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1. 

.~ In yltjJl:ul timp, c~~tiunea pro~agă:rei, 
orgnnlzârm cooperaţwl, a dobândIt Şi la 
noi, o deosebită însenmătate. Această 
che~tillne se discutii şi se ngită, aproape 
'În orice împrejurare, când e vorba de în-

r dreptarefi stării in care se găseşte ţără
nimea noastră. 

Discuţiunea, prin grai sau prin scris, 
poartă, adesea, pecetia diletaniismului iar 
agibrea ideilor cooperative în viata eeo
nomieă romflllească din Ardea! şi Ungaria, 
rste în genere, de natură, platonică. 

lntr'adevăr, merituaele încercări pentru 
tnfuptuirea solidarismului econonric: fu 
straturile largi de plugari. fiind, mai mult 
opera stingheră a unor personalităţi răz· 
leţe docât il unor curente sociale, nu au 
avut şi, - să spunem adevărul fără Încon
jur, -- nu au nici astăzi, o inrIuE'nţă gene
rală. 

De aceea. munca de p~î.nă în prezent, 
intru chemarea la viaţă a unei mişcan 

l: eooperative, nn a Îlwf'.derat roade îmhel
"\ ~tJgat(>. 

,.... Ohestiunea org(1:Irlzării coopnative, aş-
I dtptăîn<'ă 'l'ezolrarea ei. 

ee 'Însemnează, spre pildă. cele câteva 
insoţiri. zise 'raifteisiane, din .1 Ul'lt 1 Si_ 
biului, ce lnsemnează. de asemenea, agi. 
ti1ţia şi începutul de organizare din comi-

Şarpele. 

De Vasile Sanl. 

Lui Ion Agârbh:eanu. 

Nu eru bogat llie :Mătasă şi Ipânea, şi-o câ
ştiga mai mult cu ,palmele, Ajutor n'avea dela 
nill1e'1li, de pomllmă n'ar fi cerut :să n'aibă ce 
llltinca. Se IDultămea cu puţinul lui câştig şi cu 
nădejdea in OeI de SllS, în eate dacii şi-a pus 
omul toată increderea, i-se ţlIare că nu mai e aşa 
de singur pe lume. 

Muncea omul nostru, şi ,sean, câ:nd îşi lăsa 
neva\'ltă-'Sa alături de dwnsul, şi dacă se purtau cu 
einste, tot ~atul îi prirvea cu drag şi-i numărau 
in rîn<lul oamonilor de trabă. 

N'aye8.u nici pământ, nici ~să. L~ujau intr'o 
hujdul'ă, şi câştigul il agoniseau, şi dud a .socotit 
că-i ajunge, a cum\pilrat l\{ătJa:să un petec de pă
mânt pe carc şi-a durat o căsuţă, lUCl"l8tă numai cu 
mâna lui, eii Il!.C pricepea omul la toate. 

Albă era căsuţ'!\ l{)r şi soatcle {) făcea şi mai 
lalbă par'că. Şi ca i\ă-Î fie multămirea mai mare, 
d1.1păce s'a Q('ş7.M omul în ea, nevaFtă-S'a i-a dă
ruit un :ferior, 

La eumătrie, naşul - gospodar <le frunte, a 
deil din ciroada lui o vacă frumoasă cu viţeluş 
şi l-a omonit 'PC -Mătasă, că dacă-i omul euminte 
şi pl'iceput la muncă. DU'ţj vine să'1 laşi să se 
shată în TIev<li şi să'şi irosească Jlyuterea în zădar, 

:Frumoase erau zilele de primăvară şi după 
ce'~i incheiase codrul frunza, înmiite glasuri îi 
cîmtau şi un cuntec părea viata, iar seara, când 

~--

tatul Hunedoand, pentru intreaga obşt.e 
A '..J' r) romanoasca. 

Propagarea şi îndrurnarea coopcl'aţ.ici 
trebue să preocupe de,<lCi înante, pe toţi 
ade1:ă1'aţii conducători, pe toate ~lşe7"ărmin
tele culturale dela noi. 

Programul politic al partidului naţio
nal, n'ar fi oare nmnerit, - n'ar fi oare 
necesar să cuprindă şi 'Un program de poli
tic(/, economică şi socială? 

In vr~mile noastre, nu eunose un alt 
progam de partid, în C::l.re ~hcst.iullilor eco
nomico-sociale să nu li-se dea cel puţin 
o ~~gală, atentie ~a şi celor ele ordin ('mat 
politic. 

X cumnl nostru din Ardeal şi t -ngaria 
p pus şi în faţa proble<tnelor econOlni{',e. 
Partidului naţional i-se cuvine sar<::itut să 
ge ingri.iiască de novoile principale ~ nu 
numai de acele externe ci şi de uCf'Je în
tC'me -- a10 poporului. 
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-- t.ransfonnarei:! at.[it de radicală in via.ţa 
socialrt, prf>cum şi făurirea uIloi conşt.iinţ!· 
naţionale ;H[tl: de pntemică, asI rl.zi. la "aş
nicul popor danez;. ~ va găsi că o indivi
dualitate,- un 0111 mocir'st. ce poartă ein
:stita hainfl }ll'eoţiască.. G ru n (hcig, el,. fost 
pr,rintele educaţipl popontlt" <1 fost re for
matom! social. ~ l;ii reÎllt pllleil,torul Da-
nernal'COI. 

Socot că at<Îta vreme cM Gondudttorii 
bisericii şi poJit.icci noasle nu se vor înde
Jetnici continuu şi sisternahc C\1 prohlplnelf' 
'iocialf' - viata popond111 r.om{m se poatp 
compara ('lI o eorabie fhr{J cHnnRci. l~saUt. 
in yoia tuturor fllrtullilol'. 

In ::;re~ial infiinţarea şi orgaltizarf'<l ~o
cif't~iţilor Î'()operatin~ -- .. însotirilor" -
săteşti ~- acestoa, a!eătllincl uu minunat 
rni.jloc de organizare peolJomieă- t.rf>blle 
să tr('acă din ~rpr(j de PI'Pocupare a câto}'
va persoane, - cum se intfunplă .astăzi -
:în cadrul politieei obsteşti, unnâ,ncl să 0-
C\lpe în acest cadru un loc de frunte, 

Hă n'dplH ce ar urma să facem. 

Apoi instituţiunile noastre culturale 
--- aci. mă gândesc. în primul loc la. bise-
1'ică - nu au dreptul ci au datoria să-şi 
lărgească cerclLl de activitate, trecând şi in 
ogorul politieei sociale, îngI'ijindu-~, cu 

. DounţilllH'<l I i")().OOO K.) yeJlcrabiln411l alte cuvinte, de soarta morală. Ş1 rnntf'- t b I 1- 1 f 
rială a straturilor de jos. mecena e asara )('(ln . 8fl'onwu., ăC\lt.[l 

A • 1 1 d' .. ,.'1socini,hl/lci pentru lileT(lIHI'(t .,fli cultttra (.'e operă socială a săvarşlt C o1'u m 
" 1JOPo1"ului /'OI/Hin" ('U scopul de a se prn-Belgia, prin conducerea uuşcărel coopera-

tive? Dacă agricultura sătcnilor din aeea puga şi organza cooperaţia ne eU\. prilejul 
s{t arătăm câteva I)ăreri cu privire la moţ,ară ac propăş.it în ultimele decenii, acea-
dul CUTII ar fi luai llelllerjt SU'!ll: mlmGPa~că şta Ş(~ datoreşte în mare parte. preoţilor -.. 
;n aeea~tă direc"i(~ care au dat, cu o neintrecută râvnă, obolul ) 

lor r]p muncă, pe altarul binelui obştesc. Părerile aei exprimate. fiind fHnisf' di" 
răsptmdind şi lndrumând instituţ.inneu ro- un obsPl'vat.or îndepărt.at nI vieţ.ei Rom[-t
operaţiei. nilor din Anlpul şi t~ngaria. nu sunt. poate. 

Iar eel'Get[md cauzelor care au produs I potri\"itf~ imprejnrărilor economice şi so-

feluritele pasari de zi grăbl'l3u spre cuiblll'ile lor, 
to'şeall din s(xll·bul'i pasările ue nO!lipte şi ţipetele 
lor tânguitoare şi triste, imblânzite erau acuma. 
imbueurate par 'că de vraja (primă'verii care în
deamnă la viaţă, ademcllite de tainic1l1 fior al dra
~0Stei. chemau întunet'at.ele înaripate, iubirile 
lor nocturne. 

lui Mătasă Îi erau dl'agi c'.ânt.ecile, uragli îi 
erau toate câte le Iăsa"c Dumnezeu pe pământ, 
insă ini.ma,-i eI'it mai aproape deiecioraşul lui. îi 
as~ulta nedumcl'itcle gânduri, şi O<'hii lui îl s-or
beau pl'ivindu'] dela perptul mă8l~i, îl fpl'indea în 
bl'lltele lui vânjoase şi'ţ!i apropia bl17;(>.le de ginga
şele lui buze, sărutiindu'1. 

Jşi "eclea mll'l11 cu eh"'lgo-stC' de gospodărie. Bo
gat, tot nu era, dar lip,.<;a o simţea lllai puţin acu
ma, Că d nu'şi împrăştia To(hll mnneii şi cu bu,nuL 
dacă') ei cu tiirîita, ni('i o nevoo un'ţi ,prinde_ 

'['il ÎTl'eoput de <3V('l'{l era pentru oÎl.nsul darul 
dela enmătrie. şi ehibzuia .Mătaf'ă, că până'n tOlUn
nă. va aduna vrc..() două 1'1ute de lei din fruptul 
ei, şi cu ee-a mai agDnisi aiurea. ,.,ă'şi liirg('Rşcă 
petocul lui de pământ. 

Dimim'!;lţa. cfmd tret'ea nârdul de vite la pă
şune, îi da ;Joianei drumul, şi C Îl"('wO a, mfmată ele 
v ii<'u 1'. vcşnioe (}u harapeiul în mîmil, tiilăzuindll-sC' 
p~ şleau) alb, se subtia pând intra în rpiWmc şi 
ajungîmd La l)ă .. cătoarea din munte. aJbc şi vinete 
puncte IIpareau din depărtare. arginţiu, ecoul ta
langclor pOl'lwa din înălţimi şi văile înfiorate îl 
OU('l'au, puxt.at de vef}nioea tl'(\'lărire a <apelor. 

Odată {~u h'irea {'clor dintiti l'aze aurii, ea in
fiorată de ,tlprOlpiel'oa nopţii. cireada ipOl'new În
"prc sat şi satul răsuna de răgctul vitelor, care 
('homau la porti. rmezi de rouă, catifelaţii oohi 

I ___ ~~~_~ ___ , 

11(-)2'1'1, străluceau C!C> bUC'111'ie, dmd î~i vedeau stă
p:Înii şi lnminoa"pte 101' priyil'i \'ol'b('au pn,r'{'ă, 

* 
Şi eill<lat, dela un timp. Mătu:să băgă de seumă 

\'ii Joiana lui tot mai puti'l1 lapte ,da, /Ţ)ână intr'o zi 
ni('i un strop nu mai a,VCIl1 în 11ger. Viţelul îl îm
pungea şi nu 'J răh(la să se apropie, Ve mi'tncat, nu 
lIJfllll'a llimi('a şi ·odată eu geana de lumi·nă înceV€'!1 
si'i mu~ca~('ă dc'ti îngroz(~:1 3;l1ZUJ. şi grăbită, CIl 

unul ct' înt:hzÎp. () ln!1 Înaintf'a ci l'c7.ii, pornind în 
rnunt~. 

lntl'ebă .Măt-asă p~ văcal', el însă nllştia ni
mica .• \tunci ;:;c hotărî s'o tie ueasR. dar ,}Diulla: 

~iiri g:11'rl1l1 şi eu mimata de strct'he. fngi în pă
dure. 

