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Ienicerii ideii. de stat.

Limba românească pălmuită. -

16 clerici români jertfindu~şi cariera pentru limbă. Capcana romano..catolică dela Oradea~Mare.::-. Preludiile episcopi ei gr.-cat. ungureşti.
Al'ad, 13 Fcbruarie.
Onutul ~ovillizrnului maghiar a izbit
eu eruzimea-i seculară în sentimentul nostru Gel mai sfânt, în dragostea noa~tră de limbă.
16 tineri români, elevi ai 'seminarului
romano-catolic din Oradra-mare au fost
sooşi in stradă şi impin.şi în braţele celei
mai depline nesiguranţe. Pentru ce? P(lntrucă Îşi iutJBSC limba, care e românească.
lU tineri români, crescuţi în cillstirca
iarăţll

învăţăturilor creştineşti ~i hotf'mlţi

să-şi

inchine viaţa idealului blflilld al ~lâlltuito
rului, au fost ultragiaţ.i in modul cel mai
barbar, supuşi celei mai cwnplite terori
'sufleteşti şi siliţi, în ce) e din urmă să se
lapede de idealul vieţii lor. Pentru ce?
Pentru c.ă au L'orbit. rumâneştl'.
16 inimi candide, insufleţiLe de ritmul
etem al sângelui rom[wose, au fost !'{lJlite
de ţepHle uârcserdarilor travestiţi in rasa
duhovnicească şi îngcnunchiate in faţa
simbolului urii şi al patimei fără lwtar, în
l'aţ.a stindardului mincinos şi straniu al
imperialismului ungl.1res-e. Pent.ru ce? !)€ntru că n'au t'oit să cânte hnnul lui 1(0[csey, n'au voit să-şi Îllsuşeaseă acest strigăt do luptă al celor ce au pomit de secoli
răsboiul de exterminare împotriva noastră.

Şi

în Vl'enw ce ce le 16 victime ale inau plreat cu sufletul uluit
în lumea largă, pierzftndu-sE' pe căl'ţlrile
unui ,·iit.ol' nesigur, în urma 1'Or ~e infiripă
batjocuriuor ş.i voillie lmnul lui Ki.llcseS:,
cântat de fo~tii lor tovur{lşi întru Christos.
de clericii maghiari ai seminarului. Pe.Ilt.n~
re? Pentru ea să S8 ac1everraseă lumii. că
semnariile romano-cabolice nu sunt si n'au
fo,.,i nici odată în Cngaria oerotitD<:{rc ale
~pirit,ului de iubire uni,;ersală propovăduită
de Christos; că Între zidurile IlOr se cultiv'ă
numai bumienile unui el8ricali9'Il1 do rasă
şi că directorii acestor seminare au sillgul'a misiune de a creşte ieniceri utopiei panmaghiare, înşişi fiind supuşi de, o rtLvnă nu
mai puţin civilizatorică decât eea a fain)toMf>lol' cete dăruitf' istoriei df' sultanul
:.\.furad.
In Gazul llo-stru. ieniccl'ul se chia.mă
Lanyi, în a.celaş timp epi900p de Tinnini
Ş! fost. inst!"lct?r al arhiducelui moşten.ij:or
} ~',wclse F <,rdma,nd, om d('.(".l. deplin COIlştIent. de importanţa polibeă·a fapt.el>ol'
1-I~le. A lui e azi toată, slava Vngariei feri(,.lte. spre fruntt)a lui seăJdată în reflexul
id~ij de $t.at. se înalţ.ă azi binemjrositoarelc
tă·rnâiE!ri ale presei jiditno-maghiaro şi tot
toleranţei şovine

spre el se Îllureaptă şi recllno9ti:nţa noastră, pentru că lui îi datorăm şi noi pilda
de ·0 at[lt de shrtlucită şi nebănuită dl'nmitate romfmcaseă, cum e cea care se ddface pentru zilele noastre din atitudinea
cel{)T 16 tin(>ri pălmuiţi în mândrja 1\11' naţională.
.
lnSOlliuat şi eli ochii sehintcind de mâ,lidriC' priYN~te azi la voi un neam Întreg, bravilol' tineri. Prin fapta yoas{ră aţi dat o
nouă fâlIăire speranţelor noa~Jre şi un nou
îndeIllll voinţ.t'i noastre sleite in lupta cu
un potrivnie, în faţa {~ăntia. <l7..i mmw, ~l
singură şi Ilebiruită. armă 1l(' mai rămâno:
eonştii7l ţa naţicmal(i. Din sllb:-5tratul t.aillie
şi plin dl' veşnice comori al suflet·ului ro·
!lUlneSC, voi aţi U\nlt să ţl~1H'aseă uu n-:)u
izvor cip pIll'rgi(" r[\('orind inimile r01'nâllf·~ti (h~ prptlltind('ui. A \,o{\sl1'ă e admira.
ţia noast1'[\ :;;i pămfmtul rOlllflll('S('C: vouă
vi\ "a suride In pl'imtlvară cu t·()"h~ p(Hl'1abele lui de vi<lţfl reintineriUi. ,
~ Dar soarta voastră ne ,-i,ne şi cu lU1 811"l'Oln încklnn pentru
a ne faee datorii
('lehi, datorii mari, a căr{)l' npglij:ai:.o ne
)luslră elI' mult. ('oa clintfti intre aecste
(
Iat.orii e, S('jXIJ'aJ'('(t neamânată şi absolută
h Îm'ţlţălllfmtlllui nostru teologie gr. cah)1ic. Spminan~lo pomLlllo-cat.oliec }mnr. tot
atfltea capGClJ1lJ ale dcricalismului şo\'in, fir
ele la Budapesta, la l ~lIgvilr, fie in Oradc'3mal'p. Viaţa. dvrieilor români El îlltre zidurile acpstlOr fH'millarr o viaţă srriviUl de
regulamente în spi 6t t'xclnsi\-ist şi intoIpJ'allt unglll'f'se. Krntimentple lor wmti11Pşti SUl1t pelS dp pas umilit.e. ultragiat{·
şi batjocuritf', nu numai în pngnba educaţiei Jor înspit'it l'Om[lIl'l'sc. ei l1i în rJ('ftV
voarPH (~oll('l~pţiei ce t.rl'buÎe să aibă dpspn' misillm'n lor tit' prop{)\'ă.duitori '-li
dr,\g~)stpi Întrp popoal'P, :--Iunt nC'nnfllăru!C'
cazllri!<, cari illlsh"p<lză (l('est sistplll de
educaţie al sf'lllina.rl'lor romiUlO-l~at.oli('lJ,
Ajungă dacă amintim <1('um numai că,
chiar în cronica seminarnlui deja ()radt<fnlarr găsim două ('azuri rpc0ntr, nu 1111\i
puţin revoltătoare ca ('(lI despre ('arp seri(\111. In ':Imtl trunbăIăul\li milenar, a.u f{)s,f
Ilpyoiti să· păl'ăsC'H,sd\ snminarul. -- din
aceleaşi mot in'. -c- şaptp români, iar i\{'um
\'1'1"-0 trei patru aJIi un Bon scandal la fel
a s00rmonit tain01fl ac"stpÎ rapea.nr a şo'
vinismului rahiat.
;
Căpeteniile hi5('1:i('ii lH1Rstrf\ lmit€' slm,t
dMoare să facă toţi paşii en putinţă prntl'l1
a pune }îl' viitor la adă:post pe sluncllţ.ii
rom<Î,ni dt' urgia ienieflril{)!' t.ravestiţi ÎC
revol'E'noă ·şi pentru a rupe în aeolaş timp
o legăturii primejdronsă cu d,lşmanul, Id-

gM.ură

care trebuie să, aibă pelltru llUl
seonmificaţia mitieului fir al Ariadrtei.
~\zi, e[md sub forma epi~copiei gr. cat.
Ullglll'pşti
so apropie de noi
UHa
din eple lHiU JilarI prinH'jdii lluţitl
nale din câte 110-au al'uns
vre-oJaUl ,
.
arhieJ'cii noştri trebuie să se ridi<..:e 'lllefeU
la înălţimea l!lisiUllOi lor istorice, sa-~H
OOW'ptT('ze iji ultimul strop dc euergie şi
eknlllifatp, jWlltru ca Sfl poatft abate toato
ispit'f'ln potrinlieului, t.oat0 încl'l'cările lui
cIp it prl tn mdf' in sanetuul'lll ./C'gii ll{)ust.l't\
rOlllLÎllPŞti. A fost. }){jate o c.Oillcidenţii binet'Il\'âlltată. etl chiar 1J1 zilele Îl! cari a.
fost, Îllt 1'1 mit In Buda pest a ('ollsili ul epi::;copilof catolici pentrn a llla o hotărâre îll
ehpsti\LIWH episl'opif..'i ?'""I!IT. cal. llnrruresti,
!J,
s'a pPln'1:11t iji s('andahtl dt'!a ()radpa-lllHl'P. i\ tit! p. ~. :-);1 r-piseopul Hali", d'ti şi cei1;11U prp!aţi 'Îi llot;;tri nll putut s[} ya-dXt in
scalldalul dl'la ()radp[i-llli.trp cea mai Sh'fl
Iw'ită (!f.sminţirp a oricărei speranţe înt.r·o
n'Yl'l1in' it !'abolicisJlllllui llllglll'(lSG la. SPHtinwnb:' de o0l'0·d.itudin0 şi lujn.litat.e faţi'l
cit' hisnri('(l g,T. catolieă fOmPtllf'l\s·eţt. Va fi
Înţ01p.s p, ~. ~u incod'ltă \'1'\, in cazul dela
Onldp,l-Tnarp SI' l'f'oglinu(>şte un ~istDm întrq.! d~) h~JHlint(l, duşmulH'(\l-ic nu llllfllai bis(Jrie·pi ]WHstl'P gl'. ('aL. {'i şi neamului nustl'll îfltr('g. 'Ta fi înţeles ~i zădăl'11ieia unei
p()liti(~i oportnnistp,·",-- -fie 1n hiserică, fiI'
În "iaţa S{l('Îanl--- şi \'<1 Ji inţe1es toate
lll'fH[lril{: lI~f(\i1h· ('{' poat~' 1->(1 J~ mai aibă
oport Imisl1lul ('{lpet,'niil()l' UU<.l,,,trp his('ri('('~t i.
~pn' lllflllgaiPH'a Ilui.\strit. Îlll'l'gistrălll
ail~i. ('ri... l'nin-fl". in l111I1l{U'ul slm din 111'm[l. d(,( '.1 adi <It' lll'\'P rosim il(, ştirile presei
llJl!.,,:·IIJ't'sti
În ('hrstl11l1ra (1-1)t isc,n}) jpi b0'1'. l'at.
,
ullQm('şti, )'ţtmâllillld aC('<lst li şi p'e nla i
(!t-parip Ull Jlimn dl':.:id('rillm, d\('i realizal'I,;.a lui il1' ÎllSf'lI11Hl 1111 adf>vîlTat dpzaRtl'l1
p('fltru hÎsl'rin1 lloastr11 llnită, dpza,,>trll ,\
('i'lrlll Însrmnăt<d r (' ÎnţdeHsă PE' drplin d(~
SI'.'l11ll1l1 papal.
~

Xli: Clllloaşt (>lH~t<\(.liu l în carp se

afl{\

tJ'at <11 iVI'I!.' ppiseopilol' şi ni(,i nu voim să
111' fH'upi\lll acum })p larg cu chesrimlp<l
ppisc.npi!'i ţ!l'. caL llllg\u'pşti, dorinţ.a noust 1'1\ l'
să
(ll.'.{'ellj·llăm lHUlWÎ earncterul
simptOlTlatic al eV(\l.1~nl('nt'Hllli. dC'la Orac1r[l-man'. ('Hei - suntel11 c.cl!l\'insi ~ cazul (1 ('('stn, lH' dps\-ăI("';lh~ pe d0plin' situaţi,i
- s5 Zi('P111 - stn\lîll.{)rată. CI his0riceÎ româlw llniu> şi noi trehuie să le trimitel1l
arhi(·n'ilol' 110ştrÎ uniţi C'llyfmtul nostru de
indemn şi Îmbărbătare în mnnele înh'egpj
opinii publice l'flln[meşti.
. ])ulllUeZ('ll i-a drst>l1mat, să păzească
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hi~(,l'iea stl'ihuoşil()1' noştri

în vre1l1uri lm·

poYăratc de multp primejdii. Dacă ,,"or
!ip~i. fifl şi Illll1l'ui o clipă, dela datoria lor,
îi aşteaptă. ('ea Illai neagră osihldă din partea, istorÎpi, iar dacă îşi vor faet.'·o (~u semn·

piltilte şi credintă Il('clinti tă, l1111nele )'1.)1' se
va scrie alături de llUlllele cple mai cinstite
de aei:'st lleam prjgoliit ~Izi pân.::i şi la ul·
t antl str;) InQşilor săi. V n'IlH' de (k)uă se·
cuIE' !;ii mai bine, hiS-{'ril'tJ noastră gr. ('aLoliră şi.:a crE'i<lt o situaţie ('Xcpptiullnl ci.:,
Inmă şi du rpsp('I~"ltă de Uvma, Scaunul

papal

il

fost

~i (,,,te

sillgun.l

u'nostră tărip:

ahsolntisIllul papul a putut, numai, ~ă abată
d(lla 11'q,i prtlllt'jdia. Hlaghiaril.ru'ii, l.:.(:ln' inn:lpând din 18ăH şi ptln~t <1.,',1 ăzi n'a Îllcp.b,
!'ă hilutuie in prpajnw lIoastră. ~itll<lţiil
cwastră execl::\ptiotlal~L îaFI e11 Homa a fost
t'reiată de prelaţi mari şi glQrioşi, şi UfHwşii lUT nu pot., să sllfere Jii,'i o ştirhin'
adUSĂ acestPi situaţii. Cu a tftt llW i mult
!lU, eu cât d()v(~dindu-se fărtt
Uirie rk' il
.i'lllilţadrja arhiercaseă intru risipirea prilncjdiei, i-ar desrhide tutodatrl, drumul şi
~f.ll'e c·f'alaltă ('ptatl:" CI llatinna-lităţii noastre, SI)f'" hi~l'ric~t f<l..)1J\:Înt>8.l,w<Î sllroră ...
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Să. luăm

df'!;i amint.e!
In prigonirea celor] 6 stuJenţi In tpQlogie dela Oradea-mare noi "eueJll prphtdijJe mult grăituare ale f'piscnpiei gl'. ca(
ungureşti, iar episcopii noşu'i gr. uat. tre·
1)llie să cit-ească în fapta a{'p.-;tor tineri ()
slt]Jl't"mă Îudl'umurf' n
(~utl~tiilltl-:'i I'omd'I/eşti, ('(Ire tW mai poate li sug/'u,lI1otă, }tiC'ăiri şi nl nici o arm,i1 '}JăfHântennă! Hă
uită in fiinţa ei nobilă aeeasH'1,. oollştiillţp
se îU"'iforează, zdrobeşte căluşole şi-şi
(ăută libc!t.ate.3 pe plaiuri neîngrădite ...
Ku reaşezarea în s01ui.niil'1l! ['(111111)-('''tolică a celor 16 tineri e deci soluţia "ca",ului" dela Oradea·mare, ci Lntăr.Î..rea lor
în conştiinţ-a înălţMoan!i fapte t'C-au să
vţll'ijit, nppart.o de portile Ghehenei! voi tliwri bravi şi lăsaţi ea fapta voastră
:să l'ămâie in t.oai ă strălucirea el, spn'
. lUâudria no~t!'ă a tuturor!

o lămurire.
In timpul mai nou, de când am un rol oarecare În frAmântAriie dela noi, mi-s'a dat În mai
multe rânduri prilejul de a·mi exprima credinta
ce·am profesat totdeauna, ci fondul moral e hotAritot în mişcarea politici a poporului nostru
condamnat de împrejurări la o luptă Îndelungată.
Potrivit acestei credinte, prin prisma căreia
am apreciat de atâtea ori activitatea politică a
oamenilor n~tri. mi-am impus o atitudine de
desăvârşiti rezervă
în fata publidtăiii acum
când prin Învinuirea cunoscută mi-s'a contestat
baza morală. Am aşteptat Iimpezirea adevărului
şi in acest timp mi-am suprimat orice Îndemn de
manifestare publică, Între altele şi colaborarea
la acest :cÎar. Mi·am dat seama că numai cei cu·
raţi au dreptul să vorbeascll şi că, orice cuvânt
rostit din umbra unei bănuieli se pierde fără ră
sun·et în suflete. Am tăcut deci şi nu m'am Îndoit că adevărul "a rămânea biruitor.
Astăzi bănuiala a fost
Înlăturată, recunoscându·mi nevinovăţia chiar însuşi acuzatorul
meu. Mă simt deslegat deci de rezerva ce mi-am
impus ti astfel Îmi reiau din nou colaborarea
la "Tribuna", rostind şi pe viitor ca şi mai Înainte câte-o părere în lucrurile unde mă pot crede
catl14 de puţin falositor.

Deocamdată

muliămesc

tuturor prietinilor
.cari mi·au trimis cuvinte de mângiiere În aceste
zile tulburi cari mi.au răscumpărat o seamă 4e
învăţăminte destul de scump plătite pentru viitor.

Octa vi an Goga.

Proces de pressă. In 17 F('hrllRl' ;,;{' ya d(>!;h<ik
l~ ~urtt'.. eu juri din Timişoara lW1K'{':o;\d {1(' jll'csil
intemtat dhli George l'illţal'l:u IIe.JItru arti{'olu\
"J~răfi ~'ăr..;are de ."ul1ge rUlnÎlllCS(!"

puWieat 1n

ziarul ~~V()('{>a Gnmit.ei" pH ('arc il ~Qt(',a d-sa,

Excluderea alar 16 teOlogi
romani pentruca au vorbit
romaneşts.

-

în seminarul rom.·cat. din Ora de.
O insultă brutală la adresa preoţimii
române.
Părintele G. Lucaciu ofere venitul de pe
un an pentru înfiinţarea unui seminar.
român. ";r-;'~
Şovinism

Din )olPlllinarul rom. cat. din Oradea111<l re
au fost excluşi 1ti teologi l'onuull.
pentru că au Îudrăsnit S[t yorbească, În
conversaţiile lor particulare, limba romftUf'<I,,;că şi, traşi la răsplUldere, şi-au impli-

nit datoria de-;) "pura dreptul limbii

1l1<1tcrne.
Ştirea dt'spre ~H'f..·ut!lă. eX(jlllder~ o avem i

din foile ullgureşti, pmltru că lorurile noa- I
stre hiserice!şti n'au gi:'tsit. de cuviinţă să "
illfonno7,(} opillia publică. românească asupra llt'pstui llHldu-meţ atC"lltat la adresa
dJ'Ppf.urilor limbii româneşti. Ştirile aceste
"in, priu II n1l(Il'p , din t.abf\ra duşmană şi,
CII toate (lf'pstc,
dau dreptate tincril'or
teologi l'Otl1[mÎ, l'ecunoscftnd că asuprirea
limbii I'Om[llleşt.i incepe să se sr.t.[[tşluiasd"i.
şi in instituţiile ehpmate si'! propagc l:ipiritul de dragoste fritţească.
Ll'\ loc de fru:ntelaQ,QQupă..t WE' i I.l~ .lill:g
('LI gl',l"ii ,11 (><1 ill'l'sllli ~III'Jd(lI, ,\

gillilll

flllllidi

i, i

1\P

la îlln'gistraro{l. faptelor, darf

C.ratiata

8-itmţt fllll adânc in snflet cwn sapă (1 dltr~re
Să-ş'i facă drum ,~ ifLSă .... Ge'ogusUi încăpere
B mima alUllci..a, când () c!urere-<J.dâncă
O simti să-piind în tine şi nil ai. spu.~-(),Î/I('ă!

,

...

m'ai chemat la rna.-;ă, lJ/"iet&ttă

Kumele nnaie.,tl';ltllli până bine (le curînd. ŞI
dacii eru eunoscut in cf\le mai largi cercuri ah'
noastre, totuşi nu ,tI'€'zca prea mult interE's, Se ştiu
de nu oarecare 1. L. Catragial(', lUI 'luare j.lt:riitur
româ.TI,Wlul de a .scr~ <'Omooii ~i o dramă

ltâdie.

Cu zbuc-iumelf\ mele, să-ti .spun tol chinul fie ....
Şi fiecare. slo IIă ,e-o scriu a~atln la .ma.~ă
Tot aU d:rum ii deRch in,." dHrPrii C{I, .'Iii ia,\;â.
t

•

•

scrisonrea, e {/<tln dr ple<:a1'~
Să ducă o durere adlÎ.nâi pentru ca·re
~'at'W;Bm lM 111, suflet.., ş·i, uile" ce. m in uite..
1
Da~'af reti, sr;ti.~(J(ln!(t n'aş CN!d.e ce mi.-a.,. Sl'UI/6.

E gat'

ItCWiI

lin şirele acele puf /Il-a să int'oJiil
D1J.r~re,a, ce î·/t mine fltt (# 8imţiom cum 9I.tpă.'...
~'ttv~nte din IlcrisQ(trt, ce. dar Il.vut-ati oa.HJ
,
I
C. 'I'Z"t:.J.
a~t LtHŞ"" un J.:uflef, c/ft'infe'ndunU:o'1n"':

Oe zuuciume şi ch-inu.ri stâ.meşle O dur61'e
Ce'nu at'1Jj!II.S-0
.
• ~ I '" C'~e '111Itu;iă
'
•
uu;o,
wâipere.

