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Seminariu rOlnănesc la Oradea. 
.1 rad, 2:J Februarie. 

('uzul celor lja.:3e.sprezece teologi din 
Oradea, pe lângă, valurile de revoltă gene
rală a. tuturor Hom[inilor împotriva stă
p{mirii noastr(>, a ridicat la suprafaţă şi o 
chestiune de o capitală importanţă: chcs· 
tiun<'a interneierii unui srminar 'I'Omnnr.o::c 
al diO<'czei de Oradna. 

E caradrristic pentru noi Homânii, că 
numai atunci ne gândim la problemele 
noastre intorne, când duşmanii noştri, 
prin ata~uriIe ]or, pun degetul pe propria 
noastră rană, po {'are noi nu am simţit'o. 

Aşa şi acum. A trrbuit să vină epis
copul şovinist Lti11yi să arunce afară în
tr'tm mod nemaipomenit dp brutal ş(l~e· 
spreZBce teoJogi de ai noştri, dintr'un se
minar ahăin de noi prin cultură şi ten· 
dinţe, ~a să putem prîCf'pe nc-cesitatea im-

. perioasă a unui spminar rOlll<Înesc al clip
('.ezei d(' Ol'adf'a, În care să ne putem creşte 
preoţimea noastră, nu numai in adevărat 

_-=i.pirit bi,'H'ri('esc naţional. dar şi inLr'.() ('uI
li tu. HSTrfân~~ă dătătoare de ,'iaţă. 

Dar să 1 r'ntăm chestiuI1f'(1 în Întregime. 
E.ste ;1 dp\'i'lrat d'i dieceza noastră. de 

Oradea-marp are ,dreptul s{L-şi ~usţină a2 
de teologi în fif'C'·nre an. in trf'i sr-minarii 
romano-catolice din rngaria, in Oradf'3.· 
mare, eng-vitr şi Budap~stn: --- un drept 
garantat prin o contributie il t'Î pe cât dE' 
v('-('he pp atM de eonsidm'<\biIă ]a fonoul 
religionar al bisericii rornrulO-C'a toIicC' din 
Cngaria. c,()ntribuţi{J care astflzl valoJ"l1ază 
aproapo o jumătate ,ni/ion de' coroane -
dar tot atât dB adnvărat (>Ste că cei 32 teo
logi ai dÎC'C('zpi, ef(""dmd în ac·este semi
narii, în spiritul dezastruos al a{'{\stor se
minarii, numai pentrn chemarea l{)r de a
devăraţi slujitoi-i ai altarului româlwR~ nu 
se po,t pregăti. (1 SpLU101l1 aecasta Pf\ ][lIlgă 
toată. pilda strălu('ită a {'plor şasC'sprf>ze('p 
tineri. 

Căci sfl. no dăm bine ,'îoama. t~n semi· 
nar rOnlano-cilt.oliG din C:ngaria încarc 
spiritul tmiver8aI al bisericii catolice, est,o 
schimbat ('u intolorenţa şi şovinismul un
guresc, nu poate să dea unui titnâr român 
decât ('(\J mult un sentimemt. firesc de rp
voItă şi altcBvn nimie, Dar noi nu ne pu
t.em mulţumi cu atât. !\oi fwbl.lÎe să cerem 

- unui viitor preot mmfiJ1! nu numa.i cheză
şia .sentimentelor lui naţionale. dar şi o 
C:lllloaştt>re temeinică- a trecutului nDstru 
in toato fazele lui, o orientare largă asupra 
prt=>zentu1ui. cari să-i dea posibilitatea unei 

. făptuiri în cons('cinţă. Iar deja un om care 
(j plirăfiit. un ,sfiIninar romano-('atolic, e 

-ado\"'ărat. adânc ro\'olt-aJ dfl disprotul cu 
care a fost tratat acolo, dar tot. atât de pu
ţin orie.nt.a,1t asnpra ViBţii ·.nOOIDului -lui, 
nu putt'f}1 aftetpt.a nimk în sensul aN~sta. 

Dar uu numai atM, Fn astfel de om, ill'un- I 
cat În vas-ta frămfmtfIT8 a acC'stei vieţi, ehi· 
nuit de mi7.R.ria sătuleanului în care ii Ya fi 
dat să trăiasdt, foartr 1I'70r j'5i ya stinge 
flncăfa s('ntimente}or lui naţioIlnlf', ne-a· 
vând cu cr s5 o hrArH'a.scă mai dC'
parte, lipsindll-i rocu] Pllt(\flli., al ('ulturii 
n;')tiona]e, 

Pilde, sub (J(:.f\st raport, aH'111 d!'stulr, 
In primul rând diec('za de Oradpa·marp, 
Bihorul. aeC'st I1t.'noroeit cuib al H omâni· 
lor iIH:onştipnţi, acest P.1t ~ajd al politicei 
mallgri8te duşmană neamului nostru, unde 
limba rOmftnf·usd\ <,"te o ingrozitoare po
cire după unguq;şte. un do Homânilor, f~U 
puţine escf'pţii. dară le· ai [l(:ăţa pillff'ni şi 
i-ai îmbrăca în "atila" n' ai mai ştî năvăli· 
t'[!t1 (~U Arpnd Pl' acolo StlU nu. ~tt nwargă 
cineva în Bihor. să tiimUI, {'hiar şi numai 
cf!t('va clipe. atmoskrn "romanPR,'wă" (lp 
(lcolo şi dadl nu \,;1 fi . .lol"it de rânf' 
cum ş'ar zl('(' hihorrIlQ~t{' -- atunci î,~i \'a 
acoptJri {)i'hii, inlrtcrimaţi riD d'un'H>, şi ru
şine, să nu vadă prin~Jişt0a grozavă. c\' i-8(' 
des~el('şte. Ku C'xagerăm câtuşi do puţ.in. 
'Vorbim dintr'o hmg5 şi triRt ă (lXPl'rif'fltă. 

f-{ă m' închipuim a·cum în cr condiţii am 
[1 noi in aCf\<;t Bihor, dtlră preoţimea noa
strrt gr. ('atoli~ă ar fi fo,'it Cf(\S'Cllt.1. intr'lIIl 
seminar r(1)1une-''i<' şi nu ar fi fost Bilit{l s~ 
t rrad\ prin rf't od ~l r0rll m pi'lto;{ fI' el hu II ro!' 
L{myilt)r? ... 

11l('ontpstabil că ÎntemiaH'iJ Ilnui ~wrl1i. 
nar rOmill1f>"ci(' al di~C('zpi de Oradea (~~"te 

o sllprema datorie naţională, cu atât mai 
mult {'·U eât '5i mijloace](\ ne<:osare ne i'itau 
intr'ajutor, am putea zicI', din belşug. 

Sunt doufi iSYOClfl> din cari am putea 
~ă sC'{);1b'1'l1 (,;1pitaluJ trrhnitor: fondul r('
ligioll~{!1' din cart' se susfin asti'izi cei d;? al' 
teologi şi (Il'crea dil'eezii de Oradea, 

?\(>apărat. fondul reIig:ionar, desprp 
care SIHllH'am că, pf'ntru uoi ar cădpil În 
valoan' dp aproape {} jumiHat€.' milion de' 
coroanl', estD 11n i~\'or prBa puţin sigur. ('a 
să-I' putnl1l folos1 fără prinwjdio, ar trdmi 
să eerp!1l s('pararen lui de e!'l rOll1unn-C:l
tolie, ('e(>(1c(> p.,,,tf> o impo~ibljtate, ('UI108· 

rân dfo,l rtp hin ~ mentalitatBa guvern l'] 01" 

llngureşti. Iar foI'Osirea lui În Ieliul "IIIn 

pODwuea lill distin~ ... Rmmi/l oFiodo.r din 
Biharia." în eO!OJ.1wlr ziarului nostru, sus
ţin[\nd <ldecă bursf>lc lui şi pentnl semina
rul romAnpsl', 11lf'Ă nr·nl' fi cu nf'putinţă. 
deOatl~cr in (',hipul acesta am da şi pt' mai 
de pa tir pril pj hi-scricii ca tolicCl, {~\"l'l1tua 1 
gun'nllllui ungllresc, c;ă ·3(' am~st(~cf' in cii
rig-uire srmina.nllui; n(,coildj~ionat.: Spl'P 

pagll ha ş;piribtlni 11 n ţ ional în 1~(~n" t ff,hll ie 
să trăiască orice instituţie' a noastră.· , 

Dar, in sfârşit, dec.ât un dar danaic 
m~i hinp nimic. T)e,râ,t 1111 fond rare <lupă 

drept. f>~;H'· al nootru, iJl' de fapt, este al 
al tora, decât o avrre care constituie pen
tru noi numaj un balaBt, mai bine ne lip
~im. m3i bin(> o a nmcăm în gura lacohlH 
a acelora cari tind -să np ~ugntiile eu ea. 
AI'Nlsta o pute'fi fa('(' ('u atflt, nwi uşor, ('li 

c~t dipceza de Or<td{~a ('str in sLiro să sus
ţină ori ehnd, nu uIlul, da,r dourl ~pminm"ii. 

Xusunu'm ln stare in clipa acoasbl sfl 
pn·('{zărn, dar după ('elE' mai exa{'te infor
maţii ('f' <l\"nrn, vpnitul episcopiei do Orn
d0a'mnrp treN in /i('rare an pesto frumon< 
.">;1 sum~ dt' patru suie de mii C01'oane, 

. :\" U !le virw in min tI' ueHm f:,{t Întrebăm: 

el' se f:H:r- /Cn aUltn ruren' ele bem, când 
noi nu n:drm nimic pt' urma ei? ('Ol1Stll

tăm numai că epi,soopia dE' Oradea inca
seuz;ii În {ieraH' an o SUlUfl t>normă ca (J

C(,·(\.'5t3 şi elin ea (' in stare să susţină-uu 
srmina 1". Epis('opin d0 Ora df\(l, ori{'ât de 
lmdtp ('hplt\lipli ar aVpB, pp eurj, măJiu
risim, eu cea mai. lllarn hunăvoinţâ nu }(' 
Plltc-lH tre('e p(\",te o sumă care să lnghit{l.,. 
posibiJitatf'u Întf>nwierii şi susţ,lnerii unui 
sPIllinariu, Lotw,i f>' dntortI"c să .aducă chiar 
şi s,wrifieii ma~i. fiind \"orba dp o ches
tilUl(> at;)t dp. imporbmtă pentru nOi1mu] 

nostru. Chiar şi in c.azul dnd s'ar tăi,l 
aml mih' (' h dt n ifdi dp pri~os, epis('opj~ 

nO.1.5tră treblli(' ,'iă-şi aducă amint·e că nf'
c('~itat (>;1 unui srmillar sl' impune într'lllJ 
mod atât dc· imperios. încât ra nu poatt' 
fj hnhltmziUt. cu nic'! llH fel r]p S{:llze ~(t]'i 
a (hl{' intftfzÎerp. 

\' ici nu ne indoim că epi.'icopia noa
t)tr&, în frunL(· cu 1'. S. Sa ])r. J)rnlrtrill 
nadu, mni alp::! pf' urma cazului c-elor şase
.spruz{>('e teologi. acum in ceasul al un
spreZl'r.elC'fl, în epa mai s<'lIIi.ă ''Teme, $P 
Y:l o('UjXI ~nrios şi \'[\ ÎlltC'miH [!i't"st somi

n:lt'. 
P('ntfU !'omph1tan~a cheBtiunii ar tre

bui l:lă mai ,c;tabilim şi locul unde ar fi 85 
!;p l.idpusdî sc'minnrlll. ,s'a pomenit Bât~
şut ca 11n ccntru lUai românesc .~i totodaUI 
('('TUn! al moşiilor episf'opeşti, Când np 
g;)ndim ÎI1SH că o prea mar€' (lf'seenhali
zar ... nu poatf' să c()nfrjhu(> la. Întpnsitatc'Cl· 
forţ.elor .. noastre. cel puţin Î11. 'Temea dr 
astăzi, şi când nI' imaginăm inf1uinţa. el',! 

POHH' s{t o Hibă asupra unor eleriei apro
pi(,l't'(l de episcopul şi şefii lor bisericeşti, 
atunci mai hlWl1l'nS am pleda pentru Ora
dNl· .. rnarr. 

Dar, in: urmă, este in difC're r'lt U'llde se 
ridid R('<minuTul, pe noi În primul ·rând nf' 
intf'n~S(Jază ricii!'<l rpa lui. care mi credem 
că va întârzia, (·prntă fiind GIl insistentă dn 
întreagă opinia pll blică, 

, ~ll cTNJi>m Srl (·xiste asHizi româ.n carp 
63 llU !ii:' cânTins, că la OradE'a trebuie &ă 
[;fl i1lt(lmi8Zfl un sNnlnar -5i nu credem să 



F.lg. 2 .. 
fie în ;:tCPP<1,<;> vreme OITI t'U mIma cm'ată. 
eare. (be{l ar cerc tr~buinta să nu jprtfeas
cit dill ;n~utul său, pc'ntrn îllfrtptui~'l'a UIH'Î 

idpi at{tl d~~ mari, cum a filga.ctuit că va 
}t~rt.fi părintele CO'/ls;17/1fin LU(,flciu, vred
lL,_,tlllo~tru preot di11 Dorolţi. 

\şieptăm, de.·i. ~uvânLLll epiSCOpl81 
.. j',···strfl C,.(-ll'P, nu ne Îl1dpim. \J. satisfaee 

ulH';l toate dorinţRi opiniei noastre pu
blic('. 

= 
tu chestia p"isoopiei gr.-cat. maghiare Unirea 

i'n 1., i:.Îil'H :-11111 1Ii,1l urmă anlwţă: 

!h,·:,tl u.w'uJflue,fl- I;{'-/,or cht'HlaJi lll,.U;lrii noştri 
.. :fl·}, ia('1, spre a se con rorm,(l IlOlllţP,. fÎbJ!/~ffi n ae
dindoşilor, au. hof(j;r~t să. i"fM'nW>.Ze d,i·r(~ct ;P" 
Sfinţi4 Sa PajJIJ., a..'<1lpr'a unr"/tiff-ilor fJ~âre.ptnJr 
contra Bi.w~.ri(:f7i. noastre, alM, că se pre.':!kpUflf'. rll 
toată holiirÎrt"'l. !'ii illforml1ţiik. Oi! s·~ (~'It R(}m~i. 
spre a .. i (#Uj~J, ÎJ.~l'oi.rP.lIJ Slwt defeduoo.se, ('(1 .9ă 
nu folosim. un cuvânt m.ai greu. ,'I,PI'P. lIrp:.:1 .~C'Jp 
Jlttsfr, Sa. ])1'. Demetriu Rf1du, fi.e in pe;rsoa.nă, fie 
in fl'l.l.nh3<{ ti'llei depufatiuni nUk 1·e.~f.";Il.~P, va pr'.~
zenta &fillfil'i Sale Ponfifi{'dUJi r{J.JH<l·1/. un scurt 
Iile.rniriu al ch('tQtilU1ii,info}'mâ'/Jdl~'1 1'/1 toairI f~iTl
~'eriWefl fl",llpJ'ţt acestei Ilefericite acţiuni. re W' 

l)Iăn·ltR.,:~fe. lji pe-litru C(t .'1(1, nu se parci nici jJf de
parte, ('ă Rpi.~copl/J nost1'/LJ (f·r avea să ll~pte cu 
IH'I/le (ainiu., '{<:t:laş IHl!morin I:a fi prezental şi 
milli.strul·/i.;-p,·eeidf'lill. sŢlre (J. şti qu:vermtl. t:f~ 
f"p.sP-'ldi.me:n(e, fI el.f'şfp'plllt I/eesf. plAti în ("ferul ~i 

popor-u) rflltlâut','i{' unit şi de a-l }W(!'L'P'Jli d1:'O rreme 
~S!lPro f u.7·burăr;!m' şi Il ep/iice rilo l' . ceva ImhYi 
Itf'O't't'.ni d/:lI ('xecl~taf'N' ul/ei asir!'! dr afenfafl', 
ţmpotrÎ"f/ Hi:?l!riui, atât dr >:ţ'inte. l.71llri.nfp,a ooa,~tră 
~ fldul'or. S p",r&/n .. el" în ehi pul ace.st.a 1'lf.lIii7l<i11-t;t:. 

rutiintar~a lmei E pi.'U'opii 71Nl,ghiare. în adevă:rafa 
1Ifl.1WlII.i.llă. ce;· în d,'fl.llt V01' m.fl'; medit.a. a.~uprtl. I':ht
st'WWt. d.fJoo, e executnhilă O (U<tfel de i']l..~tdu{v;, 
Cf', al' IWOO inca7,r~J~bile 'f1eplăceri, penlt-u. Cf"f,d·in
c-ioşi';' 1tne,~ Pl'fYt>1.mi,i, at/Jt a~ lHl.nH3YO<Me şi adide 

, 8crwllul4/i Rom.,i şi cu un t'llt·lillf .. cnre· a,' f'nrbl>t'o 
FNlfmc 11('. f(jti RmniÎn;i. 

Pentru teoIoKH români elimitlafi elin Oradea
mare. Din B1Wllr~ti ii-.R'a trimi,'<bravilo;r w{11ogi 
J'Qmimi (lin ()rade.a-rtut.l'{: ltrmăt()a"J"{'le tdegrame: 

( ' f"' ~ , . . uza S anta p,mtTll ('·aH' ,'aţI P.'lpu:o; 
unei ppdf'p.''f) atiH de IH'IIIWlne (>.qtr ei1UZ(l 

comLlI1ă a llcmmdui nostru. ÎnT' f<l pt.a \0'03· 
:-It,ră nn dă () striHw'ită doyad,l că putt>m 

Eduard Poetze. 

UD la al .a,.llor. 
TraJ. de L. T. Lais. 

fraţilor, - zise IIl"iet.eIl1Il ll06tru EMliolt. -
~nnl ilOOBta 8lmt atitea ml1lşte, cum nu s'a m"i 
nomonit. Pal"d-i 1) cill1nă egipteană. ln<!ii, zau, 
rii lăcustele mi-al' placea mai bine. N'am auziti ncă 
niciodată, că liicnst(;~ să fi năvălit eeara asupra 
Qameniiol', Sil le C.'\llOO la urechi un cântee de luptă 
.;l apoi iIă l'e puie dă-i năcăj08l&Că cu înţepătui:ilE' 
lor. Ai putsa merge fără grijă printn-'o puzderie 
de lii<-uste 'şi de Imnă8eamii că n'ai perde un str 0[1 

~ sânge. D~r înoer(>.e .ciUe'\'a să se plimbe prin 
Pllater unde acum intâiuJ rind tie ţimţari a pornit 
)iă pr.a.de. Sunt mai ('~t. un _păja:njen ti grozav dp 
setOŞ;l de sânge. lmpun..-;ătura ~ a dracului df' spm
cată, te învenill()a.ză ~i te inebuneşt;(>_ Pe locul. un
de ~~\l il1ţ.epat, se ~ndlMgii qânlZ~le şi 6f' fa{' ni>;t{' 
hUMale de t;.Q ~pRril. 

Cred că \) sută <le a~tfel de inrpunsături ar 
~junge aă'l adu(:a pe U,11 om ",funii la. marginea 
tnormântulni, dacii nu !\UI1lYA li e.henl'at pomple,:i i, 
ilingurii, cari mai sunt în foIt.a-re Rit ~ 8.pe:re d.e 
~tiile astea groz.ave. . 

~:i, ,~lli'tj _ rli':'lp'lliIHle! că 00 am C8Utat eu prin 
"prawr t Bme: In:-Îl lD 'Mi111 ~t.a mu~tele alea 
mut 'Şi pe aoo]Q, 1Inde n'au ee căt.a. şi rrud" nu le·a 
Lllai văzut nima. Când am tntrat în parcul dela 
Rchanbntnn, anI văzut, ~ă ilutnrii oamenii bati
stele, şi voi'l(JJJ .ilă 1" urmez pilda şi eu, căci cre
d«"OJ, \.'it poate au a'l sahlta {.'U (~'>ebit wtu· 

:ii'i lH' bizuim în ,-iitor pe genera-ţiile cari 
se ridică. Exemph.d Y08tru va fi un is\'or 
de Învătiiminte pt'ntrll tineri şi hătrâni în 
atitlldinpa "iitoarp faţă (h~ aceia, cari vor 
~ă llf' răppn~că dn~pturile noastre fireşti 
ca llP(l1l1 cu greutate şi cu () anumită me
nir~ in parţilf' fiI' ri"i,"~u'it aII" imperiuilli 
I Ia h~bnrgilol'. 

In nunwh' ('Pl'clliui Hlllll{mil()l' de ptlst.e 
munţi: Siminn Jlândre...:1'l1. C:. Popa Lis
.. oj('(l.IlU. 1. Tzcf.w. 1, CUI/riu, Frn(ii Jhrcr(t 
S, (' nI ('(' fi ţI. .\. L /1 pn Il. 1. S ('tI rf II , 

Toată ;I(hniraţilllH'<I şi t~)ată. drago~t{'a 
noa,..;trll hrayil()" "pl\rătorj ai limhl'l româ· 
n{\~ti. 