A dOlla zi. o 1e).!:ă {'li () fnni(', ln"iî ea s(' 'shiîtn 
:}i \"l1pîl1l,1 fnnia, fugi iarăşi. 

A trPia 7.i o împil'(lecă, WIRă lllfiDrătornl ('1 nUl
A~t îti lua auzul şi n\l era nici un chip s'o lini!!
t,('liS<'1l nill1('ui. 

Văzând omul nostru cc paeo"t(' <lădmw pe;;le 
rltlll~\lL o dc><jegii. lHsÎind-o în voia ci. 

Tot satll1 ~tia de <'R:le întâmŢ1i.1ate, Bătl'ÎI1f'h'.· 
"l'lln0all 11ne1(', ('ii i-a luat eineva mana, ('ii a trecut 
nrellratul de trei ori 'PC sub pîmte.cele ('i, gpllnean 
aJt<,le: şi În('crrarii tout€' farmeci]e şi vrăjilc câte 
It' ştiau. dar toatc ('ran za~larni('e. n(ll1l1tin~ioasă 
rilmlÎ11.ea mist('rioas:l' artă, ('la1'(, nu putea DC'S!('lllt 
cele aşa de tainic înodate ... 

g{' p:lÎll.ni ş.i 011\111 nostru eă p(~at,e ('l'a l~eva 
adeviirat ,din tOoate câte le auzÎlSe, dar gândurile 
u('(>.stea le alunga repN1e şi in cele .din Ul'mă,<!'\e ho
till'Î să se it>e pe urmele .Joianei că din bătrîni mai 
auzise şi altele poyestindu-se ... 
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ciale existente. In acest caz, ţ,in să cu
nosc planul de muncă, intemiat. pe cerce
Uiri serioase, pe cunoaşterea cât mai de
~ăvârşită a condiţÎunilor în care coopera
ţja, e chemată să ia fiinţa sau din ce cauze 
DU s'ar putea generaliza. Ori ce critică 
venită din aceasta parte, e salutată cu bu
curie do mîne. 

Intru lămurirea chestiunei ce ne pre
ocupă, să răspundem, deocamdată, la ur· 
rn1:itoarele înt.rebări: 

1) Care e situaţia de faţ,ă a mi'Şcării 
noastre cooperative (în Ardeal şi Ungaria)? 

2) Cum trebue întreprinsă propaganda? 
B) In ce mod ar putea progresa diferitele 

~nsoţiri la sat.e, - mai ales cele "de credit. 
~i economie", - şi, în ce legături pot intra 
flceste însoţiri cu celelalte instituţiuni fi
nanciare dela noi? 

\II 

1.) Dacă băncile romfll1eşt.i cu caracter 
comercial (pe acţiuni) se înmulţesc, an cu 
an, inUuindu-se şi câştigând 'increderea 
afM a acţi<marilor ctlt şi a depunătorilor, 
- ,Jnsoţirile", băncile poporale săteşti 
sunt - incă în iaşe, în prea modesta pe
rioadă a începlltuTilor. 

La sfttrşitul anului trecut, (31 Dec. 
1910) Românii din Ardeal şi Ungaria dis
puneau de 145 bănci oomerciale, în care 
hveau: 

a) Capital social K. 26.013.600.-
b) DepLmeri spre frucf. ., J 05.226.820.-
c) Fonuuri de rezervă ,,10.448.170.-

Acestea sunt principalele sume puse 
la dispoziţia băncilor pentru afacerile lor, 
acordarea de împrumuturi.*) 

Faţă de aceste cifre, cele 35 însoţiri 
de credit şi economie, cu prea modeste 
capitaluri, care au procurat cifrele bilan
turilor lor~ 1910, spre publicare, în A-

Ilo) Din "Anuarul băncilor române pe lfj12" 
am adunat t.otalul sumelor luate dela fiecare bi
lanţ, ca să dau valorile de mai sus. Pe viitor ar 
fi nimerit, dacă "Anuarul" ar da un bilanţ gene
ral reznmativ al băncilOl' noastre. 

Era, ion ziua ace ioa , o zi frumoasă şi aoarele în
fIorea llImbrarele; ca nişte flori risipite de o mână 
darnică, aşa ,păreau ochiurile de lumină, şi nici 
nn murmur nu trezea liniştea amiezii, dulcea şi 
dumnezeia<9ca pace trăia în ceasul acela. 

In staulul din poiană, vitele culcate, cu ochii 
in trede9chişi, umbriţi de lungile 10,r gene, l1llll€

gau, un sduţeit, abea lămurindu-se. 
Văcarul, dupăce se Înt.oarse de câteva ori, se 

lJ.şeză cu faţa în sus, şi adormi, la umbră, în coliba 
luj. 

Mătasă veghea. Se uita la vita lui şi i-se 'Păru 
de mirare oarecum, că J oiana nu rumegă- şi ochii 
nu ş1-i umbl'ise de lungile ei gene, şi încetişor, ca 
să nu doe de bănuit se ridieă dellli pământ, îşi 
aruncă ocbii peste multimea de capete şi 'abea a
tingând locul pe unde trecea, se strecură' uşor, 
~pre pădure. Apoi se opri odată, (li uîtându~e În
dărăt, sigură că nimeni n'o vede, o luă la goană. 

:Măta8ă era pe urmele ei. 6 

J oiana se opri la marginea unei I!tânci şi În
cepu să ragă încet, chemând pe cineva par'că. 
Apoi, se urcă pe o lespooe îngustă şi aştfWtă. 

.Mătasă privea. 
Din scorbura stimcei se ivi îru:latâ capul unui 

şarpe, şi trupul lui lung, dintr'o aruncare, fu pe 
marginea lef'ifX'<:iei. Se încolăci de picioarele de di
napoi ale Joianei, şi apro<piindu'şi gura de ugeruJ 
ei, 1-1 sugca cu lăcomie. 

J oiana se bătea leneş cu coaoo pe spate şi ru
mega liniştit. 

Şarpele sc descolătăcia cu încetul, pânteoole 
lui umflat, cădea de voe şi dupăce sterars€ cel de 
:pe urmă strop, rămase întins pe lespede, în bă
taia soarelui, adormit. Vita ae întoarse la ciurdă. 

.. lPRIB UN AU 
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nuarul băncilor, indică neÎnsemnătatea 
mişcărei cooperative. Apoi, trebue să ţi
nem seamă, că printre cele 35 insoţiri. 
sunt unele care nu bc parle din "societă
ţile cooperative" propriu zis. Exemplu: 
"Solidaritatea", trecută în Anuarul băn
cilor ca însoţire, e infiinţată de băncile 
cunoscute, - ca un organ de control al 
acestora. 

Găsim, apoi, un alt şir întreg de finne 
alo diferitelor însoţiri, care au luat fiinţă 
de curând, şi despre care, deci, nu putem 
spune IlUIUC. 

In prezent, creditul ţărănimei est.e în
destulat, pe cât o cu putinţ,{t, de băncile 
noastre comecialc. Sa ll, creditul micului 
ţăran, - aceasta se ştie indoDbşte - are 
nevoie do izvoare speciale, dela care să se 
aJimenteze, prin care să se procure ner
vilor producţiunoi agrieole capital în con
diţiuni avantajioase şi ca preţ - dobânda 
-- şi ca termen dl' restituire, un termen 
mai lung, potrivit condiţiunilor vieţei eco
nomice d0la sate. 

Organizarea raţionala a creditului mi
('ilor lJ111gari, '1H'l71rază să se înfăpluiască 
şi fa noi, - şi nu-şi grlseşte o mai neme
rită înfăptuire decât - prin înfiinţarea 
bă1lciior poporale, însoţ.Îl'ilor de credit; şi 
economip, bazate pe principiile raiffeisiane 

ştiu bine că acum <nîajoritatC'a, cOldtr
şitoare a cilienielei - debitorii - băn
cilor noastre pe [tcţ.iuni, tot ţărănimea. ,o 
alcătuieşte. 

Dar aici vorbesc de micii plugari, -
aciecă de acei săteni care nu pot st,.răbate 
decât cu multă greutate, dacă străbat, 
până la sprijinul institutelor financiare 
existente. 

Atât nevoia cât şi condiţiunile de exis
tenţă ale coopera ţi ei în viaţa economică 'a 
poporului românesc, există, fără îndoială. 

l)recum .. ~istemul Raiffeiseu al băncilor 
poporale, întemeiate pe răspundere nelimi
tată a celor intovărăşiţi pe îngrădirea di-

Acum, aflase :Yătasă ce-i înţărcase Joi'llna. 
Po'Vesti cele văzute sătenilor şi sătenii se mi

nunară, şi babele pricep ură de ce nu foloseau 
v,răjile lor; cu şarpele nu poţi lupba, ziceau ele. 

Şarpele t.rebuia omorit. Un băeţan, bun ochi
tor, îl pândi a doua zi, şi un glonte îl nimeri drapt 
În calp, lungul lui trup sbătându..se Înd, de cel de 
pe urmă tremur de viaţă. 

Ziua mmătoal'e, J oiana cae dlli*3, oa de obicei, 
III stâncă. Chemă întâi incet., pe urmă tot mai tare 
şi răgctul ei ca 110 jalnic plâns străbate văile, Însă 
cel darit nu mai venea:. At.unci .se înălţă ţle stâncă 
şi alipindu'şi botul de gaura pe unde îşi arăta şar
pe.Je mai înainte erapul, mirosi 'puternic. Chcmă 
din nou, şi 'aşteptă o clipă. Apoi privi ce:rcetător 
afunJul gropii, Însă nici o formă nu 1looea şi ali
pindu'şi urechea, ascultă, î,nsă nici unsgomot nu 
venea. Şi deodată, aŢ>ucată de furii, isbi cu coar
nele În ~ură. Sfărîmături <le rpiet.ri săriră, rosto
golindu-'se, un corn i-.'l rupse ~i atunci înc-epu să 
lovea"lCă cu copita nuu'ginea găurii, şi cel dorit 
nu mai venea. un muget jalnle umplea văile, că 
ţi-se fă{'oo milă, şi vita se frământa sbătându-se, 
şi cu un geamăt prelung în cele din urmă, căzu 
părooită de puteri, rostogolindu-.'le în Vtale. 

Pe .Mătasă îl durea inima privind-o cum se ~hi
nueşte. dar câoo .. ăzu că se prăbuşeşte în prăpa
stie, 9 lacrimă îi căzu din ochi. şi rididndu'şi pri
virile spre Cel de 811:8 în care îşi puse omul no.<1tru 
toată nă-dejdea, i~8e uşură suferinţa şi putu aă 
rostea.scă împăcat: Ale tale, dintru 18.1e trule 
DOBJmne! 
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videndului ce se acordă "părţilor -8?ciale", 
a prins rădăcini în alte părţi, chiar la nea. 
murile învecinate cu noi, chiar la acelea 
cu care trăim laolaltă pe pământ.uI no. 
stru, - nu înţelegem dece nu ar putea fi 
adoptat. şi de ţărănimea noastră?! 