I

~ inirl~a 1!/~~ICi{l ~ .•, O> m·ilostiv culJu'ul,
(, e-u( tace fard tvl~e un suflet pe pămtânt?
.,

ţ

L.

H. RotÎeă,

*) Din \''Olu,Dlul oe se va pune Îtn

tipar.

Il DOI.

CUl'îlld

J

Sllh

CUl'('

s'a jl\lCi\t ~i Î11l unele ~.€llltl'C ale 1l0a,stre de eiitd
tnlpa lui Laharie Bârsan. Incolo, abia dacă pc ie;
pe C810 se ~ăsca. vre-lUI singm'ati.e admÎlrator ~:
Întdegătol' lfJevarat. al ilustrului nostru S('1'iit"l',
D('~reun 'Cit faţă de fJpprn, maestrului nici vorhă
nu puti'.a fi. E CllilOSC\lt doar' ('.('lebrul {'.uzal unui
frunt~ al llO&trU, care, anul trecut inJtr'o bmld
dimimeată, a Rimţit poftaslî răsfoi~u:;('ă yolumul
de poezii .al lui Caragiale.
Cauzele vinoy.atei noastre illdlf~rente fat'ii
a{~astă fericită intll"upare <ll: g<miului ncamuhli
uOl\tnu, sumt multiple. Dad le-lhlll llllJniira a.m
p?,tea hwepe cu lip.'5a noastră de jun.('Cată in matene li1.erară şi .am ,putea termina ~u lănd.ata l103stl'Ii
unit.ate {'ultura.lă. care ni('i .8$tazi JlU 11f1 dă înd
po!IÎ'bilitatf>..a să patnmdem pe llepliu toate rnallÎfe!.iările i.\ufletului române.~. Rub a-apOl'tnl al~~t,1
e interei/aTlt. ;;;ă se ştie di mici illVR.ntlll 1i tţ> l'a l' al
ultimului deceniu llt1 1...1. introdus pe Cara:p:ill le
in rindul autQ"TillJl' iubiţi şi ('ctiţi .ai publi0tdui
nostru. G(Lc;e.~ti ş.i a!'ltă.zi destui oameni la noi, cui
ş~iu ,în:şjn~ pe degete toate nuvelele ~i 'poeziilf> ('UtaU'1.l1 t~lllar autol'laş bucu.reştarn, dar nll~ţi pOl
spune nimic despl'e Bubico, nu'ti pot în.gruma lt'!l
L'Uvânt -despre strălucitul Urm _al lui Mânjoalii,
nu'ţ,i pot inseila d~ltt "Mbe goale despl'e CaulIl

ac

d~pl'e pl'ofn;nna J.'ăclie

de

~_

. . uu

P~ti ha-

an, <~ât dC$prc miul111Jatele articole 1i tel' li 1 C
ale lui Caragillle, despre admi,rabilcle lui teorii eri_
tie~'. llÎ{'i nil ;;e poate vorbi, yolumaşlll dela Alcalny !În ('~11'(, sunt. cllprinl-le, 11111 credem să î'mpO".lohltT

De Eugen Goga.

1

.;? /:

Leoll Î.f.l". iar

•

I

ui'lnir{'(t noastră că
111 {'il1d~ illtl'l'yC'ntiei ppiscop1.l1ui di.n Orade
/Jr. j)(,l/IetrÎrt /lar!rt, sontinti.1 redorului
~eJlIÎllari<d a fnst aprobată şi de episcopul
1'0111. cat. .11 Orăzii·mari, l'onh:-lc Szech ('1/ .J
/Ii, ('are n'a Clstt~I)tnt. si:l il8eultr si mărhlJ

•

,

nl~r-_~

fiII PlltPlll :-;ă l'Ptă'('(lJ)l

$2

O, milostiv cuvint *)•••

101'

llU

tw.a<!că multe hihliot.ecî

de ale noastre,

:;h dnd te gândeşti, ee pikat

nffinăsurat

/.
(

de ma-

re şillăl;'lui.~t.e in .acea.<\h~ indiferenţă a nORstl,a.

Un Vă{·.at, nu fatii de un 8{'l'iitor cure a trecut de
mult la IH.'O:lm~'iT{' şi {'urc n'131'e lip~ă de COJl8irler~tia lloa~tt'ii~ ('i un pikat Il<,if'l'tat. fată de noi în-

II

Y

ŞllH'.

( 'aragiale llU e>;te 111lliWi lUI SCI'iit{H' oare{tu'p •
un foh)gI'l1f S€'C al ,·ieţ.ii, CU 111 , durew', avem
s.tui a8tăzi, el este şi tIn profund gâmditor, o g.trălll
eită mÎnte {~hilIUîtă dA nenumrurate probleme p3i.
boloRit'c şi sociale, lUI spirit analitic uimitor, 111tl'eagii opera. lui er;te Întemeiată pe un 'P11tCl'nin
fond' de ~tg('tare, cum poate Într'un @Îngm' C<l"
gă~im în lit.eratura noa,<.;tru. Nu trehuesc amiutita oomerliile lui <'It vUTjatele Jor tipuri .de Chta\'cuei, nie.i nu e llcyoie să he invoce articolele lui
de ~atil'ă S(x~ială, puţine dar neobicinuit. de ]illl[)('zi, e de"tul dadi ~ cctesc schiţele şi nuvelele
lui, a{'eI~ .,momente" {'al'j, ta.iate in marmoră, VOI'
produee ;tot,deallna .dovada vie deglYl'e felinl de 'a fi
al a{'stui ~Loli('t'e 'al llo..gtru. Caragiale, in cadre.le
rl'tl'll1oa..Q{'. ale rurtei. a dovooi t ~ă este Ull lU'Ptăt<Jl'
neÎ'mpăca.f. ÎmŢlootriva prost.iei omeneşti, un admirato1' in~nflt"t,~taJ muncii ,'Şi talentului. -singurell
rlonă ÎMnşil'i eari pot jastifi<>.a e.xistent.a cu i \'Il 1

ue·

V

nn î·udl'ii..'meţ ieOlloclast, care ,'Şi-a Înfipt tDtdeaun,l
condeiul de oţel în 'l'anele mediului lui. 1&'8 dest:hi",
a lăsat su curgă. veninul, aşteptând 'în taină i'n:;ăllăto.~iroo lor. După<>e ui <'el·it 0l){~'a lui Caragiltlc
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14 Februarie n. 1912
na ('c·lol' <lsupl'iti. .\ltminh·ri al' fi aflat f'ă

1H tenlrugi rumâni 'fI11 fost rxdllşi din
S(lwmar prJltru d\ S'<.Ill solidarizat Cit un
('olpg al luI', I n18 la ră.spHlldrl'f\ pentru că
il ,"orbit cu lill c-oleg bohwy, în illfimwria
st'mina.l'ulnL -ruIlIlÎncşfe.
('\elj

;\I·.e~lsta o reCHlloaştr' .")ii lIIl oUlHl1uicat

ofi(;;ios al

cOlldllcăturiJ{)r

sl'winamlui. cari

au ILlcerci.lt să ,.liill llll'easdî " Însă upillia
Iwblică llJlgurp<lscă! pn,-·...:;Înt[md pe ('oi Iti
t polugi l'olllimi. iubitori de limbă şi de lr·gl"

('3 eIOlllPJlU, <llltipatrioticf'.
De Sfunbătă sPlllin a l'1I 1 din OnHleaIlIi.ll'P " ,'ldlpat şi
dp plernel1tele aceste
"trîid8t-o.IT(' dp lletll1l". Cei 1G teologi se
'Of I'fisfira pe la ~e1llinariile nUDstrC' romOlH'şti, nrmilriţi pl'NutiJldeni cir rcelmu~1inţa n.(}(:lst,ră <l tuturor IW)\h'u ţillllt'il lor
I !.ii rhă teascu.
Dllr ni{'i cr'" 1l1<J i caldă r1lsplată fUlI/d1/t'{/RI'i/ nu \'il pllteu să-] fadl să uite pentru
lotdr>UIl<1 m·cln~ptatea 1II1ţJUI'f'WH'il, .. Şi yc-ş
lli" î~i nw adut'(' amintr CH au fost alllngaţi

pH n~'drcptllL îIl miez cIr noa ptP. cip a(~olo
h'ehllÎ :-IrI stă.pflllf'u."cu n<l('\'51'll1 ~I
dt'l'pt Me,!.
Şi ajllll:;;i ucl,IHi srt-'5i ÎI .. plillf:llSdi ('hip111,1[(>.1 dC'. apostoli indl'C'ptătl{)l'i ai pOpOfllIili Jlll Il(> illdoim cA YOi' fi şi atulH:i cea ('(.
<lU dOH,dit ('u (l('esi prilnj:
IIIH1 .. <.Il'

~ Luptători neînfricaţi

legea

pentru limba şi

strămoşească.

1'11 {'('ll)

*

111'111[110<11'('

:-;'lIll pl'tl'pelll

\·Ulll

!HI\'(>stj ('Ulll

1\l('I'III'ilt;:

_ _ ."NagyvUrlldi Napler', c.al'C - făru ÎlIdoialu ._lJlI poate fi a('uzatâ ei! al' fi III ai puţin ~o"illă de"rit <'clpl1alte foi lmg-ur~ti, S(,l'i~ următoarele desP]'~ incidentul care a 'anvt drept lIl'ItJal'() ('xdud(ll'{':l {'ploI' lli teolog'i J'OmîllLi:
)"Hiptll.m;l,nilc tl'(>eu10 ,s'a j'll1bolll:!vit lUI l{'olop;
I'flmâ'll. }O(l/l Co,~m(t ('!lT(' ,a fost (in!'! in infil'1I1('1:ia
~mimll'uhli. llmlf> l-a \'Îzitat lin (',olog' ~ll silu.
GheOl'[llte BOIl(>. Amitnclui au ÎIWR-jHlt ,"fi \'el]"hea"'~li
1'0malle.~II', 1JeodHtiî, Însu, îi ojJl't\'jtetlIl ;1eulogungur, {~.Hl'(' fiîc~l inspec( ia, "punulldll-1e:
..

u " _ "_ _ _ _ _

~~ _

-

Să

8U,

dki

~'orbitj,

yorbiti intr'o limbă Il{' (·A.rt> () îut.el<llg
El dreptul )Ii d~lto]'ill lJL('lI pa "ii l;\tiu ('E'

Xoi !'fJ,)J;/l1 7im7;(1 iI()(/,~//,(j '111O/ni/ti, (iimlni
d/'('}IIIII s'o I'orhim! hl I'ăi<PUllS HOlle,
A doua zi, HOI/(' :t fost denunţat pl'ef('>Ctmlui
-"eUl iilull'ial. JiOi/('. 1:1 ]JoOn·"ti.1 inciJen
~a c:um
,'a întîlluplat. uA.li'iugÎlnJ {'ii 1l,w.ogii l'U1UÎrul aII
d'l'('ptlll :~ii coJlY(.'1'S{!)'R în limba luI' ma-terniî; t'bie_

1/1'('/11

hu

IIUll'Ca luI' de viitol'Î preoţi rumiini îi :"ile,;tt' ehi'll'
.~ă'şi

t'ultiw limb.H IUllte1TuL
PJ'(,ftx'lUl i-a amintit de o yc.du.c' dispuziţit' I>t'iu

('lire :-;(, LIJlPUIH' ~'CllliIull'ii;\tilur f1)losirl'~1 ouli!!'l10(11'(' a limhei Ullgll!l'(·~ti. HOl/e a dec1arM dill llOU
('il nu ·,,;c lapi'idîl de limbn romu nenseH,
A doua zi :,;'n emn'oc!lt. un <!onsiliu (It; IHofe:'iJ.)l'i,
pl'ezÎ(lat .d(~ (\pi....cupul /,lin!!;, reetorul smniuar-ului,
_\u fo-"t eitnţi il!aillte~1 l'oll>;iliuJui tuti teologii. S'a
luat. i,a tcrog-lItorltl lui 130IlC, eaJ'c a deda rat eri
limlw -româJl('w'!{·ă r limua 'lIlUf{>I'I/r'i (1. leolvgi1o('
Yl'.-ml.: că ,.ltiel/wrea IM ca preoţi o vor-i/llplii';
ÎI( cUllllille/'(nTltÎfl('şli, pol.t'ivif liflil'ghit>; l'om{l1Il?şti,
1)/,i-l1 /II'IJI.(//P a/l 1,'eTnl/'IItă d(' rulliv(l/,p(I limbf'l~ro·
IIIlÎ1I('!;di. Dr {/Ifminferi, ~J!une Hone, (';'('.(1e "ă fiii ,~'i
r/I'Pp!ld să COII('P/,8('7.('

in limba t'(J/I/âJlea.~c6,

Episc()plIl 1.11/1,1/1 i'a nlUHtrat JX. elevii I'Olll;II i.
declarîndu-Je {'li ·în Sl'//11'/lU!' f'l5fe Îflgă.d-uilă nmoeti
t'o/'7JO II11fJIII'ellSNI ,~i f'ii rei('(' ,~e Împ(Jtl'il'e.~c por 1'i
perle psi ţi,
('ll"int(·l.-' [\ee-~t(' <lU fii.eul iIllPl'c,-;i .. r~nihilH
~ISllJpl'a {'lev iliJ1' romii,n i, din şirul dil'ol'a 8 eţ\.i t
Hone şi, ('11 g-las inalt. ,~i emoţionat, l-H {lut eplsl'O pulu i '111"1111 i!to ILII

l'iî.'\ PUIIS :

"Dacă

n'e luati limba, luati.ne şi revereanda!
Eu nici o clipă nu mai stau in acest seminar."
('11 :!{'e...,t~· cuyiu W BUII{' a păl'ă..,i t tiâla, AefJ;l,~l:t :-;{~'lliî, (OU a.cle"ăl'aJt dl'l'a'uwti<:ii, a făcut FrJljlre.,ie
OIDimcă asnJll'U 111 tuJ'(Jl' (:elVI' de fu ţii", După o pau/ii.
opi"oojilt! ,~'a adl'e.'i-iil de\·i.lor !'olllii:ui, îutl·('h~·lldu-.i
dupii se :ioli,dm'izl'aziî ('U e01{!~rlll 101',
nii,;plln.~lll. lwli,;,t{'j)tat ,cI(> pl'1Ae,<;ul'Î, a fu!'t d".
Tuţi dpyii I'omillll au dpdarnt ('Il 1//1 relllmtă 7(/
drep/III d('-I/ ('urfil', ('i Î///I'(' I'i, (·(j"d I'(jl' ('1 - /'«/ (',
,....fÎII'l;ill1l la 1'",.,1 ('X,'J\t"l'r('~( tutlll'IIl' 10 !pul,.gi

Pag. S
-rît şi bat joc (](' colegii

~()l' nngun ~I-l ,IMI în zeflemea l)(>ntrH sen-t.i.mffilltele lor un.gur-eşti, că DIl
nefln ..ii ('ânte ungureşte eloe. In aoPl!IiŞ timp, Î1H'ă.
1'~'11 noa.';It~ şi l1{'e"t oollllmi-eat că Il1QI,h'<.11 cxclndNii 11 f'''6ttl/cidmllll din infillnerie.
:Mai iq)IUlG apoi ciî numai unul dintre ('led 'll
f..!lt f,alf/x (Bone), ia.retlilalţi .s'au f'Oli-<larizeJ l'll
l'\ ~i au plecat d<> Imllii !'lIie.
('onl1l1l~]t1l1 ",j'i-cios ,îu('}w'ie:
.. Elm-ii l~JJll,-{,lit. au eLo\'{"flit Îi! zil-ele. a('€!~te
~titttdLne dc..'Il1Il9. de la ud iî , Cel ana.i fil'l!l!nos ruoIIllTIlt ~t fmt .1l1<.JlI1t'nhrl ~ând elovii români au pă~i(.
"jt lrelllinamL Elel'ii wlquri au inlom:d. inlr'r,
izhurl/in ,II' ÎnS1lflpţire in6lfâ.to(~re .. ii/und Wlg111)

o
T~)iltt·
\·it!O,lI'(-'(l

prin

<lf'I'slt'
lor

dp

dpc!araţiilt,

1)11 minr·că

dif:H'pz~'i

_ •_ _ •_ _ _
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Pervertiri oficioase,
Exd IIdel'{Oil it'ulvgilo]' l'Oll1UJIJ -il 1)J'O\,()(·at pn:ttll i lldcll i CI ,~ell,;aţj'e JJ('oepl il! 'lIwtivlltă, ('h1,\ l'
,:"i ill ...ii,llul ,~){'ietătii ul1gul'oşti (Iiu OI'IIJ('~-tllale
",: an gii,,,i t. nlUJ ţoi ~·a.l'i au (XmdmulLllt, .pe fuţii, ae(~·sj
,H'j dl' '70\'ini~11 tUI'bul'u,t()l', l'ondU('iHol'ii ';;6I1lilJaţ./;'l'iihit- {)f'('i "il

publi{'(' Ull "rapoI't ofieiai"
despni t'ele IwtJ"(!e:utt>, ddi('H,lHl impotriva Hlc.. i]ol'
!'OmunÎ acuza ('il \'lJl'Oc..-4' rm1luneşt-e iu Il/od rl.(~IIt{)il
,~(/'a(i/' 1111 lllllH<i:i În :;('lllilLHI', {;j şi pe ,-,;11'IIo(]il (!);
J'ului

lUt

a chiar ehwilol'

__

..,

.0

_

I

ex{'.hlşi.

el imiJwnţ<'l, ppiscopul l'om[m

li.··.

)radea-11wJ'(',

TJI'.

~1

])emetri'1I

~··<lrf' a sosit acusă numai SâmbăHI
S\'(\I'<1. j·a ÎIl'~i'ir('bmt pe (',monicii Ioun. HH-

Rodu,

feOllll, lJl'. FIOl'ioll 81(1/1 ~i UI'. Co-rnel Bu""
"ii iu illt.m\()~Htol'Ul ejpvilor rornAn-i.
III Jt~pljl-la eouf'ormitate, ehwii rumfwi
dll dţ'-dm'at f'i'! tmlT{I a~uz('l(' ce ~l" aduc ].m·
PDt rÎ\'a JorSlIllt lwill'tPIHoiate. Ei s'au suPITS iatotdt\<lllIHl diseipli:uni. S'a11 solidarizat ,'u ('-uIl'g'lII 101' exclus. }J(Yllt'., ('",11'(' api)dt-sit, ,"wmiuarul lllllllai Of'{'Îlt" dar dupik-e
Ilwi t<Îrzill li-~'a pxplicat că li-sp Îngăduie
l'OJl\'t')'saţiil in limha J'owtiueaserli, da('.r~
JIU (t (,w in nwd d(,1II0Jlstratiy, s'au supus
:;ii :ji-H\! ('l'nJt ~cuzelt· dela l'edu1'. ('/1 iOu.fe
(/('(',..011' /1/1 fU;ji cU lulii (',I'r-lll~i,

,,1 n ploaie şi îa vânt."