CI. Ira liceului Si. Sava. 
• 

O iaterpelaţie a lui Apponyi. ('ontp,I(' Ai>' 
IJ'Onyi a atlrsi.at lIlinh"tJ'1I1uj·pr~diTlt{' in şt'rli:lţ~ 
('amp,l'('l de·la 21 ('. llI-rIlutOAl'{'a interpelaţie: 

... \y[mo Î'n w'flere, cii intr~gă. presa adUCi' 
'.'a Illoti .... al l'etragerii baw1l1dui Bmiân din postul 
de mini.«1.ru romun de fitla.lit~, faptl]l că nou nu· 
mind ministru comllln d(' extOr1l<' est(' ~-etătf'all 
ungar, a~tfel că de pl'~'ZE'nt dDj ('~tuţf'.lli 1l11,1!'nri ~ltnt 
tihllari ai portofcJiuTilor comune: 

Considerind, <lă rrf\dinţa a('e.a...t~\, Jlf"OOntrarilihl 
ar Il\'ea darul să riitii.('e&.<oeă olJinia pttblică R'>uprn 
ad(n'ărului ,,-u,.'l'ţinut din pl'illeÎŢlÎn! r1B paTitate in 
rd.aţiile ct>Jor două ţări, 

rog pe ,primuJ·mini,~tru t;ă ,'>(' proJl1wţp .asuprR 
motivelor, ca.ri nu indemnat pe h~n()mll IhriaIJ' .. ă 
df'mi.~ionez.tl din pootul 00-1 aw.a:·. 

IntettpOlaţia a('oa.",t~ n'a f(X~t .indi lămurită df> 
prenuer. In doo\"oltar\\a {lj Apponyi spUlle, că prin
ci'pinl d~ parit.at(\ a reLatiilor între ('ele două state 
dua.liHte, ~ta.bilit d(' a1't. de Je.ge 12 din 18t3i nu 8{' 

un~te de 10(' cu zVODul impr~tjat de ziart". ('e e 
drept trm inşi (.mnt a miniştri comuni) nu pot 
fi împărţiţi in dona părţi egale. Dar în ",ituaţia 
actuală ră&toa.rnll ac~ta iU1pcl@ibilitaw~ in urma 
faptului, că ministntl oomUl1 de ext.erne ",,>to ţi) 
cet4ţ~n unga.r şi all~t ria~ prin nrmll rf' dOUA ca
litAţi întnwit€ in a.('C('~ Pf'r~llI'1. Dar n(,c011.~idl'
rînd ~t ~yă.r, in\"i)Cat nWllai in ~dumă, Ap
ponyi voi~te !>it ;oopulbere odata pentru totdeauna 
<,roointa., <'ă în e.apu] celor trei mini,'<tN€' conmlle, 
.mI pot Rta niciodată doi unguri, ('j munai unul. 

Motiv1ll prohabil ('hiar 8R nu fie acesta şi înla
turanll lui Ruriâ.n ~i poat.e avea în altă perte im
pulsuL In ori {'.(I caz politica eeonomică a lui Bu
rian p0111ită ('11 dldiră t.f\ndinţă de avi1rare a intR-
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• 
rNJoJor maghi·arE' in provinciile anexate, ~nia 
şi IlerţegovinR a putut hotărî inlătu~arE>B: luI. . 

&> vode eă ee!euril(\ yieneze s'au 101oS1t de pt'l
lej111 Roe.sta ca c61 mai prielnic, pelltrua se. RCa.pa 
de un element c~re prin politioa sa economIcă !'le· 
paratistă. putea aduce înellrcături ~onomi~e Mo
narhiei. 

.. 

~=============~======~==~~~======= 

Banchetul pentru impăcarea 
d-Ior Goga-Vaida . 

Discursurile d-lor Nicu Gane, C. Stere, Al. Bă
dărău, Matei Canta<!Uzino, O. Stark şi alţii. 

1 (/şi, 21 .F'ebrnrir. 

.! . ..;fa:H'orfl a fLnU /CW În saloanele socil'
fcitii de gimnastică din localitate, un bal1-
('h!'f rlnf În olloarea dllli C. Stereo care n 
in ff'l'rf'll it pr!1 trv Împăcarea r:elol' dni f1''IW

to.~i r!r lJ('.~te munti Vaida .5i GO.fJa. 
l'riHf /'1' 111l nH.')'O(/l':l'lc p('r~()arle ('ar,> f/ll 

rUIlI padl' /n ,,('est hallchet nntez pe dn1i 
f. Sff'rl' . .\1, ('rwt.llI·/lzln1o .. 1. HărlăI'ă.u, A
poi rlnii p/'()fI'8(J)'i 1111 in'}'s"itnri : DI', lH ani

('alirlc. /)1' • .)lI1lJlI!cnllll. lJ/'. Puşcariu, :{. 
Ohre)o. rI(wf01'ItI .Y ('gel. dul'torul :11 ('zin;ces
('ti.: 'Tnhorol'iei, dOdorHI .1Il[lhel. JlihăÎ.-
1 t' a II IJ, " () (' t (} r III S f e f li 11/':~ e 11- Ci a 1 ati, Z (1 H

IcaHII. ('. Prrp()rir·;, /Jr. P. Bogdan, F. Ioa
nieli. Dr, fi. Jiî1'lCI>C// pr('ohd Sal'in. preo
tul (;()ff'u. :lfihnil SarlnvrQn'u, r. Ga-
III'. pl'('()flll !nll('sell directol'ul .lf'i/rn-
po/iei. Jon JIitru. dire('(ol'ld şcoalci nor
male, C, (:rÎgo)'i1I, C. :lforÎncscll, rlircrto
ntl Hănrci Satimwle. pl'('otlll rarp, [lascăI' 
RMdi. C. nogonotJ. A. Gheorghe, T, ro
RUi/{. inginer Vi'dl~1l8Chi, C. K1'upensdti, 
nr. SI!'! lin ,'(111 li. preot 111 T. Snrnrl'flil/L ~ 
jJNio/' ni /'Ollluliitâ(ei !nlţil n /" româlLl: 
.. Sfrintu joaH" din Sfântul MUlltl'. II! tnfn' 
}J(' .. ~f(' ."WO dl~ fruntaşi icşl'ni. 

S'a SPITit următorul 

MENU 
8alad(' d(1 ravi.a,r Roy Charles 1 Comollllllc ou 1;a.;;se p.'

.t.it~ houehe. Chalot rn hp,llf' V'lH' II la R('mQula.rde 
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zÎ.&8m JX! VI"fl--U.n prinţ din casa domnitDare, Insa 
in curîmd m'a învăţat '(\xperionţa, di fluturatul 
batistelor e umaj o apiîrlLJ.'f' rloonădi'ijduiHi în faţa 
roiurilor de ţânţ4lri. . 

In cent.rul ora~uhti. în parc, am obsen'at, cu 
ţîwţarii, {'('oi drel)t.. ~e fe~ de payiliollul de 
muzică - pe oomne că din cauza lamJlci prea mari 
mI pot. eânta ei înşişi - insă afară de oorcul ăM~ 
restrîns atăcRl1 oamenii fără ronsi<iNare. 11aj'\'):i 
ar fi la dUJ1Şii aca"o, În Pratt'T. 

Daeă într'o ... carii liniştită porneşti~l'rc ma~'
ginil!' tiirgulu.i p.line de ('.()]b,nn 'Il11mai că'ţi fura 
toti banii, dar pc lâ<llgă aceasta te mai înţeapă şi 
muştele aetea. Scurt. nu e loc pe lume, unrle ga 
te poţj refugia în faţ.aa('.eot.ei plăgi, generale, (1K·re 
e Ilrm4trt"a, că primăvarlt a plouat prea mult. 

Şi fiindcă nu mai am 00 faoo m'am gândit să 
('..aut undeva .-re-<> locuintă de vară. Din principiu 
m'am ferit, de aşa numitele "vilegiat.uri'" umode 
M pe al gara W~'!t şi Frant.z-Iosef, şi m'am hotă~'it 
să mO(lrc J1(> la gara de Sud. nnde nu-i umeze'liă, 
deoarece a.m aflat in ziare o loouinţă potrivită şi 
abia dupăce am primit. dela chiriaşă gaY8!Ilţîa în 
seri,!'!, că pe 9o('()1o nici ,'ol"bă de muşte. Se cheamă 
~ că pe siguranţă. n'am Închiriat-o până ce n'am 
ooroetat-o in~ll'mi locuinta <'€'.a frumoa.să; la ao%t 
prilt'j chiriaşa Il adus într'o ~utie de <".hihritnri 
1lll ţânţar coiosa], <'..Q cei de prin Prat.er. t'are 
~măna grozav c11 un Pterodakt)-lull. 

.~Ati tDai Yăzut diha:nii de a;.t.f'a ?'~ Înfrf'bAi lW 
C'ueoană privilld·o C\l îndoială. 

"Nl1", mărhlriRi ea silloorR; "ee e? un pain' 
jeu ?" 

"E un tinţar. nragă clwoană, una din fiinţele 
C(lle groZl\Y(>, ('ari m'au Rlungat aruma din atâtea 
cR.<;e'~. 

~,S U'.'l pe la noi!': 

.. Ei hin(>~ mă încred in C'uvitutul d-voastre". 

A~te ]f'·am ,"orbit cu ea în cea din u'l'mă zi 
!Tiai r'eooroasă. ] n ziua, când am intrat :în noua. 
mt:a locuintă ('l'a aNul ~ărlllŞit ,~i părea, e'o să vie 
o furtunii. 1n amurg mă a..,ez în grădină .şi cre
deam, că voi ~trece o .qeară plăcută, ca la ţ.eariI, 
printro adierile ~i mirosul socului şi al tr.a:nda. 
firi]ol'. Doodată aud un zumzet pe la urechi şi în 
aeolaşi timp Rimţesc ~ la tâmplă. o întepătură. 
DădltÎ elI mâna şi prin~ei astfel u:n tântar încă 
cald. Alel'g cu cad'livrul acesta la cucoana, care nu 
şi-a ţinut jurămfmtul. Ea .sta în grădinit,ă şi lucl'l! 
(111 braţelE! pline de înţepături roşii. 

.. Să crăp. file ciil-i intflia dată, de au dat ţâ!l
ţarii. Ahi'a acum am ,~i,mţ.it ~i eu că's pUnă ne înte
p~t.uri. N'a'm mai fMt. nn an aşa rău~ aşa s1i'mi 
aJute Dumn.(\Z(>\l! ,: 

~,Nl~ mai faf'Cţi şi alte păcate, cllooană, aveţi 
destul m seamă d·voastro. muşt.el~ tăinuite", 

~,Da vedeţi şi D-voa,stră, ('it aia nn e una d~ 
~('f\le ) cum v~am arătat atnnri':. 

v -"De, st.imată cucoană, o lnai fi şi alta ? Nu 
\'a mţeleg. Poate imi mai ridicaţi şi ~hiria, fiind
că mUlŞtele lU'ltt'a n11-.s în~'1nai, ca oole de pe la 
Dunăre? Vorba era: nici o muscă!" 

.• ~~oamnej ae.este nu-s ~a ploşniţelc, să le poţi 
lllmWl! Ce "ă fac, dacă ne-a trimis 001 de SUB o 
astfel de pac.()ste!)) 
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~'i1(>.ts de Hau ~ igoi .. ~ 
PetiUs pai!! fi l'Anglaisf' 

Ponc}le MarasQuÎll 
Dind et alrene-au rot.1; 

Salado Laitue 
Tortes et fours I!'la~fe 

Fl'{)mll.ge 

LiQueurs 
Vins. 

[)r~.ga,#a.lli hlalH'. :ikOff'Şti rougt> ehilHlp<\.i'!H' PUlJl~ 
mer;!' & GrNlo. 

D. Nicu Gane, luÎmd l'u\"H-nt.u.l -"VUllt\ că azi 
'>€ 8ărbntol'{lŞtc Ull fal-!t dp () import~illţli capita1ă 
pentru toti c,ei ce simt rOmiilll'şte. Dsa faoe un 151.0-

I'ic al evenimentelor petrecut-e veste munţi şi ro!ul 
!Je oare fa nvnt d. 8te,n. Î11 Ile.î;u~legerea dintr!."> 
dnii Yaid(t ';ii (fuga. Termilltllld, d,.;g închi1ll1 pen
tru :rr. Sa Rl'gde ;.i 11ltl'cit,l!,Il faltlili~ ]·egală. 

D. Solomon HalHza, . .,e rid<'u şi . .,pune cu Iba 
lJl'ofită de această împrejurUl·C. pelltl'U ca ,;ă !ll'!lle 

În numele a:rddenilm- din localiUlw, mlllţumiri 1. 
P. S. Sale~[iil"J~)Qlitului pj lllBlJ , nrhiel'O"ul "\. 
Blică.oanu ~i aeelol' fruntiL~i c.ari an Imbdiţi!7Ht ;j

eoastă surll!1toare şi mai ale.s pentru d,?tf. L\all~a
l:llzino, care li pTimit să figllrt'.ze. În co~dt?tul ?e 
iniţiati\'/i a at'e"t{~i frmnua.'iC' mHlll{e"taţlulll na(lO
Iltlle. 

A'pui d:>a dii citin.:l Uliu!' tt-legra.llltl pl'illliw dela 
L P. S. Sa }litropolitul Pimon al Moldovei, Al'hie. 
reuI N i.('od4:'1.11 Băc!loanuL ŢJI'e(''lun tji d(lla dn ii: A, 
Bâr,~('anu Sibiiu, "Gazeta Tl'Ul1sihaniei" BJ·!l.Ş')Y, 
.. Tribuna" Arad, Yai~h şi (Joga, V. 11lizăl'oanu, 
O. Dumitn~('u Pati", Brntescn Voinoşti. 1. (}, 
Duca, 1. Simiollf'>S<'Il, G. "MoJdoyeann, Lig~l ),'"'1' 
ţiouală din Rirlad, C. Velciu, D. Al{lx,andl'€ls(;,u, 
N. Cănilnnu, dela <,er.<'111 HomÎlnilol' de 1:H:.",1e munţi 
~i alţii. 

O, C. Stere, 111;111d {,'U\'Î!lltld ,"PLlllt· ni tiU ar 
IHlte'a ,~ă 0XI)"I'il1w intr'o (~u\"iintul'e tot et"lOO. ('e simte 
la marC'a cin~t(' ('e i-se bel' eu ac€-,.,t· prilej. -- Eu 
,-Iunt, >!J1ll11C daa dost1l1 dt, mulţumit ~i pl'ell ferit:it 
(~int.pll' l'() mi-k·[l !l{]n\~at bătrînul nustJ'u re· 
hi.h~fl~;"'''·G8Ille. 

; ;!l'tu l'is(lse, -- ennthnuJ rl-Sll, eii ::Iim1 o lllllre 
'ifiu.lii, TIn di n{1,m1 dau heamă de rostul adevihat 
al ace-stei sNhill·j .7i ni('j de rolul meu. Trl1iesc dEl 
iO de uni în 1 aţi !;'i mă eUlloaşt.eti pl'OlI bine, aşa 
dî nu dil1lr~o fa]ş-e JUouo.-.ti€, IlU ])ot pl'i"i Hihbi'l
t,)-urea de astil..:i dceât In i Il ţele;;.ul U1wi ma.llif{',t~
tiLlui 'a Ia,~ului cultura.L pl'in idroa de oolidal'itn' .. e 
l;ii unitatI.' culturală şi de<~i nu l}(~I· .. ;mUlîl me.a di 
Îndeamnă la a{'oasta. 

Pl'intr'o fericită î n.tltlnpl are. ";JllUW J. Ston., 
mă găwam în logături de prietenie cu ('.ei doi f:i 
lli neamUll1! no"tnt, eSI'(' .-;e du.şmăn+'llIu in ultin!1.d 
timp, 

"Ei, t:.l'edeţ,j şi zi{~ti Ct.' "ii plac.l';PH insa nu ,"vi 
faoe aşa, eu mă voi apăra!" 

E"rau iJlt]>'adc\'fl,r mai slabe lllu;;.tile mele şi nii
dăjduiam s'" sfârŞC8<.' int.{\cu (:.1(>. )l'am pus ~ă' 
fumez il] fQi'Ş'Orul meu, de'mi ardeau buzele; ÎUi'!l 
par 'cii ·şi ţinţ,arii u.ştia era li fumători, dci 1 .. 
plăeea să Înghită şi ceva imn, ea duvă mâncare. 
Vedeam că câl1tă par'că mai cu foe, Câlld scote:rtn 
câte-o dâ:ra de fum. Cereai ."-ii le nimieesc eu praf; 
În·să şi lllE>tDJa a·l'e!l.f!ta a dat gre~. Am Obl'K'fvat 
hine că se jUt:au prin uel' {'U pulbr]'E'll eea galhen~, 
(·a cu mingea. 

Am m'ai cercat 8ă l-e fac nÎl1t en foiuL fiinddi 
('>('tia.em, că ţinţarii nu .sufăr nici u adiere. 

Atâta rău 1 Bâzăind bncurva,'>(l jucau în jurnJ 
men o horă şi, când IObose-auj "*' pUlleau fără grijii 

, pe mâna mea, ca ':Ia mai îmbuca puţin. 
Văzând În I:lfârşiL di mu~tile a.8tea-~ Ullb(l l,!U 

toate vrăjurile ,din lumo~ bătui iu l'etra~l'e alm· 
gând În ~asă. Multămită preeRuţiunii n1.ele, căci 
april1dea.m lumina abia dupăoo inc.hise6em ferea
stra, am primit incă numai două impunentul'i, 
una la ccafă. care ~'a umflat 'Şi alta Ia tu'ecLea 
fll'eaptă, care in curînd sângera şi mă arde!!.. 

Adormii cu () înjurătură pe buz.e. In~! se ved~·, 
1.~ă llU m'am purtai frumos, ~i pOOeapsa n'a intâr· 
.dat" 

Pe .la ceasurile patru dhuincaţ\a \·Ll:!lI.tu, ei 
reuniunoa de Câl1 tar(> "Basul oiobot.arilor" imi fă
(~ o !:I('I'('nudă, la care 0Sce.l!tu mai cUOORmă vo,~ile 
inaltB ale tellol"Îlor. Ca,ndm~aUl trezit, deatmpl'a 
eUţ11l1ui meu, câuta un dublu-quart.et de ţinţal'i. 
~~e trei diu reuniunea ,acea,~ta ootoaSQ de sQll1ge 
I'.am Ul'ifol dintr'odati'i, coilalti an scăpat şi eu lU

Zlam din dlnd În dind dillSPl'tl f~l'e-astrJi 9 cântuQ 

"TRIBUMA-

}u.u (~re.t,ut (~U ]~alura lll·eu de p}'ietenie, le 
~t(-I inspira la ulllÎmdoi iller{'dere ş.i m~i'i11ini .. e 
pl'in inoonenil'f:Ia lll&j. 

Atlea.Stă luptă ~ tllrhu l'tU IIdiLllC HdlL4elt:, fra
tilor no.ştri de pesU: Carpaţi, şi pentl'u malle apă
reau intr'o luminii şi mai groZllwă. Stătea. de·o 
parte unul dintl'~ .a<.~i I;'et'i, al eăroi glas a răsU~l1t 
intl"ml pHrlament, !H.lîulC alinător de Po111'cl'inte, 
pentru JlliJiu.:~l)c de HumÎlui de peate muuţi, şi 
de altii !Jluh:, )Joetul dUl't.-<l'ilol· ş.i suferj'nţelO'I" 0, 
(},.gH, 

Al'-l,~tiM dui .~u illll'a t i.n luptă l;Ii lnpw ameninţ.a 
"ii mpă uealuuJ.româlle.se în două şi Bii, 'IH!l'!llize.ze 
iuter{\'!'tu{l Romiulilor, r{,dul'imd gstfel viaţa sufle
tOHseu li rwamu1ui il! hămonti'ni dW)mîi.noa..<>e. 

Ori e.arc al' fi t'o~ inviu..sttl era o durere JIU

ţiumtlă ptmtl'u noi k>ţi. AYea.lll eredinţa dlor, -lpn
u.e d. StNe, l'Îi Uoga nu e aJ.dituit din aluatul din 
oaTe <"le fae tl'Îidătol'ii. 

Arnâudoi !11l fost dt:ti1HU UlLUl' fltt.a.1itâţi. N'a.m 
"ii uit 1)i~iodatii. dipu feridtă. ee am petrel:ul-0 
în ('~UHerli me.a ci ill Hudapeat.a, ('ând am yIt7.1.t1 :H' 
'~'lici:l în bl'aţole lui Guga~ 

..... cum >luat Hutul'izat litl ",pUU: di gl'c'ut!lţde 
{~al'Î mai MUlt p~~tf' munti 1)0ntru impăe.al'~1 defj· 
nitivă ~uut de urdin{' [,tIr l'.OIltiment.ală. , 

Tam inâ lI<l d. C. S[('re ,închi'1/ă. pe.ni.1'U cei .Joi 
{raţ·i împărati 'ii jJ!'ltlru i.deia de I~niilltf' \~i soli
dru'ifate lI(lţi{)llalii şi !Jeli/ni 1.0(-1 ItCP.j,(/. c(l.ri şi-aH 
daf ,seal1/(t dl' i m jJOiil/.H (-# a.(;('"~lu.i· fapt. (Aplauze. 
l1e..~ftlI"Şik 11('np'e"1"(, 111 tinwJ€ '0uvint(J ·lJ.h. dlu.1 ('. 
Stere). • 

n. M. Sadoveanu, lH l'itnJuJ său '1l'.alU jUllX)1" 
tal1ţa liă.rbătol"ii de I~i ,,1 u~Ţ.lljcii wl u] nvbil şi 
măreţ !lI dlui St{'I't'. SPU11iw d cii luptele Sun t dă 11-
nl'itoarc fNlţilol' de )Jretutindeni. Terruhllt închi
ni1.nd p.entrn d. Ster{~ 1i, "pnu(' di blpt.a SIl U1I JOC:' 

..a ni ta n ieiz.d.ltil. 
In H(·C·"t IllUIIIt.:,ut d. C. Stere ,;(j ridici ~i {'u

IllUltiC'U parti(,ipalJţilo]> dola ac-.e,,,t b.ll1dwt că "prin
tl"u dllr(01"oa,,îi {':(,ilwidell ţfi, d. G-o.g:Il a.zi in trfi ill 
temnita dela S-eghedin ~i ('ite~te din [><1!'1\:'a a.~illt', 
urmutoarea t.elegrlflllQ: 

Dill jJJ'((,rJul tf'.lnniJl'i iţi lrilliil IIwlţ/I.I/Ii,ri!e 
lilp7 r. 

