi, dacă le înoscmnez, 'o {·ac pentrucă 
fi '{lI aşteaptă de atâta vreme ca umbr€!le, ce s'au 
lăsat de veacuri pestedânsul, săi 81~ară odată in 
itrălu'Cire de ~armoTă. 
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nuf dr sfântă datorie :~ă o aprinzi cu tot fo
cul inimei !Jtale, care palpită pentru. neam. 
Fi {line, rit.l'cgia 1.'rerrnO'i[or de azi trcblLie 

Autontl n1;,plI7t,<ml1â din Nr. 24·J al "Tri- (>11 toatp (lcr>strf! sc1. nu te facă sit 'uiţi niâ 
bunei" relatii' la scri,soarea d('schi,~(l ce (Ii 1 Dfa, e/'i .... scopul poate fotnş scuză uneon~ 
w!rp.'wf O-ta Il/ai Goldiş - sunt ('1/. t mi.if()arele: ~u urnwlc (~e ne loveşti. ne (l-

8i pentru eri afirmoţia "mincilUwi (1'1'- I părăm. 8i dac(/. lJta, care ne faci panteli
culc la l)/'utocol" te p/'I'dispuneîn paroJ:is- tmmi, baudiţi, tâlhar-i, într'o complectă ui
mul demânil' ce se s/'lÎrcol.cşte În rîndurile fa/'('. de sine, tIC spui cl'i eşti surprins de 
laconice din "Homlinul" de azi, la acuzaţia "tupeul" nostru, pe noi dela Dta 1W ne mai 
că ,,71rilJllna" ,,8(' id~'ntifica cu deputoţii şo- surprinde nirnic, 
~.ini,şti ai Camerei coaUtionist~, cari ştiind, [mi mni citezi din accl articol al meu, 
că eu (d. Vaida) am citit versurile cu pricina, următoarca fraza: .,X'am dori sit ne rMuim 
tOt1lŞ au adus Iwtâ.i'Îrea că nu le-aş ti ce- definitiv eu dsu, c.(l('i penr.ru aeea:sta îi lip
tit" - nUL simt dato)' s(l aduc o rectificare «(·«fn '"t 'lI] i " It t r. It' d ,~ '7 ,te Şi C }rtlJ. , <. sa t. lIlsua . p'--" IlHI \1, ar 

acestei acuzaţii a D(a!e. nil ne aducem amintc srt-şi fi susţinut vrc-
Su, clle Fllida. IIU cu deputaţii $O/'i- odată bilrhătl'ş(n Hf'llZ(>le". Afirmaţia (1-

nÎşti ai Canwrei coaliţiollisf(> ne 1'dentificiIm cen;;fa () Înt-:(I!eşti cu 'lI1'I)/(ltO(/j'('(/ obse"f
azi ('(Îlld sustinemmincillllQ 1)CrSllrilor dtale ratie: 
cu pricina, ci C1/ amicii dtale d. V. Ooldis. 
şi d. lh. Stefan C. Pop, cari se aflau. Cl~ 
d t a în C amI' 1'((, şi erau în măSl/.1'â. prin U1-

m.are a CU1lOa.,'it('. adev<1.rul mai bine decât 
noi. Afirnwţin 1lOQ8fl'ă "eu 'l"nineiurw de 
care a trelruit odir/ioar(/. .~11 roş('ască un 
n(~am în treg" - esie nurnai repetarea (L

lirmntiilol' arnicilor lJtale intimi de azi del. 
Goldiş şi St('/an C. Pop. 

A cum cinci ani, când cu chestia Vaida 
din Cameră, o repet azi din nou, pe cuvân
tul. mCl~ ~~e o]~()(!re, ceea ce-ţi poate proba 
toţz armcu mei din A rad, dacă dnii sus citaţoi 
al' ateu curajul să tăgăduiască - au, venit 
în redacţia noastră în timpul nopţii, dd. 
(}oldi,~ şi Pop, cerîndu-ne in numele dis
c~'plinci" m~ numai să nu-ţi lwlm. apăr~rea. 
CI, e~p,resSls vcrbis, "să-i dăm în cap" 
h~t .1 aul.a, care a fâcut cltlbul de 1·uşine. 
C(lCI nu-'/, adevărat că ar fi cetit versurile 
şi da.' Ilşii, pe un oln carc mint.e, nu-l pot 
susţme. A m spus amicilor dtale de azi, că 
nu le putem împlini acrasUl CC1'('re, dirn
potrivă că suntem hoWrît.i chiar să te sus
ţinem în ori ce împrejurare, cu toată ho
tărîrea, căci ori cnm ar calilica dilnşii pur
tarea Dtale, scopul poate totuş scuză u
neori mijloacele şi minciuna, dacă em, nu 
era decât un e:rccs dc zel greşit pentru in-
teresul cauzei naţionale. • 

A doua zi, dacă ironia împrejurăl'ilor 
de azi, îţi poate îngădui o mai bună adu.cere 
aminte, ai putea să-ţi însemni în treacăt 
dle Vaida, că adcrarn atitudinei Diale, 1n 
Ir:untra unei entuziaste telegrame de I1?1i
cztare, pe care ţi-o trimisesem înir"una din 
ip01'nirile sincere ale sentimentelor mele 
faţă de Dta şi laţă de cauza natională. 

A treia ori a pat1'a zi, erau în A rad să-mi 
'ceară socoteall! martorii dlui Frâncu, pe 
care tot dint1"o asemenea pornire, îl ata
caM'm pentru Dta. 

Nu se ptltea ca acest devotmnent să nu-şi 
primească răsplata sa. Era prea sincer, prea 
pătima,~, prea orb ca să nu-i urmeze re cu
lloştinţa din parte Dtale, recunoştinţă care 
n'a în târziat mult. 

Astăzi stmtem puşi faţă în faţă în t~âl
tom'ea unei duşmănii aprige pe caore ai ti-

.. AcP(l:;ra infamie (\ \Tl'(]llic{l df' bandi
ţii eOlldeiuluj, cal'i pru~tituiazit zilnic în 
,.rrribuna" limba rom[mcască. DacA ei nu 
oorcsc să se r{lflliască definitiv cu mine, 
doresc să mtt răfuicsc eu cu cltlllŞii. Ii pro
voc deci, pe dnii Bocu şi Schiopu să-şi do~ 
vedească a:firmarua calomnioasă, ori să 

reCl1'l1{)llS('[L că jnsulUllldu-mă şi calom
nii'tndu-m{t pe mine au fost. victimelc unei 
nefericite Iorţe majore, a obiceiului lor de 
a minţ.i, calomnia şi mist.ifica, in care caz 
o sâ.-i iert, după ce "l1tlravul din fire n'arc 
lecuirc". 

Nu ştiu, dacti vri COl/sidera WI caz de su
/iciclI t pent l'11-t1l d 1'C])tăţi re a deela raţiei melc 
dr: sus, dar pe acesta, dacă-mi elai 1'oe, ţi-l 
prezint. E cazulîntâ.mplat cu mine, ca're a 
făcnt atâta râluă şi core reapa're fără de 
l'oie mrreu ca o rrwstrare,în desfăşurm'ea 
nenorocită a ne În telegerilo-r dureroase dc 
aZI. 