C{H dt:· puţjJl ('reZrunr\ut merită afirllwţia !',omunieatului ofici,os, ·că "ceilalţi

ek\'i n.~mtwi

<.III

I
l,

l'

li

pflr{I,r;;its.eminarlil de bună

\"()if''', :-;.('

inw~d("l'('.az.ă

JHl1Il'I'P li

ziH1'lllui

din Ul'llIiit-oarea ex·

lltJgUl'fw:'

".Yagycarad·;

.vUjJ/(I" "
.....,'âtllbâfă
I't',

set/l'a. 8o,,,JlI.d In Orodea-maI'pi'>;('oj'1I1 Dt'. n. H...Hlu li trilHi,~ pe ('Il-

lI(mi/'ld IoaH Buwallu 1-1/ semina!'. SI;-'
m(IYf~ ]lI' '~âttlli ,'1ă li·sl' îngăduie elet:i./or

_. ____ 2 __

trelmi€' sti ai imprr;;i~l vii În:.aint-l-'H iil i<C l'irlil'iî lin ('hiplW (JI'j "i l'ille ('1' ÎllIon" f()lv,~ ,aUI <l\'(lU ve urmele
lk'ti,'itiltii Hllui :';(:riiţ,'I' ~'m'l' a ştiut sa tipitl'e.'lseă
uriaş ('\1 <)('hii limpezi şi {lepart(~ \'Hziitol'i. {'ti mâllll
"igu 1'11 dt· loyi t.m' i, {~a re ])o1'no>;>t.. ~ingnJ'. <'-l! Il n Hj.!'oaJH~ Î1J,~pilillll'ilJtătolll'e~ ·.'«'hiţă "Bobul'ul", cât
xâmbet amal' pc hny~, Împotrh-'ll lll1at· gloat(·, 1.{, <It' l1lult ,~'al' H;-;'lll'l.l ~()l'i('t<lt{'JI ,Ijf).a~tdi <iacă HU Ca
di"trug-e fiîl'~ 'mi!:l, cu gilllodul l~1 o ajJI'()piltt1l În- I'Il.g-ial{', nu '''pirit J('.~jl'lldor ('a 01, ';11-<1.1' 111<1 a~U'pl'a
ricrE' la lor tiili tarina in care şi-a pi<'lll'<ltşi {'J .~ârJ· lui ,-:.;.n'('ill~1 ;,i\ dohoan' luale mi'irilllilo ll.o<l"lre fl\I~f'.
~lIl1t {·Iil'(' in YÎllţ.a pOPUU)'('1ll!' ('âmi 8P s~1Il1(~ ncec'
gel~ ,~ufcl'intei lni, ('!lei fiatil'll lui {'anlgialc 1Il1
p~t.(> O satirll m~mai de al'aga1 satirei şi mac::;t l'Il 1 .<itHt{·a di"tl'ugerii. (} d('stl'lH'ti(\ Îlltellî..,i1.ltii pe un
nu (\'~to numai Illi suflet {'ar(' .prî·n {~'Iinda lui al' fOlHI moral, bi:lle inteles,
nea să ue,'lfigUl'('UJ \'iata, munai dintr·'o neinteira!Jal' llll CHl'ugiale lIl'lkl('all 1111 ,;'u llas~·Ilt. Îrll'lI
"il doriuţă de ~ {IIlH)!l'î, enm "e nil2uia .lll<li 'iwii tl'C' :;:illoi IrclJuÎe să lW lImlţumim eu (~1 ean' exj".ră
puţi să Joy(~dca;;c:ă U11 critk al ,Sic-ţii RO'llJ.·' \ ' U,
<!C'ILln peste munti :;;i pentru Îlltreg neamul n,)sLl'u,
Hifspurrdel\ III aeeastă în"l n ni t'(' t(tCmai ('al'itgialc, in pliui'i spleudo:u'{' It ltl'th'itătii l11i Jit.el"<H'e, deşi
c:fllld asthadl, la serbările dela Ulaj. Ull pcn;ona- Il i.lllplinit zjlele trcente şa,;;.e,yA}(·i ,de ani, Opera
Io!:in Oal'e(',lll"E' îi adl'pi'ai"e epitt'tlll fI" .,flIlI)'t'lt' ll<ntl'll lui treh1lie I'lbpillldita C'Îltlluri mult în mijlocul
~at,i]'ic" ..
n05tl-ll, eug-et!ll'ea lni trebuie să-dită în mentflli·
- X LI. ma, f'1I ~tlJlt senti.lIlenhl,l. Ai Întl,lpi;? ta.tl\ll }'ullu1niJol' dela ,noi, pri,TI (-\1 trebuie rcgl.'!wI',t 1 SJ li I'i tul ,nostru puhli(!.
~I zj ... p0"l-l'idndu'f;limi1nio!-\ (>(·hdarii pe 11aS,
A,'oa"t~ se l><J<J.te face mai uşor graţie unor îm/:li lI\'rnl dreptate,
prejurări I.'Hri tl'ehllie să in\"{!.:;elell.i'o{'ă po ()l'iee udTl'ebui~ 8('Q8.clll ]a inmIă eli ,deo~'ebil'e a('ea;;til
rn i,nltOl' li I III aestl'u] ni.
•
din urmă cal'!leteristicil a mar€lui n'Ostru seriitl)l',
Be ştif', l'ltrag-ial(· ,in vremea ,din urmă. de un
lIU lllll!llui fiinodi .di,mpollrivă s'al' putea distruge'
Ali df' zile. ,;'Jt ilJlel't"sM foaDte (UlUlt -de noi, A\lE'~El
pre.stigiul moral al 'Operei lui, dar ,şi din puul'wl ori ne-a ţii ('('l'eetat, ~~ fost la ·serbăl'iJe <leI a Blaj.
de nmere al apără!'ii unor prin0ipii de luptă,
HmiulD şi plecân,d În Uel'ma.nia, s'a oprit '<le multe
~ill1{\ni IlIl1i mult ca llOi. în fl'a'nlfmtăl'ile ·,lin
ol'i pc lCl. lll'aţ.OY, Sihiiu, Arad şi Budapesta, Iit.·
urmă ale vieţii noastre publice, nn a put.ut simti
sâlld . pe,ste tot locul amintiri ne,terso în sufle-tu·j
mai mult neec,>itatoo iviTii unui Caragiale în mij. aeel0t'a C'!lri au putut să') Îinţeleagă, O-l'hii lui S-CR·
locul nostru, -en al ~oi,lea Caragiale, -care să ex- păriitol'i de i11t~ligentă s'au oprit ~'~rt'etăt()r aSUJlra
pună cu acela'; talant !fi ftDeeaş Î:llddîsneală indiimultor spec1111eue ,:tIe I,'roCietătii noastre. soormo'riit:nieă toate mineÎunil<, vieţii noa",tl'e. in.treagă
llin<hl-le in -suflet, Gestul lui larg, tl'esăl'~rile :'lar·
r311a .al(lâncă, car-E' ho1;năr\'e~te <Xll'pul llostru naţio Yoa:se cu ClIl'i îşi into'\'ăl'ăşeşte tot-deauna :voI·ba
!Ilal. Suh acest raport ~~i puat(' uşor- .înţelege l)en- plină de spirit. şi ('ompal'aţiile lui isbitoal'E', lle1ruc.e fi fOf'-t ad1.1f; de .mărturie atât dc des in coloa- bănuit de Ji.mpezi,vOl· :fi fă~utw mulţi să se 0'uele ))Tl'i1nmii': scrisnl ml\t'stl'tl-hl'i. Căci' sii'"i îu. pl,(\;1...."Că CU l':o.~pe<:t in faţa lui. Gluillt'le lui, legau.
--

anchetă românească.

afimwţii ,';;1 lut, n~dll~e la
pOl'\"(lrtiri t(>ndf'11tio<1·~e

J'(J//ltÎ il

Vorbă românească oprită.

..

"i

. .~...".,

rlell.> u",uprrt lui, ,a-u inueput sa se eulportteze şi pe
IK lu.i.
1 lin t 1'1' ,wle IlwltB ÎnSOllll1('l: aici nllmai uua
c:a l'tI' I {~aradt'l'izează, A .}l{J\'estit~ d. P.a.ul, di~tin
"111 prQft'''Ol' "1 p\~blici~, ie.şan originar dela ll-JÎ,
hl ':iE'l·hHI'.iJ.e dela. B1aj, i,n ilugătură cu L.'Ola:bnt:d'l'-:1
hli D, Zamfi:resc.u la "Homânul" ....
Se z~'e di er.a o ~edi:nţă literară a ,•.TunimN",
Cur~iJtlf: lipwa, Duiliu ZamfirQ5{:lu. fO'losin:du~..'
de O\:a.z:ic, - JIlOO,;tl'u] ~i fă<'\la. t.otd-ea.lma 1b\pre c}'; .
t.iei .,l!esilllÎ~tnJui c:k-Ja Soleni" şi i1usU'ldui ciocr,i
Ill'cleleauofob - a -&C(~ n~te .fil~ <hn l.mzuuar s:'i
eete..'\.St'.it o poezie, Cân:.d era cu cet,itlll 1l e In lllij
1(.c• .deodat.ă. hltră Cttragilale;
- Prot~tcz~ D, Zarufirf'~eu pl'\)fit.ă de aOOQD\:t
luen,
- Bi.no, a zis Maioresou, d. Za!mfirescu va oe-~ i

din

11.vU,

!-;Ii Duiliu 9, Început, să cete3'St'SÎ ja.l' d~Ll
Îne(>puL La i:...oare Gt,rofă rlhlulla Însă gl:ullll.lui
Caragiale, {'U comentarii pr~a putin faT'Ol'a:bile.
AtUll('Î ta in ten'en it <1 ht nol,l Maiores-oll:
- P·le Ca:l'agifrle, te rog 1iă'ţi spui obrerl'aţiilp

la

I

L

I

1

I

1

sfti:rşi t.

- Prea "unt multe şi l~ uit, a rR-gpUllS ma!'strul în hohot-Ill lloIlistent(\i.
S'a făcut În~ă Q :nouă intern:mţieşi Oa.ragia i "
a t.reb1li4. sa ia iu TI1âna al doilea mall1u;cri;:; al
pooziei lui Ztrntf:ir.:>sC'U, 0îI ~ă în~llJ.l.eze CU o
cru(~e. fj('A'arel'lucl E'xcepţivuabil. A făcut maest rul
cru('i, a tot

i'ă{'U!t f].>e

!llIarginea filei.

până

s'a

l"at şi a trultit Cl'&ivnul cu UlQ'lluscl'is cu tot)
gind enery!lt, ~

- Bine dOll1Uilol', alrtanu mal e poezie,

să.ta·
~tyi

8S':li·i

eÎ'luitil' t

--

li
1j
li

• '·1
1'E
"
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la

pet/'cocă noaptea de Sâmbâlă
ÎII semil/al'. Re('fonl1 Lt.'lJlvi a râspun,q cCl
ref/reia l'il /III 1JOatf Îlllplil;i cCI'Cl'l'a. $i cei
}'/I/ilâlli ,'.;('

Lj

eleri ali fus) nCL:oiti sâ

părdsească

se-

mhlGl'ul noaptea, într'o ploaie torenţială ...
a fi găzduiti În bilJliuteca..şi came:
rele sC/'I'itu)'imii din' palatul ejJ18copulw

}!/'Ilfl'll

!lea UllR·ul·~aiiCă. Allc1wta a OOUBcata;j că, iill cu.r:;nl
U1wi di:,;auţii în care ml teolog german se lăuda
<'ii e ungar. a zis: "Fad rau eii te lapezi de neulUul tău".
Fn alt elm-. tot in .cursul Ul1Ci discuţii, voind
.. ă elovooească că nu'ţi poţi re/lega noomul, s'a frlosit de metafora: "Du uu bou în grajd de e.ai ~i
\'oi \'(~l(>.a că 1111 va neche2:ia n i~i acolo .. ,"

Seminar românesc În Orade!

H adu,"
Cine sunt elevii excluşi.

Af,w{, de liheofghe

{JOIlI'

au fost ex-

duşi:

Mihail Oerman. Igllatie Kil'vai. IuPasca,
rasile SUlJan, Iuliu Szabtl, 1'a1el' I1w'cusiu. Sabin GO/'Oll. Ştefan Marcu, Aurel
('oca.. Salrafol' Dan. Anfonill Popp. Teotlul' Raicli şi Ioall StN'/'.
liu JIarCll$, Gheorghe Pap. Ioan

Guvernul

şi

excluderea.

~I ~ni."lt.rul-ŢI'I'('Ş('dinte rontde Khuen-llederl'â,ry
('{'rut, 1)(' ('ale tdegrafid. raport {1{)1a PI'(,fEl\.\tll1
fllafky Ew:lrp. Prefeetuls'a pl'<,zintat numai dedt la ('pi\'1t~opnl Lânyi şi apoi la epiiK'ojlul R,tdll,
iufol'l1Ifmdu-se de"T're a·coa",tă chestiune. Despre
('UllYOT1il'ile sale eu C-l~i ,dQi epi&opi in 'Ia facut nici
(1 Jec.lau·aţie, Il spus mlmai ea re.grotă incidentul.
A mai adăugait ('ă Na \"<Jl'ha să se înfiinteze U11
l'eminar 1'Onu1,11 în Lugoj. Incidentu.l nasfa pO(1fe
il

1'(1

face ca sem i. Il (1 1'11 , să se î/lfiinţeze în Ol'Od(,i'~

ma I'e.

Sistem de spionaj.
Este mui pr(l.ilU8 de ol'iee îndoi.dă că ex.elutdel'pa
teologikn- români <Se {laku'eşte ,drag-08tei lor (le
limbă şi lege. Cazul !l(?et;ta ne desvăleşt€, îl1flă, şi
un colţ tăinmit ~'ll yipţii sominariale (lin Omdeamare. Elevi,: români ali fost spiona(i, de colegii
de"mwţa,t ,<;lIperior-ilol'
(iireon sal/. NJrbiau Românii. Şi 8upcriarii
lerat şiîlwuraja1 :leoa"tă imoralitate .• ,

lor lwquri., cari all

au to-

ndni. S'a pOl'llitaneheta şi S',;1 c,)w;tatat a<leyarnl
elevul a cerut numai ,,{at,ul părinţii,)!' !'lIi,
1~1l ah ('Iov Il fo,;t denunţat cii .. bL'mltă" l11aliu-

('a

-

('um SpltllCalll,.gl'atie dî maestrul (ia!l'~agia1e
<'cr<:o!at în "'enwa din 11rmă atât de des, a·
MHZi ÎnccIH' să fi() din ('.{l în ce mai cunoscut. Pă
trtmdcr{'a lui în rînduri,le eetitol'ilor noştri !'le da·
tON:\~te însă, trobuie Bă () "pnnem şi ... organului
autorizat, car€, nu se ştie oum, Il lmtut să prindă
iJl {'ol<lando lni pel11t:ru c:hăva vreme. probabil.
('um .,'a mai afirma<t, în urma dOl'i'nţei maestl'ului
de Il se J'cÎnt<,.gra întJre tilpurile saie. So pare înHă
eli. tot orgal1ul ll'tI'torizat l-a depărtat pe Caragi~lle
'dintre al·deleni. A-stlăzi, colaborarea lIl1aestI'lllui
la aee.st org1an ('.al·e nu inţelege să. aprecieze valoa·
Q'ell unui scriitor, se mărgineşte J1ltfmai l-a nişte
simple telegrame, de l'ăSPll1H'I lia felicitări. Cei c'lri
eunosc Vlaloal'ea operilor literare a lui Carngiale.
admiratorii lui .fără l'ewl'!\'C, de acU!ffi şi de mai
înainte. nn vor pierde 'Însă nici odaM nădejdna
de a :fu.~e din mac..,>tr·ul lor un îndrumă1.or al opi·
niei TIOailtl'e ,public.{l. şi (lin COll(',opţia lui asupra
, vietii un crcden vl't'dnicde 11'l<mat, Il1tr{l ac(>,ş~,ia
!ie !'IOCOU'ŞtB şi ziarul "Tribuna" C'are. rlpşi a suferit
puţin din partea maBiltrului. t()tdeaU11a a yăzut
în (\1 oeeaoo f'lSte: 1In mare 8cl'ii101' Il 1 nostru.
lH'ia

====-='--==,='~========._----

Dr. ROTH KĂLMAN,
MEDIC.

TEMESVAR- ERZSEBETVAROS.
Strada Batthy4ny 2. (Coltul str. Hunyady)

a. m. 8-10, d. .. 2-4 ore.

Consultafiuni separat pentru
__

tubercul~i.

Altoire cu Tuberculin.

"BraYÎ le'titi ai bisericii şi legei româneşti,
voi cari aţi fost huiduiti de aziatica furie adecă
zuţHor reneji!ati Ş>Oyini pentru clasica voastră iubire de neam şi limbă - din templul iubirii
evangheliei lui Hristos, violat cu neruşinare de
. preoţi pOI"l!cliti ai lui Hristos şi săturaţi in loc
de blândeţe cu fUJ'or hunicus - sunteţi salutati,
sunteti după vredt1i~ie apreciati pentru romântlasca implinire a datoriei voastre sfinte de întreg
neamul care cu mândrie vă nu~te fii ai săi.
Un popor care are atât de bravi fii, rîde cu
dispret la opintirile vrăjmaşilor ajunşi la nebunie şi paroxism.
Pentru crearea unei fa~ultăti teologice in
dÎ-eceza ji!r. cat. română a Orbii-mari - ofer venitul meu de un an.

....

~\crşti preoţi cu s{mtimente omeneşti
inferioare, aceşti popi l.·alahi gr. cat. sau
gr. or. şi inst.rucţia şi-o primesc pe ba.nii
ţării! Teologii di.n Oradea-mare, de cari e
\iorha aici, au Învăţat şi ei pe bani.i noştri
cum ~ă fie trădători de patrie mai perfecţi
şi mai instruiti, penturcă, din tineretul
ce iese din gimllaziile ralahe se redruteao;ă
llUmiJi trădâto1'i. mizerabil
popă, valah.
care urttşte tara! Te.ologii excluşi au ajuns
Îll<o semillarul din Orade[l-mare din şeolile
dela Brad, Beiuş şi Blaj, de unde au adus
toate învă.ţă.turile proft:sorilol' Lor: fecioara
mag hial'ă 11' Qre cinsl e, iim ba tmgureascti
t> 'lII1 amesteC' de glasw'; de dobitoace, ata('aţi Cngaria. ('a să () di,stl'llgeti. căci RomdnÎmrQ Ilumai aşa !'a fi falllicil .şimaTP!
~ici pCl'rl'rsifaira nu e o virtute de
dispreţuit Îll acea,stă

Iuuw ciudată şi }o
nll c păcat dacă athie/'eii se îmbată alături de fpologi. până cad
{a pumânt ! ..... •

'T alahi,

~pr(> pildă,

Şi 3e

,mai găsesc Rvmâ;ni, între ei 'şi pJ'eo~i ,'(j
a:eea.~ta foaie ungul'OOscă.
car<, nu giiseşte C'uvi'nte în de-ajuns de lUlU'dal'f'
,pen1m a insult,a într~aga tagma weotila-,,<,iL.

mâ.ni, cari s-prijinc..o;c

O o rol ti,.12 Februarie n. 1912.
Constantin Lucadu,
preot.

fot ce

Cităm {'itteva eazul'i din gazetele ung\ln'~ti.
1)"11 elev CXelllS fi &el'is <l -scrisoare parinţilor
~lii anullţi'mdu·le <'ii ~tB \'xclus. A fost dOnll11tM
('il a iS{'ris o B<'l'isoalre l'ertacţif"i .. TJupt:a" din Aruei (!) în {~,al'C s(' ellprilf<l atacuri la ael'resa semina-

C08ultaţiuni:

lzbut'nir('(J ,It'casta a şoyinlsmului un!-.nll't'se Într'o instituţie chemată să crească,
apostoli ai pih;ii şi bunriinţd-egrri Între
fraţi. a stttl'llit în t.oată, lumea românească
adâ,lldl indig11are şi dorul de-a ve-de.a elevii
lloştri pe viitDr ocrotiţi împotriva
unor
asemenen at{mtatB.
D, Dr. ronstanti'/1 LUCQciu, vrednicul
pre-ot dela Dorolţ, <l adre_';at hnerilor exduşi urrnutoarelB rfmduri:

n{lStJCotirl.'8 lumii ungure.şli eatolice. ministerul de culte şi instrucţie publică le
oft!ră chiar popi/o1' {'alahi ÎnserlUlate ajutoare dB stat; a·ceLor popi valahi, cari stmt
cei nwi dN:'.laraţi trădători de patrie .

~ădr\jduim eă fapta nobilă a părintlilni
L It ('(I ('iu \'a gru:;;i răsl1J1pt larg' În toatr p~
turiI!' poporului nost ru.

J nsultarea

brutală

a preoti mei noastre.

Presa ungurească, ill majoritatea ei, obserd
în Clazul ac.('sta () atinldine dc..-.tul de obiediYIl. Ciit.oya ziaTe, spre pildu.,VilcÎg", condamnă in morI
hotăl'Ît ~)\-in.ismul hnltal C(' se manifo,nă in rominanul ain Oradea-iIUar{l. Numai câwva gaz.ete rle
bulevard aprobă excloo(>l't'.ll llodl'Mptă a teologi-

IQl' români.
('{lea~B .'iă;\'lîr~te, Însă, ~u I<!cest prilej
c 'HT('i(>~n

zi.ll'ul

"Pesti lhrl<zp" din BUJdapBsta e eulnnea

obrăzniciei. Tntl"un hmg articol de riportaj. plin
de millciu:li şi peneNiri.
aruneă cu lIră să]
bate<'.ă impotri'\'a prooţimii noastre [române, insultimd ('u cde mal murdare euvÎn1:e. pe 311ode~tii
up0stoli lai e1l1t.urei şi lumlnih'ii - pentru-că iti·
ddisllCSC să'ţ!i iubeasca şi limba şi legea.

se

('.1 fiă i>() ('onyingă. şi cetitorii români despre ')j'.
g'ia a{'O<lsta gazctă.wa&eă, (l'('produoron - Cll adândi
,,,ci'lrbă - diteva fragm('l1lic.