Ni·se va răspunde, de sigur, - cunosc 
aceste obieoţiuni, - că plugarul român 
e p;r'ea indiyiduaJist sau că nu e în ştare 
să pătrundă rostul unei instituţiulli aşa cit> 
înalte. :\Ii-se Y<î arăta, mai departe, că 
băncile raifIeisiane, pot fi o primejdie 
(vedeţi situaţia din Bucovina 1), pot duce 
spre dezastru, întreaga viaţi\ f\cOn-onl.Îdl a 
ţrtranilor Întovărăşiţi. 

Plugarul l'mnfm nu e mai individualist 
decât cel ungur, spre pildă, - care, şi el, 
a Lldoptat sistemul băncilor raiffeisiane. 

Să avern. numai propovăduitDri, care 
sf't-i tălmăcească firea intimă 'şi maroa 
utilitate a instit.uţiei, - şi fiţi încredinţaţi 
că srtfeanul nostru nu so înspământă de 
răspunderea solid ară nelimitată, - baza 
sistemlllui Haiffeisen - căci ea slujeşte 
d /,('pt clwzăşi{' puterni că, la procurarf'>(l. 
unui eredit mai ieftin decflt în timpul dp 
faţă, când bietul sătean e izolat, e slah, 
neştiutor şi d0ci mai leSHe de exploatat. 

Intru cât e vorba de situaţia vitfegă, 
do criza băncilor sMeşti, din Buoovina. a-
poi ţinem să arătăm numai că această 
criză nu a izbucnit din cauza lipsurilor 
sistomului Haiffeisen, pe care sistem, plu-
garii noştri din acel ţinut l'au inţeles şi 
rau adoptat, ci din cauza lipsei de pre
gi'itii>() şi 8crnpule, din cauza diletalltismu-
lui cras a acelor Cllro s'au agăţaJ în fruntea 
.,Centralei Insoţirilol' 1'omâne" din Cer· " 
năuţi. ' ~. '. 

Această criză, pe care vrăjmaşii coope- \' 
mţ.iei, ne-o pun în faţă, pretutindeni, ·nn 
poate să întunece dreapta judecatA. 

Cine va fi mitropolit-primat al României? Sub 
acest titlu cetim în numărul 14-18 al "Revia-
tei Teologice", rooactată la Sihiiu de disti'll8ul 
nostru prof09or de teologie Dr. Nicolae Balan, 
un articol ca1d, in care se face apel Ioa fraţii 

noştri din Regat să depună cele mai mari l:!i
linţi, ca viitorul mitropolit-primat al României 
să fie um om nou, în stare să regenereze vi<aţa 

biserice8iScă din Regat, at.ât dtl sguduită prin 
scandalul bisericesc din anul acesta. In legătură 
cu acest articol, revista dlui Băltan, reproduce un 
artiool din "Neamul R.omâ:nesc" al (Jlui Iorga, 
în care învăţatul arhimandrit din Bucmeşti, pă
rintele Iuliu Scriban, ost.e doo1ara.t singurul me
nit. să î'Ildtlplinească cu demnitaw şi Înţelegars 

marea slujbă de mitropolit-primat. _, 

\II 

Şedinţa Camerei. In şedinţa, de azi a Oamerei 
s"a oontinl1a·t discuţia bugetului ministerului de 
interne. A luat cuvânt1tll SzmrecsaWlji Gyărgy 
(partidul poporal) care a polemizat cu Hock 

J1inos. 

Ii ră<spun-de în chestie personală, Il eltai Fe4
' 

rencz şi Farkas Pal. 

Discuţia 8e inchide şi se procedează la votaTe. 
Bugetul est.e primit cu mare majoritate. 

In şed1nţa de mâne se va discuta bugetul de 
comerţ. 
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Răspunsul nostru. 
. J rad, 30 Koemvrie. 

.Să, lll~lărjm n~ţel motodic, declaraţiile 
dJ UI (toldlş numaI do trei zile îneoaci în 
<Jrticolele pe eali le iscăleşte. In artie~lul 
ln,t~î.i, nu vorbeşte doaltceva decât de per
Sl),ma el-sale, de felul său des interesat de 
a fi, cure nu a luat loafă nici deJa, Tribu
na" şi niei dela .. H{)mânul" şi ne s~mează 
Clstfl':d: "A te "Tl'ib117la" cinstea să iee act 
de ~r.casta constatate ,şi să tragă apoi cu
l'c'IlItele eonscquenţe". 

La aCDasta i-am răspuns a d{)ua zi: 

, "N e facem o datorie de onoare să-i răs
lj~,ndem dlui, Goldiş şi să tragem şi cuve
mlelc eonsccmţe pe cari 71i-le cere dar în
tâi să bi71(TOiască a rdspundc la o intebare 
1Il1dt mai t'pche, pe rarc i-o ce1'em noi de 
/171 mI de zile," 

r, . ..e'in:l. a seris articolul unguresc din 
.. J r~h~lna. la, adrosa lui rrisza. despre care 
d. \ alda in boşura sa scrie etc." Şi aclăo
gi:1JIl1 : 

,.Să lllai puuem odată. Ia încorcare va
loan~a vorbolor, ca să so yadă ce înseamnă 
ele în gura. di ui G. 01 diş ?" 

Ce sredeţi eă răspunde azi d. Goldiş? 
, , .... ~u pot lăsa. ca ch(~stia principială să 
he sJăbllă prin afaceri do ordin personal 
Pentru mino nu persoana mea e lucrul de 
că pt)Lenie, ci solidari taie a. 11 aţioH ală, re
r'n:sinta.t~ prin ]Jartidul naţional român 
/imlar Şl lnchegat.'· 

. . Ya. 8ă~ zică usu pra chestiei pe care a 
J'lChC<lt o msuş, t.rece singur mai doparte. 
mHnâno doschis~ deci chosiia cu număml 
unguresc şi răndmo şi chestia diferitelor 
salo salaro, că.ci acum astea - nu-l intore
ş~~ază, ac~rn îl interesează chestia prinei
plală. solIdaritatea. naţională, represiniată 
prin partidul naţional. 

A poi iată faeom decJaraţia solemnă că 
primim platforma nouă, pe care trebuia 
~~ ră.mâie d-sa del inceput, nu să vie cu 
,1 Isza, .Jeszenszky, Mangra şi cu tot noroiul 
lflvflcti\'eloT şi insultelor sale murdare. nu 
să adu,tă" a~ci ~m ?rgan de distruger~ de 
01l?1fIDI ~1 mstltuţn. spărgând şi sfăşiind 
(hlar pnn aceasta paeC1a şi solidaritatea 
în partid. Dar să le lăsăul toate acestea la 
(1 parte. şi să-l prindem, CUJn s'ar zice în 
limbajul dela _.Românul" de cuvânt să-i 
mtti punem odată la încercare val~area 
\'orbe!or d~sale. 

D-sa spune: .. De r.e "rri bnna" 
partidul national rmnân 1" 

"Tribuna" răspunde: 

sparge 

. ,.\'u l'am spart eu şi. nici nu, l'ar mai 
l'utea spargi' nimeni. căci l'a spart d. Gol-
(Hş şi cOHsof,i i." . 

. ACl11H eontravofsa aceasta, va admite 
Şi d. Cioltliş, rămâne indecisă întro noi. Căci 
de un an de zile nu facem altceva decât îi 
arătăm CUln a spar!: d-sa IJartidul şi în \ 1 ,~ , , 
1 rac ŞI m comitat. Înafară de prietinii d-
sa le coi'uteresaţi, părerea aceasta este a
proape una.nimă. 

Domnia sa nu o admito. Bine, dacă noi 
!.lp vom certa Însă la ziar pe aceasta temă 
pc.1J?-ă ce il vom convinge pe d. Goldiş, răs
bOlUI.llu se va termina nici în veacul 'I,rii
tor. Căci dacă ni-a putut scoate, tiszaişti 

7 np , '.(li! 

pe t.emeiul articolului unguresc, scris de 
d-sa, înţeloge oricine că ne poaLe scoate 
d. G oldiş. orice-i place . 

Să lăsăm însă la o parl.e tot .. D. Goldiş 
e de două zile elegie. Ne oferă persoana 
J-sale pe altarul păcii. Noi, îl rugăm, să nu 
oferă, ce nu poale da. Căci tocmai asta e 
ce eorn promite sinceritatea. declara ţiilar 
d-sale. Nu. nu-i cerem persoana sa, rămâie 
asta chestie de examen propriu al con· 
ştiin ţoi d-sale. Noi nu îi o eerem, fiindeă 
nu-] ţinem capabil de sacrificiul ăsta. Să 
m.1 pozeze deci, căci pozele nu mai prind. 
DacDea, cu toată seriositatea la chemările 
d-sale de două zile, facem m'mătoarele 
solemne declaraţii: 

1) Noi n'am spart solidaritatea şi nu 
umblăm sa f01'măm alt partid, cum insinuă 
~n mod temerar d. Goldiş în numărul de 
azi, ci mn fost totdeauna Ş1' suntem credin
cioşi pl'ogmmului şi partidului nostru na
tional, d01'adă munca şi sacrifidile noa.stre 
dinainte şi dela isbucnirea conflictului in
cu aci, dând sprijinul nostru la adunările 
])o1'0'l'a'('; ch'iar şi când acestea au fost pre
făcute în prilejuri de calomnii şi insulte, la 
adresa noastră: 

~) ~\" am spart 'Il oi pacea şi solidaritatea 
ci d. Goldiş şi COl1sotii, cari au voit să ne 
seoafrl din pa1"i.idul părinţilor noştri şi. 
ni-aH dedarat de t'rădătol'i, profitând de 
Ie/onia trădatorului Va,sile M a1'1g1'a, pe cari 
noi l'am e:tccutat mai tară, cruţare.-

B) T'renl pacea şi solidaritatea partidu
lui national. d01'adă că li-am ofetit'o la 
Cluj şi la toate ocasiilc, li-o oferim, şi a
cum, pentrucă scopul nostru este conso
lidarea şi lnt(11'irea partidului şi pentru a
c!'sf seop, am mai spus'o odată. adu.cern 
şi am li adus dintru inceput. dacă ni-s'ar 
fi cerut, chiar şi acde convingeri ale noa
stre, pc care domniile lor nu vor ori nu pot 
să le în (dragă .-

4) Ca să s(~ înfaptuia.scă însă aceasta 
pace, trebue siJ se facă lln rost.itutio in in
tf'grnm a .<:fărilor dinainte de isbucnirea 
conflirt'ului în partid. care are drept con
sf'('inţă llnitdl'ca "Rmnânului" din A rad. 
şi reCtlH.nQ.şf,aea ziar/ului .,Tribuna" în 
fiind cu ('('Ielalte organe dc ziar al partidu
lui naţional, pe carc fa servit totdeuna. cu 
cn'din fă. ('11 sac1'ifidi de bani şi de sânge 
şi pentru ('arc l1ui-se cu~'ine. stigmatizare 
ci rccunoştinta din pai'tea fiecăru.i Român 
şi mai ales din partea comitetului naţ.iona.l, 
pe {,OI'C l'a susţinut şi n'are dorinţă. nwi fer
bi,nle dc('ât să-' poată 8u1'(.illc şi de aici 
Înainil' În t.oate acţiunile sale pentru trium-
111 cauzei româneşti. 