Dta ţi-ai împl'um.tltat atunci, numele 
şi aureola neştirbită fură pe vremea aceea, 
la, o adct~ărată campanie de calomnii şi in
sulte meschine, impotriva mea. 'Poate 
murdăriile intrigilor odioase, cari se fâ.ceatt 
aici in .ti rad, din motivc desvăluitc astăzi, 
cari n' au găsit pe cutezătond să, le ia asu
pra-şi, lJomniata cu un trist curaj, dar cu 
o şi mai tristă lipsă de simţ a răspunderii, 
le-ai prim.it asupra Dtale. Nu vrem~ să in
sist aci asupra părţii politice a acestei cele~ 
bre afaceri, căci acunt ne interesează par
tea pur personală. 

Ei bine, care a fost atitudinea Dtale ca
valerească în împl'ejU1'a1'ea aceasta? 

Constrîns de potopul injuriile Dtale, pe 
ca1'l~ n' aveam nici putin ta să le controlez, 
in Jelul cum binevoiai să le împrăştii în 
dreapta şi stânga, ţi-mn ce'rut repa1'aţie ca
vale l'ească. 

A tunci însă Dta, sub scutul unei al'isto
crat?'ce gmtitudini, mi-ai spălat onoarea în 
faţa întregei opinii publice româneşti cu în~ 
găduitoml verdict: că insulta nu a fost de 
ordin pcrsona.l ci poJitic. M aânimos ca tot
deauna, generositaJea ţi-o rezervase-şi laţă 
de Dta însuti, nu, faţă de mine. 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI , 

Văpsire de haine. Curăţare chemică. 
) 

"KRISTALV" Spălare cu aburi 
I 

Qozmos6gyar, Kolozsvar, PaIyaudvar. La suma da pesta 10 Cor" pachetul sa retrimite francat. 
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A H.-.I.tost C'u acela care te-am ieriat a· i Aşa ne preţuieşte azi·pe noi societatea! 
. 'd ţ" '. v b Hi şunt o mulţime de caznri de aceste. Spora-tuncl pentru. C011S1cra .1a ~llperlOQ1a a tt- l' '1 ~ 1 I d' t' . . - . 

• • •• ." _ f le (e tot ORte n ll'lna,UJ ce Of ISll1ŞI ŞI saraC), 
11e1. Hl te/eDen, căn cram fOCnîat m fa/a; {'ari de 00 mai întâmplă să fie dintăreţi sJ.abi (ex-
ca!r~p~nf('i e!ect01:alc şi m'.am rcfras ~u. sa- ; l~rieIlţa .n<:-~ donxii~-o <Iose ori), or.i ?ăr~ ca
(~T.lI1CIU1 .. persoane. 1 Hl.ele, dl~l. c.alea fllrl'e~ })- 1 r:era~ orI. ~Ş.l d,llt' .VIaţa. ce~~r 4,ll:1l1 ln ~C~n!URr) 
tale, cal'(' ne.'wcotea tot . .fIresc era, sa se 1 (·~lt. ŞI dupa ab;;ohar~ lll .. tca,m~ll IleferJ(~~ta po-

"
acă {lill/ÎneL si mai cvrÎnd sau mai târziu să : zlţle: In b"Cnere, cet~lenll n2-1ccI aCa(~emll R<luc 

- F..... eu 8me o dl~fe('t.uoa.sn t'ultll'ra generala, ou ooa1.e 
se dl'sfram(' lIcgnra mlamnlor cu care mHH' {'ă pedag{lgiile sunt 8ocotit.c instieu-te de specia-
('Oj)('I'I'Q numele. lifafe. ţ;i a('esla ar şi trebui să fic scopul prim, 

J)upâ toate aceste eram ori 1l'U în drqd (~le aU Îw,ă o luptă prea lIlult pont-rn înzestrarea 
.<;â alirlll c?Î Domniata insulti, daI' nu-ţi sus- ~·u cllnrn;:t.illY) (~~ r;ultllră [/('uerIlIă . . N e mai lufmd 
tii l)(lrl)('itcşfe illsultele? t 1I~ Rocotlllţa, ea mtd?ger. ca,. ~o~trlJlolorv pOl:la~o-
- J) v '. d 1 t f 1 gwc redamă cea mal t.emellllca eultura. Astfel 

aea 1~ at'cam rep~u aces a, a:: ape i se J1are o naivitate a ,~i propune Il(~estor elevi: 
Ia e[t\,i1lcrlsmul Dtale mtegru, susţn Dta I psihologie, logieă 9i filosofiile hu: Housseau,I'e
în faţa hmH'i jnhegi, aCllzele, al căror ecou I Btalozzi, Hazedo", Locke, preeuma tuturor oob.r
te-ai {(leut. anul trecut la adresa rrwa şi în lalţi savanţ.i ai lumei. 
r.pmeiul (··{u·ora. jertf('ai inh'resple naţionale, . l!ine, m<~nualele d~ ş('oală a~·a~n.~ate şi scrise 

. t' l' d .. t l~' . î Intr o furma de aOuurat., exphcanle olare ale 
p~mt ru ll~(~ l~CIl C a nu-ţl s ,a a. atun n profe_~oruJui te fac să il1~logi pe lIU moment oole 
VUl ta pol~tIea.? ., î mpărtiişite, dar intDloclul tău IIU ltwrează mai 

Pretwd areasfa din partea Dommcl departe, nu 10 poate lega de ideile proprii, 11U 

'l'alc ~i O cer ÎlI mod imperios aceluia ('are te PUIl{) pe gîuHluri, nu-ţi poti ln:ml;\i tăria oon
arc b~m!Onlia de a mă ierta a doua oarc1 villgcrii în eole învăţat.e. CrlX'J'Id nu p{)ate p~stra 
1 . ~ t b v • ţ t· .' astfel impr(i8iile slăbuţe, jur t'll nu te alegI cu ( Ulm ee a ani. Ullacoma a pa rona VI ,. '1' 1~ . ~ t l' d' . . ~. , . ~ IIlIIlwa. lt I-s{) (a O{~azlunua 'sa s !l{ le.z In nou 
OI:fI~llllll .. (lnI1CI~(H· sm l'l'edltar.ca m:şe[easca psihologia şi din dat.a ee-am luat-o la mână, llll 
a In/al/wlor odIOase, ce se debzteazQ pe soco mi-am mai putut abate atent,iuJlea În alt,ă direc-
tea/ a 111 ca. Car ale ris JIl ulu i, Domniei 'P ale tiUIlC, vilnă n'am is-prăvit-{), atitIa farmec m'a 
:w/ieit acum, În/a/urarea ol11ll1ui de paie euvrins tlj~l {1~slogarca, atâwr probleme. veşnice, 
~ d ~ ~ I -' d . ..• . t ean tm'TIlRl 'pnn apru<pwrea lor stau atllt de de-
In aratu· carula $(' O,'H'SC mlşeu, 111·Qll1 ea l' 1 t ~ CI' f t tI v. 

f 1 • • • O )> ... parte le .J Ut cea ,a eOUluna. uar lip 1 , ca 'n 
1 TlbHI~alu/ul ~m radea mar~. I'ut~n că: semiuwrii se('ţia teologieă de C!îtevli deeenii a per-
'lIU e l1mpu1znerdllt, ca Dan/riia 'Pa sa POţi CU1'8 o vietoriQasă oale trebuie să ne îndemne a 
sust,iue cinstit şi pc laţ.â, dar la 'Tribunal ridica şi ~tia pedagogică la acelllş nivel, căci azi 
acum, alirma(iilr pe cari şi aşa·fi placr S(1. ~eoşti doi fadori au ajn~ls la egală î~dreptăţire 
le [aRi să le înţeleagă alţii din rîndurile III .mullca {'!C o j)Nsteaza pentru lummarea ob-
,. ŞtCl 

Dtale. :] 1" . 1 '1.---1 t' 
'v." . ·~a teo ogw tie prlll10SC numaI e CVI al.mU ven~I 