...\ fost· ne\'oio ca teologii români să
fie numai dceM excluşi din seminar, fiindcă s'au înrumetat ,,5
fară demonstraţii
Împotriva Ungariei ..
Şi cine este la adN;ă. tpologul rom[ll1?
{'Jl t<'lnăr rătăcit şi Îufiriat, f'şit din pătura
plllgarilor. care intru în seminar fără o1'i('('
('lIlf1lră sufletească, iar acolo ajunge
o
.';arcillă pentrll poofe-sorii săi binppregătiţi.
Ctmd îl sfinţc...'ic ca preot. - e trădător de
pat1'ie de-a binele,a, care ar putea. fi nurnai
decftt, lipsit de lihert,ate. Şi dacă a ajuns
preot şiocnp{t o parohie oarecarB:' prosteşte poporul său dobitocit, samănă, să
mânţa. urii împotriva nwghiarimii.şi ză

dăl'11ieeşfe

pacea cu' naţionalităţile, cu
sprijinul cong1'uei statului unguresc. An
de an dăm 'milioane (!) acestui material de
oameni prost, în vreme ce câţi dintre
pre-oţii no.ştri unguri, cabolici ~i prote.'!tanţi, flă:mânzescşi duc lipsă de t-oaw! Cu

•

"':'..0:

•

Impăcar2a

dela noi. "Voinţa Natională", ziaoficios al parti'r1111ui ~uaţi()J1al li,horal, înregistrînd aplanarea C'Ollfli-ctului Cwgu·Yatda, R0ri!!'
lntr<J alt-el{):
. ;';r.....'~". > . . - .
I"U]

"IHwgi"trii.l1l eli acltÎllf'li mulţămire ipartriotica
a(~.a.~tă veste, care îll cea mai mare parte 8f' datoreşte struduinţe10r patu·iot.ice

ale distintlului Iln
d. C. Stereo
Nu C11l10a9t{l!1l ilIlllu,nun,tele ..şi ni.ci nu doril!l
ca ele să fie 'tratate prin pub1i~itate, d<.'Oayocc

str-u amie,

pute~ întâ:mpl'll ca ('le să. fie exploatate tot
in oO:l1Itra mal'ilol' interooe alB 'l"O:ruânisillului; comunicatul \'a preeiz.a tot ee trebuie sn E;Jtie lumQ:I
ro mîLnOfl&eă.
Atât şi nimi(> mai mult,

!l'a1'

Ca Homîi.ni cari tinom la prestigiul nea.lUlllui l1(),.~trll. SUJltmn fericiţi ră ,impăcarea s'a făcut,
tocmai în aOOfrl,e momente SllprOITl{l, {''wnd simptomele U{l prefaoore a monarhiei Habsburgilor se
acc.ontn iazu {'li >atâta putel'e la V iona, la Budilpesta, Triest, Agru m, Dalmaţia şi J30.snia; - când
În jurul reforunelol' militare, e.ari de 12 ami fră
mântă <llwnarhia vecină, s'a pl'odUlS Ia~Uilll o nouu
diferentă ooâncă înbro guvermul aUiltriac şi Ullgar, - Homânii da l>e~w munţi t~rebuie sii'şi C011,
centreze toată e11{1rgia, ca even.imffiltele ce se \'01'
desfăşura sfi-i gă.soască in orice maroent gata, înVl1n sÎ'n.g1l1' bloc, spre a putea să'şi afirune şi ei
rostul lor.
Inter{l.-;{ll<J euLtu.l'llle cele ln.al·i ale româ:ni.&mlllui COl' in mod ilmpel'ioa ca unitatea depli:n/i e~i

fie peste m\1l11ţ.i".
==================~==========~====~
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Agitaţie
~

împotriva Ungurilor.

La o adunare

poporală

unguresc.

Cehii ard un steag

Pag~

~aITi~fat'ţia (,H\'pllitil ( S"'HtilllL.'1ltnl ~Hqif'lI'c!l ,{... tl'
('{'a llIai "f;lIItii <'''111 "a 6i a sull['!ullll lll'allllll'do!':
~i la p(~[loareh, aSllprit(, ae('~t ~(,lltina'nt ('"t... • ~l
IIIlllJllai ~Hlnt l:'Î lIIai hogat.

~-

Foile llng-un'~tiîll frunt(' ('U Îw'pe!'iali;sta "H,~
.clapl':;ti 11 i da p" fa('sIHl'IlIC la ~\l1'~ din ,c'allza II!.;'!'
tati il01' Itot IIlai înn~r~\1nllt~ a Hl~·v 1,101' dll1. A 1I8tl'\:l
'Î mpotri va t('u.d i nt.elor de llut~llHtl'lzarc 1'/1 a elonlHi(~i de elasii a g'l"ofilor. li n {'UZ f{~'n:- de ~l'tlwVlU'
h'11oi:. Ia adresa llnguril()r, a :;;(lOS dm f!l'c pe I~<:gh~'.
fIIonii noştri, Nil vi'''lIu nil!j oehttil l'a,,~'dlll, pl'
"pri j inul <'iir<H"!l contau t.otu!;'i --. da,t
IId :1Ilt::I"
<roni~mul lor' ('omu:n Î'IHpotriva (loIl1lnaOU1H'1 an·
:tri:H'{\ - sii }cllimi{~aseă într'un monw.nt toata
IIădejd{'a prin a·t itndinC''el .Je'1' j iell i toarl',
, ,
{.~urcntlll ideii triiali"tc eal'o l':l1Ită să ('a~h~l'
1!ot, lIlai 1I1llh 'atcntia (~'r('nJ'ilol' ('oIlUueăt?:l,re VH:fll'ze II' (~llJBl .Î;ndil(~ise puţin planul 11 n<gar]{'1 ,M 'Ul.
fără În,;ă sin poată St'O'atc eu desă\'âr~ire dl~ >lU'
fletul ahtiat Hl l]n.gu'rilor, .Niei hJ'(},~un~ ~p,~rll~:l
..Je {~lrîlld la Zwbrobu in intere;;u\ 1'!"t!\lzarll ,eat
mai ~rUllmice aUllimwi ~lavilo]' delll .~ud, ("an, ,,:1
formoze a trci1a parte t'J<)n:otit.utivu a~~Onal'~I('I •
.u·a ;wol'lllonit atflt de 'Jllult. îllgr~mfarea lJn~ul'lln]',
Aeest.ill :o;e (!fNI atât ·do tari, ÎlH'il\.o l'icl1l'mh;l!(,
~ ('onstituţici 1Il00wrhiei 'În dvfa\'oru'l 101' ar fi
aproape o i nl}v>si bi li tate.
,
,
Atftt numai, eii ,popoal'e]p dlll ~I()Jml'hw llU :1'
'(~I'ed datoarc l':îtu:;;i de putÎ;n să spr-ijircaseu dO!ll'lla
:dt, J'asă şi d(~ (,Iasă un U IIgaria ~i uiei 11~lSC pol
.!<olid~U'iza eu poft.a tot Illai aentă de subJug'al'~> a
tlcamurilor 110maghiure din ţară.
,
}deilc dernoeralice, părinţ.ii vot1llui ~ln!versal
În An"tria <'I"ciază o ·at.lIlo~fNii tot Ill:U fa\·o~'.l
hilă de~robirei twtnror :naţ,iullilol' din 1II1P(\I' 111 1
j-lI !'rog şi ele sunt r-hemate Sl~ I'('~olve ~i În l; I?W\I'Î;t
fl'ud<alil ehe!;tia at:ît de 'agItata. a (lreptllhll CII'etoral ('gal şi seerct, menit >Iii ·sdlÎ'm·},e stal'{';L dt'pi,,f'abilă IÎll ca 1'(' ne găsim,
, ,
In fata. Iw(~",tni ('lacllt pufl'rllil'. (!l\rntek' SPI"iţlll ti'llllllllni, Iwglwlllonii 1l1l~llrj nil \'01" 11I1!e:!
.o(lc('iit sii hat:1 î.n rd l'ag-er<',
.
~Pen'h"u :<tl;sţ.i n(,I'(~!lpr()lJag-a IJ·dei: demona t i v('
.,,'au aliat a~tăzi tnat<, Tlpannuril(\ doritoare d(; li·
iej-IatCl!;'i l~ llgll!'ii SP văd Î1l1'olţiţ.i ~i al:a,aţ.i ,':';'
'lIl1tk se di! prilej poll'ivit pl'ntru al'.casta.
lIll a>ltf,,1 de (~HZ, s'a Întîuupla>t În Praga ('plii1 .. JOI', unde 1m steag ungnrese a fo~t demoll>ltt"1ti\'
.
'llrs lîn oehii pllblic111ui.
A:-Hlpra aeestei agilt.aţi i lUI tima.g-hia )'e pl'lm 1'11
lI'I'lIliitoarea ('(lrN,pondpntă:

fi:

j

,AstăiZi" 'a (.iIl\lIt. pe insula ~ofia (j 'a;d \lInarc PI:Jlorală la ('are au Inat parte pe~te tr('i 'mii de uit
meni, An vorhit pe lângă dopunaţii Rllltealka şi

Klofac l'epl"Czent,anţi i delegaţ.illllilOl' "tuden t~t i
8Iovacp,cl'()3fte şi sâroo,
Oratorii au dCHi'ăş\1l'at. În vm'birile lor !!i;t.uaţia
politică în Cruaţ.ia. - arătÎlmJ di numirpa J1ulllui
b~l1l Cllvaj es1e un ,atlliC n()u ·adus ~ent~r\1(~ntellJr
de uniT'C a SIa,vilM .dela sud,
.Cu vuj au spus oratori i est(, IIlwaJ t.a gllvOI'tnl-

.1 IIi unguI'("ti{', ale eărui tendjllt~ r!(' ma.ghi~lriz:l"('
(~1 forţa t,r(l'hlll'sC diSlkllHe.
,
Du.pii sfârşi,t.ul adlmă!'ii lllulţimua a pOl'l111
~Irre pia:ţ,a Veneel, manifcstând Rgomotos împotriva lhlgariei şi a bauuJui Cuvaj, ti Il ~rup d('
'H'tudenţi plll'tC.U ln batjocură eolorile llllgureşti
legate de un lba~4on, Aproape de pi'aţa Ven(~l stll. <Jpnţii au dat, foelrteagullii lLllgurese ~i resturilp
Ic·all tâ.r.it prin noroi în mijlocul unei 'animat:i
,de nedescris, Poliţ.ia a trobuit Hă intervină fiid
Î'nflă a Pll'toa linişti pe lIHlIlifestr.lnt,i, cari an1llJIl1J
potQp de injurii la a·drPJ.;a Un~~urH()r,
A trebuit să se dea un ata{' f~wmal eu sahia.
p-enttnt a se pU1t.ca ~Illva fl.amura 1I11.gl1rBa..,-«'ă hHl.
jo<,ori1tă.

,.hfanifestanţ.ii an 'l'U"PUll·g {~n petrlJ, JIU {'a;'f>
lt~ al'nJl<'au ('ll furie asupra poliţiştilor,
In ÎllYălmăşala ,a<lCastl'.l S'~Hl putut .t()tuşi ()PP:"I
('utf>\"a lU'Pl'tul'Î,

Batio('lII'il'ca :H'('li-s!a Il ·Rlteagw]ul ung1l'l'et;e a
!alarmat Îllueagi\ pl'esa .mnghia.ră, <:aw în arti~'<I'
IE\ plil1<' df' Î1rj11l'ii )le ilfuncă a~upra Cehilor.
E bil1f', cii li·s'a dut şi Ung'urilOT'(xlată prilej'lIl.
.de Q simţi () J'o'vo!tă sufleoteascil, C'U {'arc ei 11C În'Vredni~: up,roape ,r;ilnic, Căci de câte ori n'am
.anunţat (:u o legitimă. inrlignarenecimltrreafla.mUTei noash'(' :naţ,io:nalc dill partea forţd pwbl iN'
'tlngnr~ti. fără ea () 8itlgllrii datii sti lli->Ie fj (La

Intrunire de protestare.
('/'rIlăn(i,
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• ~Iemhl'ii ~)('ictă~,ii a('a.domiec "Ju!/imea" rJin
('<'rru~mtl. III lll'lIIi:1 \'('l'(lil·tnlui de ac'llltal'C' dat [~P
(',l1rWa ('li inri ,din laţ:.i in Jll'oe('~Il -de e.a!oIIluIP
('IIZfl--SOe.;)I'. s'au Înt!'unit ÎlItlJ"~1 adu,n<ll'c dp Jl:(Itc,;tarC' În t'ubi·lll't.nl ~()Cit'tătii din "Paklt_'ll naţ.lo-

lt-(.\ t'{'r('.Il,·r II I "Jllt·rlllll'rpi , dtlNu
IS(LC(-(lli/i" I<l
"
, '
f:"Leut nll Ial'g' i!"t()J'i{~ al proel~"ldl1l llItcll'~at ,~(> ,<'
("I.ta jid,)\'it1nllli ,Soeol',dO(·.\lIlllC'lItâlld <~l~ l'ltaţll dlll
d(',:ibar.erilC' pr()(,(''''lIllli !;Ii părprill' fl~lel'(l.rl'le/ prC~0
)'Olll:Î.IH"ti. ('ii '<!I'!iq 11 l'll lui ~{)j"J(ll' ~l~a (~at lllllllcle
jlPII tru :. IH'o~ură :wr i ~ii l~(') iri a:l i, <ti pii 1',1 tii, (~~l h~:l ~
ii("~n·,;ti ,'Ii pll~ă '111 L'i{,I'YJ(·lll.l (a/Ulll/lrn. eaJO '1J.1
t:1't de' poiit,i('iani Vi'\I1dl1 ti "tI'ăillii<~r !(,I~l('.~ o d','.speratH 11Iptli {,(Hllr:!. 1lOllilli cllr~nt.. I,nfnfltat de A.
('. (!/iza ~i N, I()rga, prin {'lilrC se dll3!m,ă un l1~',m
Întreg la o nouă ",iaţă ,de 'rn~rneă, (le ':l~l'~.e, ŞI ,de
jertJ~, Vorhil!oru,1 a i:nficrat eu ti Vlu:hta ll1:cl!gnnre ~i du r{'ll'C S'lJflpteast'ă deea.donţ,a Il1()raln~l ~,)
mpc)'C'.a de eOll:;;tii11til, (!C ('·llr0 ,audi;l'Î, '(~ovadll ('lll
12 jnraţi ~lin 11:I~i pl'in n('~o('otrtltl \'('~hl't ,('(~ l-au
dat eOlltra ('Clui mai clomentllr hun ~Hmţ ŞI c1l'cp~
.fat(~ .(~lllonca.';.('ă, A {'itit piirţi din digCllr~uI dllli
Matei C'rznffUllzino. t,illtlt la 'ÎntruJuilrea de protc~tnre'din la~i, UIlCC d~aadCt']a]'ut: .,Velliil?m'Afăr~
'S!l mă .fi gi'lini(lita vorhi. ei nUlIllai ea să tlU langa
voi pentru Cuza, La d. {'~lîla .oot.(' () e,re(~lllţă, C9.I'P

. J1 li. 1" ,

v

5

.1

(ific prellJiat rit· ;\('a(I,t'llIia, RLmim,ă 'ii :q,)!'(W;.lt
e\1 m:'Hi la'luJc. de \ml\'pr~ltat{'a ,dm la~r. \'Ol\('
Î11 vPl'di(,tlt1xle aehitar(' al jillm'ului ellloI1llu<1t.ţr, de ('ătră {".. ·i ,12 I~omâni inş<,ni, (~ adcv?n<tr:
!ll'(tv(.{',u,(' la adrc;<a ,;;("llti~l1(mtulni vu~h(', Il!
1{00mii Il i 10 r tIP P'j'{'t II t.1 ndcllI. () ti Ul'cr()!l!Sll ŞI :1dilJwiI ('Ol'UpţÎf' ',1 (·.olJ,;,tii:nţ.pi l'ulllâll('ţlti('~reTl."
des~lI·"lll. ne intri,~t,,-'azli, 1,'0 pl~n{',,Pe glt~:'tr~,
l;lilw zdroh(l~te tuată l'rl'rllllta -lIl l ara IlHdI.'J~1·iJor noa"t rp {le mai hine .. ,
_
('OJl(!:ullnă C'lI toată tiiria al/l(>"tt'l·\t! Pliliti('ianilor V:Îllrluti "trăinilol' în :Il't'"t pl'{1[~e,;. U'n:d(' in
t',vuI'ă,,,ia ("Ilin/uilli, ;<';\ du.; (1 Inptii de"Jl(,I'ati~
j".:Jlltl':l 'R(;olii. n()IIă, n (lomnilor A, ('. ('uza l;li

,V, lon;", JlI'in

{~aJ"e

1".('

omoară st.răil\i!'r;lltl ~i

~l ·t1"(·~{I"I(' ('o1/şlii.nţn lInţio'n~tfă ~ir nlandl"'1
I/(H!,~f/'('i (II' 11('(11/1, J\1I lli\llmli În 'rară, nll!r' $ai
1l1{~;; la

HOIlla.n iidc Pl"st.(' hutarc, Do('lnrăJm Îll
tiIlprj l'ii ';1111t-<'!lI a.dw('nţ,i Il(,C'lilltiţ.j ai ('un\'I)tt~llli nn,timtali~l -- tI(, .1111111<'ii. d(' jertfă. I(le (~lIlste Şi ('al',l:
llll c ~11 ~ll'oll)l' băt.rÎlIi {'C se .IUt, IIi'Sil'llducne rU7l'
nea ţ'i pil{~atul, ci al ti,ncrilor (~ari Vi11 ~ia
~'<,ala lllUlWii şi 11 i-d(\ali"lllltlll:i, 1.u 'l,lIl'IHeh' l,l~
tr(~(tpi ~Ilflill'i rOJlllllll'Şti din BtJ('.(J\'lllllL glllJ'lI10J'~ajl\l~p. lL-;tilzi prii'da,tii şi jii[.ui,tă <'Il rl'rlll11ul mare de jiidovi'lllca l·ll'tropltoare. Irl('rpzăt.ori În puterea hiruitoare trimit{'m ('('lor 1~
jU'N1t,i istorici din !.aşi_ ~i:l"t~a _('llvonită ,,~i',::
t~lllt~i {'lll'ăti:.t sllf!f>tPlol' Iloa~trp

la.

Inenilo!' fără conşfl,mţa. ş~ fa.ra, ?1I oo,re , {IV ~
frică de J)zeu şi 1'lI{'we de, Oam~1l/, aŢlOstolnltu
11(>~'lmullli iuhitului 11O"trn !1roff>_';or

!:\l 1lI0lubrll
Ollol'ar A, (', ('UZfl rerditfll! dragostei .şi :LrImi.,atiei nOll'S'tr<" ia'!' fraţ,ilor univer;;it.uri i{'.ţICni·
i11ima .şi ~ufldnl nostru,
I.Il't~I·lI'nireli li III·jlt !'1fiir:şit la 01'('](' 7 Wlil'll.
ah. S(J(;oliuc

lIe Î'lIs11'tlliteş!C pC' noi tOţi. h () CJ~mţa V~'Ct'~llll
piinjt~)are Iim.

al\Oli,,,t:l

ţurii.

O

0PN:I

ea

dlu~ (1~:Ul

llJ'C'hlli(~ rC"]lp('tll'tă, 111 bl'o.';l1lrlt dlni H~l' JII h(>~
care paginii 'l"e vede gândl1lde a terf~h Ill~ nUlrHI ~
~l'll Olll. ('jşilllnivnrsitf\Jrea,

Am

Ve1ut

aeI,

(~a ~!I

pot ·;;pune lui ·Cn7.a: "Fii lini-ştit, il~bitc {~,\eg.l.
('cea ee ~'a ;wriH Î<IlJ}lotri.vn ta nu tc IJl()ate,'atlllg~>,
Tu te lnw\ll'i .de ..ti ma. inhirl'll şi COIl<Sl,deraţl:l
lIoa,.:;t ril", laI' stJuldenţ.ilur d, \1. ('~tll taellZlllO 1l-a
SIJU~: ,,1 lda Ilv,)u..~tră s(' eer<-~ iubi,rea de nc~:u~,~'
iubirea dc şt.iintă elill t01l!te putmlle J)vOHi-:tra
[).at()ri~ lHla-'ft;ră, a ,.fâl'şÎt d, ],o;ăcenllu. este să ,luptăm ·dill rîb'puw.ri oontl'lll ~ltnarhieimOJ'al<" ce t.I!Hit'
să se îJl~tăpfmoa...,;că in viuţa pu!hli~ă a ţiil'ii f~(I
mlîlll~ti,

n, A w'd Şfefu//ell i "llllllt'. (~ă datm'ia uoastl'ii
de 1II00nbl'i lli,;ceietăţii .,.lunimea" c ,,,il lHntestăm
eu to,U't ii eJlcI'gi·a (IOU tra j i.d.an i')or -7i j ido\' i ţi lor,
('!:ll'iatweă 'pc inhitlU\ nostll"\l mUlllhru Oll~)rar, profesornl A. C. Cuza, Ori 00 atar. ,î,nJdreptat contra
lni se î'llldreaptă tlontra ('()oeietl~tii 1loastrc. in elll'C'
. creştem .';li ne fOl'rnă·1U ,în dil'l{x~t,i'a .a.răt!ltă ,de dâusul. Pentlr'll <noi, (',a~i pent1"u neamul Intreg. I)J'J)h'~H'ul CUZ(/. C!'\te o u&ndrie, căot.rii eare se il!drpaptă prÎ'\'iri ţ>.i Ilii'c1cj.di, de 1)l'ot,utjTlJ(~ani...
"
AnI mai \'oJ'lhit dod, ilIe ])lIgan, [!te Toronţ l l1,
O. (.'riţan, C, V-icol, ,J). Gallin, Tmifl.tI. POjJo'l:ir:i,
tuti rdevând n1an'ile Ilnerit<> ale ,dlui ('uza În de~
teptllrt»a {'On~tiintei naţiona:lt» 11R RomiiThii de peste
hotare. La sf'iirşit s'u (~xpediat. .dhli ('uza urmiH'),l'
l'Pll tel(llgI'.amă

'A.

e,

(.'uza.

pI'ot"eoor nnivcrflital'
1aşI: !Str, Cooroscu 1.