,5} Poate d. Goldiş să primească aceste 
condiţiuni ()Ilorabile, drepte şi binceupân
tate. şi poate aduce şi domnia sa, nu per
soana sa. ci u/'O sa, rcsent.intentclc sale, 
răsbunările sale pe aUa/'ul acestei păci, care 
Nte pacca adevărată, fă·I'ă nimicif(~ de oa
men; şi instUi{ t ii. fără. învinşi şi fără În
vingători, atunci pacea e făcută, în Gaz con
itaI' vorbele d-sale rămân vorbe goale, sint
pIc apucături şi făţi'irnicii cu cari ar vrea 
să-şi poată jusi'ifica mai departe acţiunea 
ne/astă începu./ă în ir'u.n ceas nenorocit. 

Acesta e cuvântul nostru la chemarea 
dltâ Goldiş! 
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VofnicH administrative. 
Cum s~ respec!ă pe Valea CrişuJui "ordonanta 

confldenţială a contelui Khuen-Hedervâry. 

A rad, 30 Xoenwre. 

~opulaţia rom~lnească de pe Valea Cri
şulUlAlb a fost jignită brusc în sentimentele 
e~ cele mai sfinte. Funeţionaml anministra
t~v. care ar, avea menirea să-i respecte seu
tlmentelo ŞI să se îngrijească de IllCnţinoroa 
u~or .8t~ri paşnice, a despărţit în mod vol
nlC hmlta oompetenţei sale oficiale, asu
mându'şi rolul de apărător nechiemat al 
st.atului. 

lntr'un număr recent am anunţat că 
la porunca primpretorului din Boroşşebiş, 
un oarecare BoJyos. jandarmii au confiscat. 
în toiul petrecerii, tricolorul căluşerilor dela 
Uurahonţ .. Faptul ni-a fost comul1ieat de 
un. anonim, a~Uln ~Ilsă s'a confirmat prin 
chIar declaraţIa pnmpretorului, declaraţ.ie. 
~eoniată unui ziar unguresc din Arad_ Căci 
lată ce a răspuns cel nlai nou erou al ideii 
de stat. gazetarului care l-a făcut atent la. 
faimoa~~ .. ordonanţ.ă intimă" dată de pri
mul rrl1ll1lstru contele I{huen-Hederv<.'try cu 
scop de ~ pune un capăt goanei nebuneşti 
după hmcolorul nostru: 

, -. N'am eunOf}t.intă să exiilte o ordonanţă mi
lllstenală, care să oprească numai pmtarea de
monstrativă a insemnelor naţ.ionale. Părerea mea 
e că, de ~i].d,ă, purtarea culorilor româneşti e ab
~lut ?pntă. De altcum la Gurahonţ era vădit.a 
mtenţla de~onstrativă, pentru că jocurile ee pu
teau Ju.ca Şl fără cocarde, iar cocardele puse au 
ţo'St chl.ar de caracterul cocardelor, pe cari ei le 
mt.robmnţ.ează cu ocazia demonstraţii Iar p<)lit.ice. 
1 n genere 8u;n~ern e::puşi l.a mull_e provocări din 
partea Romantlor Şl nu 'Suntetu c.tplecaţi să to
lerăm prov~ăTile acestea, ci, fără să ne speriem 
de protestănle şi amenintArile lor lărmuitoare 
n~ f~.em d,atoria dl3 a apăra natiunea maghiară( ! ; 
ŞI undalea sl.atului. 

\~ edem
A 

că nebleznicul căpău al guver
nulUI, pe langă că se simte la culmea che
mă.rii săvârşind volnicia dela. Gurahonţ. 
mm are neobrăzarea să se şi laude. răsHi
ţându-se în rolul apărătorului de stat. Dar 
m~.i ?,vem în. această declaraţie şi o des
mmţlre a fanl10asei "ordonanţe intime". 
car? pcnt~u gorniştii gmrernului e încă şi 
asta~l o pIesă de forţă în scopul de a asurzi 
shămătatca cu liberalismul actualului au-)", 

yern ungar. 
. Infiel:ăm noua ticăloşie administrativă, 

Şi cerem; deputaţilor noştri să interpeloze 
fără amanar8 pe contele Khuen-Hedervill'V. 
pentru ('a. să ştim. dar:ă a minţit. va.inic~ll 
Bolyos on şeful guvenmlui şi să mai ştim 
dacă guyernul şi-a pierdut .orice autori'tate 
chiar şi în faţa unor slujitori dc-o cat-cao
r~e aUH de inferioară cum e cea cărei ap~r
ţme cerberul dela Boroşşebiş . 
, Pent:ll ca cetitorii noştri să'şi facă o 
lCoană f]delă despre cele înt.âmplate ]a Gu
~'aho~ţ" publi?ăm la vale un raport. pe care 
11 pnmml aZI chiar dela comit.dul organi
zator al petrecerii: 

Gurahonţ, 28 Noonn'Tle. 

La 26 Noenwriea avut loc un frumos con
cert în Gur ahonţ. 

,Abia .Ia 4--:-5 ani odată ll('l mai putem Ş! nOI 
~tT1nge l'mduTlle să facem câte o mişcare în vr',m 
·S??P cultural - prooum era şi acest de acum: În
fnnţarea. unei biblioteci oare după dorinţa noa
stră să fle o ag~n~a~ a "Astrei" - pentru popo
rul .nostru de aICI atat ,de copleşit de elementele 
strame. \ 

Putem înregIstra cu plă~ere că concertul a 
su:cce8 pe deplin şi că toate persoanele s'au achi-
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tar de rolurile 101' eu multă dibăcie, cu deosobirtl 
d:;:Olll'elC Aurora llica, C'orIlC'lia Pantoş şi Octa\'ia 
&rat'~ carora pentru ostenelele ]01' {au venit din 
lIlaT i aopărfări) le e)..'opl'imiîm şi pe aeooHtă cale 
sirH'cra noastra muhumit,R. l'ântRTile executate 
de eOl"ul ţăranilor llo:;>tri din Zeldişiu ean!dus de 
nednicul învăţ.ător ~anl Darea, şi poezia "I1a 
U~.dindă.'~ dec]amată de dşoal'a Octavia Serac, în 
l'OBtumu! silu pitor08C de pc "Valea Crişului alb", 
an fost t,uatc excelent ercelltate stoI'când laude şi 
ncsfârşite aplauze din part(m publicului de faţă. 

După et}Jlccl't ~I urmat dansuL Tineretul şi 
~l:)l}arele 9C în~iriî eli frumoase mtirgu:ritare în 
horă. sill'bă, l'omană, tll'deleană, ş. a. ptma în zori 
de zi. 

11ll'egi"trum de altii parte cu mult regret şi
('Hnde ee ni-le-a fă<'ut cinstitH admini'strat,ie şi 
(le aRlă dată, şi anume: COllcesiuno pentru a· 
eea.stă pet,],(,(,ol'e am primit delaprotol)retnra noa- ' 
~r]"ă -din Boroşşehe:;;, nmna i cu oondiţi unoa Însii 
{'a nmitul să se îlltl'cbninţ{'ze pentru pruncii '!ii· , 
I'Hei din (ilU'ahonţ jumătate, ilaI' eccalaltă jumatat{' ' 
]ll'utru biS<'riea din 13011ţ('şti. Aşa dl1ră sc'Op impu,~ 
din oficiu, D. pmwvretOl'e a trecut chiar şi peste 
hotiirîrile ministrului de l1YWTl1C, earc a îngăduit 
la 1 i lUpul "ău înti in ţ.a rea "Astrei". "De-aş avea 
putere '- cu aţ; int{-rziee-()!" li zis însă 6ubalt{lr
IInl l'ău. Poftim ehip df' administJratie ab&olutiB-' 
tieă! Slavă Tie Doamne ~ că acum are cine să se 
î rtgrijeaspa. cIt' sfânta casa Ta şi de săracii fiilor 
('i : dar de '-"l'tlp enltmal, de bibliot,ecă ce lipsă~! 
\Talnhii n'au sa. se impă:rt.ăŞB11Scă d'al de aceste, 
ei pentru domnii dela administraţie sunt numai 
oi foarte bune de tuns şi muls. 

Ne-a trimis apoi d, protopretorele nostru un 
Hsiil'tent, di,n personal ni caI1C8larici sale, - se 
'ntelege că pe eheltuiala noastră. - Suntem oon
ziJoraţi deci chiar ~narhişt.i, căci altcum era de 
ajuns asistenta notarului din loc şi a sergentului 
de jandarmi, curi ne-au ~trăjnit toată noaptea. 
eu toate că noi ne-am arătat atât de loiali încât. 
alt1 Învit,at şi imeligcnţa maghiară din loc. Acest 
u"istent oficial K igreisz - de sigur un şvab ma
ghiarizat, - insoţit de ser geniul de i andarmi, (oU 

mUI'C ein"te patl'iotieă s'au îmhr~eat de data 
Hsta. ~ 

La :finca eO[H'C'rTului, adiciÎ, s'au jneat frullloa
Rele noastre jocuri naţ.iOIude "Căluşerul",'Şi Bă-' 
tllta", .iueate de 9 flăcăi din Zildişiu, eondu.~i (le 
yiitatul lor, în". Dorea de acolo, S'a sglâmboiat şi . 
ti admirat. mult ;leest joc şi exmisul adminiskati\", 
rlar la finea jocnlui - dupa {) seul't,ă consfătuire 
f'fmfidentă eu TIotarlll din loc - imediat a eho
mat pe s(\l'gentul (le jandarmi şi mel'giind în 10-
('alnl unJe 00 deshrăcan flăeii, au confiscat toate. 
('nrardf'{f'" brinPle si primele tricolore ee împodo
h,au ('ostllmurile de căluşer, A t.rebuit,să ne in
tl'cpunem C,,'l sa TIU izbucnească indignarea ţăra
n j lor noştri in faţa acestei inzulte adusa lor. 

:.\fântuirea patriei şi de acest paricol se poate 
Il1n1t,umi cu ,drept cm'ilut dlui not.ar Ărcosy Au
reI. alcăTui părinte pe nemuri era mare r~mân, 
ha chiar fise C'onsitorial. Dar fiul? Cel mai aprig 
pel'secutor a] neamul ni 8ă11. (Vom mai l'eveni.) 
Pofk'şte numai dJe notar - când va fi să fie pe 
yalea, ZeJdişuhli după "iroturile noastre. 

Pentru ca C'institei noastre administraţii <:ă 
i-;~e taie pofta de aş bate joC' ae bunele -7i lauda
hllele noa~tre p(jJ"niri,s'~ll şi luat ma.şurile pentru 
a $ face imp()triva dlor arMarea cuvenită cătră 
minister. 

AfaTă de aceste srâ'J'be şi neplăceri ne-an mai 
lărgit. calea căkă. un deficit material şi moral încă 
şi faptul că foarte puţini oaspeti dinbre ai noştri 
de prin jur - de {'Ul'j ţ,i'1lcam mult seama - nu 
ne·au onorat cu prezenta lor, Din Buteni au par
ticipat d. <lrlmini\"trratOl" protopopesc Iuliu Bodea 
('U stim. familie şi d. nI'. C'omel Alhu; din Al
Hlaş d. Am'el NOii,ac cu st. familie. Din Brad şi 
din Halmagiu nimenea, din jur cinei preoţi şi 
:Ill s!ngur învătăt.or - <araTă de diletanţ,i. - şi 
m fll1e cărtu'l'ărimea din localitate ~are Însă e 
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f{Jarte putină. Dacă nu ne părtineau străinii, 
cari <le astă dată nu s'au ,a.rătat geloşi faţă de noi~ 
doar niei n'am fi putut imfirpa nimic. 