Or~. :Ioc(: ~HI SIl8tU. aceste ~(~u~.e, crezi ai şeoaJcimodii. Avem o m.ulţi'me de pr~ţi cu 
})ia ca 1II tra. In datona demnttaţn Dtale, teolugia superioară, ·UU oormlIlurea cursul'llor de 
de a da satisfacţia c1lrrmtă, nu. adl'ersaru- filosv:fie ţii drepturi şi poate nici un învăt.ător 
lui polii.ic , ci omului ponegrit d~ Domnia abso!vent ":1 pedagogiei sUJpe:i()~re: ~ă u~ fQ.mbi-
Tafl1ră 71ici un temeil ţlOr~ulll ma~ mU!l~ ?entr~, Cl~rIera ŞI, l~I1BUşmd.u'Jl~ 

, ~ d r' 1 ~ , . [" [devlZa "pnn no~mşwe sa ne aTutam o bro.. .. la 
8pcr ca '. 'alfa ma va w'/,re( l/1n ( (' un doritoare tie Îlluintearc, Să aecentuăm prin Întru-

I'ăspuns. nirile uOlUitre şi prin presă necc. .... ităţile noui, ce 
Arad, t Dt'(,(>Il1\Tie 1911. ni-le impllnespiritul vremii; ridica'rea pOOago

Sever Roca. 

CroDicl şcolară. 
Indrumărl pentru o directIe mai prac

tică a Reuniunii noastre. 
De Traian MaIEU, înT. 

IV. Noui tărâmuri de muncă. 

Pc lângă lucrările metoJica didactico, discr
.tanţii n04Ştri ar trobui să dee o mai mare Însem
nătate pregătirei şi culturei în vii ţătol'li'lui , vieţei 
lui sooiale Iji artelor, îndeosobi literaturei şi mu
zicei. 

Anunţ cât,ffi'a tomo din cole mai marcante. 
]. Pregătirea prealab'ilă a elevului de prepa· 

~andie. In ţara noastră ,absolvarea dor 4 ohae 
medii îndreptăţeşte la primirea în pedagogie. Nu 
v'~ţi pus nici când Întrebarea: capitalul.de ounvş
;tinţe şi vnrsta fragedă de 14 ani oorăspunrlc oare 
seriozităţii pe care o ,re-damă r;.tiinţeIe pedago
.gice? Chiar şi mai rău. Până mai <,-âţiva ani :in 
urmă arproape toţi elevii erau băieţandri numai 
~'U şooala din sat, cari dovediseră a:plicări pentru 
"trană. Chiar şi astăzi .<I(l IlJai primesc cu pl'ogă
-tiri sub lege. Dacă luăm sub cercetare contingen
tul celor cu terminarea în regulă alor 4 chse gi:n
naziale sau civile, nu vom rămânea nici decât. în
cântaţi. Vei afla aei elevii cei mai 8Iabi, cu clase 
ropet.ate, cu mnlţimea de coreeţji prin te8timonii~ 
elevi, cari n'au Î1l'drăznit a piişi în gimnaziul 
supOl'jor, precum şi naufragiţii tutUTor cariere
'or. Dacă vre-un intelectual de-al nost:ru d(>J!.\(~o-
1)()·re la Rate UI1 c()lpil~ cu aplieări de eântăl'et, 
haid ou el la preparandie, că-j bun de das('iil! Şi-} 
JlI;.;ă <1(' multe ori <aeolo, fără nici o Îngrijire, pe 
t~apul dirOi'torului, (~al'e din milă ml-l poate da 
în uli\:1_ ~ Il >le mai Înl reubîl, are oare :;;i oolelalte 
eapaeităti il1teleet11alc '! 

-
--~----

giilor la .rangul de academii şi absolval'C3 liceului 
<.~a firească <-'Oll·ditie pentru eandidatllI de învă
ţ~ltor . 

Toate deducţiile ce se pot. trage din frărnân
tările vieţii ooci.~lc universale de azi ne ara.tă, că 
viitorul cel mai apropiat este al şcoalei poporale, 
care mUlleoş;te pentru troZÎ'rca lnaselOO' la con
I;ltiinţa de om. Intelesul vremii să-I spunem şi a
t1lUCi, eând alte specii de învăţă.tori din astă 
ţară nu ar faf&<>. 

J n istoria de mâne a şcoalci, să îneerciirn a 
.scrÎeşi noi o pagină. 

l>entTu a nu lărgi prea mult cadrul aOO6t.cÎ lu
crăl'i, amin1tese în treacăt încă câteva teme de lu
crat - fără a mă extinde, doocamdată, asupra 
tratării lor. 

2. lr~tr'U(J.rea şi edi4earea candi,datului de i,.. 
vătător. 

3. Prt'm.ul pas în viaţă, alege1'ile de învăţător. 
4. Leafa învăţătorului în raport cu pregăti.rile 

şi. numea ce o prestează. 
5. Cvartirul şi supraedificatele. 
6. Grădina şeoalei, grădină de model. 
7. SaZa de. învăţământ şi i.giena ei. 
8. Elevul: psihologia copilului. 
9. Frecventaţia şeolnră . 
10. Cariera de onoare a învăţătorului., alegerea 

lui în diferite corporatiuni, ctnstirea morţilor 
noştri. " 

11. Lucrări din domeniul artelor (a literalu
re.i şi muzicei îndeoseb·i). Aci aparţin şi lucrările 
istorice. 

12, CII e~<;tia aranjărei de excursiuui de vacante 
pe seama învăţătorilor. 

Iu aceste cât.eva puneta am de..'!cris aproape 
tot eereu1 nostru de activitate) afaTă tie obiectele 
atât de desuzit,atc şi până uei. (Metodă, dis'~i
llIiuă, a{;tivitM,e extratj(.'.olară). 

V. De Încheiere. 
P1'in acc.~te obscTvări n'am urmărit nICI un 

seop aRcuns, ci singurii dragostea de a vedea. pros
pcr:îlld această illstituţi une: Iwuă atât de scllrnp~ 
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m'a lJHI{'Tlmat să-mi spun părerile aici în public. 
De d.ouă idei principale am fost dilăuzit. Iutili: 
[nt.electualizllrea vieţii noastre publice în -t:o·tte. 
mallifC8tatiunile ci, ceea ce ni-se impuno de • 
capit.ală ch~tiune de "iat-ă) cum pc toate tcrenole. 
ţii aîei. A doua: TiI1~lJ1dll-SC cont. do toale trobuin
tC'le lnvilţătorimci, HeUlli f\ll1ea luând o direcţi. 
mai pra('tică şi astfel ajut.ată de însnfleţirea gene
ralii, \'u putea d{'~volta o mai 'l'odnieă aetivitafllr: 
în illt-esul binelui comun. 

Be pot, duee la Înd(~plinil'C aC'.este idei şi î. 
('arlrul Htatut.e!or existonte, dar .. Bcopul" (l:) 2.) 
ar trehui mai pe larg explicat, ori eventual modi
fieat, l~'ea ee inei! o proV(x!e § 26. N'am dei!fă
şurat .ilt,eagnl roş al ră'Svrătirci ş.i .mnt eol mai 
maro dll:;,mun al gălugiei Il(,~'l:lbllite, Am spus .• 
vorhă do (\ltTll să se ci rellgă ici şi ('010. Am Îrwer
('ut HA-mi pîl:-;trez obiectivitat.ea: n'am 'Pus nimic 
în eÎtrea nimănui şi n'am zgîllldărit r<anc, din cal'i 
Ră em'gă Rânge. De.<;tuIă vlagă ne mistuieşte făa·~ 
niei un foloo pe l'clălalt h..>ren, "ă ne forim do mi ~ 
atare impas, Am eca mai mare înerodere în COll

dUl'-ătorii de azi ai Heuniunei ~i - îndeosebi ._-
in mâuile lor depull neînsemnat.nI meu prinos. 