V. Matei Cantacuzino. Vorbt.'ţiu· În uWllt.'"lt' 
la~ului ~llltur<ll, .-;a]utu ge.~tul dIui ~Here şi n'i· 
mite frll.ţilor dfl peste munţi U e.aldă mângiîic.:'e. 
Iha term ină. ~pul1i~ncl oă frăţia l108.Stră. 8'0 ducă. 
8tl.',." iu.hiţilol' h·a~i de dinc()!o. 

V. Antoniu, "ol'bef;\te in muuek d:lui Alex. 
Bă-dăl'âu, {!.RJ"C a fost e.h(\UWll telegra.fiC' la BlllJu
H'-',lti. !;li Il trehu it ilH ~)j:i I"ll.se.\..'>Cii i!aLa. ban<.'hetullli la 
~ şi jumătaw, . 

.-\ll mai vorbit dnii U. 81arl.:. /{(}ga...~. Uhi1I(Î. 
1/!'8CU, căpitan Pnl{uli, Jiâ,'u,s("ll ~i ulţi l:. 

nli"t{lriOIl~H, I'ill't~ \'(-\"t{·,a e(' mA a'jt(~~lpt.n, <wrÎi ;\~ 
mai dormi. 

;\i',am irnbrlkat şi rni-aUl petrt~;ut dilliillelt;1I 
in grădină. Er.a răcoare şi eu priveam eu j al~, 
eum muştele, cari afară. îllgheta~eră PUţ1U, intrau 
in roiuri în odaie, ('Il ~ă -se mai încăl~'K~it Mă 
gâ IIrlf"am {'li gNll.7.ii LI noa pt<,Jl. \'iitoa re ~ 

j u tn'l1l, ill {;lll>tlU tie YOl"bin lluUlai do&pre ţiu· 
i>tlt'j. Unii dillt:l"-e tovar~ii mei de călători€' erau 
inţepaţi pe cap de par'că 1(1 e~'esC"UI'ă bureţi şi CV' 

piii roprezilltau par'că (J alegorie a stării sufleteşti 
ti oamenilor, do când cu domnia lDuştelor. Bărbaţii 
a~ &:;ărpinau fără ]'u.'~ine, pe oeimd O' damă gjhg~ă 
Şl bme crescută tot la ciuci minute îşi afla ceva 
de lu<'ill pe 1.1.. papuci. Fireşte di in taid se fol~î14 
şi ea de 'acest prile.i. Credeai că te ia drB:<hI1. 

Seal'a cealaltă am petroCl.lt-o Îll odaia m~ JiH 
v~aş. Şedeam la lumin'll ele...1;rică ,i iloI}tepta,m !Iii 
bUlflyel1f..ez ţin~riit l-.ari ar a,-oo '("lQftă eli rus ,'izi
t-ere. Fel'eştile erau d.eschioo hn·g; I*! lluzia sgorcl-.)' 
tui ,1lădu~it 'al ol'H;şului 'Şi un mitoe plAcut ad i Il 
p1'in odaie . .Alte nmşoo jucau in jllrulluminoei, dar 
nici 'll1l"ţâJlţat" Ab.i.a pela :mierul 'I.1.optii se l'opC'zi 
inlihlUtl'U un ţânţ.al', dar 00 ,,-ode. câ 6l'1a "S'U1·~ri'nd. 
N'u c.ântli., nu Înţepa şi ,deo<:\atli ci1zn pe maaii, furI( 
Eă zid Wl ("'Ul'ânt, "şi';ŞÎ EUcpirlsuiletul negru. ' 

,11ni ~1'IIt foarte l1epl~lt în O'ra,w a{~t.a n.esă.nă
tot;, uude chiar rş-i muştele cad isto'\'ite de boală. 
Cjfui totd'9Run.:a am zia: Să!l111 ne păl'ăeim târgnI 
mai ~les CM acum Întl'+nn .an ~l mt.\~teI()r! 1 

,> - -

• 

hg. li 
II n 

In uMuă, d. Stere încueie ael'l-A o(·uvâ.ntăl'iJO'r 
"i ~ hotăroşt.c tl"imite~ llnei tele;ţra.'D1~ dltli T_ 
l:1 ihaJi, p~i.ntcle club,lhlÎ n~ţKmalităţilol' de 
peste lU1.l1lţ.i. ..... 

&nehetul a luat s:f.a~.rş.it la 01',.. 12. Unii (' 
SIt'J't:,.i \r. ('ant,Q.{mzÎllo ~u f.u!l"1 viuaiplaudati. 

• 
lina )fvrtell,l-tLa (J Il g a a flU·jwit din .I.:lşi nr

ltlllt' l'lI,r-t:~ dcpeşă: 

[)rwi Hortensia Goza 
Nagyszebel1 (C<ngaria.) 

La banchetul de- astăseară dat pentru aărbă·· 
tarirea aplauărei fericite a coo.flic tu 1 .. i dintre 
Goga ,i Vaida fruntaşii intelectuali ai Ia,ului iR 
număr de peste două sute cincizeci au adamat 
de mai multe ori cuontuziasm numele cintAre-
fului durerilor şi nădejdiior DOa!ltre. Sunt Înw
dnat de intr-eala asistentă să te rOI a·i transmite 
admiratia noatri a tuturor şi dorinta vie de a-] 
vedea in luptă alături ~u toţi fruntatii romani 
din Ardeal şi Ungaria pentru binele neamului. 
Să trăind, • 

Constantia Stereo 

Interpelaţia d·lui Ştefan G. Pop. 
'1'(·xtul lnf.-t>J·J.)(l-laţi0Î diui d-eput.ut al Şi

J'lf'l Şwfan (', Pop, În ('h(>~tia ultragierii 
cf'lor 1 (j rh-ri(:i fk>Ia 01'ă-{h.a-mare, e,ste Ul'

mMllJ'1I1 : 
1. Al'€' d. I.nil1i~tnt de C1,H,t' şi jllilt:ru('ţie CtrBo.~

ti Il i fi, t'îi i,n 10 .Fe il I'lLuric a. c. )·(".nt() 1" 1 .. e m~ H8-
1'1I111i f..Hi!ll djlfl Orfl(~e Qi" (·liminat Jiu ....e-mi~~r 16 
c'J(.ri('i gl·.-('.at.. r(,~n:ill.i f~.l~ "il fi (k-..f.e~::.~ o ('tree
ta re J'Pg-h".lUt'll t..na ? 

Z. :\ f\.~ J. miaistru l'HHC>'ţt.i11tti. (~ !v..'u1-Yltţ:l ,i~.U~ 
",ă in lIl(Ju st a.t a I'iul ,a fO'!'It ~xor'.tr1,a·t R .' ('hit] ''el 
Iuui nf'OIlwne.'W. tlt!<iI8.rece rect.Ol'"uJ ,i ~llltoritătil~ 
~lllin ... '"(I'Î,de :w eUJ),~rinf: -pe !"'ler1('ij ~..Jiminlltj ,~a in 
tilHŢl ~l(· n-xtpto şi iam~ "îi ]J8J.·!i8p.a;;:di Llstl1-tmrl-. 

'iar llOtitrireli m'e~i5't,uJi~\')tită de uri(~ ,;;imţ ume
ll~. rectoral U11 ,,,,'a m'litit:t dispu:" fii ~I nwdifiOt1 
nici diar la il1t(,-l'venţia <şi 1'1Ig.a1"~J ~H:1I1evi~w(\l) 
Harm? 

i3 . • \1't~ .1. jlJilli.~tl'1! ·mrnnştintă. că 'selltinţa tţ
l~~a.~hl H fv~1 pro:nlluţ~t.ii fiiriÎJ ('Ia să ,::re fi lu.atpn)
('uH'el'J).;ti fie şi numai {'Il un I'lingul' d~ric ~ 

4_ :\1'<.' d. m:rnistm ~~lmo}t.mţli r-!l deşi autorită
tdo i11.-;tltlltllhli ,Ulti.U fin ('U1H("1l1t en t'~f'l'i{,ii rn
mil-ni Lntoert'.'lati ro (··anb':H d<.' .a llt1 dinllgll nimiCS4 
ÎI. puL1if":"Îtntt' ilHI ~de intrunplat>E' în iu!<titut, to
tuşi din partell ·3f'{'HtU:L' !:wtc,'rităţi ~',a".ăyâ~jt ţ) 
uim.itullrl.· i1IJi~r.(!ţitm~ ;4i !.otooatăall'l fDS1, mar
tori :led-ei tl·.L,.,t-(, p1"i·.('lişti~ di clI:pLd di(lCezei gr.· 
(~at. T<"~llJhle im}lJ'l"llUa \'.U Pl'f':(t~ imea .-lin ·fl'untt'.~ 
JIA.~t.('i {li(!(,b'~ aU fni-lt împrl.ş,e.aţ.i (:li ralf' nuri 
irep rod \l(~t i h iJ(' im'(':t,t-i,~ in \111 (1 rga'D ru.aghi-ar 
din t~Plt-fj Iii .~ 

5. An' d. mini ~t.ru C.UllOŞtintâ (li: 8uwdt~ţill:' 
.'iPIllin.arinJ-e nwi od:ltă U'l(tl nimica de eXUC'pţi~t 
I'l:: priveşte ~ulldllit..a {·l{~ric:Hor climin.a.ţj, şi rn~::i 
nu '!'-au plÎl.l1...'" nx.,(,...1ată flllt<n'ttătilol' bi..-!edooşt.î 
ale ~.leridJor i"'limiltltţi ! .A re d. ministru ~unoştim
t~ eil şi in t'azul ~(~ f.aţă numa.i iP'lm tru aL.'"OOQ li' A. 

~l}JliiAlt tJ pedt'~t~l1 IItilt de 'ilevoni, .:pt.'ntnliCă eJ(,· 
ricii ronllhil au Î.JJdra;mit ~ ~~ :f."lq~a.'~(·i'i df' tim· 
b14 Illat.cr-n.â )n e-om"('l;<!fJ,.ţitIe l<Jl" 3 

6. 0.Anaidel'ă d. miDkltru de a.dllibibil ea vii
t-ol'uJ şi cxistJenfit.a 18 tineri illteligen.ţ.i să fie 'Ili· 
mieită pentntca i,i i'ubMC Jimba, pt' ('li.l'e '""T'e~1J 
!-IA .(1 eu.ltive ~ . 

. t .A ru d. mi11istnl <.'ILllOfti:nţlî dÎ în bIlJe-l~ 1~1-
palt! l'eJati\'e ~Il Uniun(,"'11 cu hi~eriea }{\)llwi, df" ' 
l:t8t.,nw::me.a in p1'(."U Îna.l-re decisiumi ilIe d-olHnitor~
lor ge.ne.:r0ţl.Î, pretmm ~i i!n buila Eccl€*lia.Ut CUl"il'lti 
emÎtlă. d~ Pont.ificele Pht'ii! IX cu IJ)rivire ,la infiin· 
ţ~l.l'eamitl'OIX:l.h*!i gr. ~. l'Iluaâne de Al ~a-I~ 
~ FăgArq J.HJrl.Ja l'<mlÎmă nu umoai a fost recm· 
lloooută (:a ,limba 1itul"1lică, ei a f.owt. de-adreptnl 
decl'tltată ,""lt 'atare? j ;.-

c'8.A.re d. tninÎ'lltl"U .(1.Ul~tin1ă ('11 (>pwo-pul nI'. 
Lli:nyi ~dedlarat unuie01'er::opundf'"nt ~1 zl&nrlui 
"Na.gyvnrad", CJO atât dii.MUI, \'ât ~ ~ll'tol'it~+iJp 
setninal-i.we, OOrptld prof{'~ral ~i eI~'~'ii ht!~":~,ru
lui <an i'>Că1ît o- t01egNJn~. p.t>eare au trimîs\. c·~s· 
copu]ui d.i.e-eexan oonteluÎ ~z6('henyi .felidt~ .1"'I.1H" 

pentn.t că a aprobat sw..tt.inţa de climi.nar-e. f' 



G.4!cace au justificat in mod neîn~o~oa a.cuza. că 
",'a ~ă.utat un pr(>t('xt pentru il gl>ill m mod "ălba· 
W~P{' dericii româ,ni din ~€IIllina~' ~ 

9. Est{l d. miru.--tl1l dl<SPU,s şII ordone o iltraş· 
nieă anchetă in a<'ea_-ltă afaeere? , . 

10, F...ste d. millistm dispus ,~~<l I.nii."ul'lIB ~u: 
v,-,rute in priviTh1a reprirni~ei deril'.l~or l'Omltlll 
l.Ji~ui.nati !;Ii dt\S<'hiderea lUle1 l'('rC<'tihi reglt'nwn. 
rare imp)triHI lor? 

Dl Pop şi·a dt~.s\,Atar intl1 qx'laţia in
t ffJnlpt Hlel'l..'lI si eu pat imă din partclJ dt'-

'> • , 
putaţilor maghiari, ~\ fă('ut J?P l~rg lstl~l'~' 
cul illcidplltului. a:;;a cum cNltOfU Iloştn 11 
~)UllOSC .:;;i .. 1 dovedit că clerieii români au 
d,rE'pturi V{'chi de a. stu~îa -in .s~minan'~e 
romano-cat()lice. FOllduI'llf~ reltglOn3fl' 1n 
ace~t scop au fost cI"t'iate Încă pe til~lpul 
unirei şi augmentate ,şi pe sear:lu (:PlI1C?
pului n~tru gr.--catolIe de Mana 'Ier&~Hl 
oi lo.sif IL iar mai târziu, in 18f)7 ('ând e
piscopii catolici au \'ă,rsat 3 milioan{' la 
aCl'ste fonduri, s'a deJimib.t un Ilumăr de 
;30 de burse pe seama provinciei mitropoli
tanc româneşti. 14 din aceste burse 6(> dau 
de1'1e110r români dela Oradea-mare, 

Xe 0t'lIpăm şi la l(le de fruntt· cu (i{;Ba

~tă intel'pelaţiB. 

. Convenţia secretă 
anstro·română. 

Textul convenţiei. 

O indiscreţie diplomatiCă sau mistificare? 
, CaJ"tea St'agră ILin-f' ~oir) este titlul 

unei lucr[lri care'~i propune publicarea tu~ 
tuLror cOllvenţiu1Jilur ::lecrete d.intre ~\u
~tro-L~ng<l1'ia deoparte şi România, Bulga
l'ia, Urecla şi1IuntPIlPglU de altă partu. 

.Autorul lucrru'îi se ascunde sub pseu
donimul .. lJerzog V011 St. Sava" şi o dedică 
.. Contolul do .A{~hrenthal" .în 8en1-11 de· ael
miraţ.iulle profundă şi amie~tje TOSpOC

tlltuoasi1". 
In lrunt~a prhnei rascit~ole a lucrârii a 

apărut "Cont'enţia secretă ausl1'o-română" 
datatii hchl 14 August. 1880. O repl'odu
f'.em tC'xtual în traducţiune româm?ască 
rllm'ân{Uld să revf>nim asupra (li: 

MsjostatBl\ sa. Imperială şi ~ală-Apo6~1.il.'~ 
.Oi AUBtro-"Cngariei şi·A, S, R. Prmţul Romantei, 
având Îl1 \'cd('ro interesf'lc reciproc.e alQ Curţilor 
~i· Rtatelor lor, precum şi importantele schimblri 
cari a'an produs în flituaţ.ie dela anul 1878: fiind 
de a8emeuea ·dornioo f!ă perpetueze paroa şi prie
ten La care, din fericire, există jn tre celo două na
ţiuni căro~a Ele le 8U~t sun'ra.nii, iar. ~ de altă 
parte, fiind hotărîte ca pe \'iitor nic.j un -dif('rclld 
"'Iă :nu aducă înt.re Ele şi ,statde lor, o~t.ilităţi sau 
d întrenlpă bunele lor, relaţilll1i de prif'wnie ; __ 
l'!'au pus de a'0)rd, precum şi guv(lrn(\l(' lor rNip(\~
ti \'f', a.'lllPl'a chl1lwlor următoare, anllmC': 

Articolul I. 
AiUitro-1Jngaria şi România conştIente de \'0. 

luI pe care trebuie să'.I joace în rezolvarea even
,tu.ală a problemei ch1'.QtiuneiOrientului. incheie. 
prin acest trata.t, o alÎ.ilnţă politică şi militară. 

. A ,-ticolul 2. 
Guvernul Altetei Sa.leR(>.gale Prinţul Româ

uiei nu va îngădui po feri torul său nici un fel 
de uneltiri Polltice, religioase sau ecOnomice, eari 
ar fi indr(\ptate contra AU'Btro·Ungariei, precum 
ş-i mntra flHveranului !ţi guvornelor 8ale. 

De a;;cmenea, Alteţa Sa Rogală ţii guvernul 
."ău român V'OT întrebuinţa de a.cum înainte toată 
puterea autorităţii lor pentru Il interzice şi, prin 
urmare, pentru a .şterge din ţară preponderenta 
1'UaQ-slav fi 1 inlocuiJld li turghia ti aJî.abetllJ, ou-ilie, 

M .a 
prin liturghia ~i alfabetul l~tin, a~(}ptâ.n~ oalan
dantl gregorian în locul celUl de i:thl YOOhlU, opu
nii.nd stilvile libertăţii de mlVigaţiune a vapoarelor 
rut'(ţlti pe Dunăre; construind fort.if.ica,ti! m~nita 
;;ă >;ervea<'C'ă. Ia TI()\"OO, contra RmllCi Şi lmpwde
~âlld prin toate mijloocele relaţiunilo de vecină
tatB .. i contactul tradit·1QTlal slavo-romîm. Inaee:lt 
gcn~,'ciiilBferate române trebuie să fie ciit se poate 
Ulai· pUţ,in legate c>u cel{\ ale Del'bi('i, Bulgariei ~i 
H u,~i{,i. 

~laj.(>suHt.'!l ~a huţlOrială şi Regală-Apostoli('~ 
a A u,;t.rv-Cllgar iei 'ia da tot sprijinul său AlteţeI 
::iale H('galo l'rinţul Carol al Homâniei În cazul 
CtllU1 prlUlojdii ar IlID(\ninţ,a tronul său şi villţ:! 
.';<1. Garami\.lJdu-j inyi,-~labilitatea ooroanei ,,,alo şi 
Pl"«j'A"'l'varoo dill<lstÎ(\i sal(', gu'Vern1l.1 austro-ungar 
11('('{'jJtâ de mai Înainte a TccllHoa.şte Alteţei Hale 
Prinţul Carc.l i1.1 HQmâ.niei titlul de rpqe in mo
m.entul c>.und i-.se va părea de cuviinţă să şi'l atri
bu(\ şi ya fa.ce toate demersurile nOC(\ilare pe lâns;ă 
l'Oleialte Puteri pentru ca 300'3t titlu să îi fie 
rectmO.'leut. 

A.rticoluJ 3. 
Va('/l ,.noile idei", cari .'lduc atingere drepturi

lor monarhice şi legitimităţii in5tituţiunilor sano
ţionate de veacuri şi înăa<'Uto coroanelor, ar pă
trunde eventual, prin agitaţii de liberi cugetători, 
SlX'ialişti, CIOmunişti şi anll'rhişti, irirlentişti şi 
chiar radicali din iltâl1~a Mu liberali exoontrici, 
in RomÎlmia, guvornul Alteţei Sale Rogale 'Va ~n
trebuinţa toată activitatea sa pentru 'R opri şi 
înăbuşi progre8ul lor. Clerul latinizat, aristocraţia 
de Slwg{) şi a ~padei şi 'marii proprietari, vor ţiae, 
Paralel {.·U cei ai imperiului au.striac frînele pu
terei . 

In acest ~oop, g'U'im-nul Majestăţii Sale Impo
rialQ şi Hegale Apootolioo va 1:1·a tot mncur-ml 8ău 
Alteţ.ei Sale Regale Prinţulni României, aj uUîn
du'l C'.a sir'}i Îmbunătăţ{)MCă armata şi flota cu 
inarmlirile lor, prec'Um şi fortifi03.ţiile sale şi po. 
litia sa. 

-Articolul ~. 
E hotăr-it Înlre înaltde părţi ocmtractaute că 

HomÎlnia nu 'ia intr.a, f!'irii să collsulte po aliat.l i'a 
.\lL~tro-l; ngaria, in a.ng;l.ialll{~ltB Ji.stillCttl cu vre-o 
altă l'ut('r(> şi. in special, nu va lflga rolaţiuni ~('_ 
riua8(', politice, asemenBa rolnţiuni puUînd să adu
că Ylltllm:rrf> obiectelor ,;tipulate in aceaMă con
n:m(ie. 