.so('ictau'a ,a{'adcmi(~it ".lIt1!r:mr.(l" Jin Cernău!i
luall(1 <'li indignare la <mnoştiintii st"Hl"şitul procc!mIui, l~ I'aţ:i ill't.elltlliL I(.~Ilomniatorulni evreu Socor, vă Îll(·umj!l.lI'ă (m toati. dragostea şia-d'llliraţia
afligulf:Îmlll· Vă dcnecliMita ci <'l'cdintăîll iderlC',
pc cari le propoveduiti pentru ri-dicarea neu"lllului
din ~~lre f'a'Ccm parte",

RefNcntulîntnl1lil'ei,1.1. Aleca. [s(icp.(I.nu il ei'tit Illl'mihoarea moţil/ni', ~~ar(.' ,~'n votat cu .fWLU~I;I
tie şi însurflet.il'€:

Motiune.
,,&leÎctatea .at\!tdemieă )).J Ulli.rnea" (lin Cei'olăuţi Întnl1litii a'Stăzi 27 lanuarie (9 Faur)
1912 Î'11 cabi1lCt.ele .societăţii luând la cunoş
t.inţă din Nl.pol'tul referentului ~i CIl\'Îllltăril ..
ol"tatorilor d('spre 'sfiÎrşitml procc.'m)ui intentat
de domnul A. O, Cuza, pr()f. Ia :ttnivarsit,atea
din Iaşi, evreulu.i {)alOmllillt.or Emanuel So{'or
eare ~i·a dat numele pentru () broşură scl'isi! de
.i idani, tipărită pe bani .i ido\"8Şti ,în edi·tura

. fiţuieei"Facla" obi Htlmtl'~ti PI'Î1l care .~\'
n(~UlZa ode J)lagiată 'IIHHl UJlucntala. opel'.ă ,,~Îe..r;
pre jJopomţie" a .d.1ni A. ţ', CU?....'!., Sltu'lhu ~ttell-

o nouA societato da

maghianzarB

A. M. 1. E.

Zi~l\'(,l{~ nug-llJ'o:;-t.Î {iÎ'n O l'U'I}P a..llll a nI .ullw il~~
formatii Îll"llfletite ,de~prc înfiinţ.:IJ't'-a. lllH;i ~,'ţll
În Bihor a eUllo:-w\1It('i f\«wietiiţ.i <le maglnal'lz,lw
A, ~1.K, E. o f;(wietate si-mi,lmri\. eu faiIllH:l,.:.a ElIl'
ke rli:ll A I-df>al, (~al'e are toenirca t\ii mllghiarizr';oa:
lluţionallitiiţile' din $udnl ţ,ihii, Tn fruntoa 'noii
!'1eCţii (] ill Hi hor stă d. M islwlczy FerCl1Cz. apostolul plicii ma:ghi~IJ'()'r()mân'C ·dp rdăumăzi. Ja ma';,L
episcopului Und·u. Ziarele un,~U reşti SPU'TI 'c,ii .'lC('ţi a '-a iî~IfiÎ'nţa unintBrnat pantru cr~t(\r(~l dl'
ieni('l'ri din fiii poporului rOIlllÎ,n, t'i'irOl'a li,;;!'
\"a intm:ziee să"şi vnr'beafl(':1 limba 'fIllRieii .lor ~i ,:;Î
Cjp nud n 1IIl1e:uwj'i român i.
lată, elită dl"'Ol~t.ute ~1'Veurn, să. re,;pingmu gla"lIi
de 'Sirenă dc dău;năzi dela lIIaoo cpiS(~.()puhli na!'h.,
d0·<lI))'o {'.a!J"i {,Rl'nghi.oasp)c ziare di.n Bu-eureşti ,.~I illCl'iVa" ~i "Universul" l)ubli{~ull nlPoarte ehilometl'i(~e, ~a d<>spre. UJl .JllIar(~ şi Îmbtwllriitor mOlllt>llt.
în politica :noast.ră u'at.ionalii, Aoulll, a('e;;t. M j.,_
kolczy, oC"d:re -dndaJllla diiunăzi a:tât de frumos de ..;pre ;l(>C(>!'1i.tăţille i<stori(~ ,alo ,păl~ii rOlllânilor CIi
lHl:gurii Îşi itradueeÎn f1aptii a»tf-el idt>ile, ('ii se pn~
no ÎIl f"lmtea ,ull-ei ~)('ietăţi ITlOtoriee de maghiarizare şi i'niţiazii insti·tul.ele d('o d0;;naţ.iollali7.ll1·(;
pe ~l~ma nenoroeiţilorromâni din Bihor,
Energia <'ll oal'(' am combătnt ·llltirăţil'ea. l}in
Oradea-mare R st,fl rnit oarecare rescns :;;i in aT, 11mi·te C('rCII'rl dela noi, ultdeauilla ~\l;;c'l~pti,bjle pentru t,adul I(-liplom:atic, J)(l 001'(' "Trihuna" nu v,rpa
să'1 Întdeugă. E poate locu1 să înt.re;biJ,m. cine
ieS<' t.otdeauna pucălit dim ac-.este abililtăt.i ta<'tic(~
Il o soamH de ottmeni ai llOŞt,ri? Nu totdeauna
eoanza 1l1lt,ională, -Cazul M.i'Skolozy, e !dest1l'1 ,de re.
('.Cl1t ,,,j de~t,nl debr'l.ltal, ca să putmn tra~e orht:i
pell't.r'\I totdruuna cayen itde cmu!ccinte !din :we"t-t;'
me~ ţli bllllehete diplomll'ticp.
In 'ape!IIl'ile I·an~llt~ de ~,tia dill Biho\' \T.
dem de 'altfel .in~jrat.i şi. pe vro-() ciiţiva români,
Chiar in frumtea l1oiiweietăţ.i de ma.ghi'llrizllrC
vedom .aIiH'llrÎ <le >COlloole Tisza Istvan eOlltelo
Hzoohenvi M ikl6~ şi har01l11 I SzontkerOS2ity Gahor.
proşedir;t.e.le <~lIrţ.ii de apel, <mno,'leut.ul 'dujnlltll
de 1I11oart.eal români\Dr po - p, S, ~a Epis(!I.)!JlI!
Rad'lI. Trehlli'O ·sii ,aminti,tII Însă ('li "Homâll'Ul"
de uzi, do:;minte ,,Jin ilZovol' lll11'tentie" ('liP. S, S,l
Epis\'opul HaKlu, al' avell 'vl'e-Q legătu/'ă cu. a.('I'~I,\;t'l
societate şi ,ră (II' vlitraÎ n şi,ru.l membrilor ei•
Dintre români llliai giisilJ11 po inevi,ţ,aihilul ~Llll"
g-ro, I{.ednik Giibor. ,deputat. dieta}, J{ohzi:Jl .Ui,k]10:-:. protopop gl'."<.ir" IJr, ,Rt'dnik .Tâno~ Ill('t'll".

.J

~rempcl08.n l)e7A'lO, protoprctor. Nyi~tur Alaj, )S,
,xrotopretoT inpmlsiu,lI{" Desseanu P. Adrian, protopop in Vaşeău, Dr. Gorlân (Tabor tlubllotar l:l
"<"Omit.at şi G'era Handof, admini,'lotxaoorul domeniilor cpiS<'Opale gr-eat. Beiu.ş.
Vor avpa ac~ti români Jo naşt()ro omenia :;ii
refuze ,,('in~tea" 00 li...,.;o faeo. do a se îwrola de
mml1brÎ la o ,'IO(~i{'t.lte. c-are urmăreşte distrugo"('a
neam11llui lor?
.
.Şi trihlă1:orul viear din Or'H!oa.tmare>, crede că
"a putro p'row:>ca ta infinit opinia pnblit'ă roruit·
lH"asl'ă? So poa:tc at~Îta docă<lerC', ca 1.UI vieur :d
'biseriei i ortodoxe wl1111lH'. să fie membrul ullei
.;.(X'i0tăţi de maghinrÎ7-aro (.":1 Aunke>? Ast.a numai
un 3h'wgra () poate erede, SUllt-olll în.~ă {lO!1\'inşi
<'ii pe S('autlul de vicar al unei biserÎ<'Î rOllli'tn('.~ti
'fln va putea 8'00. lm fi.'1tfel de 0111. Au şi in f'am i i le
mll'{'(';l<ri margilli.

Nuni tratativ8 CU opozitia.
Ministrul Lukâcs la Viena. ~- Lupta contra ob. strucfiei. - Disolvarea parlamentului aprobată.

A rad. W Fl'bruarie.

Zilla de Oumilwc<l a adu,.:; Îu

politi(~a

JIllgllrl'a-"r~ o sens<lţ.ie np(lşteptatrt.

Minis-

cit' fina.Jlţl' l~llkâ('s Ldszlo a fost clw·
mat d(' cOlltde li/lllf:n-llt:dl'I'/.·âry la Vio·
:lI<1. CăIăt{wia lui LI/kiles la Viena il pus in
eÎrndatilJ nll'fllai decât. ~vollllri despre d('·
misia ('>()Jlh'lui [\-hllen-!-I(;dert'liry şi 1Il.''iă reiuarr(l lui DIl"'â('.~ IIp·a nlcIttui noul catl'lll

~)iJlet.

l ~1H'1f' ziare srriau chiar că LI/kile ..;

se va Întoa.rce Jin Viena cu cninistl'1l-pre~l'dillh·.

dovpdit

Tnato ('ombinaţiiJe acp~t(' s'au
Humai ... comhiIlaţii,

însă

J~llkâ('s a fust ÎI\ "il'II,I, dar uu la d{)rinţa ~îaj. Halpl, ci Jllllllai la dorillţa mi·
II istrului -preşI>diJlte ţii nici u' a. fost primit
în audienţă. Zvonurilo a('(~ste. au indemnat
:illsă. pc eonb'lo }{huon-H(\1C'rv<.i.ry să {adl
de IW el('lIlll dt'c/araţii În ce privo:jte sit uaţia. Ih~c1a.raţijl0 acestH sunt foarte opbmish' şi ellllllilll'a~i1. În nă(If'jdia că .. I1ClIşt0ptatelf' cfHlcesii militarI''' (~P le aduce
din Vi('Ila vor ÎndPDJllil p<lrtidul kussnlhist
l1U llumai sit n'/11111\p la obst.rucţie. ei c~hiar
.!'iit ia lupta Împotriva U\"l~Iltllaloi o!Jst,nH'.ţ.ii
jllsthish\. J)p alrrninteri şi po SP<lma JusthiştiloT' il adns cXllltoh~ Khuon pmmisillnpa. că la toamnă va pro7.illta Canwrci pru'jclI'tul de lpge al rofofmC'i e,ledoralc.
Zvo1lurile despro o eventuală disolvan\
;1 parlmn0tlllui se menţin cu stăruinţă. In
("fH,(~ttJ'i·lo guvol'1l(\'TI\ontalo se afirmi'!. Crt
:\Iaj. Sa şi-a dat, ÎIl\'oiro,1 prl'alabilă şi la

,a'pastii.

măsllriL

Audienţele

lui Khuen.
lJuminc('ă şi Luni, oolltele Khuen-Iledel"/.'ary
.a continuat tratativele eugllvernul ung-urc&<'. Atâ,t
Duminecă, cât şi Luni a fost primit de ~l<lj. H,l
În audienţă ,de <,âte () oră.
DuminC<'ă Q fost primit în au<lienţă şi Illl·.listntl-pl"E'".şcrlinte au."ltria~ Htiirgkh.

Lukacs In Viena.
Dumin0C'ii <lupă ~Imeazi. millistlrul de finanţe
J uka.cs a fost ~e urgmrţă ehiemat la Viena. Călit·
toria aC,(Iasra li dat naştere l.a 8voil1ul de-spre demisia ('ontdui I{huclI. In mod ofieia,l se afirmă c;1
<I<,ea;;t:\ dlătoric alui Lukâc-s a fost lINesiW41 dC'
redact:<lrea modificărilor ro se vor i,ntroonee În
.proiC'ctul do le.ge despre refornnele militare.
Lukâ<-,.. a a ...-ut mai multe eoni'fiHuiri eu (~:Jllltelc
KIllWll, fără a se pN.'.Zinta în audienţă ,Ia ~raj. Şa.

Diso(vare-a parlamentului.
r-t'I'('ul'ilf' politi('(' aiI! l j(,lI([ se atirII/ti ('/1 millistrul-flreşedinte
/l1/!J((I' (/ cerut
dela MIIJ. Sa Îl1cuciin(il1'f'{/ !i1lei ('renfua/('
dis III r(i)"i /1 jJarlamentul/li . .lloj. Sa CI .~i. i...;·

III
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calit dccr'ctul dr' disoll'arl'. Dacâ opoziţîa
l'a continua obstrllcţia, contele lihuen va
a\~tcpta a zile. iar dup<I area l'a disolVQ
par/amentlil.

z.Îmhet<> de ironio. Unul din -ei, caro nu putea ~
etrinoo pe cari 10 am cu Ro
miinii din Paris, rui-a spus cu naivitate: ,,0 ra.au
energid Homâ.nii ăştia! Aud că sumt mainihilişti
Jecât Ruşii". Am prot«;tat, dar n'a vrut să mii
Declaraţiile guvernului.
creadă; se credea mai bine informat de.cât miru'.
"Pester Llo.IJd" publică în Illlrnărul siw ]:~1Il con"in."i în :sfârşit, spu.nân.clu-i că mai toată
de azi eât('va dN')araţii importanto ale viaţa me,[I de până acum am pctrccut-o iprintrc Ro·
miini, 'n.ş.a c.ă îi JXlt C1.llloaş-te bine.
contelui [{hllcn.
,
Cn toate di programul s'a executat cu mult;l
u
Conte!t' l\.huPll - scrie "i>. Loyd . - însufleţirc. o. jenă eiudută i~ stăpîmit pe a'll<litori
s'a intors din Viena cu însemnate concesii. multii vrome <.lupă începutul :.erbărei. Evenimencari cil siguranţă vor dezarma opoziţia tele {~u eare ltH'epuS(l oorata, mai fl~1.s.a.U încă akossuthisUl. Cercurih' guvornanwntale supra spiritelor. IIH!f:t-Îllcet lumea şi-a revenit.
in fire. Şi s'a 4tS(~ultat «u drag concertul do vio·
speră că olf'ruontele {)f){)~iţ.iollist,n serioas('
lon{'el al dlui MII&'3ulski, cu simpatie ver8U rile dI11 i
\'Dr combate şi ele obst.rucţia., fiindeă mi~
Il, FUl'hmu, Cl1 () mal'c admiraţilUlc eoncertul dl'
nistrul-peI'şNlintp
aducp din Viena. ('011- piano al d.lui {J.eor~ Doskoff. eminentul virtuol.
romi'm {~ll !'()!lumc europenn, Apoi cinii Georgescu
cesii IlPaşteptat de mari şi Îns('nulate.
ltachtinul şi .n.şc-uro l)cnescu au interpretat Ull
In ce priveşte partidul justhist, guvnl'fX>cm lirie de d. "MoşoÎu, PO()!ll ('~lI"e conţino \'{lJ"nul nu Ilutreşte sperallţn mari efi va do- tmri drăguţe . .şis' fi inceput d.alli>l1 1, (~arc Il ţin:u t
zarma. Cu toate' ar-cste contde l\ hll('"/I.. ya pÎmăla cea.<;urile ~dr.mă. din noapto.
Bilantul scrbllrf,i a fost În dcfrnitiv favorabil.
d('{')ara îll .~edmta de .1oi a CallH'rei că gu·
\'crnul i1lerl În tOHlllll:J acestui an Y<l pre- LUlll{'R asistat foarte multii.
~ V'am vOI·bit in mai 11l1llte rinduri de 8"111:ziuta CanH'l'l'i proil'ctul de lpgp deBpre rec{'sul cu care ,sunt cuJtÎvat-o ljlczătorile I"omî.noşti
forma eledoral~. La 11Pyoip Camera va la Paris. & parc că 'aeeast.l fl"Umoa.-qll a{'tÎvitatl~
utlue!' o h~)tărÎn' prin care g11YPrHui e obli- se ,Ta oontillua şi pc vil tor, dll{'ă ju,",oeăm d1llpii u j'gat să pwzint(' proipdul piinii la. t.oamnă. miit·oa I'ea ('i rcu1a1'11 JX' eare () r.rimesc şi [l{) CU1.,!
Jhlett jllslhi~t.ii 'cu toatp ac(>,')te vor eOJl- ,,'o trimit spre publi{~al'(':
Onorat ... Domn '.,
tinu<l obstrw,ţia. gHvl'l"md va primi lupta
,A\"em plă{'or,ea, -sii. Yă 'înştiintilm ('ă nou) \:0şi sp('rrt e[t va înfrfmgl' orice obstruc·ţie.
mit-ct al Ligei ]>('11tru unitate.a. eu 1tUl'alii a tuturOr ltc.m:Înilor se,{'tia PariH, compus din dnii 1\.
Discuţia reformelor militare.
Hooiirîiu-Tom.~a, pr~i'dinte: Ih. Petre Mihail >;li
Ş(".(1illta <le T,uui a calnerei deputaţilor Il fO:i~,
forma!:!. :;lod in tele ,~'atl ajur:nat din nou rîmă .Joi, Ion P. Atllllll.II1::<"S{?1.I, "i{'(~-pl'('Ş('<linti; .Ne~torl\'J.eu.
14 F-obl'uarie, cânlf{ se va reJua diseuţia. reforme- s(>('l'ctar; C. M{)las. <'..asa 1': P. A thanasosc:n şi A I~
frod Moşoill~ membri, - Il hotărit .să organizeze
lor TIlilitar('.
o seri-e Je eonferinţe - fixată dl'fpii C'um urme-!lzi!
Tratative nuoi cu opozitia.
în aJătu.ratulprog'l'am, - care '''li ,adu('ii in disclIHill BudaFt'sta se UllUllţă: Contele ţiu'Ile -marile pl·(.blplIle ah, "ieţei neamului '11.0Khuen-IU:dervilry va C'ontinua tratativele stl'1l.
lntr'l:(!c,-.ă l' scor1ll1lig(,j _. nidiri, şi mai {'Il
cu şefii opo~iţiei. comunieâmlu-Io eondiseamă
'Înlllllrele <:entru intcJcetuul în care 'lip
I
ţiilp s,tle.
·aflăm
ml este apropierNl cultul'('i gencr'ale, <'!:
III cerc.l1riln 0pOI"liţioniste noua aproLăm·m iroa min(ei ~i -încălzirea sufletuLui ,PeTIW11I
pipI'(' a cfmtelui [(huen nu fac·p. llir.i o im- tot ~'(' e,stc r01nâlH'M'. Ciki 11UIIWi 1'1·jnt r'" (,,",11'- ~-.
presi(', .JlIsthiştii .'jtlllt hotărîţi să n'ia ob· ('are llnifornul ~i spe('ific l'ol1lii.IleuS{'ă a suflMA'lol' ')
nOlliltr<.·, Pllt('lJ] dt:'syo!t.a.lPu1-erile eroatc.are d(\ ,c·1.111
slnw.ţia tf'hnidi ÎndatrL În şc>!lillţa de .Joi.
turii ale llenIl!1!lui din care fa('-o!ll parte, şi a-i pl',"
gilti Mtfclun viitor glorios. Niidiijdujnd onoNlt ...
Domn .... eă str~lduinţa noa.qtl'ă des oferi eompH'
trintilol' n .. ~tri <leln Pari'!! clipe de () viaţi! romîlCronică
n('a>!C(~ă sănătoa...~ă' \'11 .giisi un edWH Cnhl7.iast in
sărbătoare românească la Paris. Activita- _'I"llf)etll! D\'oa~tră, viiru.giî:m,Ră billm-oiţi ta lua
tea Ligei cluturale, sectia Paris. Un hoţ de part(' la {'onferinţele ~~e anuni~hll, ş.i a vă încr1(\
pardesiuri. - Arestarea unui Român, bot de ho-. toto(lat<l NI membl11 ~'ll Ligei.
Primiţi cXIH'(',4ia eOllsid{~miilHl('i Iloa.stre.
teluri. - Succesul unui pictor român la expoziţia
,
Comitetul.
din Monaco. - Românii În Franţa.
ounooocă legăturile

t

din Paris.

o

Comitetul ;;tu(lpntilo.r români din Paris, a organizat o S€rbare cu prilei'ul marei date a 'll'n.irei
pri<,Îpatelor române. Ea a ~l\'ut loc într'adevăr,
in A tonoul Sajnt- nerlllain, sub binevoitorul patmnaj al dlui Lalwvary.
ministrul român In
Franta. LlH'nl mîlhnitor insă: ~rbar('..a neeasta a
cărei ratiune de a fi era de f"lpt allh-ersarea celor
două mari ţări româneşti, s'a desfăşurat foarte
drăguţ, -<'Ste adevărat, dar ca o ~rbure banală. şi
niei pomonitu-s'a in cursul programului 00
data iMol'·ică pc {'.are toţi .Românii o prăzrllliau în
acea zi. ]71 prog.ram am putut ('eti in I'ealitate, eli
d. C. N. Urim va ţine o ('onferinţii: 24 lan Il ar i e! ţ;i mai ('l'a vorba ca un eor de ,~tudcnţi să
intone7.e HOl'a r~'JJiT(>i. Când am pătnUls în.să în
sala At<"lleuhli Sai.nt-Germain. tam constatat o
mişcare nC<lbişnl.lită printre stuoc:nţi, şi, ce era
mai curits, mai mulţi sergenti pnJiţiC'lH'.şti a eărol"
privire băl1llitoare te ('.erecta ca la întrunirile anarhiste. Hup:! aceea sel'barea a îne€~)"l1t in mod
cât se poate de regrctabil: u.n ~nnp de .stud-onti a
ootit o declaraiie prin {'al~ se veste.a că ·d. lrim
nu are "oe să ţină ('onferinţa anu'nţ·atil. -din pricini
pe cari cu nu le euno..:;.e şi ni('i nu "reau să. le ('11'llose. Rtlldentul Bădărău a lant, la tribună, apă
rarea dhli Ifrim. Cei din 8ală -au lmidllit. altii
au acla.mat.: S<'uri, a fost o s<~c]lă re...gretabiIă. {~Il
atut mai r('g-rdabiIă,('u eÎlt studentii români illYita.~wră şi li poarte -din {'ol('gii 101' frane-ozi, la accastă s<>rbiitoare romÎmeascii. Bietii Francezi au
rămas foarte sUlprinşi de fc>llll CUlTl se in{,.f'.pca
scl·bar<'u. Mai tilrziH, am obsernlt pc bu:wle 101"