Vin parte-mi am firma oonvingere, că am voii 
ce\'a bun, eooa ce Îmi servt'>ite ilpre deplină m.ihl
găierc. 

Răsboiul itaJo-turc. 
Faet' mare senzaţie ştirea publicată' 

în llUm~hul de Ien al ziarului vieneio 
"B<>iel!RIK)st" din part.eu. corespondentului 
StiU ]a Homa, despre ieşirea Italiei din rrrl
pJa alianţrl.. Halia ,so vede imlemnată la. a
eeflt pu~, în urma atitudinei duşmunose a 
diplomatiei şi presei germane şi austriar'€, 
munifesl.at ă cu prilejul actualului eonfli~t. 
În rpurcia. lşi va păl'rlsi da]' v('(~hile alianţH, 
jutrâno in tripla t\I1t~·nt('. 

Eşirea. d{!şi lH'c:()fil'mată dar şi nedf'B
n~iIlt~t.{l (~ produs man~ sPIlzaţ.i(' în cercuri)~ .1 
dm \ l~n,l. ,- ( 

Italia iese din tripla aliantA. 

Ziarul "Hei{~hsp{)st" ;publieă la loc ac frun.t. 
în nThIllărnl er~ll de ieri următ.oarea <:orespond.enţă~ 
trinILi.~ă din Homa: 

"In zil(lle din urmă au fost ITrai mult .. 
convorbiri, la cari s'au discutat viitoarele 
demersuri ale Italiei faţă de statele aliate. 
Ac(\st(~ eonvorbiri s'au ţinut în urma pro
punerii ministrului Franţei la Homa, (ja, 

Italia ~ă icb'lă din tripla alianţă şi să se ală
ture (,Iltent(~-(~i triple. Ci uverllul italiana 
primit propunerea., intrând chia.r şi în dis
cutarea pundelor ma,i de import.anţă. ln 
ee pl'i\'('Şte chestia balcanică ItaHa va ră· 
mâne şi pe mai departe pe aceluş punct 
de vedore eu Austro-Ungaria. 

Ministrului de răsboi nu i-a trebuit 
multă argumentaţie" ca să cflştige guver
nul italian propunerii sale. Atitudinea dl
p1omaţioi germane şi austro-ungarc l'a a
jutat mult. Căci sunt cunoscute rcsenti- it 
mentele ce le-a produs în Italia critica 
presei germane care a trecut marginile 
unei critici ce se aştept.a din partea unei 
put-eri aliate. Afar' de aceasta Ia Roma 9~ 
crede, eă şi int.ervenţîa Husiei contra. blo
eărcî Dardanelelor a fost manopera. put~
rilor alia.te, Germania şi Austro-Ungaria 

COJnuuieatul se tenmină cu declaraţia, că an· 
tonLl sustIne {'ele t-'Oomunhmte, chiar şi in ('.azu't 
unei desminţiri ofi0ioase, 

Bloca,rea Dardanelelor. 

"Nellcs Wimlcr Journal" primeşte din Pal'iA 
info-rmalio, -că r:taLia a anns la cunoştinţa "puteri
lor, {~ în -cazul cân.d Turcia nu va încheia pac"" 
Italia \',a fi 8ilită să at.ace prin ori ce pUll(~te Tm
(!ia europeană, In urma acootei n{)te Be orede 6i 
11lItcrile V(~l' lua din nou în mâni rc-zohirea eli. 
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tmli în grabă a oonflictului. Vor atrage atenţ.ia I 
xuw'rllului ot.oman asupra eventualelor compli
.{'aţii balcanic.(~ ecpvt izlJlll'ui la toamnă în urma 
durărci ră»boiu.lui. E În interesul TUl'Ciei şă 
.f~1.lrme !l(:est.e ostilităţi zadarnice, 

" 
'rRIB UN An 

Bulgaria şi România. Am TluMicat zDcle tre-I 
eute un eomunicat als('!ffiiofieio,!mlui unguresc 
"Mag,rar Kurir", în care ~c susţinea că intenţiile 
l"Hsboinice aJe lhllgariei faţă de Turcia au fost 
zădărnÎe,ite do atitu,dinca onergid a Homilniei, 
car(' a declarat eă în momerutlll când Bulgarii ar 

Cheltuielile Italiei pentru răsboi. intra ~)c teritor tUJ'C aTTm~ta rom~mă ar trece 
Chehuidj]e Italiei 1)cntrn răsboi, s'au ridiBat DunărcJa,. Aec.<;t ('omll1li<~at ceard ş\ă-l desmintă azi 

.·on~i{jerab,il În urma trimiterii a noui trupe. Do "Budapesti 11irl(11)) <tiI cărei cores-pondent, din 
:prezcnt so află în Tripolitania !OO.()()O (le oameni Hucure."-t,j ar finvat o ('flmrorbire cu ministrul 
pentru a eilror întreţinere !'!e cheltuiesc zilnic 5 bulgar 'de [1.('010. Ministrul buJgar din Bucureşti 
milioane de lire. j a-r fi declarat ('ă HomâIlia nu a intervenit în 

INFORl\1A ŢII. 
A RAD, 1 Decemvre n. 1'11. 

DupA doi ani ... 
Blaj, .10 Noem/JTie 1911. 

Se împlinesc (tzÎ do?: ani dela moartea prcl1-
-'impurie a marelui bârbat al bisericei şi neamu
lui, canonicul A'tlgustin Bunea dela Blaj. Lovi
lura aceasta năpra~!lică a. săpat adânci brazde în 
s'llfldele celor bun1') cărora le zace la inimă pro.~
perarea bi8(~ric('i şi a 1wamului. Se părea, că sub 
impresia grelei încercări .. bă:rbatul cuvânlului /10-
Urit şi (1./ faptelor mari 'va rămânra eroul zilei 
de mâne. viaţa c{1.ruin, ca un far luminos, va arăta 
calea sprr limanul dorit de întreg poporul româ
nesc. 

La 9roa.pa lm:. nouă atât dc sfântă. se fă<:ură 
făg.ădu'in(i solcmrw, pline de sinceritate. 

Au di.~piirut.. sub impresia groaznice·i ner/()/,o
rin:, toat(', ve/eilăfile politice ş·i confP,<:ioŢ/(/le. Toti 
păreau, că întelrg. că în urma 1)ierderii acestet·Q 
ireparahile neamul şi bi.'wrica sunt as!~meneo unM 
familii. rlima8e fără părintele. ocrotitor. 

Lacrim1:le de durere n.e-au unit pe toti. 

A trecut vreme la mijloc. Yalurile s'au ['iniş
Jil; oamen·ii de aci s'au dedat cu lipsa lui, ia" al
tii au cercat, cu, 01'1: ce· preţ, să-i ocupe locul. In 
.afară de oră~~('lulunde odihneşte, în depărtări şi 

~~mai, ales. peste munti, ~:min ti~ea .lui .c vie încă. 
Aceta şlttt G})reetG. me1'1lele ş~ şttU cmsti pome

'7Iire<:t celui vrednic de rcşnică amintire. Aici abia, 
câtit'a bărbatt~ d(! inimă, C'U sentimente nobile îl 
Jnat amintesc CIt sfinţenie. 