Dacă v!,(M)d~Hă România s'ar Hl(loR in posibili
tatO/t df> a'~i mări teritoriul în paguba posesiunilor 
sârbe. bulgare şi .ruse, Austro-UngaTia va uza .ia 
t<lată infI uonţa ~ de putere pentru a'şi ajuta 
aliata până la desăvârşita realizare a revendică. 
rilor ,-;:U(\. 

ArUwlul5, 

România renuDt~ de acum inainte la politica 
8a naţionala ti de a nutri tendmţe iredentiste că
tri Transilvania, Bucovin.a ,i Banat. 

Austro-Unlaria e gata ai susţie propaganda 
română in Basarabia ti Macedoni~ precUM li .. 
inlesueuct opera ct. romanizare În Dobrogea. 

Articolul 6. 

Vadi Români~ ~ tărit! intr'un răsboi, ptm.tm 
apărarf>~ drepturilor .aale teritoriale 8au intere-
80101' ~ale speciale, contra Ru..eiei, contra Bulga. 
riei 'Saueontra ori că.Tui alt 5tat, Austro-Ungarla 
va nmi imooiat în a-jutorul aliatei sale, va face 
rnsb-)iul În Comun CU dansa şi va faoa paooa. in 
acord mutual cu dânsa. 

La rindul .. liu, Homânia se anga.jMză ca. in 
I'az de rilsboiu al Au.atro-Ungari(\i cu Rmia şi Ser
bia Hau TUTcia, .să pue la dispoziţia Maj€'Htifţii SaJe 
[u1Ppriu]o .şi l{pg'ale-AJH"'8toliee toată .armata şi 
fln!a ~:l. precu'Ill c5i tot teritornl Bău ~i fortificaţiile 
,;,i luf'l1ril{\ Rulestrat.egire ale Dunării şi mării Ne
g1"(,. 

A·,.ticoluJ 7. 
.Dacă, ·în timpul cât această convenţie Între 

Îna Itele părţi contractante e în vi goa ni, Austro
Un~aria 81' reuşi sJi pue sub heghemonia şi su. 
prema sU2:eranitate a augustei case de Habsburg 
statele şi natiunile din peninsula Balcanică, re
gatul României se va bucura, în această nouă COn. 
stelatie de state, de favoarea componentului celui 
mai privilegiat şi celui mai larg autonom. Maje
statea Sa Imperia]ă şi Regali-ApostolicA a Au. 
stro-Ungariei va mai adăuga de bun' voe, in acest 
caz, la posesiunile actuale ale coroanei Alteţei 
Sale Regale Prinţul Carol al României ,i a MOfte
nitorilor Bii lelitimi ti ereco-c.tolid a ~aaei ck 
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Hohenzollern.Sigmaringen, o parte II BanatuluJ. 
Transilvania ~ Bucovina ti, eventual, Basarabia 
şi îi va salvgarda integral ,i pe veci. lui ,. de&een
denţilor săi, toate prerogativele ,1 drepturile de 
suveranÎ. 

Alteta Sa Regală Prinţul României se IUIga
jează să deschidă larg porţile regatului sAu indu
striei şi comertului austl"O-ungar ,i sA continue. 
propaga, pe ,-ihor ca ,,1 în prezen~ catoUdHlul 
şi germani!ăJDul. 

il rticol u! 8. 
P /ezf./li ul IICUI'J va căpâta efed imediat d.u.pă 

data scmllăturei sale Ş!: t'a rămâne în t~goa.re ti.m.p 
de pa.truzeci de ani. începând dela aurutii daU,. 
NI 1'a Înceta să exi.ste după douăzeci şt pa.tf'U. 'tit' 
luni. de Înşfiinf.are prealabilă, în acest 3COP, d.ata 
in scris dc u·na dlfl.Î.l1alte.le părţi contra.ctante. Dur' 
dacă, atu·nci rând data fixată pe.ntru expirarea. ltl,; 
t'Q sosi, una sau alta di1l aliate este în rdsboiu, 
alianţa 'l'a con tinu{l eo fada până ce 8e t'a inrhet.Q 
PMro. • 

Drept care., li oi am hotărît ŞI: hotărîm că a,t:est 
aC01'd are putere de lege între cele două ţări. 

Fă-cut în duplicat la ls·ehl astăzi 14 Au
gust. 1880. 

(Semnat): Franz losel 
(,se-UUlat): Carol. 
Subsel1lnaţii, autorizaţi după t.oate for

mele legale de su\'eranii lor, au semnat de 
ase-monea [!.{~e.st tratat şi au pas sigiliile 
lor. 

(("\mtra semnat): Baron de H aymerle. 
Ministrul de exteme al "Majestăţii SaJe 

Imperiale şi Hegale-Apostolice a Allstro· 
l"ngariei, 

- (Contra. semnat): Boer€scu. 
Mini~trul de exteme al A lteţei Sale Re· 

gale Prinţul Homâniei. 

.---In Jături cu regulamentul ... 
.sit !iaţia politică. --

A 1'ad, 22 Fobrurie. 

In ~ed.i.nţa de mâne, \Tin'jrj, se va in
tra în discuţia refornwlor militare, după.ce 
preşţ;dintde Kâvay a declarat-că va în
gădui numa.i la doi df'putaţi să ia cmrân
tul înainte de ordinea de zi. Ziua aceasta 
va ser ..... i deci cel dintâi pretext pentru jUg· 
thi~ti de-a sonda inteniţunile preşediuto
lui. 

J lltit.hiştii ;;e vor prez.inta la şedinţa do 
mâllB pregă.tiţi pentru orice eVfllltualiţăţi. 
Şi vor lua toate măsurile de precauţlune 
mai ales dupăce şi contele Tisza. a făcut 
declaraţii răsboinice. 

In clubul gu ..... ernamental contele Tisza 
a fost intrebat de deputaţii g'llvernamen
tab C'8 părere are despre situatie în urma 
dezarmă.rii kossuthiştilor. 

-- Pentl'U mine ost.e indiferent dacă 
an~m de-a face ('"li o opoziţi€ de 40 de de
putaţi, Sau de 120 ... Lucrul principal e să. 
S\' pună capăt obstrucţiei tehnice. 

~~ Şi crezi că lucrul acesta se poate 
fan! în cadrele regulame.ntului intern? l'a 
intrebat deputatul Kdllay Tamas. 

- Regulamentul n'are importanţt1! a 
ră-'Spuns contple Tisza. De data aceasta 
rom da regulamentul în făt·uri ... 

Dispoziţiile aceste răsboinÎce ale gu
vernam(mblilor nu dovedesc, deci, nici· 

" 

decum că dezarmarea kossuthiştilor în" I 
semnează pentru ei un câştig care va tra-
ge în -cumpănă. Ohstrucţia tehnică din tre- .~ 
cut a fost susţinută aproape exclusiv de, 
membri partidului justhist şi de deputaţi) 
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i n-d(lp(">ndişti în afară d~ pa rtidt"'. Abia. doi- i1Itdrindu-,w~ a,;; ( lel nw,ghi~.,.i.ml''U, Şi Ll noua artAlJ.- 6ih'arri~~i, a a"llt prilej să ('1muu~ă fC>lIrt(' bine 
ln.~i dintre d{'putaţii ko&"mthişti .au spriji- dare a' oolx'Uri lor ol{'<.~l"ale f!.(! va ţinC'J ~'a<ma ,1(· şcoala şi iTl\'~'i\ittorii ci, cu toate părţile bU'Ile şi 
'lit obshueţia jw,thistă prin iscăliturile intc~le e:lemcnluJui uugur·e.w:.. . cu toaw ;;.eădcri:le, uşa. <"um e in ,\'remeu ace:l8t«. 
JOI'. ~oua. hotărirc a şofilor kO'Ssuthişti GU\'ernul unguresc la Înmormântarea Intr('ap:a arhidiecezu gr.--or. romflIlă a Tran-

lui Aehrenthal. .~i\'a,nici ~J {.xtindo pe {'ele tre.ioSp'TCZA.'1'O eomitat(· 
-.... aneţioneazănumai o ,q.t.an\ dl' lll(~rllri exis- rue diror numc le tran,<K-rloID nici, in felul cum 
t ent<~. I Min istrul-ţrroşf·dillte, mi'n istml de agrimtftul'i'i . , it- ~ 6unt pUf'(' III eartea dhti Ghibu: C-omitutul llllllC-

lntorsătura aeeasta a \~efiJ.or este Însă şi mi,nistrul ~e C1.l 1 t.p !LU pl.ecat azi la ~rifmll, pentru dDarei; {'om. Sibii'ului; corn. Făgăraşului; {':Om . 
. ' . • .' r, • ~. • .,.. a. a..'usta la 1 IlnlOrmallt:N'OO, oontdu . .I Aohrenthal. l~ 1 . 1" 1 

'tU dlscutd,t.t Şl In clubul pa.rtldulUl. La Camera ungară e rep:r:ozl11t.atii 1}rm preşedintele >raş<H,L 111: <com. l'el!'o(~!lUme ori com. Târnawi-
adresa co.ntclui Apponyi au răsunaf, cu- Nâvay şi o delegatie de 30 deputati. mari; {':"Cffi. Târnn\'ei-mi~i; (',OUl. ~lurăş-Turda: 

1)- . ( corn, Al ba-blferi().U.ră; com. Turdlil:Arie~; omll'~ 
vintc dB do]'ună. a8pră. Mai catc2:oric şi-au . m C?,~ .a.ct'laSta \amora ,doput.arţilor azi n'a ',. <..' 1 

v ţ t şed ~ COJo(~nll; corn. nonoc-Dob:l-ca .'}i Bi,.,triţa-Năsăl1{1. 
f'xprimat nemuJţumiriln df>pttLatii Hara- mu mţ.a. Fioe,,'1I'C ('.mnitat e impil.rţita.poi în mai multe 
has, Kclcmen Samu ,~i Nadanyi Gyula. =~===================== tr-aete, -cu tot atâtea protopopiat.e, illu' şc,()li1o ~unt 
~~ari probabil vor sprijini obstrueţia. Şi '>Jr- slrpu.sca{·.('~tol·a din urmă, fiind ele şeoli Mnfe-

dela. organizaţiile din provinf'ie vin pro- Un sfllffl"U I"nteresant -<,"" - si{)nlllk. - {'a să lUlll1m.'·sc pe mulţi din cetitorii u U acestei rcvi.'lW şi ('U să .se evite confllsiuni, voiu 
tp.sto împotriva dezannării nemotivate. . f t f r · .) SlY1U1e, la a<,(>,~t loc, d d. Ohibu în shtdiul suu 

Pacea cu justhiştii nu Însemnează, ŞI oar 8 O OSttor • are in \'edf:rc numai şeoliJe româneşti <'01rfe.sio-
. "d(>ci,sfârşitul obstnwţ.iC'i tehnice şi la in- nale, (10 U{'1Ue ee ('{,le de stat şi ('ClIc eomunalt· 

- Cqcefări pl·i vitoore la ,~j.t uati-a în vă(ătmârl fU!lti b 1 frfu1gerea ri guvornul ·întâmpină. şi acum ",unt oicotate ţ;i rău "iizut<, (in pri{'iua maghia,-

1
. t v ţ' ,nostru prim.ar şi la ed!l,c(lţi{~ populară de lJr. Oai- I'Îzării {~(' () nrmi"tres('. 

ace caşl greu.a.1 pe cari le intâmpmasc sifir Ohibu, 8ibiiu. 1911, },'38 pag., (preţul neilt-
iuaÎnt-e de pacea cu ko-ssuthiştii. dicaf). _ In {'.olllitatul HuuQCloflJ'ei :;;mlt, du pil rc('tm-

Conferenţa comună. 

Şefii purtidelor opozilioniste se vor in
int.runi, la eon{erenţ,ă comunt\, numai mit
ne, Vineri, după amiazi. după ce azi parte 
dint.re ei asistă, în Vi(ma. Ja înmormânta
rea ministrului comun de externe oontele 
. \ehrcnthal. 

S(, pDato insă intflmpÎa ca fn şedinţa 
de mâne a Camerei S{l. se ivia.scă intre jus> 
t hişti şi guvername-ntali un con1lid mai 
;.!r.av, ca.re ii va. Îndepă.rta pe ko..'3suthil$ti 
de ocilalţi opoziţionişti, - f{teând de pri
sos ŞI orlce ('onferenţ.{l. comună. 

Vine absolutismul? 

lh'. l1dHrid~ Friedjung, cuno8cuwl 
~:~.pl'ofo-sor din Viena. publică in 
~ossis('hc Z (~ihmg" din Bm'lin un nl'ti('~l 

în care 8(' ocupă. cu situaţia. politică din, 
Ungaria" Intre altele spu'[!C că anumite 
t'ercuri din Viena sunt nemulţumite cu : 
·~.ru"ernul llngarcă. n' it procedat mai ener
gic faţă de obstrucţie şi a primit să, a-dadi 
ia cunoştinţa Coroan(Jj dorinţele opoziţiei 
in chestiunile militare. Friedjung Îi ilCllZă 
şi pe justhişti că. sub masea ideil'or <lnmo
cra.t.ice vreau să. c[u;>tigo masel<~ PI~ seama 
idt~ii do stat na ţ.ional maghiar. CercuriJe 
vieneze vor şti să împiedece acest lucru 
d~\nd oonduc~rea. viitoarelor alegeri a]J1'()
piate nu lui lUdc'rvary, nici lui Tisza saH 
I~'Ukacs, ci unui politician carp \Toa. intro· 
ducerea unui vot uniuersal eflal .$i fH't'rel, 

IC'rit de O1'icc lozincă nationa.llî. 
nae~, ac.castl1 nu va reuşi, Închf>ip Fl'i

('djung, ya urma absolutismul... 

Cum va fi reforma electorală? 

Tratativele urmate Între guvern .şi opoziţie au 
«II'''Ilt darul de a-I sili lJ>e contele Khuen.-lI&dervâry 
~ă :facă ded.araţii mai amăIlunţitt~ cu privire la 
reforma elootol'tllă. 

In Camera doputaţilor iuinistrul-pN.'.-;;edinte a 
dec1a,rat că până la toamnă va prezinta CamOl't'i 
fproi<cctul do l<>.ge despre votul universal. In cercu
rile bine inlormate 00 zvoneşte acum că proiectul 
va fi vrezintat Camerei încă in luna }laiu. 

Ln 00 privcşw principiile reformei electorale. 
in acdenşi rercuri se ştiu următoarele: Vor primi 
c Il'(·p t d(~ vot toţi cotă ţen ii tr'OOU ţi de 24 de an i, 
n.:ri ştiu serio şi ceti. «('u totul cam 2.400,000). 
l.a or~t.,,'l(· YQtarM va fi secretă. Numărul mand~te
klr <"(' ~'u spori <.m :1i, pe cari le vor primi oraşele, 

Dr. Balazs Emil 
lastitnt pentrtt constîtta~nni . medicale, 
TlMIŞOAR.A.. tatra Palatal •• rbl. 

sâmimtul din HllO 'TC-o 250.000 de {'rcdincioşl 
1). (}ni~ift)r Ohibu, nn f)arte hUli ('lUlo~('ătclr ort. rom., iar p{\ntruu<'<'Şti ('r{·dindoşi licaf1ă nl1~ 

al problemelor iuvătăm:mtuhli primar in TMn- mai abia la 100 de învăţături. Un invăţător ajl1u
silvwuia, poate cel mai bun, cu o ilargă pregătire gc. df:Ci, <-.am ,Ia 2.[lOO di:! sut1ete! Comitatltl i·u
specială in donwnill1 ştiinteipcdagogicc, arută trcg arc 420 d(' sate, di.ntre oare 378 de sat.e sunt 
prin 11«'.cst t-runeÎ'ui(' şi exthns stucliu a fi un om cu -credin{'iC1i de ai ll()·ş1ri. Nu m.ai 'puţin de (k"{~ât 
de hine, ("U vederi sUiperioare, :şi un om în,sufle\it 218 sate dintre a~'t'Sw 420, in total, n'au ş('()aJii. 
de lln ltNl.l·C ide.al: I'()p:('n~rar(>a şi ridiMroa (tlea- iar dint.re 42.u20 de Npii in vÎll'stă de Ş<'Qt.:.Llă, n'o 
muhti rom:Î11c-.<;.C. Do ... ·uda. 'a<.x'.asta lIe..a dat-o d'l -:.e[·('·otoazii. 22.570 . 
Ghibu ~i i l,l a.ltq, bro~ri ilIe sale,. dl"'!pr.<l care. a . Acest{\ :;unt .cifre Yl't.'<i'ni-ce ?C ,ObJ1!lZlvl b?rba~ 
fo~t \'<,'rb4 tn N~'·i.~~.A ~ceastn, d:.'l.r dm mel U'll./l dm I tBor de ",tat unguri t De lnaghlarll.are, CU fcu:ţa.,... 
Jucrărde sale de panH acum nu l-am pu:tl1t <ltmoa- le ~rrd(l 101\ \.ar- nu de cultura pupoarelQr. 
~te atât de bine pc căldurosul !}i înrruflcţ.itul Ohi- '~tai d~pal'tc nu pot arăta oare e8tal'Clt şcoli-
bu ca dintr'aooa"ta, care trate.1Zrt poate C'('...3. mai lor din fiecare comitat, ('1l date statietÎ{'C, fiina('ÎI: 
de în.'l-emnătate ţ~h('st iune P'fInt.nt Româniit.ra:n:sil· nici d. G 11 ibu n'o fu{'c .!H.'.&'\.."lta, şi e pă.c8:t, Pl'!utru
vănBni. {'hC<9tilmea 'Ş(\()I]aro\ !lş.a e'llm e .aoeasta în că in felul ,ace.staa.m fi putut şti, dintl"u:n izvor 
z~lel0 de a .... ,i, .<mb împr()j1lriiril~ ni"Inaipomenit de \"l'odni{~ «(' crezare, <'<'1rc e TIl1măl'1.lll copiilm' dn 
Vltr<lf.1;c, l'r(,~lt.e d.e legea (lin 1 nu7 n rn.inistru}ui şco al ir, al {'d~)r ee (J eer{'c.te.azi'i şi al .c('lor ('e n'o 
... rt-o {'ult(' Apponyi. ('erect.eazii, eiito Ş"eoli ('{mfe<lionale şi l,:iti Îl1Văţil-

l'11 hK'ru tl'<;buit\ f;pU;; ilt~ii) dda in{'ep • .1t: fi. tori "unt: ~·.ar fi putut !p<Xlte al'iita, cu !l('C.'it pri
n h ibu ne arMă in iltudiu:l ,~nu,m:aiale,~, li psurlle lej şi {'iit de Illul ţ.i români tr:u>:>c În Tmn.'iihra
'P,-i scădcril<l cari provin din 'vina Homit..ni}.(1f in- nia, un 111{,rUcllre numai foarte pUţini îl ştim. dia. 
~işi, llnudizând şi cJ'itidind, nC'pă.rti'flit.or, eL'1r şi pri~'i:nll daU-lor stu.ti.,,-tioo t.endenţioase fabri(~!ltB 
Ul:.;pn1, Î'I1.treag-u -st.a ro 'li ş<,olilor dhl 'TM11Hih~an ia. de .glujbuţ'i ;rnagbi~lfj şov ini. Apoi se pute.a stX',ot.i 
Ş.i din punctul Il(',c;;ln. de vedel"C ~art<".a dorumului cât.de marc e llllmurul a:naJfabeţ.ilol". 
Ohibu prezintă (l 'tlotă nouă, ooy{.'Clindll'l a fi un Dar să 'Ilădi'ijduim -că d. Ohibu ne l'a da şi mIIi 
C'u,l-retătol' eu vederi suniHoase şi un bun Îndrll~ mmlt de·eât. datele n.('.o..<;W {~aro le ccrem, n<> y-a <l~L 
mMor.wl unei Y'r~mi 'nouă. -- In trc-,acătaş aminti o ş<~oală :nouă in Trangilvania 1t.,ezată "IX' prinei-
că ~ wdc (J înMlflire <;llflrtC'us-că, l'U fPiuJ dc-a piu1 naţimHll allJ)Cdagogici modcrne, 'lxmtru a că'-
nxlca hwr'urile, Între d. Ghibu: şi ,';{'fiitorii din roi oe"ăvârşită izbândă va trebui ,'iă serie mllJt{\ 
juru,l .,Tdb1l'IWi": o ('ritieiî SCY<'ru fată d{) ai no- atu·dii, să i.',cr<,ct.eze stăruitor gr<'-',lclile şi să lllUtl-
ştri, <':'lud ipă,l'iituiesc; Q l;o}idii eulturi'\: româl)('.a.,'>Că; eClll.<;('ă cu foe~lll (~are îl cere ori~e apo.~t.olat. 
ilil1lţuJ rcaJi1ăţ.jj, aşa (:UUl e ea a,~tăzi, şi MIpcroa D.'l.eă n'am a:fi1.nt in (~artea (!lui Ohibl1 dafp 
fimlai poveştjlor eu "Inarii noştri străbuni", stati,'ltice -proeise Ţ>("l1tru fiooare comitat şi aŢKli 

StlHliul dlui Ohilru e împărţjt în tr{>i c.apitolc l)Ontru întreaga arhid~ză privit.oarc La ş{',oală, 
muri, t'U o introouc{>re şi o incheiere. am atlat, în ,,,ehimb, multe amănunte, -"'CQag.e din 