:-; u vom tre.ce -deci aşa de uşor peste ma:ri
nimozit.at{18. unui st,răin, anume Blauar din .Ii
rccţ.iunea faln'Îc'ei do ·ciment din localtat.e. Dsa 
ne-a dat glratis huuină electrică <şi aceasba cu 
mare jertfă, caei t{Jcmai în acste timp maşina 
conducătoare S'41 fost .stru~t. Dsa a pus 40 de oa
meni cari au întorslloapte.a înt.reagă la mot,orul 
electric pe spesele sale proprii. Ne-a mai dat. încă 
şi alt sprij in, pe Oare la dorinţa dsale dictată de 
modcst,ie nu-} amintim, Il rugăm însă pe domnul 
l?laucr sa primească mulţumita noa&tră cea mai 
SllleorU. 

br răe<lala şi desinteresarea din partea. fii
lor neamului nostru celui mult pătimitol', ne foaoo 
a crede că şi nouă, C08tor de pe .,valea C'rişului 
alb''. pe lângă că nu suntem pe deplin oompacţi 
şi soli,dari dar ne mai lipseş-te multă energie şi 
iubire de neam, 

'Su ne vom descmaja deci nici de diat.a acea-' 
",ta, ci În sperallţ.ă ca în viitor 11e vom mai des
face de und(,~ slăbiciuni - ne vor ÎIntă1'i cu 8U-
<.mrsul 101", ne înrolilm la nouă probe de vi'aţă. . 

Oomitetul at'anjaior. 

Scrisori din Bucureşti. 
Bătăioşii de Valahi. - Ştiri din sursă maghiari. 
- Tăcere semnificativă. - Deschiderea corpu

rilor legiuitoare. 

Bucureşti, 15 NoemvTe, 

Bil'ouri,le telegrafice ungureşti, cu toate lec
tiile primite, nu 8'a~1 desbărat de obiceiul de a 
lnllc<a epic mai np·a(leyăf'ate şt.iri despre Români. 
M Illti! \'1'01lH' ele găsiseră Un (lebllşeu pentru 'Plasa
I'ea tllturor bazHC'oniilor chiar la ziarele din Bu
t'uwşti. f:ltiri des-pre pretinse rcvolutiuni, istorii 
C(, InI exi:-tllu decât în <'l'eeru] în.fierbântat al cu
ta rui scrib de senzatii, se tran~miteau la BU<lu
I"<:şti. nnde erau i'rezllte pe cu·dnt. 

1 n t Lmpn] din urmă rig-ilenţa ziarelor ae infor
matii ',reai('i 11 fÎt«~nt ÎIb."ă pe corespondentii unguri 
,:;fi rpllllllţf' la ştirile lor mincinoase cu iflrivire la 
l{omîmii din r nga6a. Totuşi din cân(l in când 
îşi mai În{'oarf'ă norocul. Astfel a,'ltăzi cetim în" 
tr'un zial· următoarea tele.gramă dinBud8.1pest.a: 

"Biroul Agenţiei telegr.afiee un~are comunică 
llrJnătooarca ştire din Deva: 

• .1 n zilele de 12 şi 13 cor, tăranii rOJhâni din 
(''')]ll1na Râ'nt,andreş, an pătrun~ înarmati cu to
poare în ]()('allll ş"oalei statului. unde au distrus 
totul. 

"Tărani,j români VOI" să imvio(lece ,astfel ca c()
piii români să fie trimişi la şcoala ftta.tului. O par
te din populatie ar fi vrut să'şi trimeată eopiii 
la ~coali'i, oar s·au temut că-i CXlfyun furiei agit.at,o
rilor. 

Se crede eă afacerea nu '·a rămâ,ne fără ur
mări scrloas{'. 

Autoritătile prime.sc încontinuu scrisori de a
ffi<:nintare în care se spune ,că liniştea 1111 \30 1."a 
reştahili la Sânîanare:ş, 'Până rând nu se va in
C'hifle şcoala şi nu se l'or inecta llrocesele contra 
"agitatol'ilor", 

Agentia cere d(>~i{'hider(>a unei anchete şi tri
mit,cl'ca unui puternic detaşamont ae janaanni 
la Sântandreş. 

• 
~IincÎlma însă n'a prins. Căci ziarul căruia i-s'a 

t rimis :a{'ca~tă ştire, adaogă că ea este din SUl\'lă 
m,1ghia l·i] şi că deci nu i,,'1e poate da nici o cre
;ral'C. Astfel a foRt den1J!t~cată, ehIar printr'o ştire 
a, lor, procedura birOlll'ilor ung-ureşt.i, cari "pot fi 
Sl,Q'tll'C ea informatillnile date de e.le ~unt de .a!Cum 
înainte cOllt,rolatc şi că pent,ru Iwmânia ele nu 
nKI i au ni('i o \'alo.are. 

• 
»iiIiS 
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Şi ca şi ştirile minciuose ,aJe birourilor ungu
reşti, nu mai au crozare uiei ştirile lanaat-e de 
anumiţ.i Homâni, cari, grupaţi în jurul unui zM.r 
OJuet~arc, au constituit un i-dentic birou de infor-
matinui mincinoase. /' 

Ap~lo turhnrate de noroiul al'uncat în chip 
inconştient s'au liml)ezit. Şi proba,bil dom'llii, cari 
î~i aveau agC"l1tiile in toate unghiurile vor fi vă
zân(! cu durere {'Ulm minlChma astăzi nu li-se mai 
l'l'l"fle. Cum {~hiar ziarele, cari le publieau oOată 
cu plăcere inlamitătilc agenţilDr, a.zi uu mai amin
test' ni'llliea ele tradare, .aC(\.'lt făt menit Jl corn
If,romite pe r<lspe-ctabilii lui părinti 

f)i, ('o ('sic mai dureros, oste că cei cari au lup
tat ţl(.'ntru ră,rpiindirea acestei legend.e, au făcut 
!lO iure în sufletele Homânilol' de ,aici convinge
rea {'ii acelaş politicianil.',m s'a incuibat şi in Ar
deal. Că t;.i acolo lumea se joacă cu vorbele ma;!'i, 
eli nu se mai pun<l nid un preţ ~ vJl<loarea cu- l.. 
"intclol'. Şi ai('"i e.'lte răul, ale <Cărui urrnă:ri le 
trag acum t~mai autorii uritci poveşti .. 

1ată de pildă ultimele disCUl'Il-uri ale deputati
lor l'om{H1i în camera ungară. Ziarele de aid au 
pub]i{~at scurte rpzumate deBl)re ele, evitîmd a le 
<,omenta. l)e ce? Pentrucă chiar acei oratori au 
căutat !Ia acrediteze in opinia publică de aici lu
CI·Il!'i, ~ari n'·uu existat. 

A lti1da tă di'scur~urile lor erau comentate. Li-.se 
pllhlieau f.otogra,fiile, se arăta îndroptăţirea m-oti
"elOI' in\"()cate de ei. Azi o tăcere adâncă se f.a~e 
în jurul lor, () tăcere. din eare ei tlU' trebui să 
tragă cond'llzii pentru viitor, o tăcere, din care 
bdmo .~ă înţe]C'gem că, gratie odiosului procedeu. 
gratie uşurinţ.ei cu 1'a1'e au aruncat. nelad€~vărul. 
37.i lumea romfm(Taflcă nu mai se îDlSufleţeşte Ca 

în trecut d'C euyântnl lor. 
Semnele fl,unt într'adcyăr demne ae îngrijo

ra re. In lupte le nOB..'ltre aveam un puterni{~ ~rprijin 
moral: Dragostea şi incred{'rca fraţilor din regat. 
Şi 'llfltă7,i Î'ru~epem să nu le mai avem ('-8. mai 
inainte', 1 ar d>o vina sunt aooia, 'Cari n'au ştiut să 
l'iirniînă la ÎnăltilllC', la c·are opinia publică din 
ţllJ'ă se ,.bidllUiflC sn-i vadă. 

'il 

Prin m("~ajlll l'C-[$ll, s'au af>,schis astăzi Corpu
rile legillitoare. Aeum îne.(~ pentru Bucureşti .r 

adc,"ănt,a viată, de a.gitaţ.ie poUti<:'ă. ae sbudlIDl şi \" 
de actiune, Figurile ma~('.nntc alo tuturor partroe
lor se intorc în 0al1itală in vederea Jupt.ei ce se va 
da. So pun la eale planuri, se tin cOllsfăt;ujri se 
fac declaratii cuprivÎr-e la diferite atitudini. 

E o viaţă întmag-ă 'care isbucncşt.eca prin 
flll"moe, care ('.aptivează rpe cei mai nmlţ,i, caro 
fa<:'c (";a atentiunea t.ut111"or să se îrndrcpteze !ll9u'Pra 
celor ce i-au Iparte activa la aceast.ă viaţă. Sooesc 
şefii din stl'~linătjate, deputatii şi senatorii din pro
vilwie. Figuri cc'şi fac apariţia numai în timpul 
~h"iunci parlamentare, îşi ocupă obişn11itul loc la 
Gap~a. Sau 8e prC'umblă eu aer triumfăt,or pe Oa
lea V ipt{)rici, Ipriyind par'd de sus pe muritoriî 
de rînd, ('ari, în <Schimhul votului. abia de îndrăs
nesc S3-i ceară o mică interventie. 

Roses(' toti. Şi la Caipşa e vba tă. e discutie a
prinsă, rnii, deşi nid nu s'a desehil"! bine 'Parla
mentul, yorbcl'LC de l'luceeose parlament.are, aătii 
afirmă sigura cădere a guvernului. Se descoper 
'arte dintre (mlisele politiee. din cari gazetarUl îşi 
a"lege ('{'îaee·i <,onvinc. Cuno3cutele elişee incep 
să apara in <,oloanole ziarelor: "Se afirmă cu si
glll'antă cu demif4ia cilui X din postul 00.'1 oCll/pîî 
e fapt împlinit" - .,OrooC'ID a şti că î,ntoareerea 
cllili Y v.a ayca urmari incaJ.culapile pentru ... " Şi 
~lşa mai departe.J~ 

?\ t1 este mai pl1ţin adevărat că de da:ta ac.ea
~ta lumea. priveşte cu mai mult interes la activi
tatoa rcrrezent,antilor din sfatul ţa.rii. Imprejură
ri1e prin cari trece ţara şi poporul nostru, turbu
rările eari amenintă în vecini, provocările ce 

le-am văzut la unii dintre laoCE)Ştia, toat.e toate 08.11 
ffirut ca lumea să se gîlndefk~ă serios la siguranta 
{firii. 

EJI'.te deei explicabilă nerăbdarea cu care a fost 
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-.şteptat lfesajul reg-al. f\ilTP a l'rll~ltl:;; o bună im
presie.K ... te explicabil jnt{,w~lll, cu ['arc SoC a~teap
• h~riiril(' ('{)]'lmrilol' legiuitoare_ Kunt. în\'ii atâ-
106 de nC>llt pontru 111t!ll'irr-a !l('l,,,tni nl'HHl şi 
Jilentru H.~'i/tu rareu ll1i din Ţ)t.'lrtplt ori cărui ata'C. 
~i ,,)ti :l,;,t('aptă să vadă ee şi (~lIIJl ,,(o \'a fa<:e "P1'C 
a l!(' lll-'igura !'\i/,ruranţa în toate l'ri\"intf'le. 