La 30 Nov. 1U10. 'Împl/:nindu-sc un an dela 
;moartea lui Au.g. BUl!ea .. ~'a oficiat un parastas 
pentru odl:hna s'I1.fleiulu.i repausattdui. Afară de 
-eleric1-, de câţiva profC'sori şi de nepotii adorm·i
tului - din lJlaj nu a fost nime de faţă. 

La ,~crbările ).Astre':'· a trebw:t să tn'nă prie
tenul sincer ŞI: îndurerat de peste munti, d. ]Il ic. 
Iorga, ca să arefe celor de aci .. cei trebuie să ne a
ducem am·inte cu loată pietatea de nala care a 
fost podoaba Blajului - Augustin Bunea.. 

Azi deasemenea s'a slttjit un p(~rastas in ('a
pela seminarialcI pentru suflelltl lui A ug, Bunea. 
Se. ca.de deci, ca bare mi cu ocaziunea ăstorfel de 
aniversări fri.ste să cemem şi fi.1:ăm {a.pte cari 
Hlmt în lpgăt ură. cu cel adormil. 

• 
V 01' fr('.ce ani ... Tinerii. ca1·i au pr·ivit la el. 

-(:a l-a 1m .':;oare care lu,Ytt~nează şi înciilzeşte, vo·r 
ajunge ca mânein fruntea mişciirilar şi frămâ.n
tăr·ilor neamulU1·. Va trebui. să luptăm cu cuvântul 
.,i ru {apta pe-ntT·oU înaintarea popoMtl1ti. 

Aducerea aminte de Tine, este pentru noi tol-
.deauna o elevare sufletească; o întărire a. carae
"ereZat' .,i o garanţie a biruinţei ..... Ne ,~ăgeată şi 
acum. prin 1:nimă emoţiunea adâncă prod'lL.wi de 

, 'vorbel e Tale praf etice: ŞI: dacă centi s'ar prăbuşi 
peRle noi ... noi tot vom trăi şi vom înt'lnge ... 

(+) 

- Colaborator nou. Pnhlieăln ;aei la foiţ..:t, în
tâia eontribuţ,ie a noului nostru {'olab(}ratDr d. ]oan 
Dragoslav, nllH~igtul eetit şi CUlloseut din gene
I'aţia mai nouă. 

u{'castă ehesl.iune ehiar şi din simplul motiv că 
demnitat('a de st,at fi Bnlgariei nu ar permit.c un 
a,'ltt'el de lucru. Bulgaria, de altfel, doreşte în 
lla]e.<llli coa mai d~8ă\"rlr.şită pace, pc CRre nici nu 
voioşte Bă o tll1bure nici nu va permite ca alţii 
să o tulbure. 

- Triumful adevărului. D. Roman It Cioro
.gariu ,a .prjlwi:t din ŞUllaieu următoarea seri, 
soare: 

Preacuviaase şi iubite Părinte Ciorognriu. 

Dv()!tstră, ('ci 00 a-Ti suferit pe no<hoptul a
taC'uri dela oamenii îngnşt.i la suflet, fie-vă răs
plata: Aurcola împletită din razele căldurei sufle
tului şi a dragostei noastre de neam; păşi-Ti în
nain te f~'iră teamă şi ~fială, caei obştea româ
nească ştie şi va i;'ti tŞi mai mult să reducă la 
iHlcvărata lor valoare atantrilo îndrept.ate contra 
DVOluJ.tră, ~i va şti şi rU8"pl ăti statornieia 1Jvoastră, 
- şi a tovu'rii.şilor de luptă grupaţi în jurul "Tri. 
bunei" eu seop de-a duee o luptă desinterC83t.ă, 
şi eu succc-s pentru desrobirca neamului, şi ştlÎm 
cu toţii, că mai gata sunte-'fi - cu noi alăturea 
- să Vă liiHa-ţi tăiaţ,i în roată ca un Horea şi arşi 
'PC rug, dceut Bit trădaţ.i neamul. 

l"aimoţlii diseiplinători simţesc că nu-i departe 
ziua <'Ca ,mare, când obţ.tea românească V1a Îneepe 
selcC'liunea valorilor. 

Să trăie,şti I)ărinte, trăia-seă şi Înfloreaseă 
"Tribuna". Nicola.tl. Popa, proot gr.-cat. 

- Un bust lui Gheorghe Panu. Cetim în ma
rnl .,1\f işearea" d,in l<l,şi următorul apel: 

Implinind'll-se un an dela îneetarea din viaţă 
a mult regretatului Gh('Orghe Panu, mai mulţi 
admi-ratori ai defuIlctului, au luat iniţiativa pon-
1.ru formarea 'Unui comitet care să ridie..e a~tui 
fiu iIllstru al Ial;1u]ui, o statue în mijlocul ora
şului în eare el ridicase steagul democraţiei şi 
pe care el l'a reprozcntat cu atâta strălucire în 
IparlamOllt, :până in ultimul .Jmomonti ·al vietoi 
sale. 

Dacă arest. mare Riimănăt.or de idei, căruia 
ânt.reaga democraţie ronnână .datoreşte at,ât. de 

mult, e (} gJorie naţională şi nu numai a I~ului, 
noi ioşcnli avrun în primul rînd datorilll de a-i 
ctcl'Uiza lHlmele printr'un monument demn de el 
şi demn (le noi. 

In vederea a('ostui 6e(}p~ facem atpoI Ia roţi aceia 
cărora e Sl'ump numele lui Gh. Pann, să adreseze 
ziaru lui "M işcarea" ade~iunile lor şi atunci, câ.nd 
a{'l"!!ita ll'desilllli se vor aduna într'un număT :n-
1iC'..f\t.ulăt.or, semnatarii lor vor fi convocaţi spre a 
organiza un comitet însiiTcinat cu adunarea mij
loacolor şi cu ·'t.oate lucrările premergătoare. 

- Dinastia chineză o pierdută • 
Din Peking se tclegrafia2:;ă, că familia im
peria1ă a fost s{[l.tuită de Juanşikai şi de 
alţi credincioşi ai curţ.ii să. se refugieze sau 
să se sinucidă 'În mod dt}mn de oareco cauza 
dnastiei este perdută. 

Yuan-Bi-Kai, în numele dinastiei a ce· 
rut ajutor dela puteri contra rcvQluţiona
rilor. Provinciile P{1ciJi şi Siangfu potns
t.ează cOIlt.ra acestui de-mers al lui YU<Ul

Si-Rai. 
Şt.irile eomunieafe de consulii din Han· 

kau RJllm că t'~'lIpdc impărăt.cşt.i au' luat 
Ol'<lşu] Ilanyang, după () crânecnă hlptă. 
S(' crede c[l yevollltillIlea va pierde p0ste 
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câteva zile ori ce impotanţă deşi dcsorru
nele pot încă continua multă vreme. 

- Luarea Grivitei. Din Bucureşti ni-se acrie: 
"Liga C\dturală" se(~tjiunea Bucureşti, organizează 
pentru zina do 28 Noomvrie o mare serbare la A
teneul }toJnân pentru comemorarea zilei de 27 
Noemvrio. 

D. Tudor ;Pope.scn secrmarul secţiunei Va 
vDrbi despre puterea noastră: arm/8.Jtă in 1877 I?i îll 
timpul ,defaţiî. 

- Demonstratii franceze contra Germaniei~ 
Din J>arisse anunt~1.: St.u..denţ.ii bona'part.işti au 
tinut Luni o înt.runire, în care s'a discutat asu~ 
pra convenţiei franco-germane. După Înt.nmirft 
Rtllclenţii au ieşit pe buleyurd. stirgând "Jos GeI'
mania! " 

Poliţia a împrăf;,-tiat pe demonstranţi. 
St,udenţii bonwpartişti an trimi'8 şi un apel la 

{'VmiRia externă a parlamentului, rugând-o să nu 
wprobe cOIlvenţ,ia franoo-germană, până când nil 

va fi is.eălitli şi convenţia spano-gormană. 