Capitolul 1 <'1.1prinde: Starea şeolilor; eapito-' rapoartele Ţlrotqpopilor şi ·aJ{' ('o()misiilor pe.rma
luI IT: .situ~l"ti'a învătă1orillor noştrj, iar ~apitoJul nento. ('.aro n~ pun şC()ltla din Tran~ilvania În 
[II, ~el mru intCfeHant şi mai cu layânt seri.'! dintr(' lumin.a ei adcvărată!. E trist şi.i MIŞimOS C()C.3.('C 
t().a,t~, cuprinde activitatea extrnşcolară "şi eduea- -aflăm în ('·art{'.a dlui Ghibu: "In văţătorii îşi dau r 
tia lpopul,ară, silintă şi. la obie<'te~e ~u ~~mb~ română, d~r mai) 

}'iă voiu sili flli fiu s<.'urt, ţ.inii,nd samă de 00- mult Ila hmha m.'lghlara, flm(b.l. se tem de l'DSpe<"1 

drcle carc Imi-le impune (J clare de .seamă, <,ăci de torul regf?>Sc ş<.~olur". 
o r{'Ccnsie, în înţe]('Slcl strict a] aoost:ui cuvânt, Astfel <"U\"inte.ază în r.apurtul său protopopu.! 
1111 poat.c fi vorbă. necunoscâlltl subsemnatul. mai din tl'a-<:'tlll navei, Şi par'că numai în traM:uJ De
dc-.a.proape, materia despre ('are tratează d. Ghibu "ei o fi fiiJK! aşa? Nici la noi nu .e aJtmÎ'l1.tr(~I('oa, 
in cartea sa, iar, pe de altă 'parte, llipsurile fiimd cu t.oato d. janclurmii ,au .alte lucruri în grija 
de tot putine şi numai de o mj('ă in.">Cmnătate, o lor dC'C'ât şeoala, cu toaoo că le.gea şi stutplmirea 
{~riti('ă llmă.ml'l1ţ.ită 18.1' fi mai rp11ţin îndreptăţită!. îngi'idllic ... ţ\i n'ar fi aşa mici aeo]o, în Tl'an..'3ilva
Aroas1Ja ar putoo-o face cloar cunos<!ători foal'te nia, şi nici aiei, la noi, în Bu<x:rvina, dacă n'al' 
buni ai lnqm~jurărilo-r de acolo, pc ehe,'!tiuni de fi oameni d~ aceia cu suflet îngust, -cu gânduJ ti
p.ri'l1eipu .şi în an'umite materm, <.."llm 1>, bună oară, căI-of! şi 'la'coOl. şi cu şira. moale ca -o ul1ia, fit"i 
activitate-a extraşooIară, care a intimpinat unele de ţig.a,n, 
c)'itid şi pfmă .a~uma, 1'("ilevate mai pe ,larg de Şi mai d~'Pal'te, la p. 15, iată ce scrie d.Ohibu, 
îTlsll~i 1l1.1torul, in cuprimml a~8tui studiu, dela vorbind drepre starea şco] ii din tractul A vrigu : 
Ipg. 103-111. lui; "In tra<~hli Ayrigului e ·rău. unspir.it nt'lSii-

D, Ghibu, În calitutea sa de referont şcolar nătr.s stăpfmeşt-c de <8118 ŢlîLuă jos. In ţara ha 
în Co-ThSistoiUlla,rhidk"OOooigr.-or. române a Tra.n- G-hoorghe J,azii:r oe multă ja.le şi în filare partelJlll 

din ,':i;na străinilor. ln muh-e ţK'oli s'-a desnaţÎ<:ma-
*) R('op-rooucel'(' eli)) revi..'J.t.a .. Scoala" din Cernăuti. 

(Nr. 1/1912). 
lizatlLpr{)apo întreg învă~ămâ:ntuJ, .a.tftt ea f-on<l 
cât şi I"a fm"Illă (limbă, rrumu.ale). ' 

Opere-azi şi vindec~ boU de piele şi sexuale cu razele Rontgen. Operarea polipilor şi a a1tor 
formatiuni cu aceleaşi raze. Electroliză, Metode electrice de vJndecare. Massage electrice. Vin

decarea bolilor de be,icA prin electricitate. 

Consultaţluni pentru operare şi boII de piele dela 8-9 orc a. m. ,1 dela 2-5 p. m 

Celor din provincie, clrora se recere Ingrijire mai tnddungat§, le sti la dispoziţie camere confortate anume 
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D(' mult., ori msă şi Îm-iltiitorii, cu eca mai 
mH.l'(' hU1UlYointii, nu'şi [pOt implrni datorinţele, 
<"lin Ţlri(>rna ("~})lditiunil()r in Cltri trăl"-"-C. Astfel d. 
nhibu, yorhbHi d~'Spr(' ('OJnitut1l.1 Trciseulmdor, 
f'<'ne l1nnătnurclf' despre .-;taroa inyu ţiitoril.or: 
.,('ei mai nl11:Jti ;;unt (~antori. Din cauza ru-.ta nu'şi 
~lot w.ae.;t {'11m s.e ('ude de şeo~Jii; de t'Îttc duuă 
'ori pp ~:lptăll1:tnă "-<' înt:împlă de nu se ţin prclc
gen dimil1t'uta". Jlarşl d{l p.urtca ulluerialii a 
~{,lllii. de muJte Mi şi III multe J.->cUrl, !Se poartă 
1111ln1ai o grijă foarte mi{';'i, ,~~u, câte ooatil, nici 
11na. Î.n('iH lip.'ir'-"c ŞI lu·('rurilc ('cle mal de ne a
'piil'Htii trt'huinţiL {'âci iată {'(' &erI(' {·ollll.':lllllll'a 

'P'l'rliJ.mcntă din traettl1 Re.ghinului, (c-om. )1u
nl~-TlIl'dH), m raportld situ {'(' l-a Îll..aint.at, {'U 

to~tt{' (·{·.JeIa lt<, {"om L-~illnj. al'hidi~czei rOl11Îll1e 
gr.-Ol'. a TI':an.~ifyani(,j: "in {'oI.; lllai multe f'<'iJli 
1j(·til<lrii :Him' {'tlte o <Iştie &Il! giltej rupt {lin gar
durile ,'itriiilH', apoI tot CI fac fo('U] (~am pc la 
9 ol'e ,..1 pc t'illld e c:11d afară c {~.;tld şi în ş{'oaJă, 
tlli'IllU{ - JW t'ÎlUd păr:t.,,-{,$c l:'aln {le innlţăm:î.nt'·. . -

A">I.'stc SlLllt "tări d{' Itt{~ruri <'>ari ar trebui :;ă-i 
'l'UI{' pe toti nomÎmii tralltsiIY:lneni. nu numai 
pc (1. (;hihu şi I)(~ altii Yl'l~(> ('{!ţi ni, pe ţrrijă. In 
felnl H('C':!'ta nu ('rod eă \Se .":3 putea 
fll('{' (·du('atia tlUUl P0(l0j' e~lr(' ~\I'e trc-
hl1i11(:l rnh~pta ~ ev ('.deJal te lH'amuri 
de multă, do foarte multii ('uutură naţional:l, ŞI 
(·ar ... nÎ{'i 1ntr'11 ('a7., ll'0 poate linimi din ş<,-olil{· de 
{ksl1:qîttJluJizare ah> 'b~hiarilor. 

C:1ei, clad! nu 8{' yor Îngriji de l'j!wl i ŞI În vă
pitol'i, dai'ii ,;{' ,-a face lu<'nl de JllÎrnttli~du, ,:a yn11i 
,.;tatul şi \":1 llwhide, în puterea legii lui Avponyi. 
~'olilu {'onfe, .. imwle, do:"dIizlLnd În JOl'ulueestora 
oj;t"(tJi de ,,,tat. Iar roadele _"1' fi ('e1e euno~utc. 
;'oa<i(' de ,a.{'f'le ftnH':ste şi otrăvitoarc, ~'1I1ll putem 
('di Şl ,Ia p. 20 din la{·{>.it -stu{liu: ,.1Iwăţăturii, 
!!lai eu .5e;una -f·.e.i ('C au ajutor dela. "t.at, au pm5 

maro rond pt' Jimba IIlaghi,lrii, în ... îlt În mwle '1'0-

mUll(l l'U:HIl de i('oaLl p,e Ol'i<'.llTC tre'"ător îl SIl

Iuti! în fnl111 1lus.:.l limbă .a şt,atwlui" 
O s('iTdef{' (' si :wca~ta, .·ii "elovii nu .';unt VI'O

yăzllti pt'{~tl1tindolli ('u dil'ţÎJI{, necesare", p. 27, 
Îar o aha, neiNtată <le lwdagugia timpurilor mai 
lluuă, e, {!ă "pe edu('.aţill fiy.i ... ă a olevilor se J)U'{l(' 

f(jart.{~ lHqin rond ... ", Il). 2 •. 

(Sfârşitul va urma). 

~T __ • " •• _ -- __ o, __ • ____ _ 

Bernard Shaw. 
Zil\~le aK'.pstea ,~'a îne('j)ut la Paris fPpr('z('ularpa 

unpi pi('~~t~ tic fa.illlo~ul .scriitor ('udez Bernard Shaw. 
('u prilC'jllJ a,C('SUl, )lUbliej"tu~ rrancC'z Augustin Hamon 
a consacrat auh)rului britanic. pe care îl cunoaşte Pr-!l'

~OllaJ. un intl'rt>sant artie-ol pe C:lN' o('r('dplll nimprit să·l 
lra~!u{'em şi ).l{)Jltru .. Tribuna" EstC' de rpmarrat col 
1. Ha,llloll tine de pa-tru ani de zile un curs la Sorbona. 

a~l1pra lui Rba.w. 
,S'au scrÎ..'l Jlână astăzi volume î1lt.regi asupra 

lui HeFllUl'd Shawşia ~ah'ului .qău, în engle'.w~tc, 
în nemt>l'Şte ''ii În {"111"Î:nd vlllrjlărc.a şi ÎJl fr,a.llţu
.zeşt-e o pa.rtc din curs11l liber dela &yrobOl1a pe 
{'ure Î-I c:)ll:.;acrărn-de vre-o patru uni în('Q.ac-e. Se 
vede din aCDa.'lt.a .cât de greu o..<;te să l~(l rezumezc 
lntr'un arti<,ol de ziar Ull OUl şi () op-eră de această 
,putere. 

J dalldoz {1Ln na.,~{,l'e, Berna rd Rhaw. are acum 
!i5 de ani. ne douăzeci de .ani el serie c,om<.."Cl.ii, dar 
lHlnuu de "r('-Q opt ani este el jlwat {~u SIH'l'():> V(' 
~('011a engleză ŞI de nouă ani pc seenele ncmţ~~~ti 
~i alll0rica1H'. Şi c lucru curios într'adevăr fap,tul 
('ă şi~a Î1W1.'!fJllt l'1werirea în (}('rmallia şi Amel·i('\a 
de N'OJ'fl, d.ci acum cI triumfează III qutmea în
trca~ă. 

Bernard Rhaw (' Înalt, ~lab, ro harba şi J)ă rnl 
drlmte: el SoO:.l'Illănă perf~t de bine cu Bcl'JlaJ'ri 
Sh~tw de acum douăzC<li de al1 i, pe .când barha şi 
IftÎlnIl îi Nau ~aw_ Cu tOfit,(· :wc..<;tca, el are aCUlll 

aspectul mai PUţÎ11 mefisu>fcJic ca altă dată. Tl'ă-

ISăhll'ilc foţei ~ale ,;'~lU imhlîmzit eu timpul şi bu. 
nătatA)a-i reală, pc {'.are caută li'O ascundă sub sar
oalS.DlUI CUV.ill.tolO}' lui, 8J)are fără de \'oia sn. Unn 
din (·,arateristiede lui Bornard 8haw c cii spunp 
intotooauna adevărul, ori care ar fi el. El îl6Jmne 
n~rd,-\ eu o oorn-care brutalitate, <iar lî,nvă111Îndn-l 
ÎIltr'o formă a.-;;li de umori.stică, aţl.'l doc glumo:l\~l 
incat ,amăl'ă{'iulwa disp.are şi trebuie. în ad('văr, su 
.ai un cameteZ' 'pr()st~ (pentru a te supăra pe dâ1nsul. 

Hal' se intii11lplii nu Hor'nard SlL:1W să iacă la 
ee te aţ>tcpţ.i dcI.a el. A{~easta .se p(}at{~ conat.ata cu 
l(~'mici lLIlC d Ln eeJ{, două7A'ci şi Ulla de piose pe cari 
!{'-a .scris piinii ~tăzi, ŞI al căror desuodământ nu 
{'"tl' uieiod:ttă eel uştBpt.at. De alt.milltcri, Bcrnal'd 
Sh~lW ('arc este un 010 d(' diiWUţ.ic "i UIl/mare ~ra
tOl', o foa·rk· amuzant în di",<,uiiilc şi COllln'1ov.crslu
nile _",ale. El ure~ într'adm'ăl', t8peeialitatea do a 
lua ,arg:llJllcntelc e[u·i i·;;.e 0lnm •. dc a le primi CH 

exaeto, ,u'lmi de a !:'{'. bU7.a pe dflllSdc pentru a de-
1l1;}ll,~trll că el arc drcp:tatc, iUTllll interlocutorul 
său. lki(ls din aeNL."tă ră.«turnar(' a hIernriJor 
euntra:-:t.ul'i foarte eomille. El Îutr-ebuintcază a<x'j.aş 
'p'~J{'Nlf'u' în pi{~-;cJe sale; dc a{~cca pro\'{~că ele in
t·ot..npauna rÎ"ul .sI!)(>{'tHtorilol', chiar ~ttullei când 
t"foite \'orh3 cii:' hwrur i fK'r ioa~ şi profunde. flc ştie 
eli a('estc eomcdii IHUlt toate un ame..'Itec intim de 
1111 eOIllle aşa de illt.eml ŞI sa\'IlI'OO, ndesoa împimi 
pân:l la bul'lf',"le, <'u o amariJ. ('ri ti{'l1&wia\lă, o Jllo)

ralitat(' rc-Yţ)luţiollaru, o filomfie a \'ieţei ŞI ehiar 
{) metafizi·eu. 

PClItru Bf'l'nard ~haw ~Weml l' (} ellt-edră, o tri
bună Ot\ unde bieiui{'~te "itiile soeÎale, şi indică pe 
cuIe de coll8{'eÎn1/i C(' ar trebui să fie. Teatrul "ău 
eomic, intocmai ea _~i acel al Orceik.rşi aoola al lui 
}!olj{~rc. oste o predică, un discurs ud r~at d i rret 
'&])l'<o't,atoyilw prin \'(x~ pCI'S<Hlagiilor. Găseşti în 
el mai multe {'llvintc J.ol'ât ,~wţiul1c, iar :peroona
gide sale CX'PlU! illt()tdeaLLn~l mDbilelo lor, moti
H'.]Q lor de Reţ.iUlw. Şi de lUCI, r{'zul·tă<...f'c.cte co
mice di,s('rete sau viol(mte e .. ui amuzÎi atât de mult 
pe sp('(~t~lu>ri, Încât ei TCYLn .-;ă rcvadă .aooi~ piesă 
de d\tc tr~i MU p~ltru .Imi. Spcct.at{)rul rovioo pen· 
tru {'ii de fi('.cru'c d~ltă el ,'>QUUlllzcază şi mereu dos
e'o:perc idei noui, can ii seălp!lscră. Acoa.sta este 
1111a din p;nt.ieularitătiJe teatruh1i shawi.am, şi ea 
&0 prezintă pretutindeni la fel, in Ameri.oa şi in 
Ang-lia. În GC1'll1ania, HUlSia -SlLU 8e.andinavia. 

Berual'd Sbaw nu arc llJ.Cl o pasiune: nici 
ma.;;.a, IlW] fenHlile, llit'j (),JWiuril." Ilit'j luX'Ul Dn-] 
al.rag. EI t.r:lie.,;,w foarte eOllfort<i·bil ~ de v 1"0 upt 
ani jlie,;{'le lui l'llll îmbogătit; Jl1 tincreţ.a sa el a 
~llIlOH'1lt ehi,ar ~ăl'iieia - dur cI a Ştillt să se dos
hilrCZ{' ill lJl~lre paru' de piod{'{~il(' pe -cari bogut ia 
le lIUlIt' în 'Il I'pajma (',.( ni Ix,glit. ?\ '.arc ni-ci o JIU
;;illllC, :Ull 7.i,~? Ile fapt am ~PU$ un IIcadcvăT, că~i 
BeI~n.ard Sh.1W are lma, o })"'l:."iune mare: de a prc
di{'·a În publie cntnheliu :..;hawiallă, c'v'anghclia d(' 
m:uli\ ;) l'\'illlglwlic de aeţiU1le, de libert.atA:.l şi de 
egalitate. h1tr'adcvul'. llel'11-ard Shaw e socj~llist_ 
EI e $oeiali,;t de ('Îllld era tînăr şi de atun{~i nu 
F;'a sehilIlbat. 

A-cum dtev4 luni a YC'llit să mă vizitezc Ia 
PO'rt-Bkmc u.nde locU('l&e, pe coasta ,aprigă a Mâ-

. neeei, în Jlitor(\l\8ca noast.ră Br-otanie, şi acolo, prm
trc alte {'om·cl".:'at·i U1I i pc ('ari le-am ayut împreună., 
îi pIă{'C!l să YOl'bO,HSdi mai cu seamă de ogaJita~Joa 
,,,(x~iaIă. P011tnl dîllh~lll. era -este baza nocesară a 
sc;{'ietlLtii s!x'Îali<;te de mîllw. a !leost.ci inelnctabj]e 
socictăţ,i ('e se pl''C'.găteşte În momeJltul de fi1lt-ă· 
Hernaro Shaw ffite &wialis.t, ŞI !'OCialist militant 
(l('lebru 111 EnglitNil. El ŞI cu Keir II artiio sunt 
oamenii e.ari nu a'nIt e<>-a mai mare iJlfhwnţ.ă 8!'.U

{l1'·a SIX'iali><ml1hli ong-In de doullzft'i de ani in
eoH:oe. El a fo."t.~ufletI11 ~()('ietutji fa;bÎimc ea.re a 
influ(mt.at atÎlt d.p mult politica Îll t-enlii şi ext-ernB 
a lfwl'ei-Brita.nii. ~i d,aeă .a pUI'ăl'it acum un an 
)o<m1 siî.u de membru din cc>mitetul eondtH',.ător al 
aeestei Eoewt.ătj. '3. HiC1l>t-<o spre a ]ă."a loc timeriJor, 
că('i Bernard Shaw e U11 mare atl'll1iMWr al tine
ţei ~)Jină de "iat-ă şi de act,iune. Ajnnge să-i ve:r.i 
piesele pcll tru a te (,oll\'inge de ac.(>.asta. 
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1.nÎ lkrrmird Shaw ii fac o pli"[,{wc int.Gns3 fitr
ael-e pe cari le ,<l.Cri(), pre<mm şi g,]umcl., pe oari le 
rosroşte. In acele mmnente fizionomia 8a e:.qprimll 
;(J buClll'ic aproapt~ copiliireaseă, şi cu un gest fn
miJiar î.şi 1T-c-.acă mirniJe una de a:1ta şi înalţă lH~or 
dilll umeri. 

Mimica a0ea.:"t.a, precll'm fii felul umoristic CII 

caro lŞl prezintă ideile &ale ha'nnle .sau original!'. 
tri\'ial{, oriT'are, au făcut ea o] să fie rollforenţia
rul cel rn.al gw;tatn] Englitorei. 

Şi chi.ll)' fliră aeca.stă mLmică, sa'll'Ourea parad(!~ 
:.w>lor, puterea eomi-eului său sunt aşa de mari în
·eilt. de S{> îllt~împlă să "l°rle vre-mI artL-col do ga
zetă, tiraju] 7jarului )TI care şi-l publid, 80 urc:1 
eOllsidera.bi1. t:\i {'U toată adâneimea idoiwr 1*' cari 
le {,_,-;primă jl\ pi06dc lui, publ.icul din popor dă. 
wlyală.s:ii )e nIl(Jă; o dOHtdă de";lpl'Oae(~asta e faptul 
4,·ă de mal multe lU11 i ~l].('oaec, două t()atrc şi UD 
mtl.-'lje.-haJJ din Londra joaeii neincetat şi în a(':p19~ 
.timp, d'!te-Q piesă do ale sale. 

Cronică externi 
Răsboiul turco-italian. Cu toate nonurile In

tetite de pacA'" ră.'lboiul tripolit:m St) continuă Ct.l 

011CI intreruperi. - 1 Il uitlmul timp 1 talionii !i11 

lJleere.at giJ întindă teatrul' ră.sboiului şi ca..~upra A 
rabiei, unde de abia s'a f;tÎll!'l revoluţia împotnvlL 
CaJifilor. 1n ropct,itc l'induti vapoarde de râs-boi 
it~diene ~IU bomhUl'dat c1Iiburi .sălrilciicioalloC de pe 
ţărmul arah, din eare {~auză au ?i ajuns odată in 
conf1iC't. cu Fran{'czii, dooal'eee Înh'împlător au f(!.Si 

Juat(' la ţintă şi bal'l1r-ile inginerilor francezi ~1I' 
pati eu lucrări în părţile aeelca. Bkcada ţărmului 
arab a avut dc urmare, {."()nfi~0a,rca mai multor C~ 
riibii de ribboi tUl'(:.e;;ti. A~ţjUll{>..a acea"ta a 1 tali",
nilor nu a prHa fost. băga,tu III seamii do Turci_ 
Acum în.'lă ebcsti.a. î1\{~epe a d·cvc.ni nerioasă ţYrln 
fapt1tl cii lta]ienji ,'olese să aţ.îţ.e din nou focul 
răcoalei Arwilvr impotriva <~alifilor turci, . 