Pro~ramul

1. ~ceuJai .şerban.

conferintelor:
Pentru a ne ridica

ţal"a

-

17 Fobl"uarie.
2. A. Biî.<:ll1rău-Tomsa, Ohv"tillHt'11 agl'urii --24 Fcbnlal'ic.
:~. Tiberiu t'l'uau, LiNutUrll pop{)J'·.ală 2
Martie.
4. Dr. Petre:\iibail, RtllTC'~1 :iunituru li tăI'i"i
nimci - 9 .\fartie,
5. C. ;.;. Hrim, 'Problema c{!OI1omieă <II. {'hM{'i
mijlocii - 16M.artic.
6. hm Lugf);;\a.l1.11. Votnl unÎycnJa} - 2~ Marti.',
7. lJOI'ia Pul-tuna,
Literahml cu1tă 20
Martie.
R. l~oll"ra Vlal{'u, Bllnul-ilc şi (nlsuTilel}{)oIlstre - (j A(>r1lie.
9. Keculai Şel'b.w. Rolul bisCl'ieeÎ În i"t.,orÎa
poporului român - 13 Aprilie.
10. V a."ile Stoica, R{)mânjj ({in A rdoal "i t~ll'tt
mlg'nrească 20 Aprilie.
11. A. Bildihău-Tom.~a, Homi!l1lii din Bll{'J()vina,
Basal'ahia şi ~lae.(xlonia - 27 ApJ-ilie
Ţ n afară de aee..ste elHlf erinţ.e i:ll' \-Or mai ţin('~
alte1p cu oeazia <>erbărilor, d)SC vor organiza În
cUl'8ul dll1tlui, şi mai târziu când - odată cuvpnÎ''f'l! tOHlll1lei - 05(' va rdlkepe 3,etiv1tatea Ligt'i.
Toate elill.ferintele se \'01' ,ţinea. jn localul J_igei. - l{,uc d{' &ine, 40 - afară de aeeea a dşo:.t
rei VI.ai('1l ·eare YlI fi dCl'yo1t~ltă îll 1(){!al'1ll Cl1111:-'
llnlui l'If1l:deutdor l'{}mijll~' - HIl(' Piel'l'e Curit\
Nr. 18.
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- t'iEl păcat cii pe lângă. frumoasa MtÎ'\.;taw
RQmilJlilor din Paris, mai putmll UlrogiBtra
f8(JYt.e regretabile, siivi'u1lite t.ot de Români. ~a,
.....iar(\}e parisiene ~mu'llţau mai 7.ilew trooute ares·
f.aro.1. lunii Romi'1U care Îţli făCUBC o specialitate,
:furind palwane de prin ea.fcnele şi restaurante şi
.uepunîmdtl~l(l apoi Ja Muntele-de-Piet.ate. Impri""nnatlcl. al <'ărui nume nu-l mai tin minte şi.-a allrO'J.lJ"·iat ~l.'ltfel ~truzi'Ci de palto'fine şi pa1"CleAiiuri
şt,răinc. faptll pen.tl"u care zaC\) astăzi în în~l1Î8Q
rilepari7.ie-nc. alătmi cu apaşii de a1('j şi ('U fiinţe
'(·ari fomwază drojdia S(){'ictătii.
- Mai eitcS(' în ,;Le .Tmtr.lNlI" de Mtăzi. di la
:\fi7.za Il fO\5t .'lrestat romiinul X ieolae Dimll'l('a,
mJlul din {~i mai primejdioşi hoţi de hotduri. Dimul('1l flH'C pArte dintr'o bandă internatjonală dc
:Jmn.gaşi. !bandă organizatii eu ingrijire, şi ai direi
:men1ibriviziteazi'i udlliie hogJ1taşilor de prin hote,htril<' mari CUl'oJX'nc, drora le furii Ibnnii şi gillYJwri(~!l.l{'lc ~X"' lcg:i'!C~. N iCo<lac ni mulca e de
:mult diutat de p{)]iiia fl'a.n('eză.
~ Di.n f('rieir(), IIm să vii eOInm!it' şi n~şti ea!"i
,'or IYU(111·a pe toţi Uomfmii. A~a, la expoziţia internaţ iOJlalii (le pictUTU şi S(~ulptură, ee <le ţine în
fiecare an La 11onaeo, {\Stc foarte remarcat taluou] pidorului român St,cJ(>neseo, tablou anfăt.i
~iî.nd .. Mc~tll unei ret.e de tigani". Critica de artă
rran{'(~7.ă rnsi8tii mai ale!'! II.,>upra felului delieio..~
(~tl (~re e.."tc {~Î7..e lat t{l.blolll. preeum şi asupra p,·os<IJlătinH'i (Il' {"ld{)ri a dlui ,st,(lcnf-o.sett:.
a."wmcnca
~l oxpus şi pl-int0HaAnilla-GJl.rgarin .'-;t1ll'(17.a. Pi'tnz.a dsalfl I'oprczintă .portretul foarte reuşit al eu'rkO&cutll hri CHn pol it, fra:necz d. Doo i8 Puceh. Ta'hJ..Ylu ·a(':{>st.a (\"t.e (~oTL.~idcrat eu d(~ii d-e cl"iti('a

ne

h-an{"(',7.ă.

- D .•Telul Lalw'l,ary <a reprezintat la teatrul
-(:.omedie-Ho'yale din Paris, pie.:,;a. intr'un aet:
IJOllp <le- {'<anif, care 1O"a ,avut Însli un 81lCe('S etriiihtcit.
C. R. B.
---....,;:::::;;;-

-

Pentru ziarul "Uniyersul",
~i"

nil .. la,-:;it ă ţE' i dC' ellgc~t an" elim ~
pnn~clit. "Cnin'rsu!" pen,t.ru raptul
dt în viaţa. politică şi culturală a ţării nu
<~utpa;"u să. manifest!' nici o p{ln're, de h'u(os!

ma Hrl nil-şi ,jigJl('US('[1 iIltnl'{\,I;e!(' sa 1(' cu-

nici o dirocţjp - de· VrIl-Q efttpva~si\pl ămfuli {'stE' groz.n- cIp
guraliv În
nwrciall'

Î.11

rog, .şi Il/i/'('r,~111 "id(·i'· "pri'llţipul'i" curora
~(' simte dat·of' să 1(· fadi 111 tar:l ('('.(j, mai
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ni; fransilvdllcni ccmsiderăm presa< drept
mijloc de propagandă a unor idei şi sun-

tem penibil
româneşti

atinşi

de cât e ori ce tim ziare
cari din motive de ordin comer-

cial publictt ştiTi- senzaţi.cmale încurcând
lumea cu ,tol felul de neadC1,ăruri. li e 0şi

bicinuisem a aprecia ,altfel Universul
părea râu să lirn de.'lmillţi ti

n('-ur

Octavian Goga.
AştepUI..nl ca d.

DIl7llitrescu-Câmpina.

diredonIl ziarului "rIli\'f'rsu)" să, pună
capăt. ::wcstor uneltiri îm pot riva adevăru
lui şi (~instei ga7.c>tărc>şti, pC' cari le plasează: individul salariat al lui Goldiş în
"Universul" inainte de a '11(' trge ultimele
cOIlsecintp faţrl dp a{'p(lsUi atitudine 10'
cualifica bilă..

Riva, dlll Baia,.
COllferenta VIII. - Prelegeri poporale. - Balul
Casinei. - Calendarul .. Doinei". - Revistă săp
tămânală, - Un nou membru Înreprezelltatiunea
..Gozsdu".
13 e i

11 'ş.

*
111 {'ursul postul ui, d lipit inlll ne rpiedeei, in ,'lfu1'("ti primele zil{' de Hur eăldiecl ne vom pogorî
~at~ S!l ti'flt},Tll pr('I(~eJ·i şi i:<ă aranjiim şezători.

!;Oit,

la

.~xtiIlS[l propagandă.

r 11

1 'n prietin no. trilllih~ un t('mll' de nunwl'(' din .. t i nivf'rsuJ" in ('<1 rp YNlpJll gră

şÎ dela -!late 6'au .au/!a.jat SII contribue cu câte d011ă

mai fantastice

ş{"Î,-i,

c~ll

cari
işi prosteşte orag-uul de bulevard editorii,
;'i!(ltllri de' Pl'TH'ltirilp (;l'!(l mai miz(·ralJih·
t'lin cari rf'f>SP nu TI lIn1ai not,(J srtpi dt' s('n~atii. i'i l;iÎ nlPlltalitatp<1 păcăto(l:;ă a individului !'i<llaritlt dE:' Uoldiş, P('lltfll a cfpia
H
ahlJo:;[('r11 Jl1şmănoa.să .,Tribunei" în
ţară.
Cunnaşt.p1l1 originile acest.ei ca.rrlpanii il ziarului <.1(' hulevard şi nu putem
'cpjp

numiir ('vn",iderH·bil <It" int.electuali din centru

trei prt:legeri popnrale, ;S'au amlllţat lPimă acum
şili-s' au d'C'signat şi satele unde au să tină prcleg-eri: dnii 1>r. fi. ţ',mnna, Dr.L Cim'Claş, D1'.
Cor. Ny<"Ş. ,Augustil] Bl 11j an, Ioan Hoş'u. Ioan Petra, Lu{'ian Bolell.ş. l-1::;rian (1(}ina, Miron Papp.
Vll.~ile :\i('oruta, nhiţii Cosma şi Petru E Papp.
VUlpii ,<;erin de pr{'j('~eri vor urma al tde şi
t(Jt~.dRtă proiC<~iimli ClI ,,('hi('pticonul şi după poP(lpl1j~lrizarell (!îlntărilor prin gl'luno-

:;ibilitate
ien.

.,

,Iedlt S{), protest<1Uu cu toată, energia ÎIllpntri\'aacPfiilii fel dp .. amest.pc" mi7-crabil
{;u minciuni. calomnii şi pf'rvortiţ"Î d(·

Balul al'lUljat <It" C'lsina l"Omîmi'i a 8uecC-'l spl<mdid. Fa(:'i d{' ('('Je din trel.'ut al'e o mare în.,>oll1nă
tat{) şi prin în.prejurarea, ('ii un număr flllmo..~ dE:'
dame s'au pr~7.,entat în c{)st:um naţional. S'a jueat
IT(>rll, ~îlrha, Homana khi.ar de două ori) cooa ce

f(lp~ şi

piină

;1('.\,St,

În tfHnpHiri,

soi de

presă"

1'11

f~ari ,.Ol'iPllh'C:lzi.'i"

publicul.

ALituJinoa u('{'C\sfa ~eaJldal{)asi"i

<l,

nu·

mitului organ a Î:n(h>munt eri pe d. Goga.
}lil·] lHJn'snze llrmMo;Jfr(J
Redacţia

t.plogramri.:

Bueureşti.

J?ilfe,-;l('z impuirira ştirilerl' f('ndeţioast'
1<(}Spftlldif(> zilnic dr ziarlll droastră tn

t'hestiwlile I'/'(lmlint('j,ri.lur dela noi.

Dacă

'tiit ('llTWQşfcţi

adel'i'frul ('('re(.i fămll.1'll'i daI'
'/fr;ţi p('n'lru. /)umnf'Z+'u opi'lIia publică a
j'(jmân('~ti

de

Zâpă('f'o,lă.

făcllt.

.

Doamnele Construnt.a Papp şi ~fitî Cosma. pre·
('um şi <Işonrele Irina Cim'dariu, (k>orgina Papp,

Val-erÎu şi EliM ŞteJanica, dădeau oînfiitişarc
drlig11 tii pptn'{'{'rii f!win <,ostu:rnde româneşti, de
Tltlgheş. Humfmia şi Săliştc,

'"

zi(lrului

"Universul"

!ârii

aci '1lU s'n

i\,'oi Uomâ-

,

.,Doina ". nOUl! noastru tipografie ~i libriirie.
m·il1lds.i\. lupte 1'U greutăţile im'CŢlutulu:i. piinii
a{'lIIn n'a Ţmhlt !li! se impun ii publieului într'o fOl""mă hotărîtoare. lwl111 ei <'ultural numai &i.'11m in<'ep(' a !l{' {){'ISIIlŞi mai bine. Totu.~i .. Ţ}oina·' a cău
tat

,~li M.~

rpC"011lanrle

ţrubl1{,tdlli romÎluN'c.

.şi i;"}i!'11i'i lWl1m

iÎn at{'ntiun('.a

A S{'os un {'alendar

ac ma.,'lă,

- calendar de salon - a {'iinli ex('~ti(l veri~tă
pla{'c mult. E lm pretios şi elegant dar, ('o 00 oii

sprijinitorilor
e:Îh·yaluni.

şi ~H'riollaril(lr,

!lupi! ()

.,Doina" ne 1\"'& aduC() Î1l3ă alte <ţurpri-zc. Pc
lângă atrăduinţ3 de oa 5mpodobi cu oole mai roMJmite opere ale scriitorilor l'»JŞtri bibliotecile iDtclectualilor din Bihor, va scoat(! o rm-i8tă slqptămâllală.

Revi.sta va aV(~ mai muh <'aracter local, căn
tâ~d aă at1"~ă atcntiune.a publieului .din .afară
~-up1"a stărilor noastre cult11raJe şi ooonomiC'~ .•
Va desgropa din arhive şi documenl:(l trecHtu} Homiini1or din Bihor; ya puncta eale monografiile ~tel()r: .se va ocupa cu adivitatca cxtTaşcolară 'Şi cxtra-biscriooască .a 'ÎnvătătMilor <şi li
preotilor; 'la f a(X! propagandă pcntJ'l ,.Asoci~l
ţiune" şi e~lela1te iu;;titnlt.iuni eultmale Tomttneşti
şi în sfi'trşit va face agitaţie 'vie pentru popularizarea 1it.eratu rei româneşti :în Bihor, pu'blicâIn.I

artieolc (le informatii.
~'>e SW)fic.şt~ (J veste imburătoare pel1tMl Beiuşeni. DeYt:'nind un loc v.a{'ant, in NlPrcumt.atiunca
fund aţi unei ,.G·oUldu" prin moartea r~'gretatll]lIi
1. ca,'. tie P~~!lriu. privirile lioun1, indrroptate asupra <1hli Dr. Ioan PQ(.,>nar. jude -00 n"ll al in Beiuţ<;

•

unul dintre ,bunii sprjinit.ori ai 'eauze!tn Illoastre
bi,'lCriceşti. Dacă a.oca::~tă .ale.ger<> ~ va face in
PQr,o;oana d"aJe. vom .avea şi noi till roprezentant.
care c11llo.."-Cân.d Sltf-eânţele eli:' aici, ,-a aduec foJo~
pentru multi tineri silrguirl<'ioşi (laI· si'ira.ej dela
liceul nc-stru.
Seain_

7 Faur.

('onc{'rte](' lll·anjat(· <k~ cătră d-espărt:'imimtul
,.Astrci" sunt foa!"tc \' arii şi intc!"t'"sante, fiecare
el 'nfe.rentiar ('uut:l'nd să popnlarizc7.e ~un<>ştinţe
de ştiinţă, art.:l, <:'-<1.U lhcratuJ"ă. A Vin-a 'Con.ferinţ~. t.iuutii d,e d. pI'ofesor Francisc H li bie a
iust <lin domeniul lIluzi<'>Ci. N e-avorbit frumos şi
atri!găt(Jl' din .. lst.oria muziooi" . .şi 'nu n1lJnai cii
a cautat .să ne fadi eunoseuttreclttul acestei aI"tc
ta difertic ~'JXmre. amintind I){! ţoţ,i muzi('allţii
IT'llumi'ţi, - ci IÎmproună cu duii Ioan lluşiţu, .<\.1.
Clura. (i. ~1e!<{' a ritntat la vioară !bueăţ<i alese din
diferiţi ('OIll\x,zjtorÎ. A~ :Ull ·fost În plihmta'8itu,tţi.
si; J;("u<citum <lelieiile nrti"tiec li 'urt.\!"pre7R'('C' <XJInpozÎ<tvri ş,.i nl1l.7jeanţi de renume C1lropea'll,
Expun{'!;]P dlHi lIubie au :fost al>cult.ate eli
,"Il! int(~rt's, iur mieii noştri ml1ziclInţi rik~pliitiţi
('u aplau7.().
După eonferpnţa viÎ10ure a n)iirilltelui retru
E, Pa p p: ,.Pro.nlemt" 1'0IiKina~e", căreia îi \'U
urma (). ."Cratii ar-ti<,;tidi. ÎJltl"ccund în p(h~tul mare,
PI·olMibil. {'onferenţ'l')e la Drlll;\, vor fi întrerupt{'.

.;:!facpriJp !lO(ltsJ'(' intpl1w cip aici, arC' m{j

m(,dit(·

-,.,.....~-_.

"TRIBUN A"

..;&

-<

...

exi!ltenţ.il

de

INFORMA ŢII.
A RAD. 13 Februarie n. 1'912
Şezătoare literară

la Curtea

română.

Din
Reara la orele t)

BU(,U1'OŞtÎ ni-se8cl·io:SlÎmbătă
la P'alat o şozătoare Jitera.T'ă.

<Il a'V11t Joc

Au lua.t

parte M. S. lk.gina, Princi'pesa Elisabeta, printul eurol, dnele ~l anoglwni, Bmlt!'{:'Scu, gc;n. p,{)('Illll"U, d~nrele Se'\'~'1Llici 'Şi Ot.Mihail; d11ii ('
C. Arion, lk·lavl'anoca. DaviLa, Eliad, Bllealb'lşa,
Tzig.ara-Salllureaş, E. l)alrOrso, Oih-le.anu, ~ad{.
ypanu, C. Pavele,wu, }lt. O. Iosif, Minule.',<,u, L.
Moldo'\'anu.Oaza!ban, Herz, Efitimiu.
31. H. Jk-.gina a cetit< o scrisoal1'e adr~ată •• FeLbrilor" pentru revista .J"lI. Cigalfl", prin care 1('
trimite o salutn:re din partea S('riit;,)rilor român;.
St. o. Iosif ~~t-eşte~ Ill'l,tul 1 din It rad. piooet
.,Miirioara" a M. S. l{e.ginei care se \'1ll repreZinl!ol
la T.·Naţional. SadOVf',a71l1 nuvela "OaRa amintlrii", Mi-mi/eseu "De vorhă cu .mine în'Ru~mi", P'JtJele!lc/i. poezia "Intâia răsvriirtÎ're" şi Efi imitL (!~
t('ţ'R farg.monte din "CO<'-OI';>ul Negru".
::;czăt:oaroa. s'a wrminat la orele R seara.

-

Serata dela Seminarul teologic ped. dia
.avut JeH) 3n aala festid: a ~i
narului o ~inţă fest.ivă dată de elavii teologi ,şi
pedagogi. ('orll1 a (,.[l11tat, pie:-ele "Imn" "şi "Bădi
şor depăl'Itişo1'" de d. LaU'ran N i~',()roSl.·u, fiul prc<)tului din Curtici (rom. Arad), un tânăr de un remarcabil talC1lt muzical. elev al li'OOului din N!i"
~ăud. S'IU mai cântat ,.Jul1imoo parisiană". Studentul in teologie pf!fru Tieran a rotit. dooprp'
viat~t şi a('tirvitatca lui ŢichindOaI, illtel{gent '~i
bine. TI: le". <Jl/ ea re.a il dedamaf cu Sl<nlţ,ire înţalP
gătoarea ,,!)Qrmi in pace" de VI.ăhuţ.ii. D~it.
de bine a predat un rfragmC1lt din ,.A,pus de >soare-··
de Delavranc~a :;ttudentul În teologie Sih,iu. SabwJ.
Corul a mai cimtllt do incheiere ,,.să merg~m"
marş de Murăşanu, iar orhestra imnnl llaţional.
Dn pllJbJi{~ uuunerO'S.şi al<*> a răsplătit cu <Ilplall-

Arad.

A8{'ară .a

ze 1)(~ dobtu:.an ţ,i.