- Studenti universitari. Dupa eum r('iO-~e din 
anuaral de curînd apărut al univer~ităt,ii din Bll

dapOO'ta, numărul elevilor a fost, de 6856. După 
confesiuni, locul prim dintre aeeştia îl ocup:i 
ram.-'Cat. eu 2912, 111'mează apoi izraeli ţii, (':1 

2361, .reformatii cu 702, lute-ranii 497, gr.--or. 19~1 .. 
gr.-eat. 152, uilitari 21 I'}i 7 n{)norociţi sunt fării. 
confesiune. 

- Un protest al RabiniJor din Rusia. Din. 
Pet.(~rsbnrgse anunţă: Un număr de 800 rahi!li 
au wmnat o ,declaraţ.iune prin caro protesteaxii 
contra legendei omoruh:ui. rituaL 

Heligiunea :mozaieă - declară rabinii ,prin 
protcst - {\(mdamnă eu a8prime omuc~derea in 
genere şi nu există nid măcar vro-.o sectă evre~ 
iască pentru pa:l'ticipartlil aşa zisului omor rituaL 

-Biblioteca "Flacăra". Din Bllcureşti ni-t-:. 
aer,ie: Marţi 22 Noom'l'l'ie apare Bibli~)teca "Fla
clirei". ScOlpul acostei biblioteci este să vulgari
zeze, În bune t.raulH'eri ro.mâneşt.i, romanele cu 
ac.ţiune mIntă, cu subiecte de senRaţ.ie ale frun
taşilor lit.eratureÎ universale şi să ră8pândoaS<'~ 
în cercuri cât mai mari dcx~umentele omeneşti ptl 
cari le cuprind, adesea în formă a:ult de capti
vantă., amintirile bărbaţilor sau femei lor celeb"",. 

Fiecare volllm al Biblioweii "Flacărei" n 
avea col puţin 160 de pagini în octav şi Be Ta 

vin<le numai cu 90 bani exemplarul. Un abona
ment de 10 volume va cos-ta nllLmai lei 8.50 în lo-e 
de 10.50 cât ar costa cu preţul obişnuit plU5 
~rto. 

Coperta va fi colorată. 

- Omorîrea a ,ase persoane şi sinucidere. 
Din Londra se comunică: In cartierul italian ni 
New-Y orkului s'a înt~î.mplat alaltăieri un îngro
zitor omor. ltalianul Ple&c'ia, lucrător la fabrică 
şi-a îm:puşeat soţia, cei doi <:opii, pe $08:cră şi pe 
un nepot ce se afla la dânsul. Ne mat a'vând 
gloanţe luerătorul s'astrangulat. 

Cauza acestui gro.aznie omor au fost neînţe
legerile familiare. Soţia i-a al'uneat de mai mull~ 
ori vina, că nu diştigă atât cât aă~i poată. ţinea 
fl!milia,. De aci certe zilnice, cari au adustragicld 
s'fârşit, 

- Demonstratie contra a doi miniştri eU2lezi. 
Ministrul-preşedinte al Angliei~ A,I!([uit a lunt. 
ieri parte la o adunare de popor, voind să fac.~ă 
unele declaraţii r·eferitor Ia chestia universit.ă.ti -
lor. ln Temple lIalle, unde se ţinea adunar&I., 
o mulţime do Qa.rneuÎ aştepta discursul ministnl
lui. Urcind ministrul tribuna, un tn:mult grozU' 
s'a ridicat din toate oolţuTiIQ sălei. 

Erau sllfragetcle, cari demons.trau. Mi nist.rn! 
n'a putut vClrbi şi astfel a fast silit să părăseaseă 
adunarea. 

Ca:mîn aeelru; timp a pătit-o t{)t. astfel şi ml
nist.l:ul GOO1'ge IJoyd. Se afla la o altă adunare. 
unde voia aă ţină o cuvântare. A fost înzadar .• m 

----------------------------------

DBILE 
hl ('.ta mai m9dernă execuţie sa pot procura la:, 

pentru durmitor 
sufragerie 

]ocnhlţ,e, gllrton 
in gtU'n1tura ele 
piel'c şi tIe arUIDd. 
precum şi covoare 

C.1lN. 
f"abrlcant de lDobile 

Sibiu-lfaiysZlhID, Sir. $ajuna Br. 7. 

I 

/ 

-' 

J. 

: ~ d ___ -l1li-.------------------------" ..... 
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:.Jomonstrat. - nu sufragotelo ci f~meire clasei 
Ce mijloC'. l~ntrll proÎlX'tul de lege eare dă unele 
.oUl drf'pturi scrvitorimei. 

- Scumpirea traiului. Pootru a proîntâm
ttina efectele 8{'umpirei traiului guvernul ungu
resc Y,1 veni în curând -cu o lege dwpă care func
ţionarii eăsătmiti şi cari au .copii, vor primi anual 
de fj('<'.are copil, () subvcnţ.ic de 200 cor. 

A<>castă lege e valabilă unU\<i pentru primii 
irei copii ai functioruarilor ~i numai pentru func
tionarii din primele trei ranguri. 

- Un pUbJ.!a" ingenios. ('elim in "Seara" din 
Bucureşti: l_cou Cristea, c un ţmngaş subţire. 
fJOOaCe nu il Îmtpidecă ~ă facă şi lovi turi lIbiş-
8uit<-. 

.El însă se pa.siont>.ază după acele aMccri in 
-care e nevoie şi de o doz:! oarocare de îndrăznealii 
~i <loC pare d fără agentii sigurantei, pe cari nu-i 
pW'{I.'le la 6O<?oteală, Iue-rurile ar fi mers de mi
nune. 

Ce făcea Leon Cristea? Se ducea la gară, se 
,lm{'Ste<.>a printre pasagerii eari soseau în Capi
ială, cu trenurile de scară, intra în vorbă cu cel 
,-are i-se părea mai .. simi!}atic", lua ma.<;,.a cu dân
~1JII în oraş, iar cân-d venea vorba de culcare îi 
tJropunea să Înt'hiriezc amândoi o c.ameră. 

lar ()da1ă clientul a-dormit, el se Reula biniş()r. 
;i lua banii, cea~ul, inelele şi tot ce putea lua mai 
de preţ, şi plecu liniştit, şi satisfăcut pe deplin. 

Aşa la hotel M.oS0o'Oa. a furat dIui V. Nicolae 
din Buzău, 60 1('i. în ziua de 12 Odomvri{'. iar 
Qpt zile mai târziu. la hotel Homâni<a, dlui N. 
Munteanu. 20 lei. 

Acum câteva zi]('. a procedat la fel eu d. că
pitan În rezervă Palll Flore-"cu, din nalati, Cll care 

.a dormit la hotel Kiriazi. Dimineat·a d. căJTitan 
a constatat cu surpriză lipoo. necunoscutului şi a 
portnwneului. 

Dar. cum V'I8JU "pus, punga..'ml nu pusose la 
AIO~oteală şi j){) agenţii siguranţei. Iar rezultatul, 
8 că d",şi Crist<'.a e pun~.aş Auhţire, doarme acum 
"la gro·s" cum ~c spune în limbagiul polit.iştibr. 