Italienii ,au intr'at în îuţeleg{we .(':u Said' 
Foris, e;-cJul revolut.iei arahp, dt.ruia i-au dat arme 
şi muniţiuni_ 

O nouă rtbeoală a Arabilor ar fi fO'arw binove
nită puntl'u ItaJieni, eari au şi debarcat inm-'o 
l)arOO a Arabiei 500 de f',()ld'aţi. Nu .se poate şti 
iURă daeă Arabii, cari slmt n·p.;lTIl rit' snn!l:'{' ('U 'l~
<"ii, 1111 vor înt.rebuillţ.tl anrwJe daf<' de ltuliffilÎ L\Jt:-
mai im}l"trivRaeo.",t()r ghiallri atât de mult lll'gt-

sit.i ne învâtiHurile profctului. 
* 

Din Turcia. Con...,ta'l1tinop.,J, 19 }'cb,·. lndată 
(lupu a11ul lWU turcesc (lJ ~lartie) B{l în('op al['
g(·.l'ilf' pmItl'U parlamentul. otuman, - în ("al"o 
1\la('~'clorom;mii au ayut dJ)uă mandate. unul de de· 
Pllt.at .';oi .altul de sena.tOl', aari de sigur vor fi pă.!-
I.ratp ~j pentru viitor. 

l)e interes in mi~cal'ea clC{1,vraIă pl'Oximă 0.'11-0 
ţi.ulIta Albanezilor, a ellror revoluţie ~tbia Btin,~a, 
după ~um.&e~~t.ie a fost ine(~atll În sânge de guver
n·u] turOC>8C.· 

Presa albaneză desfăşoară o acti.·itate febrilă, 
pentru realegerea deputaţilor -actuali, C2'1"1 ~ t-u
cură de o nlare popularitate. In parlamentul vii
tDr AlbiJ.n.ErL:ii nu se .01' alipi ni'ei uneI grupiJ:~t 
politice, ci yor forma o grupare "a parte. 

Actuahnente în A~bania domneşte ind\. de pC' 
nemea l'ii.';{yAW(·i starea de aAL'-Cliu. ~e()lile toate SU!lt 

Închise. 
Popu]ulitl Î'IIt1'Cltgă agitii pentru ,rcdc,<w.hidero;! 

tuturor ş.<'~a1dor. făciindu-...'>C chi~J' intervenţii di
rect{~ la guvern jn ll(',e,astă ch~ti'llJle. 

ne ahcum chiaT şi COl m-aI fa'natiei mohartl('
dani arată o ~itJ.lpatie doo-'l.cbitii f.aţă de alfaborui 
latin. - Atlita JlUmai că hhortrucţia deooaandatu' 
ar fi foarte dificilă, 1 ipsilld .cărţ.ile n OCR<;a re. 

Seuiari" ] 9 Fooruarie. ArhiO'pi~pul catol jE' 

din Skut-liri .M:onwniorul Oiac-Offio Screggi a. in
naJlbiat sulta:nului dcc<>raţi.a ee i-o acordase aec .. na, 
anume ordinul Medjidi..a. el. fII cu obsm'\'utia, {'ii 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Yăpsire~_~e ~aitle. Curăţa re cbemica. 

.:Spalare CU aburi. KRIST1\LY~' " _ .. --" _.- r~ .. 'r" _" ,·t~"I'''~'''r . ..,,-., 

06zmos6gyar, ~. Kolozsvăr,': PaIJaudyar. La suma da pata 10 Cor" pachetul S8 rBtrlmHe francat 
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.... dj.gtin(~ţiuneah\t de inferioară lIu corespunde 
~-I.amnităţ(.,-i ;!;a.le. , ' _ 

Bahmi-e. 10 Februarie. Papa a redu!l la 8 nu
mărul.sărbătorilor in toate diOOO7JCle Albanioi. Se 
"tje ~ă Alhanezii catolici a'\'6&u foaTte multe săI'" 
IJători băboşti, Întoemai ('.a şi noi Românii. 

INFORMA TII. 
A R A O, ,22 Febmarie n. 1912 

Pentru odihna martirHor dela Galati. 
.'\i-6'El ,:IIllmţă: Tribunalul din Timi§oara 
a osâ,ndit in 17 Fobruario a. c. pe d. Dimi
triA) Oodreantl. Învtător în pensiurw, pen
tru llU articol Îlltitulat Omol'ul ciela Ga
laţi, la H z.ilt, Înd1isoan\ i$i 20 cor. pedeapsă 
ill bani. Motivul: ealolHniarea jandarm'ilar 
'unguJ"('şt j, 

.Justiţia l111gun~n.seă, se îngrijeşte ca va
l urile dt· <.1111[11'[1 c:i lin e să nu se lin işte3sCri 
in sufId III rom:Î.rwsf', nici după, trec{,l'ru 
H. a.proape doi ani de];l fi{)J~OSlll milcpl din 
Tara Oltului. Şi hiIlt' fac~(' ... 

D-nii Goga şi Vaida in laşi. .. Jl i..<tr:arN!,'· 

<;crie: Com i felul profesm'ifor' ardeJcll i ce (/.'/{. or
ganizaf banchetul il1 ono(!,re,a. dlui (), Stere,. va iTi
rita. în cursul lunei Jlniu. ta Ia.,~i, pc dnii Oda
pian Goga şi "V aida-l' ocvod, Ou ncc.(lsfa or(/Zi:llvl' 
1)Or al/ca loc mari 8crbări naţiollllle, i.a,. 8('.ara 7W 
'1nare lxU!chrt În snl.a 7'eafl'1duÎ Naţional, 

- Inaugurarea monumentului Cuza-Vodă din 
laşi. :\ i-,~ \U1Ullţii din ta..;li: Luerii ri,lc mOntllH{"nt11-
·l'\li Cuza- V, <.li!, "lmt l'omplcct terminate. Inaugu
raroa S(' Y:l fue{' ·ml T1l1lre ;«ll mni-t.ate în Pl'imele 
.7,i}e ~Je huwi Mai, Lu;.:ed)l1l'i vor azi.~ta şi {lde
;!laţiuni din Hu{'m-11lU ţii dela JlOÎ, . 

Expozitie de industrie casnică rom. in Sibiiu, 
~)olecţiuIlH<1 do;nnnpi Moria Cusma. Ya fi 
·r/I·.s-chisn dia :!;> Fpbntaric' ptlll[l in i) l ~Iar

.... .1 hli J1. a, (', în fi('('ar~' :r.i la oreh' 10-1 ~ a. 
'-~l;il - 4"1": m_" in strada ~chowis NI'. 

lG. Taxa dp iIltl'arp e clocot', 0.50. \'onitul 
'1:..'!te ch·,I.(tiu<lt p('ntru f;rconla Ueuniunii fp
'trnoilol' romtl1](' din Sibjiu. 

~ Un mic şiretlic ~azetăresc. E vorba de e 
~îroat.ă illtC:li'enti(' <1 l'ol·(·,,])ond{,lltului .arHelan. al 
"ni "Az E.<Jt," 

111 inf'ol'IllJaţja ,~II asupl'a "ins t.al iî rii 'p(){~tului 
(i-oga la :::-;oghedin ~', ljirotuJ {'.()rClsp·onclcut ,~Plllltl 
'l~ii (li mctOl'l1d îndlisoarei m' fi 'asigul'Ilt pe intern
tlliţ.at -de ,eel mai bun tratament, {m conditia insii, 
IRU nu pn1rH'll-"'Cii cuiei un z~ari3t şi să nu fa('ă 'ţH)_ 
:1it.i(~ă în intC'r-l'iewurHe, 'ee le '1Il acorda. 

Sunt{~m în măsurii de II Migura pc fant.a.sti.cul 
o('ol"CSpomlr11t, ('ii tcwmai di.mp()triv!i O~)ga Il 1"11-

'4ttlt rpe d. :\1 ii Uel' <ii 1'C(,tOl"1u;] înc.hiRoarei din Se
;ghedin ,,,n-11·l'SpN'te7.e' eiit mai "llll1Jt liniştPIl şi 
oadii .,;e T){}atAl !4R llU dOIl \-oie nid unui reporter 

'fiii...} viziteze, ' 

"TRIBUN A'" 

biţi şi populnri oonclucă.tori, dill parte-ll loculul. 
11lmittlraf, eu fnfinoaoo caii tăţ.i 8pirituale. viaţa iu
tre.'loj;ă 9i-aÎll{~hinat-o idoalurilor noa.s.tre naţionule. 
sprijinind cu {apt,a şi .oboluJ. toaw a.cyunile .l'lJ

mâ:neşti din aO(,I.o J}ărţl. Vreme de 4;, do ,am a 
.stat în oorviciul ~dei, d{)voojndu-l-'Ie tot timpul 
un învăţător model. A mttncit mult pentru pro,'1-
poraroa Teun i11'110i Îllvăţătoroşli şiprÎ.cepel't'.a ~c a 
arătat in toate eho.'Otiunile do ordin didactic l'a 
inii.:lrţ.at în oon.'!idNatia LXJle.gilol' ,~ăî, iar oonsi.'Itol'ul 
1'.a 'Ilumit oomi.,:;,ar al tr.aC'tu1ui Lugojr \'tf'me cit: 
mai mu'l ţi aui in şir, 

Tot 00 oare azi ,eomuna Saeoşul.ung.urt.>5C, o 00-

ffill.ni'i cm-at romunoască. c rodul mum .. 'Ci lui apos
toliee, Originar din em~ulll'i, 'Supl'ern.a lui ţintă a 
fO..'lt sii ealtive f',ufletul săten.ilol' Cu cele mai no· 
bile ltP.ntimcllW nation:Lle şi religio:J .. ",o, lnsuş ptC

lllcrgîulid {'u Nwmlilu ~i ţinfmd eu ll,("din tire la stea
gul parti-dului no..,tru llaţiOllal. Atât ~n viata pu
blid, eÎlt şi Îl1 ('ca particulară a Ha. ora un bărhae 
dt, o corretitudine pro\'.f'rhială in l1.r{"st ţlnut_ 

Va răp1lls o boală l'e0he ~i tlcirud1l'rătoar<l Sp!'(' 

'a,dfm{'~t dnr,pre ~l COJIlll1H'i, <'-are v-edoa în ci un pă
rinte ()(~I'utitor, ln llrmi1 îi riimune o ooţ.i~ nee.on
,5{Jla.tă şi doi fii, din cari unul d, VI', COl'iolan Ma
gheţiu, prufosor la. 1ieo.111 din Craiova, i-ar celalalt 
d, AUl'(4iu Muglwţ,iu"pl'cot îll Togir. 

Odi·h.nC'.ast'ă in pace. 

-- Funerariile conteJui Aeltrentha1. X i~e a
nunţă din Vi('nu: Azi dupa mllillzi au avut lor 
fllTIcr.aJ'iilo {'o11tc]ui AebrenthaJ, în mijJooul unei 
afluoll ţc imelL,s(', Toa:t-e balcoanele şi ferDstrclc 
dc-alu.ngld stl'ad{'lOl' şi pie-ţ.olor dda palatul din 
Hallplatz ;şi pftllii h gară laii fost ÎNchiriate (((' 
! llllwa ('<fl'(' HU mn i în,'i"iJ)('a IPC ",t raclă. Ordiuml 
prol'e.;i'llllei a 1'0,4 ,~tahiliti"i (le 'biN)U,1 de ceremonii 
al {'llrţii. l11ainte mOI'g-ea uu {'ălii.r(1ţ. de (,.ll"l'"te, 
'Chlpii f>l doiladwi {'1l tOl'ţ{'. A ul'mat {'arul fune
bru, funcţionarii de cllrte purl:î;nfl perna cu de
('oraiii'le deflllwtului, familia dt'flmctuhli, fUJ1C
ţ,junaJ'ii mi11i~tcl"llhli şi OIlorai-iorii, eariile cu co
roane ~i ]:1 :-ofill':;.it (liwt".",de deplltati'llni. R:tdll 11. 

f{""t trUim'porUlti1 ÎntÎti îl1 hisericll M i('h,adf'!'-
1\ i"l'1H'. lm.r({, {'ndavnda fo:.;t sfinţit, In biserid 
."tralwlf> {'NlU O{~l1patp <le .a1'ebio.1H'e1e m{)~tel1itol' 
FI'~uwi~(' F<'lxlinand, rqll'{'z('ntftlld P(; m011archul 
de murii ambasadori ai GNmaJ1ici, Frantei, An
gliei. huIlei, ~paniej, Romfmiei et~~. reprcr.i;ntttJld 
pe domniu~rji lor. ] )da bi.qerir.u; cOJldlldul ft~ne
bnt s'a Îndt'eptat :\pre garii, unde racla a fOf;t pm,9 
în um tl'C'"n HI){>'<,ial şi tralHlport .. 'ltii la Uoxan, in 
c)"~pta f~lmiliul'ă n eO'nţilol' de Aehrenthal. 

- Caragiale profesor ••• Rub titlu-I -aec~t8 poe
tul It H. ROSdti pO\'c.'\t.e"şte, ien ,.Fbd.'r'a", urIlul
toal'~.'.a >"C'~m:"j ext,rcm de intel'c!'-ant.ii, {Jin \'illţa "ar
bătoritului Caragiale: 

.,~u ('uno;lfite 00 C Vill.t:1 cine n'a rplîwliS ni~i
oCD.1.tă" Il ziR Alfl"(xl de jll1",,"ct. Fraza s'ar putea 
e()Tl1lpl~,ta: nu C'll'tlO:lşte 00 e viaţa cine n'a Lndunt 
grij-a zilei de mfme, C'tlr:lgin:1e, ca om dosă·vâ'rşit. 
Il {'UTlOs\:'rut grija aeca<>ta ehinuitoarc, şi de a~.eeil. 
l'am \":îzut {'[mei arhinlJ' l.:l r{"gie, ('îmd profosor de 
i.,_ţc rit' la .N f. (; heor;:;b('. 

. Anghel ] h'nwtrc.\~'ll, 'N.,*l'(~t.atul .savant r:1pit 
dmT('.Hl{l dintr(' noi, .şi-~l dat seama oe (>ultura cn· 
cicloyx..'"flidi, d{'~i autodidactu, a maestrului pe ea
re-'! să.rbi1tol"im. - ~i iată-l pe CaragialC' in fiecare 
iLimineaţii la 8. iri l(x'>~tlul f'nullos al li{lCulu.i Sf. 
Ghoo1'lg1l{) de po ('{uea VictO'riei, printre dCTii cil
rUl,a ar"("~tm elnstca iSii mă număr şi eu, 
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\"arund - eum zioo Alecs-andri - CO"pilt~ul P:l.!"f\ 
dus pe cooa lUlIDc, _.' , . 

- POIJoe'S(m Ion 1. - mai era unul Poposcu al 
lI-lea --'" ce-am .SpUB acum ~ , 
, Popos{'u IQll 1, bâJbăie d(l frwa !p(ldopsoi, ti~ 

t.-:u-? (:ă are do a face cu unul care nu ~>dcps.~ 
mcw,dată, l;Ii nu .ştj(l ('e sii ră:"p"Ulldă. 
., :- DIlcU.-.mi ~pui dropt unde te gâ.Jldeai, t.e ieri, 
11. y.H~e da."'iCăJ ul j ngiid u i tor, 

- ~\ut:.a.rn miroloiul din P01U, mărtul'iiID'ltl;: 
ele.'1l1. 

. lnt,r'u;d~'vă~ prin fero!l.,<;trlt -d'Oschisii, trilurilu 
m1('~~O~nllll.'\o măltau, nebU11c df> v(':&Clic, în natur:I 
1·C1111..'lCadll. In t,ikema mor-miintală care se fiicu'tf., 
în sală, cint{l{~l ~ Î11ulţa la (>('1" 0a Ull imn. 
. ::- Bi~o mii, !)OIJ)ă...<;eulet îl dojeneşte Itl.aiCo5trul 
WrUltOl:- ş~ glu~~ î!l 'lll'd1a.ş timp; ou fac ai:ci ciI 
plo?l~ţm l~alt_a, ~nll, sparg v1iimfmii să vă expHe 
polrtw.a h11 Mlh':l1 VJ~azu, şi tu (X'hii la mierloi '( 

Dar profc'!Oru!! n '.aP~l'('ă 8ă-,~i ll'r'm{vJC lecţia ş; 
Popescu l()n 1 tot Cu ochii la mierloi! 

. Ch~tia s~ complicii, insii, ('ăp.i a('um iată şi alţi 
?t.~tr<:ţl de eallt~u' 'p~ărtli minunate; profesorul 
lllSUŞ!1 tot yU/·l)llld de Bartolomei P('J;Wll comi~
r~ll hli RwdfY1{ al II-Ioa şi Bll!1ll1 ~fihal<Xla fa«
din (:ând în cÎm~~ pauw, cu ochii duşi .spl'"C mferl~. 

,} runlJOS grfil~tc prof(o;sorul din l:'iuntru d \j_ 

'm,a! frum(~ cirip~t(l pasi'irou de marii, - h~ ceh. 
dm urmă dascălul 1';(' dă Învins, 

;-- Ştit~ ~e ;op,ii ? !Iai :d P,utin s'o fll;emn 1)« 
faţ,t, ] Il grarllllu, il'aUZIm JfllerlolUl. 
. ~i mi"?rl{)i~d cnll1i"i ~.a un !TlC'hUIl, Cum n'a mai 

C:llt~t mICr10l pc lmm,C" în mijlocul fluturei re 
nu.seatld?, fmb ('.,eru} mm 03IblliStru ca ori cn,nd, pân~ 
e.e, sperN!eat d~ dhazul c.opiilor, îşi ia zborul aiurea. 

- 1 umm c nu l'ar împirwe dr!U-eu să """ du"'; 1 <-'f" "',. ,... '·"' .... l 
a >")'antu. oa,>u, c'acolo sImt ooscălii mai ,severi! 

glwn(\;,t.e Iar Caragialo. 

Apo!.lldresimdu-1i€ di,n 1}01I C'opiilor: 
~. ~la'L'll!n, că v'am filcllt o loeţie d«i!pl'e nlil. 

t~l~lI, ll1 .aPT ~J!wr, ~ă ne Întoor{'(>m în cla'SR
1 

la !'il-
1.~~lca IUl Mihai Viteazu! Poposcu Ion 1, vezi s~ 
fll, at.ant de. a,"tă-dată, eli - Il doua oară nu FIe m8 i 
p1'1~,de; u: JllU de UN.,"l~hi <'imd tc-vi muiprinde "Il 
()'.'lll! pe feroastră!" ... 

- ~om~licii I~i ~iczinsky. ~ă ştie, d Rtudmt
tul umn~l\';n:ll" Hwzmsk,v. ltei~:tŞld {'.{)ntelui Po
t<X'ky. ,g:u;'L'Tl~lt{)l'lll Galitiei, a fugit din in('hisoSl-

d
rea ~dlll ,Staul&l.au, unde, avea să-şi facă o&înda do' 

O"UA.:;(\C'! de <an 1 do lUll71'Că l'ilnrl{'ă. 
l<'vl\darea lui Siezl;Ilskv a stornit "',...., ţ', ~ 

t te'l ' "",-"sale- III 
Oi~ ,ooreun (l rurtene ,';oi polonc, - ş.i 30 crodea, c'. 

~l(~lg~şul D,'a putut fugi decât u,jutat de paznici'i 
1,:lChll>""Oa.r?J ,a~~m~ Nuda şi Ta,rnaw,~k.v, Cllri ali 
I;'J fo . ..,t trmlL)! mlilll.tea curţii eu j ll'flS.ţi, 

J>~_-;ul Jor, 8'a ~n('(fPllt la. 15 1. c, ~i Il dura, 
~,a~,~u z!lc: AU,to..<;.t: {'l~at~ n'o 80 de martori, iontrn 
(a~t1 ~lylţl deţr:nuţl din .1l1<,hisoareR din~Stanisl.all. 
:J,U~~-r'll au u.dus ~n ~'erd1Ct negati" şi amimdoi acn~ 
.-:at,ll ,au fust adllt.aţl. 

Procul'OTruÎ" a ~n.aintat Îl~ă nlCun., de nulit.tte. 
ne ~a~-a N u~, rammw încă În det.enţi.e, până 1. 
~ota.nl'ea Curtll de C'ru:.aţie. T:u"naw,c;kv a fost ptv: 
JD hbenteato pc eauţiullC, . 

- Eljen Mangra Vazul! t ~aT.\lJ invuţ.ă'torului 
Vasile Te:ncu -d in Foehctău (Bihor) 8uspendat 
.lin poshll siiu la interH"lltia faimo&u~ui \'ioor 
-.lida Orad('. - a creat aCC>'ltuL.:1. un titlu d(, ade
'Viiratii glorie, Zi-arele nll<lghiare iau oapă1\!ll"(,41. ne
-cinstitei sale fapte antil'omÎl,ueşti şi nU'.se j-o
IlwazÎi !-i:1 ,"plmii, că _~I angl'a ~t(' VÎ('tLrIUl unei -II,eu
:l?.aţii ncintemiatc. 