Corespondent. 

Un răsboi evifat, 
- Relatiile anglo-germane. -

np 'fJllllt în politiea (l.:;...'i,emă, evenimen
te cari s{t arun{:u valuri aUâ, de agitate, nu 
8'al1 pNr0cut ca în decursul acestei săp

\ hLmiLni. Abia aC'urn, dllpii aproape o jumă
... tate de an, a aflat lumea di conflictul ma

roean ajunsese într'un moment Sfl. conIlag-
re%.eîntrpag[t Europa, ba chiar şi pc cele
bite conhnente. Intr'un diseurs sezaţional 
pecaTe l'a rostit În camera. comunelor din 
Londra ministrul ele externe Grcy a isto
risit ammlO t.oate fa7.eln aeestui conflict, 
arătfmd ('unl în clipa dtnd Oermania. îşi 
t,rimi~€· vasul său de r{lsboi la port.ul Aga
dir, Anglia era. hotă rât. ă, definitiv pentru 
o intervenţie rtlsboinică în favoarea. aliatei 
sll.le Franta. ~ umai gratie înUlmpHirii a 
fost, evitat răsboiul, cam plana m'brmuit 
asupra paşnieei civilizaţii a veacului no
stru. 

Pentru ca cditorii noştri să so poată 
ari(mta dc~plill asupra cpilogului senzaţio
nal al chestilUlci marDcane. puhlicflJffi la 
vale atU, discursul miniBtrului Grcy, cttt 
şi depnşile cari roogJindcs(~ doctul general 
efi l'a fLvut în politica cxb:-rnă, rezervân
du-ne a reveni în ea7. do nocositate cu un 

• 

J\ articol mai larg: 
D. Grry. ministrul de extern(', declară că chestiunea. 

ma.rOfaJlă. este .atât de serioasă şi delir.ată. îndit .ar fi 
~reu a o amE>steca cu alte chestii. Ministru.l declară 
al d. Kider!('n Vv' aechter, a. făcut derlaratiuni largi dar 
)lccomplete, cu privire la ceea ce /l'a discutat Între I 
aombasa.Uoru1 Grrmaniei şi dinsul. Este întru r:îtva Q

biceiul diplomatiei, a zis d. Grey de a publica dări de I 
'ieu-mă asupra unor convorbiri diplomatic(', fără a se I 
eonsulta part.ea. ceealaltă. In cazul de fată Însă .. TIU 

.!)tiam nimic din declaraţiunile ,ce le va face d. Kiderlen 
Waechter. pânice am cetit darf'a de seamă tipărită. 

fuM că exigentele situatiunei au împiedecat să fiu con
sultat. Nu mă plâng de aceasta dar trebuif' să pun 
adunarea in curent de ctI-m stă situatuinea, mai a]es 
că prima comunic,are a ambasadorului german din Iu
lie treeut, .a. f08t insotit! de I'Xplirări demonstrînd că 
~nv('rnul german privea restabilirea slatului quo în 
)farc>C ca dubios dacă nu imposibil şi că ceea ce ur
mărea atunci era o soluţiune definitivă a. chestiunei 
Varocului între Germania, Franta şi Spania. 

In ziua d,e il N oemvrie am incunoştinţat pe amba
aadorul german că situatiunea creată prin trimiterra 
la Aga,dir a vasului "Panther" trebuia dhJClltatii În 
sinul cabinetului din cauza importantei faptului. La 
4 Noemvrie am lncunoştintat p·e ambasador că trebuia 
să lua.m în considerare obligatiunile noastre conven
\Îonale faţă de Franta si propriile noastre interese În 
Jbroc, căci desfăşurarea. evenimentelor ar putea să 

'I'%zeze interesele engleze în mod mai direct decât până 
aci. Nu am putea recunoaşte noi aranjamente încheia.te 
In afară de noi. Am dat să se întelea.gă, că această pă
rere era Il. guvernului. A urmat apoi o perioadă de 
linişte şi nu am primit nici o indicaţiune din partea 
g"UTernultli german despre tendintelo san dorinţele 
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sale '.ii ni!,j lămuriri cu prÎ\'ire la ('f> Înţr>!E>i!i'(t dl'nml 
prin definitivă trI\Jl~ar(' a problemei marOC<llll'. Ştirih~ 

CI' le-am cules din altă ~ondnte nf>-au inRpirat tea.ma 
cii a<-eastă sulutie ar putea fi îm\lănirra Marocnlui flită 
ra Iloi să fim consultaţi. 

In ziua cii' 12 1 uUe, d. KiJerlf>u- \V acchter ră.spuu
zll!ld unei ÎntrE'utu'( ,t ambasadorului endf'z la. Berlin 
l'a illl'un()~tintat di n'a exi~tat nit'indată gândul tran-
şăl'ci chestiunei marol'aue dis!'utând-o numai Între 

Germania, Frunt,. şi Spania. Exreptillld a!'('~t comu
nicat negativ n'~wI mai primit din lJartf'a Germaniei 
vre-o informaţie ulterioluă. ('('va mai tiLrzÎu ziarr:le au 
anunţat că (ipJ'lUania a ridicat cutare şi cutre cf>rel'i 
cu privire la Cun/!"o la carc Fran ta nu ar putl'3. c-on
simti. In ziua <In 27 IuliE', zice d. Grf'j", a.m spus con
telui :\letternÎ<'h, a.mbasadorul Germaniei, di tăcE'r{'a 

noastră nu trf'huill iJ1tcl'pretată ca şi cllm ne-am dl's-' 
interesa de I'hestiullt'a 'Iarocului. 

D. {}rey a cerut apoi d('.slll~iri cilui lIdtrl'1lieh ("u 
privire la int<'llţiunile o ('rlllalliri la Agadir, :unbasa
dorul g-prmun n'a IJlllllt Însă da, a~ceste lămuriri. In 
aceeaş zi d. LloyJ Georg-(> a. eonfr.rit eu Il. A Mluit şi cu 
d. Gn'y ClI privire la dis('ursul ce avra să-I ti!lă in 
acepaş seR)"ii. lJeclarati unile nu'IE>, făcute diui Mette~r

nich, It zis d. Urry, ('ruu de natură a, prO"Of'a trata
tivele diplomatice; di~!'urslll dlui Llo~-d Ueorge nu 
conţinea ameninţări dar textul discursului s'a. uitat 
iar lrgendele s'au format. D. Metlernich a informat pe 
miRistrul de externe la 24 Iulie că intentiunile Grr
maniei trimiţând vasul "Panther" la Agadir nu erau 
de f('l schimbate, G('rmania nu s'a gândit nici când la 
crearea unei situaţi uni navale la Agadir. Ambasadorul 
germn a rug,at pe d. Grey să nu facă Însă nici o de-c1a
ratiE' publică cu pri\'ire la această conversatiune. 

La 25 Iulie, d. Metternich a. informat pe d. Ure)' că 
comunicarea făcută la 24 Iulie trebuia socotită ca sc
('t('tă şi că din cauza di>lcursului rostit de d. Lloyd 
George, Germania nu putea consimti ca aceste decla
ratiuni să fie aduse la cunoştinţa parlamentului. La 
27 Iulie d. Mrtterni{'h a făcut o comunicare diui Grcy 
cu privire la intelltiunile Germaniei animate de un 
spirit amical fată de Fmnta şi Anglia. D. Grey a 
exprimat spera,uta ră' această comunicare ar putea 
sluji ca bază de plecare şi a opinat că nu ar fi ne-

,cesar a se rev(',ni asupra unor lueruri cari n'ar putea 
decât să. pro\'oace încriminări reciproce. D. Grer- a 
zis apoi: reJatiuuile noastre de prietf'nie şi ori ce 
~prijin acordat Frantei sau Rusiei trebuie să depindă 
de asentimentul Ilarlamentului dar guvernul nu ar 
sprijini nici o a.cţiune provocătoare contra GermanÎf'Î. 
O natiunn cum e Germania, având coo. mai mare armată 
din lume şi o marină. În continuă crf'ştere, trebuie ~ă 
faca. tot ce-i stă În putinţă dl' a împiedeca aprehen
siuui nationalr. Singura, doriuHi. a Angliei este de a 
trăi cu (1efmania În termenii egalităţii. Ministrul a a
dăogat că personal părerea sa. este că cra mai in
ţeh>aIltii politie! prntru .. \nglia rste do a întinde rât 
mai putin imporiul şi mai ales in Africa. Este cu ne
putintă Ră zorim peste cale îmbunătătirea relatiunilor 
noastre cu Germania dar dacă interpretăm în mod eo
reet tonul şi spiritul ce se degajază din discursul can
celarului german d. Bethm= Hollweg, vom răspunde 
in mod franc următoarele: 

Au fost oameni cari aVl:'llU o bucurie peste mar
gine de a sugera că eram gata de ră.sboi şi cu cât ne 
apropiam de răsboi cu atât se părea că era. mai mare 
bucuria lor. 

Ne-ar fi cu n(lputintă, a zis d. Grey, să avem o poli
tică de izolare s.plendidă căci aceasta ne-ar sili să 

{)onstruim noui vase de răsboi luând de bază nu flota 
renumită a celor două mai mari puteri maritime dar 
notele naţiunilor unite din Europa. 

D. Orey a SJlUS apoi că dat fiind că acum nu e 
nici o perspectivă de răsboi, 9pl'ră că discursul său 

va. avra O influentă liniştitoare ei va calma pe cei ce 
eran alarIDaţi. Articolele secrete ale c.onventillnei an
glo-franceze au f08t publica.te iar alte tratate secrl'te 
n'au fost. 

Prietenia noastră cu Franta este fi garantie că nici 
noi, nici dAnsa, nu vom avea o politiCă provocăeoare 
contra Germaniei. 

Discursul dlui Grey .a făcut ooa mai buna im-
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P~'(,"IO asupra lltUI"OI" pa:rtitlelor politice. Au mai 
vorbit in şNlinţa de hmi şi ede următoare pri
mul rnini",tru A"iluit, şeful uniOJliştilor Law şi 
,~('flll partid1l1ni TIlUlH'itorilor M acdonald, sub
liniind ('Il totii dl'<,laraţiilc prlIH'llllarc ilie hri 
C; l"i'Y. 

Atitudinea presei. 

Ziarul lilwrHI "Morning Leader" arată că din 
dl~(,Ul'l'lll ministrului de externe rcose ln mod 
dat' eă !politiea lui Edward Grey nu se intcre-
5cază d~!('ă Franta ot'upă ~laroell], Italia Tripo
bml şi Ru:;ia pl'(Jvineiilc pcrsane, dar uu rpoa1.e 
f<1iporta eÎioll<l Germania rididi pretent.iuni pentru 
lin port Îlhpmnat la (·o,t,. ... ta Africei. 

A(·pa·"tl.l nil YU folosi {':ttllşi tIe puţin pentru 
mcnţin(,l'ca p,lt:'eÎ. 