- Sub roatele trenului. Din Braşov se co
munică că la statia Apaţa, trenul ce sosia din Bu
dape.,>tla, a dIcat ~e doi factori poştali, ce erau 
iD senici. Amâoooi au fost traru;portati în api
aalul din Braşov, unde au încetat din viaţăi. 

- Atentat imnotriva unui medic. Din LiJle 
ee anunţă că un tată a comis un atentat de :.~

~ol,er imnotri,a doctorului Lepers, şef-mooicul 

UoD rol8tol. 

v 

I.ASBOIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A C. Corbul. 

(Urmare). 

. Din motive politic~, de tactică, de stat şi de tot 
felul de eomplicatiuni, Ruşii ee retraserii. din Wilna. 
Fiecare pas al ac..(!steÎ mişcări era însoţit în cartierul 
general de jocul complicat al intereselor. al combina
ţiilor şi al patimilor. Dar pentru husarii regimentului 
Pa.lograd, Întregul ma.rs imbelşugat in proviziuni şi 

pe o vreme frumoasă, constituia. lucrul eel mai simplu 
ei cel mai voios. Pe cartierul general ei numai pe el 
tI privea neliniştele, intrigile şi descurajările, dar gro
;tu] armatei nici nu se întreba Încotro se duce. 

Din când in când militarii regretau doar un apar
tament bine instalat şi pe vre-o poloneză. Dacă cuiva îi 
trecea prin gând că situatia nu era bună el işi spunea 
numai decât ci e un bun soldat. şi atunci se înviora 
1i nu se mai gând·ea decât la serviciul din acel moment. 

La. Wilna se făcu o haită voioasă si militarii intre
tinură relaţiuni prieteneşti cu boerii polonezi, cari 
luau parte la revistele trecute de împărat sau de ge
nerali superiori. 

Pe când regimentul se amuza mai cu f()c la Wilna 
îi se dete IlOrunca de a se retrage spre Swent2;iana şi 

de & distruge toate pozitiunile pe cari nu le va put~a 
duce cu el. Swentziana fu supranumită "tabăra beată". 

Rostow işi a.mintea des de această localitate, fiindl'ă 
În ziua sosirei lui 3.CQlo. toti oamenii din escadronul lui 
erau beti morţi, din prirnă că băuseră cinci butoae de 

-

"TRIBUNA" 

spita,lu.h:i Louoot, rănindu-1 mortal. Tatii} a, de
clarat inaintea politiei. că a comi~ atcllt:a.tul 
voind sa-şi răzbune moartoa. copi-1nlui său, pri
cinuită de trata.mentul greşit aplicat de doctor'll 
Lepers. 

- Un pungaş international care vindeca or
bii şi paraliticii. Zilele aceste :a.u apărut, în pro~a 
din Romimia nişte anunţuri, prin cari un anume 
G. A. ~fann, cu domiciliul în "s0Ction R. O 4 13 
nle du 1,(>11'\'1"(', Paris 48", îşi flicea o reclamă proa 

bătătoare la. ochi. 
El spunea, ni{,i mai !Ilult nicî mai puţin, că 

îngrijind numeroşi boln,wi, prin metoda lui, i-a 

fă{'ut sănătoşi. că multi şi-au regăsit ,ederea. pR

raliticii au m('r~ cum merg t.oti eei sănăt~şj, 

etc. etc. 
Toată a('castii reclamă, numitul o fă('('d numai 

în alte ţări, in Franta fireşte, nooimdu-i mâna, 
Întru cât la mijloc nu era decât o escN)eherie. 

In redamele ec'şi fii:ce.a. 1tfann tadăoga că dă 
consultatiile gratuite, numai să i-se trimită măl'C'i 
pentru riispuns. 

1>.1. l'anaitescu, direct.ol'ulpolitici şi siguran
tei din Ihl(,Hre!;'ti, cercetând :acoote reclame şi bă
nuind că la mijl{)c JIU e ,icdt o ş:ulatanie deghi

zatii a lnt'CPllt e('.l'CE'tări-It'. 

Intr'adevăr, diw~.'tiunea politici şi sigmantei a 
fost informată că acea,sta este o simplă escI'O
('herit', iar ~flann un vulgar şarlatan. 

Adresa ee numitul o dilldea Ţ>uhlieului. nu e 
în r{'alit:a·te dedit ,,!.'<liul poştei centrale din Paris. 
iar diferitele initiale. erau pentru a'şi putea lwa 
scrisorile dela poste-restante . 

('U ocazia cer<,etiirilor făcu te, s'a m:a,j d('scope
rit că },Iannse multămQJ. de ('(']e mai multe -ori 
numai <'11 mărc.ile ,po.';ltrale, iar la. alte lWrsoane 
CCN>:a, şi suma de 50-100 lei maximum pentru cu

ra-risare<A definitivă a bolnavului. 

Dire(,tiunea polit·iei ţ:.i sigurantei e;')te chiar 
in posesiunea unor asemenea scrisori. 

- Multămită publică. La petrecerea. &O ('ie
rtătii de lectură "Ioan Pop;asu" aranjată în 13/:26 
N oemY'rie În fayorul SeminarlJllui diecezan şi-au 
res('tlm'P~lrat. biler.cle re,<lpeetivo au sllIpNoSolvit 
următorii domni: P. S. Sa Dr. :Miron E. Cristea 
eviseop 22 cor., Antoniu 1focSoony (Foen) 20 
cor., Dr. Alexandru Morariu (CaTllUlSebeş) 17 

bere veche. pe c.ari le luaseră fără consimtământul său. I 
Dealtmintrelea. pentru a profita de ordinul şi de a di
struge pro ... iziunile, soldatii puneau mâna pe cai. pe 
trăsuri, ba chiar şi pe cOl'oarele frumoaselor dame po
loneze. Din Swentziana regimentul se retrase şi mai 
încolo, apropiindu-se tot mai mult de granita rusească. 

In noaptea. de 2 Iulie isbucni o furtună violentă cu 
ploae şi cu grindină: vara anului 1812 era foarte fur
tunoasă. Cele două esca.droane din Pavlogradtzki bi
vuaeară in mijlocul unei câmpii de secară. aproape 
coaptă. dar călcată de picioarele cailor şi de roti. 
Ploua straşnic şi Rostow, însoţit de un tânăr ofiter Ilin, 
pe care'l proteja, se tinea.u sub un cort ridioat În grabă. 
Un ofiter al regimentului, cu mustă tilc foarte lungi. 
intră la Rostow. 

- Conte, spus/:! el, vin din cartierul gen!'ra1. Ati au
zit ce se spune despre eroismul lni Raevski? Şi ofite
rul povesti toate amănuntele bătăliei dela Sa.Itanow. 

După spusele lui, zăgazul dela Saltanow era. un fel 
de Termopile ruseşti; pe 3.{'est zăgaz generalul Raevski 
ar fi executat nişte vitejii demne de antichitate: el con
dusese la joc pe cei doi fii ai săi. mergând eu ei 
Împreună la atac, 

Rostow, întorcându'şi capul la dreapta şi la sblnga, 
căd ploaia se scurgea în gulerul uniformei lui. asculta 
distrat tot fumându'şi pipa şi privind din timp în timp 
la tânărul llin, un băiat de 17 ani, şi care era pentru 
dânsul ceeace fusese el in;;uşi acum şant.e ani pentru 
DenÎssoff, Ilin se silea să') imiteze pe Rostow în toate 
ceJea, şi era îndrăgostit de el ca de o feme/:!. 