Adevăn.d e;;t-e însă at{l bilit ţ'oi il l'epetăm: N c
moro.citu1 im"ii.ţlltol' lil,'lat, pc drumuri de piirin
V.cl18.ca justiţie Illa.ghiarii o."t.(~ jcrtifit l,a eercn"u 
*,xPT("Si'i a lunbiţi-c'Sului .. ieal', {~arc visează incă1a 
!mitre epis{'opeşti <iad nu in bi&eri{'a noa,'ltl'iî ne
·unită. 'în {'ca n('unită maghiarii. pentru a că.rei 
rn"tcnwit're îşi YQ fi pl"oml.s df':"!jigur t{)t C(lll{'ll"l'SuL 

{'a lHLtură 00 este, Cai ra.gia:lc nu e un lIrof(HOr 
('il. (Iri <>ar(l,d tII!. I$eoala luă peclngogit'ă ajunge la. 
{~onduzi~l eă un el<,'.ul es!Jc vinovat atu1H~i când nu 
,,;\tic k"t'ţia, ei 'profesnl"ul fiinddi n'a fost, În s.tlre 
să I'l('. fll,(>ă îlldeajll'Il.'! inţeles de elov, - !}i atmwi 
fireş.te tO~lt!i st.răduinţa lui tinde spr-c 'ac,oot ReDP_ 

- Populaţia Muntenegrului.Aewll de eu. 
rl,nd ,'l'.au publicat. datele n1l'm(~rotaţiei )IIC1pulaţiei 
dHl },[ un ten{':gru pe an·ul 1911, Hoţi U<ml din a:cesu~ 
da1c următoarele: Populaţia micului regat este <1.:, 
256.000 {le sll!flc~e, Teritol'ul de 9080 k'lm 'pătraţi 
a:'tfcl c.ade pe fIe<'\'l,I'e klm. pătrat 27 de oameni. 
]'o; umăl'1d (>.a~olicilor se ridică la cifra de 12.500, al 
moh.amedandor la 14. OOOr l'llr al greco-eatohcilot 
la 213,500. H'OstuJ ca<k pe oolelalw ooIlfosiuni. roe
ţeaua ElI iei ferate arc lnngimea de 18 klm, Cel., 
mai mari OJ'·a,îC IHlTIt: I>odb'X}riea cu 10.013 locui
flC>rÎ ş.i ('ctillje <''11 4.355. Cheltl\lieIile numerotaţiei 
.au dat suma .de poste 500.000 {'or, Alutl.fabeţii fer-
mBllză major i tatt'.".'l J>O]nrla ţ.iei.· . 

,J>cntnl a"tfel <Il' oamemi TI'\] 11\"011.1 decÎit o ~in
Jiură exclamaţie: 

.. La mai mare p:lrint.f>!·· Pal"'u-coJo la d! 

'ţ Moartea unui Învăţător binemeritat. Un 
~!(>titor ne mTumţii moartea woollicului Î1l'\'iitiitor 
(lhoorghc il} a.gkeţiu. din Sa.ooşul-uugurooc, Şeoala 
:romu.noa.scă din a('.o1 ţinut ş.i întrt'!l:g-ă imprejuri
:I!Ilea. joloşte :inadol'"lllitul pe ltmd dÎuooi mai iu-

Pe nici lill profesor nu-l i'lI"besc elevii ea pe au
t(,rui ,,&~ril"olln'i pj'erdut-c", pe ni{'i unul nu-I Iti
moo.z.:'i m-aU mult., nici unL1~a nu-i răspund mai bbe 
şi Jllai iut.oligont. 

11 revăd Într'o dimineaţă 09plcndidă de primă
varu ('XVI ieimd viaţa lui M i.hai Vi'U~. 

"Domn al ţ:1.roi 'roIllfweşti. prin calităţile-i fi'lo 
de diplomat, el este ~illguntl Jlo.''ltru l"oevod care 
II. nmşit ''li! uno:.l,..~~ă l'a un mo.nnmt dat, .1mb un sin
gu r -9('OP trn toată sufl.a.rea rom[uleas('ii". Q."\.'"P lit~ă 
moostrul iJ1~pirat, {'A>Jlij,lol" pagin.a I\COO!Sta nu
moa.<;i"i din btmÎia Homâmilor. - când ob.'IeT.'ă nă 
U!Il elev nu f.! atent. 

{'ulO<.iliii ţîntu pe fereastra d{'lOOhi.să -prin CiI:,'''' 

...e zăl"U;Ite t',ernl olbastnl, pomi verzi şi ,,cooo.arelo"" 

Grevă şcolară. Din Lcmlwrg ~l .a01l'Ilt.ă: 
('opjii claselor prim'1lre din eomllna ruteană Ha,. 
d,\'"ukovuo fQC grevă. Nu merg la ş<"~oaIă, fiind 0-

priţi de părint·l, C.allza e, llum.îre.a unui invăţăto:r 
polon, Purinţ,ii au ceJ'ut r(">vizorului şCA>lar să le 
trimită run iÎ11Viiţăt.ol' rutea.n, da'l'" revizorul uC!S'.)
eotind dorinta lor k>-a numit llnpolon. Bietul În
YÎiţătorr. după ce a rămas ~i cu şeoala goa.1ă a mai 
şi păţ.it-o, l~opo,rllj a.gUftat rn~t<''lPt,at la i~ire ~ 
li u\.bădt llSUPl'1l lui, oohinguiil1d.u-l in bătăi. F. 
('ân.d arăta-ro, janda:rmer iau deţinut pe a ~ăr.:mi 
ea instigatorii bă.tăi~i, 

- Ciocnire de trenuri Într'un tunel. n. 
l\; t~w" York se COlUutl iei.: J.iIl cel mai lung tun 01 .ai 
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Pa&. 8 .. TRIBUNA" 

'~_\ml'!1"iooi dela Man,a<'!hul.'!ullsi-Hoosa0 ","8 cÎ()("llit xi· ro"Y. 2, Fma ·A. Joldca dineon îm. Hăllma.giu ('~r. 
l.ele trecute un tron rperOOllal cu unul de marfă. In 2, AllroI Or~m<,ca noUlr în B.'ln~ti ('OT. 3, Sa-bin 
Llrma ciocnrirci ",'a pr()(hU! o oxp;lozio puternică a Srefea PN'ot în ('iicără·u cor. 2, ('xmstantin Lazar 
\'~uLui dela tII"t.'lIlul de marfă. aare a aooperit în preot în Raturll.u {X)r. 2, Pintoo C<Jvaeiu econom 
t1acări v~()anele. Dintru pasag-erii trenului per- cor. 1, Todor Vraia pr('Ot in Mine.a.d oor. 2. lancu 
>',mal a.u f{:lSt mulţi sah-aţi. Acţiunea de sa.lVtllC Lup înviitiit·'t" ('(lr. 2, San1 DoreaÎnvăţător in Zcl
t'Qlltia:lUă. R'a OOllstat până a<..'1.un moartea unui fo- de!} cor. 2, }Jefru C'<K'iu Înv. în Donc.(mi ~or. 6, 
I'hist şi Il doi ooooucrori Ioun COCi'tl C{'{}TIom in Donceni cor. 1 şi l>ayid 

Cociu (>:('OTIOlli în Ikm.e('ui {~or. 1. Suma cor. 40 
- Greva minerilor din Anglia. Dlferendul pecarea sumă o -am şi primit prin mandat postal, 

ivit între lu.c.rătorii minori din Anglia şi patroni. . 
" L. " uJ 1 ~ .. dela d. 'proplln:1tor şi {'oJ~tant Goorgiu Costina 

o("tl priVIre ..... mInIm p 1411, p. are a avea urmate . J 
1 1 . 1 . de 1 ?t:L . lU OOIlŞ. 

!rOO a~'lgrevel gancd~ e lO dzma 
1 te ~ d

lU
• Epitrapill. f(~ldullli gimnazial din Brad 8('. află! 

Oil.totJtlr.1 ~.nloo sosesc lin. ~n ra. r~~ d"az:: U;- în<lcmn.ată a .adu. ce iş pe aceasta c.ale sm.core llt'bJ-
vre Il arUlnV'-' e guvcrnu Ul ŞI COmiSle] () lmpa- . . . . ., B t 

• • ~.' .• L ' d .. t 1 ~ .... " tă. nun donat-ordor sus ammtltl. rad la 8 (21, I nuue, ca ea .se lll<.!lJt'le un.acor In 1'e ucrlh,..,.rI ~l L~ b . 1912 P t R' b .. 
• . al v ro rllane. (' ro lm aş preot Ş1 CPltrop lpatlrorll, ea nu cllTllya grov'a gener 8, ~l oQ.re ame- 1 f' --L-l' . 

. - d - .. . .. ă" J ..Il' OlllJU 'Ul gmmaz. nm'ţă, sa U(!!l ţara In ~t1 m<nlr<! tUfI Interne. . . . 
( 'u toate încereărilo depuoo, pacea e l:ncă depar~e, x Numai sămintlt de a tui Mauthner tlirguÎe.sc ecou\)-
.la Urma iltitudinei îndărătnice a l>atrouil<Yt'. mii şi gră.dina.rii, cari să ştiu cugeta biM 3.!IU1>ra lucru-

- Omor tn sala de desbatere a uoui tribunal. lui; şi atunci daci aJtfel de sămâ.nte ar fi mai ieftine: 
'() st~ă ingrozitoare s'a întâmpl.a:t in sala de d~- pent~ că ştim din exper.ientă, că acele nu -corespund 61 

4r:Lteri a tribunalului din C'hanbyviUe (Americ.'\). numai paguba. lor o să ele le. urmă. 
Tribu.nalul pertrIWttl. c.auz.a II twi negri, acuzaţi cu J: Daci voie$tl si bel ceai klftln, poti să Incerci. căci 
omorirea unui detectiv. A<nlzaţii au tăgăduit ODlO- litru de rum englezesc ,i o cutie de ceai OOllti numai 2 
nu. In lipsa martol'ilOT tribunalul se văzuse şilit cor. Un litru de esenţă pentru diferite lkheururi 00 fU .. 
... ă achite pe acuzaţ;i, câ.nd doodată se auzi o detlt- un litru esentA de ra.ohiu 20 fiI. ei un litru esenti pentru 
nătură in .sa lă, eă:r(\ia i-a urmat o a doua şi a treia. rum 40 fil. 
Lmpuşcăturil0 80 da.-.oră atât de l'Op(Xie, că publi- Preservative pentru bărbati ei dame bucata 40 fU. 
• '11'1 speriat. numai mai târziu a o0gervat, prăbu;,i- r ,edturi pentru vătă.mătură, pentru burtă precum ,i 
rea ex.Jor trei negri, nimeri ţi de gloa 11 ţ(>. La ve- alte articole ce se tin de branşe Be află la drogueria 
ilet'ca aco.<;toi vriycli\~ti infioriitoa.ro lumea a dat .,Juger" alui Fekete MiMly, Marosvăaărhely, PilLţa 

23 Febnlarie 1912' 

Al. (!on~<:ta.nfi1l.(\~w. Legea pentm tăscumpă:.. 
"rarea bunurilor de mână moartă. 

Anihal 1'eOOore.,<:cu .. Vîmz.aroa moşiilor aJ>1lrti~ 
nind pers-:>an.clor mora.ff'. 

Ş('dl~llţel('. ce.1·('ului. 
Croni-că: G. ('. Dm.gu, ASUivra ~~mpj'l'ei bra

i11lui; Hoadcle ~i atligurării mun.citorilor in 
.Frn.nţ.a; Isl,azurilc {'()ffiunale; Lc.gea bu.nm'Îlor clf'c 
mână mOO't"tă şi asi'ltlenţa sanitoră_ 

Bibhograf1-t': 1. Cărţi C. HăIăe(>amt: "Ob,;er
.'.aţiuni asupm proiectului de lege industrială" CIt 

o introduoore do(! Vintilă 1. C. Br'iHianu. ~ IL 
Ue\' j,,10. Via ţ.a Român{'~scii. Luce.a f :1ml. Rev ~ 
generală a învi'itţAmlÎ.illtului, Le Mou\'elll(;nt ('<'UU;)' 

miquo, V iava ap:rieolă. 
BibliQteoo cer<..-u1ui de studii. ('ătţi priunite. 

• 
CArti mai noaă apărute: 

DT. lustiu CI. lulta. Doine"i cîmtece poporaJ., 
l'oIl1!Î-n('Şti. Voc.e şi pian parto.a II a 2.50 + ~ fiI. 
porto, 1"00. 30 fil. Se află de vânzare la Libră.ri:-t 
Tribuna, Aro8.d. 

S. Mehedinti. {'ătră nQua gcnNaţic. (Edî-tu.ra 
lfincrn,j) 'a 1.50 + 10 fil. poTto. 

Ion Gorun. LU'Ille nădjită. Pm·estiri. (Editurli~ 
.Minerva) .a 2.- + 20 fiI porto. 

Theodor Simoo5. }J.agini romane. Troo.de L.. 
Constantin(';&(~u·lk.·Jab.uia a 30 fii + 5 fil !porU) .. 

'. 

năvală la ieşiri ţipând îllspăimiintată. In sală mai Szechenyi. Comandele peste 10 cor se trimit Iranco. POŞTA R.EDACŢIEI. 

I'llmiiseoo nlllnIai at.entatorul care după (Xl mai il- x Pantofarl şi ciobotarl. daei voiti .să vă procuf&ţi P. C. şi A. T. (Stîreiu). Ve-ţi intde-ge, ilhi!. 
nllllcă o ultimă privire d(l ură asupra oolor trei materialul n~cesa.r ralitate bună si pret ieftin, adresati- multe exp]i{'~qii. de ee nu putem pub}j.eR râ.ndu-
~·a.davro merse do-.a droptul la poliţie. La inooro- vi:la firma 1. Gottsteln şi nul. Slbilu. Piata miel O, rile trimise, Altclc cu cca mai mare pl ăt.>.e re. 
gator,a doolarat, că fiind canvins de vinovăţia lt- uBde se află in boeai &sortiment. tot f-elul de tăbi 1. L. (C'-eTllăuti). Toţi .sunt .a.';('zat i .şi nu tn'-
~·uz.aţilor, n'a voit.să riimână totuş nepedopsiţi in .. vaehes" indigene ei străine. orupon. oăptusealii d. b·uie ,~ii-ţti a]ege alte cariere. Vă mulţămim pen
li peă de martori, şi le-a trimis el podeapsa. (''1.1ve- toate calităţile. Piele. de ,eno ei box. diferite fabricat ii. tnl ink>rsul t."C ni-} d{)n.~.iţ.i. 
II ită. Toeuri de glllJll\ lkrson falma. 'Ii a.mericana Suliv~n. L. C. E pr('R 1L,"l-OllTă pt\ntnl {·[mt.arul u08trn 

- Ziarul "Tribuna1t se află de vân- .e.re şi ,albeM. ' 1 poezia a-tale. 
A B t' 1 L'b ă' N t x Tot felul de bănci de &eoală, ara.n.Îamsnte oollll>lete A. L. "t1Jrc gi'o.allla ne.agră'; vutleşto progre!',. 

R A "C 1 V' t .. N ... ~ ~ y • "VI Im '" nu UJ8~ 'Uep lntakm.tul. . ;jt~e IJ1Crou I}l num.a.i 

r 

zare 10 ucureş I a. 1 r na .. eamu ""'ntru grădinI' de COPI·.· "1' săli' de g~mna""':c&w, '-"nOI' br,,_, ... l< -1 l' ( . 
omanesc a ea le Oflel o 10'1. vetate pentru oonii, mese de serl'o QI' gnrderob" "11 r~- •• .... _.1 ~ , d tă .' .. . l'tw'l 

.. .. Y ~ u..." t'tmun('/;,,,,'l vu-atl\ ŞI o a lţJ yel lDSUŞl ca 1 aţl ('. 
- Pentru gimnazial din Brad. Din iui('idt.'ID' tete. execut.ate În stil modern ~e pot. eumpăra la Felvel tl'(,~llitoal''P-. d'\~ ori~inalit!lt(' ni n0tii!Iărhi t. ___ --

t"u1 eUn1tru{'i Înyăţăt,nrulu.i Potru Cociu din Don- Leopold; succesorul, Budl\pe~ta IV. Str. Ipa.r 4. Catal,)g ____ ............ ________________ _ 

•. enj eu dşoura R07.aJia TUnle din Vaţa de jos, tTimite gratu~t. R.edactor responsabil: Iulia Giarli-. 
intti:mplată la 4: (17) Febraric ~. <'. - Ia propu- I "Tribuna." institut tipografic, Nicbia ,i eo-. 
'no1'oo diui noorge(',ostina preot in .To..'l9.Ş, s'a ju. =-'--=--""",,,~"=' ""'=~==~========""""=- =====-..=::================ 
.'·at f:<'U.l mif('\ScÎ În fuvoruJ fondului gimn.aZilţ-, BIBLIOGRAflla 
lui romilU gr. or. din Brad, încM!~l.'d'U-se ~lUma de ' 
(or. 40, deJa Ul'mătorii domni: Goorgc Costina Am primit: 
preot îm. J()oSa~ -cor. 2, Cornel l.aur llrotopm'lbiter Buletinul cel'('ului de ~tudii c.al iţ).art.idului na-
:u lIiilinagiu eJ.)'r. 5, Pa~~ioCiu Cov.a~i învăJiiitor I ţional-liberal N r. 7 eu u.nnătorul cuprins: 
111 Bo~boşş cor, 2, Nl~a() Ardelean notar M. G. Orleanu. Pl'()ieetul de lege pentru i.1l~11-
În Prăje.şti oor. 5, Ioan Giurgiu preot in Ioneşti raja1"ea illdui'triei naţionale. 

lAoa Tol.toL 

" I.ASIOIU' '$1 r ACE. 
> 

lOMAN. 

Trad. de A. C. Corbul. 

'CUrmare). 

- Nu, spune prinţuJ1l1 ,('ii nu VN'8.l1 ~a--1 văd: sunt ~Il
l.aTatii. pe el că Duşi-a. tinut .cuvâ.ntwL. 

- Conoteso, <lric!' lJă.calt 1>Oa.u> -glsi ierta-re. zise. 
intrind pe uşă, un tânăr blond, lung !fa fată. lung la na~. 

Bătrlna. 'Printooă -se ridică ,(\u tMPe(',t şi ·făcu o reve
l'l'1lţă. Dar C1lmtânăJ:ul print nu'o lue. in seamă, prin
ţ,.~sa Kuragbin făcu fiicei sale nu 'SMut uşor şi se retra.Bf'. 

.,Elena. are dreptate, gândi bAtrina printesă, ale <'ă
r~i obiecti.uni se risipiseră Wtie la ved!'.rea. alteţei re
gale. Nmnai. de ee n'am ~ttllt şi eu să fac ~ fel În 
tinereţea mea. >care nu va. mai reveni ui-ci odată. Ar fi 
fost aşa. de ~imp]u!" 

La inceputul Junci. EJ.p.JJa. luă o b()tărîre. Ea. scrise 
~lltuJui ei anuntându'l că avea. de gâ.llif să se mărite ClI 
Alteta l'8gaJă, -că 'Se oonvertige la. anevărata r{>1i~iune 
~i îl .ruga 'PO Pi~rre .să iooeWinea.-sd toate formalităţil!' 
III'CeS8.re ,pe:n tru divort. Ea incheie cu fraza. următoare: 

.,RolF:pe Dumnezeu să te ia. ami;c.ul meu. ~ub -sflinta 
'''11 OCTotire. 

. .Prietena d-lIa.Je. 
..Elena", 

B<>rbsoa.rea a{:.(\al>1la fu depusă .la ()telul lui Pierre 
,lin ){o.s-oova. ion vreme ~ el :se aiia 1lio câmpuJ u.~ 
I'at:.!i .. la BQ1·odin". 

XXXIX. 

La 30 Augu;;t. Pierrt' se întoarse I·a. Mooco ... ·a; lâng.~. 
barieră. il întâlni pe aghiot.antu-I lui RosWt)şin. 

- Te căuotam rprl"tutind-eui, îi zise a.ghiotantul: COIl

true doreşte să te vadi. Te roagă să') vizit€zi numai 
decât P('utru o afa.cere gravă. 

lnainte chiar ~-e Il ~rg(' la ot('lu] !1ă.u. Pierre iete 
luga la Ri)stopşin. Pe .rind intra În lSa.la de primire, cu
rierul armatei esea toomai din -cabinetul contruui ,i Ia 
intrebă.rile ce i...se puneau riispundt>a c.u ll1l geS"t d." 
desperare. 

Aşteptând să-i vie rîndu-l. Pierre privea cu ~chii 
obosiţi persoanele cari umpleau incăperea: militari, 
tivili, tineri şi bătrîni. fun.ctiona.ri importanti. inalti 
demni.tari. s.lujba.şi nui.runti. Cu toţii ']lăroou nemulta
miţi şi di..~cutau ultima proolamatiune pe '('.are Rostopşin 
o Hllise pe zidUTile Moscovei. 