- Alegerea noilor episcopi dia România (J(.Itim În ,j:;oara" din BU('Uieşti: Alegerile nouilol"
epi$OOpi se vor face în rcui"sul săptănniinei viitoare_
Un personagiu foarte apropiat de d. C. C
Al'ion ministrul c-ult-elar ne-a afirma.t că marele
ool~iu va fi convocat pcntl"U ~aTIlhătă 4, Fooru;a,,rw.
!-rfarele oolegiu va fi mnyoeat pentru a alogt,
doui epis<'opi, OYIJ1'pleetând 3Htfel <X'le două apip-·
copii i\La'<.~an,t.e,arlică: Epi~pia de Roman şi cpi~
ropia de Arg€!ş.
D. C. C. Arion ministll"ul etLltx:-lor in ,pTimc!H
zile din săptiimiina viitoare cind va lucra cu li
S. ,H<"?l'lo. ya SUŢHllle M. Sale spre ~l.llaTe dec!"e~
tul pentr-u eonvoeare.a maTelllÎ oolop:iu iar după
semnn:re decretul "a fi pllbJiN\t in ,,:\IonitvTl!l.
Ofieinl".

.,

,

t
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•

Dnpă Î1lfoTlJnaţ.iil(, ofieÎal{, palla !;lCI1111 pf'lltrll
(·('1(, doua t'pi,;eopii \'lW3nfc ,.;un! paiţru (';l1ldid.lţi.
Ppntl'u epi*('opia tip Argc.;. ';Ullt: P. S. Adlie-

\ldetil' ('OIl~t:l11t('alllll eure c di!,{,('toru] tÎpug I'afiei d.rţÎ lor hÎ"<.,l'i{ ....~t i ~Î P. R Al'hien'lI CaI i:lt BOtO\iC1W:! Imi lo(~"t('nelllt 111 opi,,('opi<>i de Ib1'1'\1

'1tIlaJl.

•

Pentru ('Jli';l'f)piu de J{ffIllall !'\ll11t: P. ~. ArhieI'N1 N i{'ml Î'lll Biieăoanlll V it'arlll\l itrojltJl ici lin
l:.tIŞi şi arhicr'cnl Tlwudosic I'loo~t.cullul vicacal
lIlitrop,nliE'i din BlH'un~,!ti.
,n. C. C, A,rioll mini!'tl'n! !'ultl'I~ .., 'mai Înaintc'
tin l'OnvO't'ar('a rnar<,llIi ('olcgiu \'13 <-,onv<)('u Într'o
("l1lsfă1,uire i,n tÎmll pn toţi lIl<,mbrii "f. Si nori,
pc ('al'o ii va eonsliita eli privire In arhiereii ,',ari
11 rmf'ază a ('allflida !J(>llt,rn opi'sPI)piile vanant('.
Lhlpă imlil'aţ.iile ('C lIi-,,',a11 dat rnen1ihl'ii .~f.
SillOd vor fi l'o!l\'(wa\i ÎIl "iiptă.'l1lnllfl viitoare. Joi
l'au Vi IlCI·i.
- Recfificare. !lin gl'('şal:'t .s'a lăsat af:ml titlul cărţii dlllÎ N. Iorga 8cri.<wri domneşti, Văle
"ii de ~iJmt(', 1!H2, din darea de i-lCumă Ui'-Ilpra
- E·j vublicată în TdhUlIR N r. 22 ;:tuih Politica În
tre<mtlll ·rom:llJ(,~." not·a 1, Pt"ClW(' prin a<o,ca:-;oo roc·
I ifiei1m.

-

Comitetul reuniunei inv. gr. or. rom, din
B •. Clomoş ",'a întnmit ,1oi În 2li
Ianuarie (H Faur) a. e. ('omi,t(>.tll'l !'l'a prOnllIl(;lt
ţ'Î i11 ('uuza alegN('i uuui lnvăţ.iitol' de dppllt'llt la
l'i nodul l'parhial.
Pre,;,cdintel<" d! P('tru Băran llOtifi('ă ('omitetului cumeu a illvitat învăţătoTÎ'mOR din tnll't ;L ':0
prollunta a~llpra p('rsoallei {'arc ~ă fie t'andi(h'îl
~j Jlri'lllind răl'lpunsuJ în\'ătătorilor prezint:l to,L~e
l'i'ri"orilt" in:vitând (~Olllitctlll li ('on~tata, eu pentru
('ine s'a ckcl(rr'atîn'\,llţătorilllE"u.
('olUitctlll It (·olJ".tatat, ('ă nmjoritatea învăt:!
hrilor ,,'a 'fk'elurat )Jtmtrll Petru HărllIJ În\'. in
Nerău_ In urma votului Îll\'ăţătorilor. eomitd;tl
.lecJară dc eandidat 'pentru ::;inodul t:'pa:rhial din
partea Îm'ăţăltorilor <li11 itrad.ul H.-Comlo!'j, pe r11
Petru Bltran .ill\'. III Nerăn, ~i decide a lansa 1H1
lliJel elltr:l a)('g:ltori. l~'r'indn-lc "prijimtl. Un
dcspărfământul

weţubrll.

- Logodnă. !\i-S'IlHulltll ('ll'Ilunia doamnei
Ilol'tnn"ia A. !'aguba {'U ·rll :\nrel~. Baro1! p()1JJl.

toxh'ări (le 1IlC't,vl-a.lco()l, Il ('iîrui victime Ull fo:;t
tran:-:portate 1<, ~pjtnllll d(' aiei. Pfillii W'lIlIl ~'a
('onRtatat illtoxi('area la 14ţiir.a.nî, {lintre eari <ini
George Prag'o"ş ~i Ioan Hapora-ll au şi murit. p~)
bţia

lui,

a pornit eCl'{'('tare pentru afl.ar('a \~rflşmal'lJ
PU'i în \'i'tnzal'e raehiul-otr.avă.

{,~ll'l' a

- Sicinsky În Bihor. Am ~ldlh~ la "rellW1l ~a
illlformatia (jpşprc {'\'afi'al'(~a IIwntat~H'll.llli ~lit'o
sia,' Sieillsky, ~JiTl telllniţa dela Stanislall, osâ.n<lit la 20 ani [l<'Utl'lI olllorÎl'ca gu\'(~nlOrul\li etalitiei a (~onh·lui J'oto('ky, E"'adarca R'a făeut. Îll
taină, pl'{~ătit:1 (le atlCI'Cntii politiei iti lui 'si{'inf:ky. ('ari ~'all Îngrijit!'ll-i faeii sCiiparf'H "i·
,!.:'ură.

Planul le-a şi rellşit 1)(' df'plin. Deodată ("lI
evadama. lui ~il'im;k~' i-s'a IpiPl'dllt urma. Zadurnie s'.a arMat pâml aeum :l<'tiunca ll,o,litiei, earc ('\1
toate ,,,fort!lril!' n'a ]Ylltut ajungc pe 11nna fugllnllui. lneCI'('.iiri ,a fiict pretutindeni. şi după cum
8(' anuntă (jin OradCa-lIl~lre, {'bi~lr şi în Bihor, Politi.a din I.cmhcrg' Il trimis o comisie rcgatorie la
Or,afJea, {'a "Il Ul"lllllrcaseă 1* ~ieim,ky, (XlrC prohahil ~c a~wu1l'de in VI'c,un sat al acelui comitat.
A ('castă 'prcsll PlllWl'C şi·o bazează pc faptul, că În
Bihor fi{' .află şi un priet(,D -de-al fugarnhlÎ. TllrjancÎa.

-=-

Nou' leac contra febrei. Du!pă elllllse eoHlunidi din Pari~, l.a .Înstihltul Pa~t(mr se fac i.nccrt'llri ('l! lIll nou S(' 1', pentl'u e<:'mbatcrea fl~brei,
numit ~,Illizarrol" şi {'Iare e \Su"tras (lin nişte plall1tc
ce crc:l.(' in 1wl',mg în {}uatcmala. Noul wr are acek'a~i prOllrictăti OIL şi ehinina eăreia e~te însă

sl1pcrior ncav:ind 1l1'lnăl'Î grav(~ ,asupra o1'g-a1liz-

mului. &> crcd(·, {'ii .. mizanol" va ~(\oatc din 111'\
ebinina.
x Daci "oieştl si bel ceai ieltJn. poţi si lacerei, clei
litru de rtIID englezesc şi o cutie de cooi 'costă .umai Il
cor. UD \itra de esentă pentru diferite lieheururi 50
an litru esentă de rachiu 20 fiI. şi un litru esentă peatn
rum 40 fii.
Pre8enative pe.ntru bărbati şi dame bucata. 41 fi.
Legituri pentru vătă.mătur!, pentru burti!. precum ei
aU6 arnule ee se tiD. de branşa 86 ani la drogue.Î6
,,.1uger" .lli Fekete MihaIl", YarolVlislirhely, P5l&
Szeehenyi. C.ma.ndele peste l' e.r se trimit bue..

-'?

Fd jeÎtllrÎ It' JHHrstre.
- Numire. ~lonit'''l1.J! oficial sub N r. aH91H111 p, pUlblid numirea dlui D1'. Dimitrie Ci.)loea, jJl"ofes'or În Carlm;.'('Leş, (~a translator Ipcntrn
limbilc maghiar:l.r<Hui'l'nă şi l"OmWnll-maghi'ară atât pe:ntnl traducerile verbale ci'ttşi în M'ris (tra• hweri şi a'utentj('arc de dOCUiTnelltc) pe liingă tribunalul I'(~g. din .CaralJ~ell()i;! şi jlldeţdc cereuale
de pe teritol"111 Jui (Cal'mHlel)(·ş, Tc rego.\' Il , Bozo\iei şi Orşv\'u),
- Avis. Cautllll (:anJidat de ·aJvHcat eu pruxli
IlIJ'niL Doritori de a oellpa 8;('ost post sunt rugat.i
II "e 'axlresa la subRcrillllJ. Vasile Pop de Hartianu,
Hdv()(~at În Hibiiu (N agyszeben).
,- Promotie. D. George .DămiIă, fiul IprinwruJui u.oorge ~av, lJănilii din Hunedoara, a fileut
('U succeg examel1111 de dod,G'l' în ştiintele juridice
I:l univcJ\<;itatea din Cluj.
Veli~~ită.l'ile noa:stre!
-

8ebel bolnav. Din Berlin ,se
~dul p.artid111ui soeÎ<al-<iemocrat tiin
Bebel este grav bolnav, ~tarea lui dă
I!rijorări celor mai d~ aproape, {'ari
l:t

'lm sfârşit

nuanţă, C'ă

Germania,
!!('rioa·se însc ,a~t(,3ifltă'

tr.a.gie.

t Nicolae Tincu, pr('ot gl'.·pat. În Ghil'olt. a
rer1auIT,at la 8 Fcbrll'llri<' n. în vri~tă de 4H ani,
. t Pavel Gherga, învi'iţăt.()r gr,-ol'. român În
ODrnia, a repa117Alt la ~ F(~hruari(· n.În \,1'ÎRtă de
:na.ni,
01'1 i hlJ}euil<:{l Î 11 pa('(' ~
.- Un caz mortal cu 606 la Ploe,ti. ,Joi după
:lTrtJ:tZ a În(~ctat din vioaţă l,a Plooşti prOlprietaruJ
bitilor SIăllic-Praho"\'a, V. 8lăniceauu, ~n mo'lIW'utuJ ve (~îmd d. Dr, Munt('aml, Îi flU"Oa () in·
jl'leţ,ie cu "ti06",
Oazula fost aduR la .~l1\noştint.a Ipardwtlllui,
('~re a d(~l'hi'H 1) a'nchtă.
COllli,~ia mediei lor îth',ă r<>inaţi cu f'cl"cctările
rncdi(·a.le, Il afirmut .~ă def1J,TI(·t1l1 er,a intr'un grad
fj •• <lebilitate fizid şi .înafară d(' aecastu ~uferea.
~i

de

artcro-~·eleN}ză.

-- Intoxicări de metyl·alcool În Sătmar, Din
.~;:tma l' TI j""e l'ollltJllieă: Laull târg de ţ.ară dintr'o
~:()Olllnă Î11\'{·('iwlti'i S'ltll întâmplat mai multe in-

•. I'lr. callarall,1 loci.ll.
-

Petreceri, concerte. -

15 Februarie .
Teatru În Caransebe-ş. Ti!1erimea română din
Carll.nR('\)cş invită l,a repn:zentaţ.ia tea:traJă,im
preunată C1H'<meert şi .foC', (\(' va avea I(l(~ la 2 (15)
Februarie i'n hotel'ui "Pomul vcr,de". Se va jlwa
"VlibrlutuJ mallwj". l1H'c]llltul la orele H !I('al'a.

*
15 Februarie n.
literari în Tinea. Tinerimca romÎmă
din Tini.'a invit:! la ~ratamu'Zica]ă·literaI'ă Ce
va avea I(){~ la 15 Februarie n, in o8pătăria "Hungaria". 1n('Clrmhll la omle R sCoara,
Serată

~

1" Februarie.
Teatru in Jena. Corul biM,riceigr.-or. româ!ll{'
din J(.."na invită la I~prezentatiune:t teatrală hnIprcun,ută cu ('on\'crt şi dans. ce va R;vea loc ,Ia
6 (l~) Fehnlarie în sala şcolii confeRionale. Hf'
va jueR "Printesa Cl1rcanilor",t.eatru şNlIar.
, h1Cleputui la ~)J'('le 7 jUJ11_ seara.

BIBLIOGRAFII.
A \1 ap:1 rut:
Doine şi câlltece poporale româneşti, pent l'l.t.
\'o{'{'~i pian, P:'I'I('[1 11. - dl' hine lt\pn~('i3t.1I1 nllst ru {'Olll p<l:-li tOl' Pl'. lll"t i II ('L 1liga.
CUJ1rin"ul: 1. ,,~Ii'tlwe-t{' hadt· lWlarul"
doin:l. 2 ... Vai. \,::li inimă vai" - cloilliî. :3. ,,1>u{'('-m'aş ('11 hllla 'n }lor" - d{)i1IU, 4. ,,I.UllgU·\ drumul Clujului" - doină. 5.- .)lor?l1ăric, mor", 6_
.,O:l1IwTli fără mintoo t(mtă" (s(~lo de tcnor flin
pi('·~a popora Iii ., ~I oise P:h'ural'u" :u't nIL)
7.
Zăd:irnieie (Nu m'aband~)rlU) ro III li Jl ţii (10]10rlll~.

Pretul 2.50 ('ol'"llw'lltnl Romi"mia :1 Ltli. Edi·
tura mlt:lnJ:!lIi.
•
Se a.flă de VÎW7.Ul'C la :lutOI' în Ohprln (Szamn,;ujd.r) şi la toate 1ihră I'ii 1(· l'olmîlH~şti,

*
Reuniunea de cânfare "Ciprian Porumbescu"
în Suceava TIe trimite "ltaporhd .alllla,)" IJ(~ amll
l!HO-l1 din car,e y('ld~m ('II ,soeietatca a(·cllis!,a.
artistieă, care poartă numelo nemuritorului Cijlrian POMllllheg(·u. <]('S\'(J)tii o fl'lImoa.~ă aetivitak.
în Bueo,-ina. Una dintrc nl<'6telc ci frtnnou!'C' esu~
<{'(]itare;l {'()rnpoziţilmilol' in{'ditc ale lui Cipriun
PorumlbC'seu, fapt prin {'are ,a Uf]U>l st'J'vieii rcahIImzi('"i n)mânc~ti. Pl'f'ş('l(lint~ a) HeuniU'lwi ('stt~
d. Dr. C01'1W] Chiselita, viec·!prcşoointe d. C'orl!pl
('In'. d{' Horo('('an, s('ere111r d. Vietor ~lorariu.

*

Exeursiuni în Ardeal (1(' .l. 'l'coclol' HOlllllt
P o Il () He lI, in ~ihiiu. Primim la I'<.-daeţie () pre. t
fl'utmoa>lă carte, ei:îliiuză ilustrată pentru exeul'Rionişti, în t",le mai frlllnnase r('g'Îuni ale ANleallllui: În Hihiill şi îm)JI'Cjurimile .Hibiiu.]ui; deht
Rihiin la RÎllmi(~u-Vilkea; ex(,ul':-li'llniîn munţii
Cihimll'ui, Făglll'a'~ul'ui ~i Braşovului; pe vâr:ful
U rlei, excnr,;iuni din unrntii Făgiiru~ullli, EI(~
ganta 'broşură clllwimJe nenumăra·te illl".;tmtii În
f{'xt, ~ari f:te cim,t<, easei de editură W. KraJt
din lSibii1L Tahl.ml'il~~ repre7.Î'ntimd vederi m·
mantiec, figu'l'i (~aruderistiee şi ('Iildiri plltrilll'hale ori IOVllumentalc, sunt toate lucrari origin.ale ale autorului, care oşi'll cii~t.ig:lt llll titlu d(~
laudă pcntl"U ·î'D'trca.ga frumoasa sa onl<Cril, eu (~al'(~
a i~lIbog:ăti,t ,biblioteca românoaBCă. destul de "i"
l':!(';i În lll'l'"t .:.:t'lI. Hp('n1J)arHli'im tl1tl1r()r~ f1"il<mo~
i'IlI'h', ('al'P ar putl'a ,.;fi nu lip,.;ca,;dl Jin Ili(~i oea~ii {'ultii t-cmi'lHeaseă, iubitoare de fnmnsct·il(~
IHhni'Ul'!luhti rOll1îllJl~C al ,Ardoal'ului. Lucr.nre.a
dhliPopescu a fnst foarte favorabil aprc(:iată Îlr
presa gelîuană, Trimiţilnd d(mii exempl arc GU{\HÎ'
~1. ~ale l{('gc!tli Caml, autorul a JlI·imi1. lll'mii·
10arcu ,'wri,,()are:
Stimate Domn.
Primindu~~(>

"Albinei". Precum f\untt~rn informati
bilantul prinl1llui ifi'\'ltrllinstitut de 'bani pc anul
1911, ce ge va da puhlicitiîţii În sllptAmân.a viitoare, prezintă adevărate dfre .te l'ccord şi dovedeşt(' {'ontimtă şi l'apif]ă de~yoJtare 'a .acestui institutmai ale~ dela oeschiderea filialdor <s'ale ÎnCDace. A{·tivele se <,ifrează cu ,!;uma. de almmpcK
51,000.000, venit'lIl brut troee Ipeste K 2,(HIO,OOO.
iar profitll'l IlIet cfite de K 500.64G. Au crescut d('ci
fa;ţă de annl 1910, activcle t..'ll aproape K 9,220.000
- venitul brut cu K 550.000, iar profitul net eu
rot1lnd K 43,000. O er('şterc 'În08emnată de rotund
5 mili<J'ane, .arată depozitcle spre fructificare, cari
se llJ'{'ii lu reKpC'dabila sumi'i {It> rnt1md K25
milio.atU'.
"Re\'. El'.:'

'l'rle două exemplare diu luer.arE'a, Il.-

Voastră a~upra Sihiiului ~i văii UituJui, am supu~ JJL
&de Regelui exeml}l,arullega.t. În verde şi am primit
ordinul de a Vă transmite lmdte/l' SaI!! multumiri pentru frumoasa ,carte .ce l~ati trimi\i,
J\1 d{)i'l~a, exempl.a:r l'am I)ăstl'at pentru d_ St>nl't.ar
Bas,set piină Ioa ÎntooJ'(~erC'a <Isai!' ~lin litrăinMate.
Al DVoollstră etc,

Gh. T. Klriloanu.
bihliotce.llml M. S. Regelui_
C'al't{~a 8(\ Ip<wte ('IHnpăra direct dela allto·{"
În :-:;i~)ii1l' (hall{'a "Albm-a") ori ]a hbriîria W_

Kl'aft.
POŞTA REDACŢIEI.

Dr. 1. CI. Justa. Le-am anunţat în fnmtea rubri('ei .. Bihliografii", în numărul uostru din :31
Ianuarie. tcmai anunţăm şi azi, rwntMI a-ţi risipi
{Iri ('(>·'llc<hwwrirc. Ha:lutări.

ECOIOMIE.
Bilanţul

-i

POŞTA ADMINISTRATIEI.

1. C'. B11l'e, Timi:;.oara, Adre~ J'Ovi~tci "V ia;.• t
Homânească" e: laşi ~tl', ('ar,) N r, 6. ('orc llU:Hli'il'
de probă şi din revi'ilta "Fhleăra", Bll{~u'l"oşti, 'El'.
Parfumului NI', :3, sau eventual din "Convorbir'l
liteorar(>", BU{'llrPşti, tipogl'. <'ar01 (li,bL

Redaetor l'eBponsabil: laliu Giurlia.
.. Tribuna" inatitnt tipografic. Nicbia ,1 con.

Se caut-A

un

Inviiţătop

suple"t

a se adresa d·nului La UFp t
Moldo van, inv. în Bazna
'

pe 3 luni, -

I

~----~

K

____________________________
________ IJ II'
__________________
________________________
- 1912
JJ U R
_N~_~'_',

Nr. 25

~~

~_.

REISI MIKSA
FABRICA DE

IWOBILE
In

BEKESCSABA---NACYVÂRAD
lndr4ssJ·ut 41-43.

RâkOczl-ul 14(Lingi .Apolloc).

paşts

sirat.

Taranka, alb 100 klgr. 70'- Cor.
Deverika, mare» :t 90'- :t
Deverika, mai mare »1 00'- ~
Şallu . . . 100 .. 90'- »
Ştiucă. . ,
:. ~ 88'- »
Crapt mare. : t . » 110'- ::t
Somn, de mijloc per klgr. 1'20 : .
Somn, mare
:t»
1'40 »
Som n Pana, in fălii :t 1'80 »
Ceapă 100 klgr.
16'-::t
Liferează cu rambursă

~

CONCURS
la postul de cond \.t.că-tor al
v~liei :tlnsoţirei

pră·

de consum şi valorÎzare

Îlz

Năsdud«.