După campania din AusterIitz şi cea din 18(l7, Ro
stow ştia din experientă că povestindu-se evenimen
tele din răsboi nimic nu se petrece aşa cum se j)OTe
steşte. Mai întâi, îşi zise el. pe zăgaz trebuie să fi 
uut loc o aşa incăerare Încât nici zece oameni n'ar 
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(';)r .• Eftimiu Vfplldll (C'i'iYărau) 15 c()r .• Dn, 
N. Roman (C:II-':Hl".(·bc-ş) 1+ COl".. ]Juii Vimitri1 
J>opoyi~'i (("{'rna). PCl'"ida P"pe.'<{>u (Lngoş), Dr 
Dragu (TeregovRI. );i-c. Borzr'a (Făgiill,'lŞ l, Ih' 
Petru ~f('teş (AÎ1HI), All,! .. '1lstin HamZNl (H()doş 
B~)(lro~d. RtPian Popa (Splellş), l\i-coJa.e Broş 
trean (Ringos), N. l'opo'Oit'i (Ghimbo<·a), Oeorg( 
l'ol:)a (OrC'oyă.ţ), N, Băcher (Carameheş), Dr 
Virgil Bud('nt(~;]n (Caranseb{'ş), Dr. Titu Hat~ 
(Lugaoş). Dr. (iNrge lJabonţ.iu (C'arallsobcş), 
banea .,&,be.şiana" (Caran:>ebe-ş) banca "Fur. 
nit'·a" (Făgăraş) f'â.te 10 cor.; Dr. Alexandru p(). 

po.ici (Hocş.a-mont.). Dr. Toan Damian, l~atriciu 
lhăgulină (Carallse-beş) ~dte 7 {,·Of.; Ioan Me>zei 
{HudWI){'Ista}, Corinlan 1. Bura<l (Prigor), P,aui 
Linba (Vcrşeţ), Antoniu Leg-neon., (Caran.~{'beş). 
Dr. Aurel Ianeu (Dett,a,), I~oaja Popi\Cici (Si·lha), 
Iancu Mihu (Uzuin). Nic()lac Cornf'a.n (Apadia). 
Solom'On Potreseu (Secllş). Toma Porumb (Ilo .. 
"a). N. N., "Cassa de păstrare" (Sasea-mont..'!n:'O 
('â te 6 ('.(lr.; A ureI Ha le-a (i-lănmihai). Victor Po .. 
p-oyiei (neliblat\'d, Ioan POf)Ovici (Reş.ita) , V.ar
sile Tere~11ţi (Petroma'l1), George Şolicu (Se
Je-uş). Hamul F1l1"dui (Zc)ld). Dr. 1. T, Hadost'll 
(C'aran~{'b<,..ş), 1. V clavan. R. J~if'hnekert (Oa
ransebeş), hanc.a .Jfercur" (~ă.săud) câte 5 cor.;· 
Marcu Almăjl;lll (C'al'lansebe-ş), Ioan Brillzei (Bo
zovi{'i), Mihail I'ppenari (Selcl1ş), Traian Băia~ 
(1{<:şit,a-mont.), Andrei Julill' (Camsebeş) George 
B.l1tt>n (.Miora), T. Pa.lek (CarunsebCţ!) câte 4 
cor.; Alexandru Popovici (BlJ!cnvaţ), Petru D~~ 
nes{'u (Berlişte). Avram Corcea (Co.~tei), Pctru 
Ionaşiu· (Timişoara). ("0 meI de Tarnovi'ÎS'Chi 
(C('rnii~lti), !()Iom "jfurgu (Bas(l..'l-mont.), M. Sdicu 
(~traja), Ilie Hma (Boz,<wi('i), N. Bahner (VI'a
ni), 1. Crăciunu (I,ugoj), Simeon Şandm (SIa~ 
tina,), C. Greceac, V. I"alJaroiu (CarHnse-beş), S. 
Tomescu ,câte 3 cor.; Traian Henţu (Orşova), 
V. Traian (Sacul),!. ,Jucosu (Zerve.'7ti), 1. Hu
niţa C~Ierul), J. Stoica (Ezeris L Dr. Coriolan 
Gr:'Idinar (Lugoş), E. Vrajda (l'.a,ranseboş), N. 
Velcu (Caranseb",.ş), ~. :Mihaileseu (('aransebeş), 
I. E\;>erjesy (CaJ?dnş;ebeş), 1. Tiltar (Car.ansQbC$)~ 
A. Alexandro'Oici (Carns('ob~), 1. DobromirCSCll 
(C'-a]"an~beş), P. 1'1orian( Caransebeş), J. Ver
niches·('u (VerciOfOva), Dr. N. Szilagyi (Caran. 
l"rbt->oş),eft1e 2' ('or., :KicoI:ae Hădut. Efta Biju, Ana 
l)(llomita. J.iyill Demetro,ie1 (Car.ansebe-ş), ~i .. 
('!)lae BMoan. Dimitrie Bem: ... '!,!. Fiola, lJimitri~ .. 
HădllC (('anmseb('ş), N. N. Vasile Săcălzan, N. 
N. N. ~., D. Sgriban, P. :Mtlgd<'''('ll, D. Pavlo
viei, N. N. 1 Bor-!()van (Caran~he.ş) Petru Dalea 
înv. peuz. câte 1 CQ1". ~{ultamindu-vă înainte -
('11 df'(l'g('hitil: Rtimii C o mit e- tu 1 
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fi putut să \'adă pe Rael'ski conducându'şi feciorii la 
a.tac. 

- Imposibil să ne lăsăm a fi stropi ti aşa .• strigă IIin 
care băgă de seamă că conversatia aceasta nu'l Încânta 
pe Rosto?... Bratele. cămaşa, imi sunt ude leoa.rci. 
M!'rg să caut un adăpost. Imi pare că ploaia a. mai 
scăzut. 

După rinci minute Ilin se înwarse sub cort. pleQs .. 
căind cu cismele prin noroi. 

- Hura! Rost·ow, .. ino iute. am găsit! La două liute 
de paşi mai încolo se află un ban; ne vom putea usca. 
acolo; ai noştri se află. deja În han, precum şi Marie. 
Renricovna. 

AC€asta era sotia maiorului. o tână.ră. si drăguţă: 

ll('mtoaică, cu care se căsăt.orise de curînd; ei, ori ei 
resursele ii erau insuficiente, ori că nu voia. să se de8~ 
parti de tâuăra lui sotie. maiorul o târa după sine ÎQ 

regimentul de husari. ei gelozia sa făcea. deliciile 
ofiterilor. 

Rostow îşi puse mantaua. pe el. îi zise lui Lavruska. 
să ia efectele şi plecă. cu IIin prin intunericul nOPţii. 
Întrerupt -din eând În când de fulgere îndepărtate. 

IX. 

In hanul, în faţa căruia se v('dea carul acoperit cu 
muşama al maiorului, Maria Henricovna. o nemtoaici 
blondă şi grăsulie, cu un bonet de noapte pe cap ei în 
camisoJă, şedea pe o bancă. În vreme ce sotul ei dormea. 
pe o altă bancă la spatele ei. 

Rostow şi Ilin fură intimpinati cu strigăte vesele. 

- Dar curati mai sunteti! Curge apa de pe Toi ca 
de pe nişte umbrele; luati seama să nu ne murdăriti 
salonul! 

<:.v. IWIIA) 


	Tribuna_bw_480
	Tribuna_bw_481
	Tribuna_bw_482
	Tribuna_bw_483
	Tribuna_bw_484
	Tribuna_bw_485
	Tribuna_bw_486
	Tribuna_bw_487