"Pentru a se intâlni mai de gra·bă cu tr\l:P('I(' ce-i 
vin intru ÎntimpinaTe. ,sereni.s.simul a străbătut Mojai~k 
şi s'a. oprit intr'un loc întărit unde duşmanul nu'l va 
surprinde cu uşurintă. Serenissimul declanl că va apăl':l 
MoSoc.ova. ,pâ.nă la cea din urmă a .sa. piCătură. de sânrie, 
şi că e ga:ta. să se lupte chiar 1>e străzide oraşului. ~u 
mati seama, fratilor. la fM>tw că toate edificiile publit:e 
au foSot Închise. Când voi avea nevoe de braw voi rae~,' 
apel la <lrăst'ru si la siteni. Vă reeomaoosăeurea i)i 
teapa; furca tU' fi si mai bună; un frane,ez e mai uşor 
de -străpuns ca un snop de paie. Mâ.ne după. masă voi 
face să !le transporte Pr~jsta din lberie la. spitalul ră
nitilor. Vom bioeeuvft.nta 8.1)0. şi rănitii .se vor "inaNa 
Irlai de grabă. 

Eu de acum mă simt foarte bine; mi-a. fost ocbiul 
bolna.v. dar a.cum văd lim~e. fO&l'te .impod~". 

- Dru-, grăi Pi!'rre, mi-au spus oamenii rompetr'n~j 
d elite cu ne~utintă să ne luptăm pe sirixi. 

Oleu curat de samânţă de Iudae, 
pentru mâncat. Se capătă pentru revânzător~ 
dela Lengyel Sandor, Pankota. La do: 
rinţă trimIt mustre şi oferte pentru preţuri 

4 • 

- Asta spunea.m şi noi. ii ră.spuus('ră mai muitt1 

.ltla.suri. 
- Dar. conte, zise de.ooată aghiotantul lui Ro9ltopiji,l, 

privind cu un zâ.mbet la. Pierre, am auzit .orbindu-~e 
de grijile d-tale de famili(> ... Se spune că cina. contesu .. , 

- Ha.bar n'am! fă.cu pjerre eu nepăsMe. Dar ce se 
vorbNt«l ? 

- Se spun multe neadevăTuri. 
- Dar ~e anume? 
- Se zieI' că contesa voe-s tt> să ,;t' irta;bilf'Q;.~că In-

străinăta.«>. 

- Se poa.te! făcu P~rre privind distrat in jurul ~I!i.u. 

Si .cine fi omul a~sta? a.dăugii ..,.1 a.rătând pe un moşn .. a.g 

inalt îmbrăcat cu caftanul J}('g'l)!rloresc si care a.vett, 
o barbă mare şi albă. sprÎocene aibe ai -chipul rumem. 

- Omul ace.sta? E un neg'llstor, ha.ngiul VerecÎa
ghin: a.i auzit de sigur de p.o"est(\a cu proolamatiunll:14 

- A! fi V ('rt>ciagbin! făcu Pierr(' >'cercetând figura 
ea.lmă a bittrhruIui şi silindu-se a. descO'J}eri pe dâ.ns~ 
VTe-O urmă de tra.dare. 

- EI l' tatăl aceluia ('.are a !;{',ris proclamatiunea. griil 
a.gbitttantut S(>.('ătura lui de fiu e în inch~ooa.re şi ... o 
va Păţi! 

In ml>mentu! acela Pierri' fu NJn(lus la cQnteJe Rll
stoopşin. 

- A. bună ziua. mare cipitane. il întimpină Rosto;1-
şin: te-ai semnalat? Am auzit şi D()i de vitejjjle d-tctl, ... 
Da.r nu de a.~a te-am chemat. Intre noi. scumpul m,"'," 
nu eşti ci-ta francmason l' .. 0 Stia şi eu aceasta, d31" 111:' i 
stiu d sunt masoni ti masoni, şi sper di d-ta llU p~li 
dintre &c.eia cazi .sub prett'xt de a. mântui om('uirf'H, n.r 
să ducă. Rusia. 1& l>ierza.re? 

- Da. mUM fr&nt>-m&S(}D, rispun~ Pj~rrl'. 

~Va .,maJ· 

. I 

I 
J ... 
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FABRICA DE 

In 
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BEKESCSABA--NAGYVARAD 
AndI1ssy-ut 41-43. RâkOczl-ut 14. 

C LInii ,Apolloc). 

Tipografia. Jer. Preda, 
F'oe_ra. 

prillle,te an '1lat cu 1-2 cI. medii ca 
tnvAţAcel. Condiţii favorabile. Prefe
riţi vor fi cei cari stiu ungureşte eventual ,i -nemţeşte 
J/IIIJD~_~ In atentfa oomicultorilor! 

,,~t ,,'1.' ~ Ofer altoi de prunl bosnleci al 
~ ,," ~: .Balkanska Carie8e (Regina bll!. 

- omului) ~ .KralJlcD Soane- (Re-
, ;- gina Bosniei). - Altoiul de 2 - 3 

. _--' F 'an~ cucoroanl admirabili e cel 
-~.- -- '.,~ mal bun din diferitele soiuri de 

- pruoi. Poama e Foarte mare, escepţional de dulce ~ 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
clnd se poate folosi ca decser1., pentru uscat. la fa
bricarea ttlicei şi a sligovitul ui. - Prunii mei nu 
tufer de ciderea frunzelor, (Polystfgma mbrum) al 
de ngull alte soiuri la cari rn mijlocul verii cade 
frunza. pricinuind Itricarea poamei. Arest soi a fost 
premiat In diferite rinduri, cu premiul tntii din p.'lr
tea guvernului. A fost prl'miat la expozitia milenari din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Vi..-na 1897 cu me
dalie de aur, la expozitia internaţional! din Parii 191.10 
eli medalie de argint şi in fme la expOziţia regnicolarl 
din Bosnia ,i Eriegovina tinuti la Sarajr:vo iari~ cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garana, 

a_va T. KqJdi6, 
mare proprietar to Bre~ka, BosnlL 

Timbalfcle Inventate de mine, cele mii 
moderne, cu organism dublu de otel, foarte 
trainice ,i de o resonanti deosebi ti se pot 
comanchl numai dela mint, cu preţurile 
cele mal moderate, pe lângl ga-

ranţie de 5 ani. 

Mesza.ros Perene, 
tabrican. de Clbnba.le. 

Budapest, VII., Bethlen.u. 30. 

Membrii blncii economice-comerciale ca însoţire .. CETATEA .. din Coh.h., 
aceasta !le convoacl" in senzul § lui 9 din statute la a 

prm 

II-a adunare generală ordinară 
care ae VI ţinea În Cohalm, Duminecă în 3 Martie sl n. 191'2, la ordf: 1 p. 111. 1n 
localul inlO1irii cu următorul. 

-PROQRAM: 

1. Deschiderea -adunlrii şi constituirea biroului. 
2. Raportul direcţiunii ,i a comitetului de suprlveKhcr~ dupre anul d. leatiunc 

1011 ,i pe baza acestora absolvarea acestor organe. 
3. Impărtirea profitului curat. 
4. Statorirea marcelor de pre'!enţă a membrilor din dirlC~w.ne ,i eomitetul ae 

IU pra ... e,here. 
5, Alegerea comitetului de supraverhere pe 3 ani. 
O. Alegerea unui membru In direcţiune. 
7. Eventuale propuneri. 
C o hal m, 21 Februarie st. n. 1912 DIRf.CTIUNeA. 
, Insotirea ,i·a incepllt acti.,itatea ia 1 N.ven1brie 1010, aeei ae~ta .. t. Jlr:alll bllut pe un lin 

eoDIIJtld. l. Inceput capitalul social I fost K 3200'- 1. 1 Janurie ]911, 1( 10100'- 1. I Julit K 14000.-, 
.. 1 Octom.,rie K 40000'-. iar la 31 D~"'Yrie 1911 a fo~t capitalul fodetar K 6]850- --. 

ACTIVE Bilanţ cu 31 Oecemvrie 1911. Pr\SIVE 
- - --

Cassa . --- ---- --- - -- - .... _ ... 771 23 Capital !Ocietar --....... ---- ---- 618501-
Cambii -- -- ___ 64538-- i Fondul de rezervi ---- --_ .. 3881-
Cambii cu acop, hip. 11438'- 75976 

' . 

Fondul cultural 8i30 - ---- --- --.,.-
, 

Depuneri spre frudlficart . ___ 30446145 Imprumuturi hipotecare ---- 17495 
!' Reescont 57222 -Imprumuturi pe obligaţiuni . ___ 41375 -1 --- --_ .. ---- .. _ ..... 

Cont-curent _ 829, 
. . Dividendl neridicaU ___ 9\88 

-~",' .--- --.,.- __ o -

1528i20 Efecte ____ IDO -, i Interese tranzitolre anticipate ---- ---- -- - ----
976\27 Afaceri de magazin 244

1
34 i Profit curat ,, ___ 

""--- 0_- ... i - ........ ... ... -- ---- , 
Mobiliar ........ - -.. -- -- ... - 512142 i 1 

Recvizite de magazin ___ 
I 

175114 1 

, 
--... - I 

Oeb-tori: ' 1 i I 
a) Capital social restant 4457'-

5294179: • b) Diversa conturi debit. 831'79 ! -, 
Spese de fondare 419:60 ' , 

--- ... _ ..... - I 

Interese de reescont tranzit. 818'48 i 

Interese tranzitoare restante 952110! 
i 
i 

152429110: 
,)-

152429110 
:1-1_1 

DEBIT Contul Perdere şi Profit. f::REOIT 
- _., ... - - -- -- - .-~ - - - -... - ~ .. ~- ~- _ .. _ .. -_.- ~ --

Interese de depuneri ~-- ~ ---- 845149 . Interese după Imprumuturi ____ 4853\95 
Interese de reeacant -- ~ --- 1756:77'1 Interese de cont-curent ---- 145.!--
Spese: 1: Interese de tntârziert ____ 488 . ! .,---

Afaceri de magazin spesa 66'69 , Venite dela afaceri d. cOl11is. 300 -, 

Spesa div. da cancelarie 335-98 1 Competinţe de scris 206.05 , .. - . -- ~ 

Salare 1000'- i 
I 

--- -- ~-
1 . -_ .. I 

Chirie -. ~ ~ -- 104'92 I 
Marce de prezentă ---- 52·- \ 

Contribuţiune: 

I 
dar, directă, e.runcun, dare 

323-46 după interesele da depuneri 
. , 

Porto 48-30 1931:35: I -- ........ - -<-- i -
" Profit curat ._ 976:27' I 

-- -- -- ---- i-i- -- 550988 5509"88 - .. 1-, . " .:-. ~, I 
C o hal m, 31 Oecemvrie IQt 1. Pentru contabilitate 

Emil T. Gbeaja m. p. Ioan Iosif In. p. 
director exeCt1 tiv preşedinte 

DIRECŢIUNEA: 

Emanoil Bobancu m. p_ Ioan Magdun m. p, Ilie Mafteiu nt. p Ioan Bănutiu ni. p. 
vite-preşedinte 

Conturile "rezente le-am revidat ,i le-am aflat în deplin~ ordine_ - Cohalmt 12 f'eb. 1912. 

COMITETUL DE SUPRAVEGHERE: 

George Spornic JIl. p. Ioan Borcoman 01, p. Ioan Boraodu m. p. 
vice-pre,Qdinte 

Moise Cioeanea m. p. Erofteiu Birian m. p, 
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Peşfa sărat. 
Taran ka, aJb 100 klgr. 70--- Cor, 
Oeverika mare» » 90'- » I . 

Oeverika, mai mare » 1 00'- » 
Şalău . . , 100 • 9{)o- » 

Ştiucă, ., » » 88'- » 

Crap, mare. » :. 1 i 0'- » 
Somn, de mijloc per klgr. 1'20 » 

Somn, mare »» 1'40 » 

Som n Pana, În fălii » 1'80 » 

Ceapă 100 klgr. 16'-» 
liferează cu rambursA 

PETIOVITS It. PAHTITS 
"VE RSECZ. 

I ;; 
BAUMANN ARNOlD succesorul 

LAHNI KĂROLV, . 
Cabrica.:nt de mobile. 
Alba·Iulia, Piaţa Szent Istvan Nr. 11. 

-=p===============: 

-.,.-........... 

Pfiscb~r r ~st~€n~ 
fabrici de roldf, la;rlditurf. Sitl, rolde 

d~ oţtl 1Î .atntl. 
A rad, J6zsef f6herceg·ut Nrul 18. 

fabrica: ~ossutb .. utci ~S. 
Recomandă în atenţia ono public tot
felul de lucruri de branşe, cari se află 
în magazinul firmei, cu preturi itjtine. 

Ingrădituri dela 30 fii. În sus metru .~~ 
. Catalog la dorinţă gratuit. _( 

Telelbn ~~"7. ."AJ 

Ir. 32 ~ t11! 

.~~.~-~~~~.~~~-~. 
• \c' •... ~ ,It 
• ~ <;: ~ . ~;}~~~l· . l ' .. (- @~ 
i KIRA;.y L,AJOS 
« ferar, dogar, ,elar ,i lustruitor. ~ 
~: liud-Nagyenyed, Str. Teiuşului 14. ~ 
.; Recomandă uzina sa înlocuită cu pu
tl teri motorice ,i Jucrative bune, pentru I 

Il. prepararea articolelor de ferărie~ ~eldrie i 
j şi /ustruire cu preţuri ieftine, dispunind, 
I de un serviciu prompt, execuţie modernă.l. 
..~._~-_ •• w_ •• ; __ a 

Am onoare a aduce Ja cunoştinţa ono public, că in 
(Cluj) Koloszv4r, Monostori, u. '7, .'iti deschis un 
lIIar. lII.jazia inregistrat şi provăzut cu cuptoare din 
fară şi străindtate, unde se află în depozit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. 

Atrag atentia publicului asupra depozitului meu model, asigu
rfnd-ul totodatl despre calitatea perfectă ale articolelor şi preturile 
cele mai solide. 

* 
$: 

* 
~ 4. Edificare ieftină! 

.. lE! Intrece -ori-care edificare din alt material. 
~~~'ii!.~'~~: .~~~&'1/!"7'~ Sistemul meu .brevetat Nr. 5-5546. Se face 
~tRa. prin prepararea in mod propriu al betonului 
~~ ori alte materii. 

Primesc totfelul de edificări, locuinţe, case de închiriat, edificii economIce 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizărI, fngrădituri, trepte, padimentări~de 
terasse, acoperiş facement, ÎnvăJitori de cement. 

In depozitul meu se găsesc felurit~ preparate de cement, pietri de edificiu, 
ţigle, columne pentru case, streşini, trestie pentru tinciuiaIă, cement Portland, gips, 
var stins ~. 1. - Preţuri curentetrimit gratuit. 

intreprindere de edificare cu beton, fabricant de~' 
obiecte de cement şi pietri. 

Telefon 246., L U G O $,. Strada,~uzias 37·. I ~ 
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Mâjerszky Barnabâs 

g------

fabricant de maşini 
In NylpegyhAza. 

Fabricheazl dupA o experienţl bogati 
ca ipecialltate 

prese de olei mânate cu apa. 
Piue de otel, constructie simpli ori 

complicati. Prăjitorl de olel pentru 
IncAlzire cu aburi ori foc. Teasc pentru 
simburi de bostan. Maşini pentru per
fectionarea olelului şi aranjamentul rom· 
pled pentru fabricarea oleiulul. U n.,lt. 
de meliţat floarea soarelui, , L 

Exportul pinA acum In 237 uzine. 

Lampe pentru mine 
şi tot felul de lampe cu acetylen, 

fabrichew 

Bartos Zollăn 
fabricant de lamp6, 

Budapest, YII., Gizella·ut 55. 

• 

• 

• 
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Schwalb Adolf fia Vilmos 
tInichigiu şi arămier. 

Bu~lapest, VII. VersellY··u. S. 
(Colţul .trAzii l\-luranyi) ~ 

Pregă'te-şte totfelul de Jucriri -~lt 
de tinichigiu, articole pentru ( II 
bucătărie şi gospodărie, u· ~ 
n elte pentru s tu părie, vase 1'. '.';'::!'{;i., ,,1.'1<,' ~ 
Pentru miere. fabricate de '~?~,:;J~~ 

'''.'~ 7~~ specialitate; măsuri de litru . .(~ <$ :'.~ ~ 
din tinichea aIbA ori nickel, It~;~· f.';} 

~~;~}~;i:~~r!t~~: ~~, .,:,i~~~ 
(bs ,. r~ 'f:"'~ 

Cassete pentru banI. ~~})1~,~i 
Catalog trimit "ratuit ,1 fra.nco. - -m=================-D 

. Hans Fabrifius .. 
Ilijiner 

SIBIII,' RailsIDr,lsjas.. Il 
primeşte execictarea ori-cărui 

conduct electric 
pentru divar.. scopuri. 

C1.I.D'lpAraţi fabrica.ţie iJ:1digenA! 

fi.; ~, •. Z-.f,:-,:~Q~!,:~,;.',;,j.r,:'. "~,:" .. r:"·,J~,tn.~:,j ',":;\1..,.::.' CAR L H E M PER 
~- ~,>!;;;;\~".:.,~ :,-: °r'~~; . 

'f.,;,~~}.·~,~;~fţ.:,·. ~~:, :~i prălilla d:~!~ ~:'lmPlaIIlUr\ 
"" ~~i~~~·-~~ 
. \\" SIDllU, strada Kempel 9. 

Recomandă fabrica(iile sale pentru cari garantează 
anume: ciorapi, căltiuni, mănuşi, jachete pentru dame 
şi copii, ciorapi pentru turişti din păr de capră, haine 

de copii şi alte multe lucruri: 
Ciorapi se pI'egătesc iei/tin şi bine. 

En gros. En detail. 

fabrica budapestană de casse de bani 

GeUeri si SchuUer • 
BUDAPEST 

Fabrica: IX .• RAkos-utca 4. Depozitul 
orăşenesc şi biroul: V. Sz6chenyl-u. 7. 

Liferanţii ministerului de agriculturi, de 
honvezl, căilor ferate ungare şi al poştelor. 

Nr. 32 - 1912 
• 

Umrath & Comp. 
Badapssf. Y., Y4td ... klJru' 80. 

'şi recomandă fabricaţiiJa sale ,i anume: 
Locomotige dt dram dl '~D' •• bllt .... e 

de 6, 8 şi 10 HP . 
Locomobile de 3-200 HP pentna HOpuri tcO· 

nomice şi industriale_ 
Maşina da traatat (fmbl!tit) IU putert de vapor, 

motorică, mîna: cu cai şi cu mâna; mal 4eparle: plu
guri, grape, tlvăluguri, triore. 

Maşi.D.e de s4m,uat. ~. JCa,izle de aui' li ....... " 
VâlJtlll'ătol'i. I ZdJoobite"j d • .t;I'1If'tU'I. 
Batos6 de (nujţit ,Pol'w:ub. Pr6 •• efe 6iragarl. 
Tocători d6 pai. fi lJlltl'6ţ. I Morifcb.fI tie liriii'. . 
Ma,i.D.e d6 tAiat .hale. Pomp6 efe "'tiai ,i 
7"a.mbe de IitrOpit CII BIIC d6 ~oi 1.r.z fI:no!ltue •• ea ..... b .... 

CU prefUrl moderate f' cONdl""ft' r .. ~."'" 
bite de .olvlre. . 

Catalog de preţuri romAnesc trimitem gratis ,i franco. 
CorespondenţÂ romÂnA. 

mJ II 
1 Fir.l-n.ă Ron:u:\.nea.'8cA t! 

j 
, 
~ 
I 
1 

Recomandăm ono public românesc 

Salonul nostru da croitorie, 
bogat aranjat cu totfelul de ştofe din patrie şi străină· 
tate, precum engleze, franceze, scoţiene etc. 

Lucru soli Il, punctuos şi pe lângă preţuri modfrate. 
I la dorinţă călătorim pe spesele noastre şi in pro-
. vinde la ono nostrii muşterii. 
f Rugând binevoitorul sprijin alon. pub1ic româ· 
1 nesc, suntem cu toată stima: 
J i ~ etrica.ş şi A ne' a, 
J ~roU::or, 
! (Cluj) Kolozsvar, str. Kossuth L. .rr. 24. el. 1. 

a~~~~~~~~aD 

Cele mai bun e 
=:---;:: opoloa, • 
-- ceie mai loHdo fi cele mal după modA -
---- ju"aeriical~ 
atât pe bani gata, cAt fi In rate pe lârogl che
zăşie de 1 () ani " preţuri ieftine, liferead cea 
tn~i bunI prăvălie in aceasta privillli In 

intJeagJ Ung Il r i I 

BRAUSWETTER JA/VOS 
M"Ologim- m SZEGED .. 

Efectuiază cas."e de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri
lor, C3Sse pancelate 
pentru păstrarea do-

cumentelor. 
Catalog gratuit fi 

franco. 

!§I!· . '. ~ -. CATALOO cu 2000 chIpuri se trimite GRATUIT. 

it ~~f;'" ,~, ... ...::.;~~.. provocare la &iaruJ Tribuna. (ad. 100fu că • cetit anuntul in Trib.) 
~, Noiel: cA numai acela vor primi c.talogul gratuIt cari n c:er ca ~ 

I~I ...!~;~'i'~~&Ii Coreapondenţele le fac In limba maghiari, germani ,t francezi. 

~ll~~~,~._==~=w-=5-========='==~========-===·==~ iB~~ .- ~:i7. == ai::: ; ! : ___ ~ , *Ii § IT: =="'mrrr& 

. .... 

• 
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