.,Dail:v :N('w~" atadi pc Hir Edward Grey şi 
('fI·de (';1 lip;;a de temperunwnt 11 slăbit mult in
f!ul'nţu di~{'ur"'\lllli "lin. (~('rlIlallia poate fi sigură 
În;"l eii, 'l'lH-intple .amieale ro:>tit.c de Sir }~dwa.rd 
(~l'(,v futil d" l;erlllania, an (1 importanţă mai mare 
('a atllIwi (,lînd ar fi venit din pal'tPlL vre-unui alt 
hiirhat (le stat. 

"Daily Xc\Vs" sabik'şte in uedaş timp că s'a. 
l't'l11mtat pur şi simplu la ver,.:;iunea dC'8tinată a 
motiva dis('urwl mini"trului L!oy<i George dupii 
Cfirc acest rli,wurs Q1r fi fost rootit în urma fruptu
lui că () telegramă a oficiului de ext.erne englcli 
adresată la Berlin a răma!' fără ră"punH. Aecasta 
versiune este inventată. & stabile!;lte uă Hroy 'SI 

furut ('ereri exorhitante şi că dis0l.1rSul ministru
lui Loyd George a fost bazat pe date falşe. 

Comentariile presei germane. 

Dedaraţ.ille filcut-c de Sir Edw.ard Grey ali 
În general o primire favorabilă în prcx'la germană. 
M uIte părţi din di:4cllrsul ministrului de externe 
Sl;nt Iprimitc îmiă cu oarf..'>Care îngrijorare, Afla 
de exC\mplu "Berlincr Tageblaţ" scrie: 

,,(}uyermll britanic doşi îşi întinde scutul şi 
grija pCHte toată Africa, de,<;lÎ neagă că Frarnţa n. 
a avut. .gă 'aecepte S(>himbnl de t.critorii prop1ll' 
de gllvermll gr-rman şi doei o cMare net()emită. 
ridil'll totuşi pretentii exagerate. Sir Edward 
Grey şi-a înehiat disC!ursul de eri eu un apel pre
Y8zător către Anglia. Anglia se ~llllO pe treapta 
unui conduciî:toral lumei, German~a ar fi perfect 
mulţumită să nu fie uşa, dar un drept de veto 00-

It ărginit nu corespunde timpurilor actuale." 
"Bijrsen ('<lurier" con~tată că ·discursul lui 

Edward Grey nu este menita mări ~perautde 
pentru îmbunătătirea raporturilor. 

"Von\,i,wrts" arrată importanta discunJtllui 
irnpăeiuitor al ministrului de externe englez eare 
c()u,;titue o manifestaţie a guvernului englez pen
tru îmbunătăţirea raporturilor anglo-germane. 

Celelalte ziare înregistrc.azw <lis0Ul"Sul fără 
comentarii. 

Un acord colonial anglo-german. 

Se anunţă din Berlin. In cercurile bino infor
mate se sustine că, cancelanll Bethmann Holwcg 
şi ministrul de exte:rne Kiderlen Waechter vor 
mai avea ooată prilej înaintea închiderei RciclM\
tngului să preei.zcze .atitudinea guvornului ge:r
man fată de evenimentele din ultimul timp şi să 
aducă în di,'lcutie discursul lui Grey. 

Se afirmă 'apoi eă ministrul u.e răsboi al An
g1ieicare ~ste persoana grat.a a împăl'3.tului Wil
helm ';a fi Învitat de Crăciun la Berlin şi că! va 
intra 0U a{'est prilej în legăt111"ă cu factorii con
ducători m vNlerea unui aeor<1 colonial angl~
g<,rman. 

Ce spune presa franceză. 

Ziarele parisicne au apămt cu mari întârzieri, 
:pentrucă toate au voit să aibă in intregime dia-
('ursul lui Grey. 

Impresia făcută de dccla:naţiile minisnului 
de externe englez este favQrabilă ~i liniţltit<>are~ 

I fABRICA DE SPALAT CU ABURI 

"KRISTALY" 
Yapsire de haine. Curăţare chemica.1 

Spălare cu aburi. I I G6zmos6gyar, Kolozsvar, Pălyaudvar. La suma da peste 10 Cor., pachatul S8 retrimite francaf. 

-. 
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ZiUnll .. ~fatin" enumtlril a.cţiunile vapoftl'olol' 
~errnano şi spune ('ii Ag~uiirnl a trebllit să tole
reze timp de 151 dn zile p<îvilionul ·german. Zia
rul "Ma-tin" eIllllnără caractcrul pacinie al 
th.wursnlui hri Grey şi l'lPllOO ~ă pacea depinde 
numai de Germania. Dacă GCTlllanik'l nu arc int-en
/tluni agl·c.siye, alarma de răsboi din EUIOiPa va 
fi Îl1iHmşită până într'un an sau doi. 

" 
Barosul" d·lui Suciu. 

In discuţia de "idei'1 care 'll bântuit de un <lll 

de zile ÎIIl oolollnelo organului autorizat a interve
nit 'aeum lin argurm:'nt nou, un argument hotăd
rtjor: barosul. Ollorifi<cul argument estc pus la con
tribut·ie do un memhnl al corni tdul ui nuţion<lI, 
un fost doput.at, distinsul domn Dr. Ioan Suciu. 

A(]a<;t argument nu e nou pentru d. Sueiu1 

'prin urmare nu e nou nici pentru noi. De două
zooi şi <,inci do Hni de elînd e d. Suciu în Ar.ad 
tot cu el. opereaza. 

- De mine nu culează să scrie nimeni nimic .. 
că dau Clt barosul, aceasta a fost şi este spirituala 
maximă caracteristieă a fruntaşului nostru, În 
funlOiuJ căreia şi-a făcut totdeauna· mendrele în 
('X)mit.et.ul naţional, Arad şi jur şi, suntem siguri, 
tot în tOll1einl lH'(\'ltei maxime a făcut să apară în 
I:iarul autorizat. din nI eărui <'omitet de .rodacţie 
faee ]larte şi dsa, toat.e informaţiile murdare la lI

dreRa tuturora cari n'au crezut de cuviinţ.ă să !'le 
s()l~darizezc cu cliea din ('arc face el paT te. In to
moiul a('cstci m.axime a fost făcut d. Dr. N. On:u 
n"amol!~t 'naţional, care. nu.se. mai retrage. în pen
sia nemeraafă", în temeil11 ci a fost tratat părin
tele Ciorogariu eu epitetele cele mai josnice şi 
atacat în cinstea lui de preot, in temeiul ei a fust 
făcut d. IkJ.cu faZşificalor de poli(i, iar când s'a a
drmat tribunahllui d. Suciu s'a B.5CUJ),S la spat.ele 
unui om do paie, in temdul ei n'a fost cruţată 
nici chiar familia dlui Boetl - oot.itorii cunosc 
cazul t'JÎ.nd '8f)Crul dlui Bocu a fos.t terfelit în "R<r 
mânuI". D. Huciu a stat totdeauna la sJYatele "Ro-· 
.nânului" şi a zis: Scrieţi, aici s~unt eu cu barosul! 

Iată că apa:ro însă ~i la noi o notiţă, la pO';'ita 
-redacţiei, de hrţclM mai mult ~lumeţ: Cică d. 
Suciu n'ar mai avea cancelarie de advocat şi g',lr 

fi fă(;uL. rontier. Un lucru CUIloscut de altfel de 
Întreagă lumea din Arod, căci este ştiut că d. 
Suciu face de o vreme Înooftci numai politică şi ... 
ziar istÎcă. 

Il ştiam majordom, illspcctur, ori Dumnezeu 
ştie (',() la tipografia "Concordi<ll", într'o vreme se 
răspândise chiar svonul că pleacă l,a Bwlapesta, 
ca organizator al partidului. 

Credeţi că d. 8nciu s'a desminţid Nu, eaCl 
~i'oo Îh "Românul" de astă.zi într'o SOmlU"e adre
sată, înehipuiţi-vă, unui Om bătrîn ca d. Dr. N. 
Oneu, .că dacă nu-i vom da reparaţie 'in trei nu
mere consomtrtive: 

"După trecerea alor 48 de ore fări rezultat 
·mulţumltof' va face aşa cum va afla de cuviinţă" 
~i că "va ridica barosul Întru apărare legitimă". 

Ei bine, ti. Nic. Oncu nu are nici o lagătu.l'ă 
:cu eerisul rtldacţiei noa. .. tre în chestia~ aeea:sta. fi 
facom deci Cunoscut dlni Suciu că nu-l vom lă8'll 
.ă aşt:opfe trecerea alo!' 48 de Ol"'O, pentru' că îi de
clarăm. de pe acum: 

--'- Ameninţările sale bebune nu ne înspăi
mântă nid o ~lipă şi $untem hotărît! să punem 
apăt Încercărilor de terorizare. 

-Noi n11 sun1em nici bl'l..t~jni de 70 de ani, nu 
suntem nici pl"ooţi cărora chemaToa flfântă de a
postoli ai păcii să le }f'ge mânilo. Dar nu suntem 
.ici fmnei, nici {',(jpii ncnâstnici. 

e Pofte.n.ecă deci, d. Buciu eu baro8'ul! Noi il 
atjtepti'im. 

• 
Altto1. fiind ch(lStie de "pâne" nOl nn 

.. rom să luăm "pânoa" nimănui şi dacă d. {-;uciu 
spune că nu şi-a disolvat c8ncclaria, luăm notă şi 
voatim că ~noolaria dsale există. . 

Redactia "Tribuna". 

.,TRIBUNA" 

Rlva, din B8i~'f 
Conferinţa II şi a ro-a a despăr1ământului A

sirei. - Alegerile congresaale. 

Briuş, 28 NOClIJJvric. 

OonfeN'ntelc Ia oraş ale d{>."Ipărţ,ământului 
"Astrl'i" se continuă în c{).ndiţji fHarto bune. Pu
blienl ia parte în număr noobicinuit de mare, iar 
confcrentiarii Re înmulţ('5(>. 

La IH ~ O(.'JnYrC a V(nbit dJ profesor Victor 
HorIan de,spr(' .,TeorÎla cyoluţiunii" iMistând mai 
ale8 asupra Uan'in ismu lui. ])eşi tema a f~")8t de 
un ('onţillut abst.ract, totuşi din part.oa publicului. 
ftsit.:t.ent a fost 1l.8eulat,atii cu mult. interes. 

In 26 N otID1V re {',onferinta publicii t;'a do,~chi8 
prin poezia "l\1am,a" de ~laria Cioban, deela
mată foarte bine de d-şoara Iuliana 1'iţ, oare a 
fost aplau-dată. 

A urmat dl nI". Ioan COTI1şa. mooic în Sâm
biH:;'.Ilig' vorbind despTe ,.Ochiltl normal şi anume 
liniile oehiului". 

1 rwepo prin li spune, că rlintrn toat.e organole 
och iul esu, parrt,oo cea mai ,defoowasa. Fixând 

a('eflstii idre arată mlomaliile ncmmlăraoo ale 
O<.'hiului. Terminîi prOpllllfu](i, <'ii dacă o vol"ba 
de odul',,'lrea ţăranilur la noi ÎJ1 Bihor, să ne 
!udroptăm privirea aSliln·.a celui maid08v{)ltat 
simţ al lor, 'eare est.e auzul. R.ăspândind muzica~ 
înfiintând coruri de cântăTi bi3eri('.eşti şi 1u
mC'ţ'-t.i, ţHl'H.uul ajmlge 1a ° cale de progres, care 
va ad llee roade şi în alte dicrecţilmi. 