Petenţii

să dovedească:
neexcepţionabiIă.
praxă comercială, atât
În contabilitate, cât şi În conducerea negoţului.
3. Cunoştinţa În vorbire şi <:Icrlere a limbei
române şi maghiare. - Vor fi preferiţi cei
cari poşed şi limba germână.
Conducătorului i·se asigură deocamdată

au

1. Purtare morală
2. Capabilitate şi

salar lunar de 160 cor. - I-se pune În
prospect Îmbunătăţirea salarului, eventual şi
anumite procente din venitul brut ori curat;
aceasta Însă numai în proporţie cu prospe·
rarea prăvăliei şi cu serviciul prestat.
Dela conducător se cere să depună ca·
uţie de 2000-3000 cor. În bani gata ori
În hârtii de valoare,
Terminul de concurs se stabileşte pe 25
Februarie 1912.
Refledanţii sunt recercaţi a se adresa la
subscrisul.
,
N ă său d, (Naszod), la 6 Febr. 1912.
Teodor Simon,

~ea2j~ i
1:~:::te~~~~q~~~n:n
şi
lângă garanţă.
i
uscat

alb, pe
- Pri·
meşte ori·ce comandă mare, aranjament
compl. pentru
cu
convenabil.

pivniţe, preţ

i

,
I
......................................

'1
i

MARE DEPOZIT f

:

rUItNISOItUL CUItTIl ItEOALE ItOMÂNE

:

WESZELY BELA

PRIMUL fABRICANT DE BUTOAIE,

.... LIPOVA. *" -

profesor, notarul direcţiunei .însoţirei de
consum şi valorizare in Năsăud .

1111111111111111111111111

Horvath Beni
n'1.ehanic

Naoyvarad, Kossuth Lajos-u. 18•

..J/JIFJD~. . ln atentia pomicultorilor!

Recomandă In atenţia publicului din loc şi pro·
vincle, a t e l i e r u l

~ -~~

Ofer altoi de prunl b09nied ca
:'. ,~
~Balkan8ka Caricae (Regina bal; <?:
canului) ş.i -Kraljfca Bosnec (Re.
gina Bosniei). - Altoiul de 2-3
ani cu coroană admirabilă e cel
mai bun din diferitele soiuri de
pruni. Poama e foarte mare, esceptional de dulce şi
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August,
dind se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fabricarea ţuicei şi a sligovitului. - Prunii mei nu
sufer de căderea frunzelor, (Polystfgma rubrum) ca
de regulă alte soiuri la cari in mijlocul verij cade
frunza. pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost
"remiat in diferite rânduri, cu premiul intâi din partea guvernului. A fost premiat la expozitia milenară din
Budapesta 1896 şi la expozitia din Viena 1897 cu me·
dalie de aur, la expozitia internalionalA din Paris 1900
etl medalie de argint ş.i rn fine a expoziţia regnlcolară
din Bosnia ,i Erţegovina tinută la Sarajevo iarăşi cu
medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garantez,
t

Salon de haina

sAu mehanfc a-

ranjat din nou, unde primeşte comande şi re
parărl de lucruri ce

aparţin

in

branşe,

bărbătesti

J. Schneider, Slbllu

precum
Maşini
Maşini

Hermannsplatz 8, etaglul 1.

de cusut
de scris

Palatul Habermann.

Biciclete şi
aramafoane etc.

(Nagyszeben).

**** *****

~
1
1
lJ;:lX'
~~' ŢIMBALE /' ~-~

~i

{1.

8ava 'r. KoJdl6,
8re~k..

"

,.

""'I:~RSECZ.

mare proprietar tn

p

~~ag~,_y~

InsotiTea de consum şi valorizare
.. in Na.s~nd
.

PETR.OVITS 61 PABTITS

fI

'A.u-:·-~·' ;.~

~*~

Bosnia.

'l.~

.....~1::

~(r,

Traian Tnrtnrean
lăcătuş

Omaszta Janos,

lucrări

Lucrătoare aranjată

Besztercze.
maşini

~~

eI

~I

-*

comande
de ori·ce lămpi pentru trăsuri şi auto·
mobile, - comande '
pentru galvanoplastici şi ori·ce reparaturi de branşe.

moderne.

ItenţllUne la cuptoare~e econ?mi~e
li
de bucătărie vestite In
Transilvania. - Catalog şi desemnări
să trimit la cerere.

Ţimbalele Inventate de

mine, cele" mal
moderne, cu organi9m dublu de oţel, foarte
- ~ trainice fi de o resonantă deogebită se pot
-~ comanda numai dela mine, cu preţurile
_~ cele mal moderate, pe lângl ga·
. !
ranţle de 5 ani.
~ lVIesza.ros Ferene,

Primeşte

artistice.
cu

~,

Budapest
V III. 6rhis.utca 20la

t 0 % econom:e la comande

de

~

fabricant de lămpi
pentru trăsuri.

artistic şi de edificii

Bistriţă -

~;

~

~

-

-n

tabrican~

de chnbale.

Budapest, VII., Bethlen-u. 39.

PreţcurenhlrJ, la eere..., .. trrmlt vaU•. Cora·
pondenta 'ntl"uclt •• poate " ee racl rn limba
ungur... e&, germani eau errbeuel.

I

li
•

J

Pag. le

7' {-'~":' T?,~
M

Szighety Sândor

Statiin Fekeshâzy U
rDBUtut de yApslttJr/e de haIne ,1

curătAforie

atelier dt!

chlmlci

Bistrita.. F6ter 11. UDg~ Primirii.
Prime,te: cur.ţir; iucioase şi fine, curA·
de trusouri, albituri de desupt, de masA
fi albituri de pat i perdele şi orice lucrlri
de branşa aceasta cu preturi foarte ieftine.
~re

Curăţire şi

chimică

vopsitorie

de totfelul de haine pentru bArbati şi femel,

pardesil ,1 jachete firi ale desface; apoi
materii de mobile, perdele dantele şi altele,
Ixecutle prompti. prf·turi foarte moderate.

,--_·_I~~

cuţite

,1 todlArie

Budapesta, VIl.) Strada Akâczfa
Colţul Străzii Kirâly.

Nr. :.25 -

expozlţi!! ~ medalie.

de aur.

H. PALLĂN succesor

artistică

No 64.

Se recomand~ penfru ascuţi rea şi repa·
rarl!a de foarfee), cutite, brice şi tesacuri de
bucătărie În conâitli ifeptoş~bjJe şi pr, conv.
"
Mare depozit de u·
nelte şi utensilii pentru
barbieri, ca f o a rf e c i,
brice şi curele de ascuţit etc. etc. precum şi
cuţite de buzunar Ş a.
Pentru barbieri se as. cut două briciuri gratuit
dacă trimit 12 deodată.
Comandele se execută
pompt şi conştiinţios.

Premiat la

1912

Styâszni J6zsef
prima fabricI ardeleaAi da ~ III ard 8 ,1 HmplărI. Ia
Kolozsvar, David feren~·u. 3.

Prime,te aranjarea

complectă·.

cafent2efor•

la cerere trimite insfalatorul de biliarde şi In
provincie. - Tine mare asorfiment de biliarde
"aui şi vechi, bile, cheur~ etc. - firma fondati

Ila

1875. -

la dorinţă tac:e şi tirg de schlm~.

Gafea si
. Tea

Extras din Catalogul lui Kotânyi Jânos:
Cafea.

bru~A:

Cor. 1'60

(amaica 1/2 Chlgr.
Por/orico 1/2 • •
Cuba 1/2
•••
lava aur
•.

•
•
•

190
2'I'TO

flta.Îea. pr.AJii'A:

Calitate
Calitate
MixturI
nado,

(In prajitoria electrică proprie).
buni 1/2 Chlgr. . . .
Cor. 1'90
fini 1/1
c
•••
•
2'20
foarte fină (Cuba, Aur, Me·
Mocca) 1/2 Chlgr. .
> 260
Tea.t

R,/ImJşiţe

de tea ]/2 Chlgr, .
•••
Tea de Congo 1/2
Mixturi pentru familie 1/2 Chlgr ..
Tea imperiali foarte fină 1/2.
.
Tea Ceylon foa~te aromatică 1/2 •
Mixtură excelentA de prJjIturi pentru
tea 1/2 Chlgr. . . . . . . .

Cor. 250
•

3-

•

6'0'-

) 5-

>

• -'SO

RU1U:

J litru rum pentru fea de familie
1 litru fum fin de Brazilia . . •

Cor. 1'90

1 stlelj 7/10 rum fin de Jamaica.

• 350

•

340

Renumitul :tARDEIU KOTANYI« se
vinde in cutii originale.-

KolanJi danos,
Inare coulerciant de ca.îca.

şi

tea..

iSeghedln, Budapesta, Viena, Dăblln& Berlin, Abazla} şi
AI?AD, J6zsef f6berceg-ut Nr. 3.
In edificiul bllncll

.,Arad-Csanădl

Takarekpenztă.r"

Nr. teletonult.ti 809•

••••••~ ••••••••••••• e••a•••

II ,}'; >·i'··, Georg Barthelmie i
.~C-!A
;.

~
.

.

G :t&{';f

,

., .·i,',:.
...
'fii

•
•

I•
•

•

~

.~

.-:-~ ,!:""~..

' ....- ... ~;:);;.~:=-.,..,......

~
~

·
U'lCC h
a.UIC

'1--'
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®

~

Br aŞ oy, Strada Portii Nr. 41.•
(Coltul dela strada Sfântului Ioan).

,~

.t~,~~;':;-...... ri'~-~--=

Atelier pentru maşini, de scris, socotit,
dictat şi de cusut, apoi pentru aparate
electrice şi fitice, lampe .electrice ~e r~~I-~' ".
buzunar, gr~maf?an~ plăcI, ac~ ..hârtIe :i~Wl
-- de coptat ŞI dlfente utenslllI. - i ~iifS!A'
elefon 380.
'"
- Instructor pentru scris la maşină. _
•. 'i'

•

"
•

.'

•
•

•

:
•

.:r

•

..,........................
:

,

:

•

EDUARD LEXER,
finichijiu ,i Infaprizi da insfatafianl
Atelial': Sira da Lunii Rr. as.

BraşOy.

Prlvllie, Strada "bal Br. 2.
Teleton

Nr. 33 ....

Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de met~l, vase
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat ŞI altele.
Speeialist in apaductc la. case, canalizArl,
conducerea de gaz de iluminat, şi Instalarea camerelor de bale.
Lampe de carbid de totfeluJ
'o
:lela 3 coroane in sus. - Engrosiştilor li-se dau rabat.
Depozit bogat in vănl de
scăldat, cămine, closete etc.
Serviciu conştiinţios. Preţuri
moderate. Reparaiie promptă.
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Gaal J ozsef,

GUSTAV SCHMIDT
fabrică

de ploiere
SibUu -Hermannstadt, Groser·Ring Ho 3-5"\

Nagyvărad,

Csengeri·utca ~l.

(Palatul Bodenkredft).

Liferează

cu

,i

magazinul său bogat asortat cu cele
mai moderne
.

plol'ere-antoutcas
(pi. soare
precum

H:'1Asar,

\

Recomandă

mai nouă

j

Pa . 11

,1 ploaie)

Sl.

preţ ieftin articole de măsărie pentru
biserici, şcoale, farmacii, prăvălii şi birouri
cu preţuri foarte i efti n e.
Trimite la dorintă planul
şi nota cheltuielilor. - La
comandă mai mare ,el·

~

r
!

_u!"

şi

dere de pret.

MZIZ~XZZ~~Z~ZZZX~X

~ Schrimpl .Szaniszl6 =:

!! caa mai mari fura.forie şi fabrici de !j
~

lamidiri da caari in Untaria da sad

~

~ Recomandă comercianţilor: turte şi prăjituri cu miere,
~ precum şi luminări de ceară, albe şi colorate, fade cu
~
'.. ~, '.'
preţ moderat. - Bisericilor se dă la
..
~~: f!tLI'fu. :.
cumpărarea de luminâri rabat. 1tt.d
, ..... ~. ~~I
~ ~
t:f,~'\W~t Comandele se îndeplinehc prompt.

~

••

Temesvar·Gyarvâros, F6·utca. . as1
~

~

'i

~ ~, ..a~~.

-

~
~
JP'.4

~

M~I_X~~~M~ZZZ~~~XM
Damele cari voiesc

Atelier de curellrfe,
,eUlrle· ,1 coferlrfe:

Orendt O. &Feiri W.

,Nenester Schnitt'

Slbliu--Nagyszeben,
Heltauerg. Str. Cisnldiei 45.

necesare la costumele ~ Princesc:
şi »Directoire«.
COR-SETE
după măsură, precum şi reparaturi
se fac în acurateţă.

Magazin bogal în articole pentru căroţat, dllrlt, vinat,

sport ,1 voiaJ, poclăzl ,1 procovăţurl, portmonee ,1 bretele
solide şi alte articole de galanterie, cu preturi fl)arte moderate.
Depozit permanent in curele de maşini, curele de cusut
,1 legat, Sky (vârzobi). - RecomandA pe urmă cei mai buni
Jamperl de piele fabricaţie proprie, pentru cl.~i ,i militari,
cari stau stdns lipite pe picior. -

...

Reparările

fie svelte,

incerce corsetele mele

(odinioarA SotIetate. curelarilor)

" " .*-{;*,:."'~~;~

să

Gustav Zimmermann

se executA prompt.

Mare deposlt de hamurl pentru cal dda soiurile cele mai
ieftine până la cele mai fine, coperltoare <ţolurl) de cal ,i
cofere de cilătorie. - Comande!e se efeptuiesc con,tiinţios •

Sibiiu-Nagyszeben,

Grosser·Ring, 1. In etaj.

~.~~~~~~~~~3.~.

Leitner

Săndor

tnechanic .,i elec"tro'tehnic

Cluj-Kolozsvar,
Strada De4k Perencz Nrul 30.

• Toko dt· TeStvere
' k,
decumpene.
fabricanţi

HodmezQv3sarhely, .-J.I:~~c·utca.

Szeged,

RecomandAm
comerei· ,
anţi/or,
proprietarilor

de mori, agricattoriwr

şi măcelari/or

cumpenele

Bokor·utca 10.

Vinde şi repară pe lângă preţuri mo·
derate: . casIe de bani, bidclefe,
maşini de cusut, gramafoane
şi maşini de scris. Primeşte
ori-ce muncă de branşă, precum: introducerea soneriilor, a lumini de
electrice şi a diferitelor motoare. R.~• •-!@)~~;.'

J
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"ZLAGNEANA"
in..titut

Domnii

acţionari

şi

de credit

-..".----

ai institutului de credit

şi

eco1101"Uii societate pe acţii tn Zlagna .
.......
........ .......
............

L

-

....

economii ,ZLAGNEANA« societate pe

a IIV-8 adunare

""

acţji

...

r+

convoacă

În Zlagn., se

-- ........... -=- ........

prin ac_asta 1.

jenerală or~inară

pe Joi în 14 Martie st. n. 1912 la orele 9 a. m., eventual Joi in 21 Martie st. n. 1912 în localul institutului cu

următorul

PI..z.OGRA ~J:
Raportul direcţiunei, bilanţul anual ,i raportul comitetului de supraveilhere.
Implrţirea venitului gurat şi darea absolutorului.
fixarea marcelor de prezentă pe anul 1912.
Amovarla membrului direcţiunei Iosif Magda.
Alegerea alor 3 membrii în direcţiune.

1.
2.
3.
4.
5.

Acei dom"i

acţionari,

cari

a participa cu vot la at/unarea Elntrttli, sunt

VOISC

poftiţi

•. şi tltpune, ul

Pllţi,.

cu :U ore ÎIt.inte de "dUntfre,

aetiile scrise pe numele lor respective pe Rumlle acelora, pe eari îi rtprexintă, pl'tCUIH. şi do,umenttle d, ple!lipottnţă, la calSa soeietdţiJ tit Zlaglt4.
At/tiie se pol depu"e li la ,Albinae in Sibiiu, la • Vidoria c in Artli, la ,Aurariac tn Abrltti, 1. ,Dtflmatac tit BuduM, la ,Blldumaff4c ÎII BuduNZ'

Po",i li ,Az,icolac III HUlledoara.

Direcţiu.nea..

Zlagna, la 9 Faur st. n. 1912.

Contul

Active
Numărar

...

~---

_--

Bilanţ

.... 15758'80
la alte bănci 11905'36
._-- ---- --_ ...

-

--~-

.---

Bon la cassa de plstr. post. şi
Cambii in portfel _.. _ ...
Imprumuturi hipotecari
...
--.------ ---. __ .
Obligaţiuni cu cavenţi ... ---.. _----Imprumuturi pe lombard -.,.-- ---- --- .. ----.... _Cont-curent --- . _-- ---- -- ...
--- ... ...
_.. - ---Efecte publice
7450'Acţii de bănci
..... -- ..._ 11975'---Casele societăţii ---- ---- ...... ----- _.... _- ---Magazin de cereale ---- ---- ---- -- .. - .... _- Debitori la bucate ti diverse conturi debitoare __
- ....
Mobiliar
---..--- ---- ---- ---- .-.Interese transit. de reescont şi restante ---- -.. ---~

--~-

~--,,-

__ o

....

-

....

--~'"

__ o

-.~-

-~-~

-

~--

Încheiat cu 31 Oecemvrie
1911.
--

Capital social --------- ...
fond de rezervă
-......
..
--- ...
Depuneri spre fructificare
---Reescompt
--- ... ---- ---Imprumuturi hipotecare cedate
Cont-curent ,i diverşi creditori
~---

27604115

'

489142179007 330 3135 65
3326 97

-

Dividendă nereclamată

"'-~.

0

_

___

-

...... ...

Interese transit. anticipate
Profit curat
---,
---+
----

---~

_ _ _ -o.-

-- --

19425 46000 2256 03
8693 661
2100 374785

---- .... --

._-

.._<'-~-_.

------...........

.. _---.

~

-..........
-- ..
_

----

----

_......

....

~

.. _-

___ o

• __ a

_..

~---

........ .... --

----- ....

-------

..._--

_..... -

.... -.

.

..,--"--,,,:::_...:.

----

Contul Perdere
....

..

+*---

...

-~--

.....

-~-~

_ _o

---

"

Amortizări

Profit curat

-- ..

.......

----

--- .

----

-~ -~

--"

-

----- .....
----

----

-------~-

--- ...
-------------

-------

16472-03
8855-80
1545'90
382'95
4999-91
400'1775-800'1832'89
370-45
5324'67
1647-20
55'77

-_.-

---- ---

----

---.,

.

---.,.

şi

Profit.

27256 741

I

Interese de escompt -Inten~se hipotecari .. --_ .
Interese cont-cureI.! .___
Interese lombard
Interese efecte ---- ---Interese diverse .. -Chiria caselor proprn
Provisiuni
alte venite
<'- .. _ -

!
I

•

10176126

40257 37
382873 27
119105
6800 ) 3011 61
488 8187 2e
14195 96

I

!

I

l

-,

I

.

Venite

-

-

I

Interese de jiepuneri .... - . ....... ---Interese de reescom pt .. _. ---- --_
Interese fondului de rezervă
---Interese la împrumut hip, cedate
.... _Salare
--_ ...... ---Re1ut de cuartir
---- ---- ---Marce de prezenţă
. -- ...
------Chirie ---- ... -- --------Spese de birou" .. --- ---- - - ...
Porto ---- ...
---.- --- --....
comunală --- ...
Dare" erarială
--, Dare de interese ---- ---- -- ... - .... _...
Corn peti nţe de timbru ._._ -_.- . ----

100000 -

084828 41

684828141
SpeHC

Paaive

"

----

---"""

---

-- -

----

--.,--

---. --... ---

----

---- . ----

--- -

----------

I I

_o.

70271641
57644 i

-- ....

14105961

.__ . 42014'83
- 6472'75
---- 53554
233'43
. _.. 651'24
62'03
----- ... - --- - _o.
-_.-v. ----

I

!

---~

50869 82
1617 87
6655 35

.

.
5.,1-43 04

59143~ I
I

contabil.

Olariu m. p.

Zlatna, la 31 Decemvre 1911.

Candin C. Comanescu m. p.

director executiv.
DIRECTIUXBA:

Nicolae Cristea m. p., preşedinte,
Petru Popoviciu m. p.
Nicolae rodea m. p.
Victor Damian m. p.
Dumitru Mogutiu tn. p.
Stefan Corpade a Anii m. p.
Petru Presecan m. p.
'- Ales. 8aÎelSn J11_ p.
Subsemnatul comitet de lupraveghiere am examinat contul prezent şi l-am aflat in ordine. - Zlatna, la 9 febr. 1912.

':

t,!

COMrrHrrl.;L DE SUPRAYBOHIERE:

r

Ion Fodorian m. p, .preş.
Parteniu Duca m. p.
Ioan Ursa m. p
Ioan Lucăcel m. p.
Dionisie Costea m. p.
Dr. Candin David m. p. f'
_________________________________________________________________I_oa_n__V_4t_ă_'8_n_m--_p_._,_~~_"l_M_ex_pe_rt_a_I!_,~_lid_an_"t~_·i_·'.___ t
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