Conferinţa a fnHt. de nn ('ont.inut foarte in
structiv, prooaul într'o formă. uşo.ară., ici-colo pre
sărat-ă eu epizoode hazlii şi exporimontărj bogate. 

Ii Slll1teJn mulţ.ămit~)ri dlui ('om~, d dcşj 
l-veuind dopart.e de Beiuf;\ a grăbit să'şi de.a con
cursul binevoitor laşcziltoarea de iert. 

LJnii loan Bnşiţ.a şi ,Franeif\C II ubic, profesori, 
dl Al. ehi'1'a, în"., f~ti şi actuali {"Onclllcători de 
cor au avut amabilit.atea a 'no ex{'Cuta la vioară 
un tcrţet (lin muzi<'la clasică. La intJist.enţa publi-

cnh1i în'Să au trebuit să. mai execute şi alte 
bucăţi. 

No bu(m-răm că aceşti trei violinişti ai noştri, 
lăsând la o 'Parte ocupaţ;hmile Iar ziLnice, împli
ne~ o dorinţă plăcută a publicului din Beiuş, dân
du\\i c.()IleUTli1l1 artistic la inl(humările noastre 
cultul"1ale. 

1'11 sflîrşit dl proşedinte. Gav-ril Cooma, mulţ.ă
ruwte -dBbutanţilor şi publicului pentru intere.
sul manifestat faţă de activitatea Despărţămân
tuJui. Anunţ.ă, că viitoal'de eonferintoO '00 v-o:r ţine 
numai tot la două săptămâni, având în timpul 
liber să prc1E',gem la \late. . 

I'n 10 JXx .. >emVTe va V'Orhi ciI Traiam. Pinteru 
cand. de adv. despre '1Poe.sia 1'QlllB.nească". 

• 
Pe când RC'..osteşire vor .apare, .gcrntiniul pen

tr'tl a.legerea de membri congresuali din djs1Jrio
etul Orăzii~mari, va fi în<'heiat şi 00 va ~ti cine 
a întrunit majoritatea voturilor atât din pa:ttea 
derului cât şi din 11 m iren ilo!'. 

Alegerile n'au decurs do fel normm. S'a dat 
luptă vio:l.ontă, s'au comÎ3 greşeli do tactică, abtu 
rie' aflWcri şi tel'orizări nedemne -şi neadmise în 
ooDLStituţia nO&'ltrăLiserieea8Că. }'aţă de vechii 
cand.idaţi, cari au reprezentat interesele bisericii 
şi ale -şcoaJei euein."itc, s'.auivit. candidati noi 
unii ca:ri n'au la arhivul lor absolut nici () fapti 
mai rornar<.>.abilă pritn eaTe să fie justirfioată reoo
mandaţia de candidat congresual. 

iată, in cercul Văşcăului, faţă de dJ Dr. Ga
vriil Ardolean, mai în urmă p'l'Otopre1l6role V ~ 
căului Desideriu Tempeleanu. Cine {~11JIl()aşte tre
cu~u.l rllui Dr. CQtl;ma, interesul viu ce'1 poartă 
a.şez~mintdor .noab'tre biJ3oCric.eşti şi şc.o]are, v-a fi 
c?pl'1ns de o revolt.ăadâncă, când. faţă do acest 
fm c.redi!llcioo al bisericei se dau porunci peste 
porunci, ca să fie trîntit. 

Tot aşa s'a dus lupta şifaţ.ă de di Dr. IO&D 
l'Ja.pp, în cercul Beill~uhi, bărbat ~un08CUt -pentru 
inaltele sale sentimente naţionale şi ereştineştJ. 
- ])1 anminÎstl"ator protapopcgc Dr. Victor })J
dan a aflat (le cuviinţă să trimit,ă învăţăoorilor 
următoTul oroin ce'l pttbliciian la vale În'Wemai; 

Nr.-ul 36411911. 

Număr intim! 

Ono Domnule! 

111 intf'resul bineprÎ!'t'put aJ On, d-tale (&deci nu io 
al şcoa1ei şi al billerici:'i N. Cor.) tn <eQngliBuÎTe ffll 

toţi factorii (cari factori? (N. CJ Ti-se impUJlC (Aşa!) 
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a. conlucra cu <luces neconditionat (adecă cu toate mi.i
loacele permise şi nepermise! N. Cor.) la alegerea. 
sigură (!) in congres pe 1911-1914, a lui Dr. Nicol.ae 
Regman. ~cretar con sis torial. o ra.de. a.-ma re , câştigluld 

pentru dJlnsul toate voturile indreptAtite din parohie 
(ir(\Ievant dp '"Of fi la alegere ori nu. N. Cor.) ch. 
spre a deveni alos fată de cu tari (ni j) cari nu lmat 
în imediaba cunoştintil a stării noastre şcolare şi cărru-a 
nu le oste dt' ~onrt.a învătătorimei aşa strîns legată 

pozitiul1ea so<'Îalii şi oficiul ce'l po.artă.. 

.sunt sigur În presta.tiunile ono d-tale orîcioase (e~ri 
lJtf\sta.tiuni d-le administrator? N. C.). 

Y ('j primi sarcill.a de notar. făciî.ndu'l (!) cunos •• i 
pe dl Dr. Nicolae Rt\gman alegătorilor în special băr
ba tilor d(' incr"del'(,. 

Bei u ş. III 11 N"omnne 1911 

Dr. V_ Fildan. m. p. adm. ppek. 

După emn vodeţi OllO'rati cetit.ori, ăsta î~i 
(, lUmi care îşi faee datoria Qficiousă - conşti~
tiOil, do acnia să strig-îim: Să triiiaRcă a-dmini'Sha
·torul prot.op{)ţl("8C, elI J)r. Victor Fil-dan 1 Slu~ 
bună şi crIXlincioasil peste puţine ai fost pus pC8'Mt 

multe vei fi pus. 
Dl prutopopal Vaşcăului Ia aceste alogori a 

f~)st. foarte îngăduitor fatA de preoţimea Bub!ll
tcrnă, a vorbit eu mult mai domol. Cu datul de 
10(~2 NOOIuvre HHl a trimis preot·ilor următorul 
aVJz: 

Jiult Onorale Dle;' 

DOOliT(lCe numai la insistenta Ono llOa&tlre 

pl'eoţimi din traet m'am hotiirît să primesc e8a

di-datura pontru mandatul la congres - pen~. 
a nu fi dezavuat toemai do aooia cari m'au canJ.i· 
dat, - aştept dela P. D.-Ta ca la alegerea deoJ!a 
17/00 N oem,,-re ."iI iai parte necondiţionat". 

Adrian P. De,se.aml. 

~ S<,u.rt, da~ ca să în ţelogi ! 
Apoi ne ju<,iim noi pa aici dt>-a {'"mlst.iiulla 

b iS(\r i ('{la.O·lcii. 
.Nelloroc..itii. ţară Il lui ~I\olangra! f.Jor. 

Kiva, din SăU,fl. 
Acum cu încoperea postului naşterii Domnn-lu:'t 

~i eu apropier€a ieruei 8e ob.~rvă; o mişoare mai
\'io între intelectualii cari compun d6S'p. V. Săli.
aJ Asocill:ţiunii pentru cultura şi literatura pO'pe. 
ruJui TOmim. 

FMlIU08Ul şi avântatul apel al (l()lIlitet'U'l-ni 
despări8mâ,ntului .adresat la toate agentlllile dh
d(-),~pii.rtiimânt îndeamnii din nou la ·mu·neă mt1a-·, 
raU. 'TIC tot.i iubitorii de t..'1.lltură l"omÎlncaISoCă. Se 
v{Jr ţinea pre-Jeg-eri rpoporll~e în toOate Ratele măr
Kill~şe, cO'Il'ijtituite în agenturi şi :poporul iJlteli
p;pnt al aeootui dCt'lpiirtământ va ~er.ga să'~ po
tolească oot-ca: do lumină. Tânănt.l protoJ)O'P aJ Sâ
]ÎQte.i se va {!ohori - ca intotdeauna - ~ î. 
,a(~est an apl'Ol;1JI)e in toate satele; va sfătui, va h
văţa;. va prooica, va prelege. Nu că doar 8del& 
nu şi-ar avoa oamenii lor destoinici şi cu dor de 
:a oultrva poporul, ci nca.'ltfunpăru.l in hine .aJ. Ql!Ie

stuÎ s]ujit{)r al bisericei lîlpoartă mereu prin Bate
şi'1 <,.ohoară l,a porf)Orul setos de cultivare. 

Sii]i~kni.i, ca int()td.e.auna, nu He lasă î,ntramtj 
de alte centre cluturaJe. I,a instituţi.ile de până _ 
lIldaugii. o .. catJi naţiona~ă" frumoasă, ~ezaUi h 
pal'C'ul drăgălaş din iaţa pieţii. DI Henţiu poaie 
zioo ,.Aeum slobozeşte pe robul t.ău sti:i:pâne", -
dind privC'şte <'asa asta mă-reată, zidită din dfi.r
nj(,ia "Casei de păstrarc", ~ând s'au ivit trebuint& 
<'ulturale. :Mâue, 'Poimîmo toate reuniunile şi sooie
tăt,ile cuItunale ale SeJiştei îşi vor da aici int:.e
eerîle obi;Şiluite. Intelt'Ctuali şi poJX>r 00 si,,", 
îniiltaţi, cnnd văd progresul cultural din .. 1fllllIr-
~~~ . 

Un 5von răspândit zilele trecute a facut &ă 
&; v6rbea.'!{!ă muJt de mllllcitornI tainiea} aooemi 
tinut, de primpretorul cercului SăLişte. 1<:1"a V'Ol'bta. 

{;ă ne va pă.Tlkâ, chemat 'airea să lu~rez.e. E CW1~lf,.
Ciut în cel'curi largi a.cest Ruflet inţelegăt<n penjl'H 
t.rebuinţele eultU'rale şi eooriomi~e ale poptll'lthti 
foi ar eauza regrete unanime depărtarea: lu:i. 

Durere, ndurile dill{mtici dintre "fruntJal;ri!' "i 
•. tinerii oţiiliţi" au ajuns şi pc aici. 0, de·ar :M
minea neintolegerea numai la di~cuţii prinei'Pia~ 
~ ~a nu !'le caute in vocahulare cuvinte, oari ~ 
ni!":'i nu se folo8ooc niciodată. A rtieolii părintcllti 
('io"{~!l:ari.t1 llU flchimbat multe inimi şi aU făcut 1.-



1 Decemvre n. 1911 -. 
·tllJuă. Că'Ci - de c~ să '8~undcm - t!(}ţ.i (Iram 
put'i pc gi'lllduri la IUmw1t' 'adu~ "Tribunei". Nu 
ITIai trchuif' să aminte~ "In8emnărilf''' lui Goga, 
cari ali fC'<'it Ia noi rprimite cu &imvatia. cu oafre 
<;;"au ('ctit pentru întâia oară, când au fost publi
-eate. Vc altfel noi am stat caml departe de ('carta, 
"!,are ne-a adu!:! lIlultă desamiî.giro. Noi dorim să 
~(> facă paC('. 

Şi oare '!f' ce să nu 8e poată ~ Lumină s'a făcut, 
"Tribuna:" 1111 c "tră.1ătoare", s'a dovooit că e o 
in,<;tiwtie. {'arc nu trebuie sii piară. Ar fi vrronea 
să vinii "fruntaşii" la gÎ1nd1ui mai bune. De ce nu 
"C Iflcnm adua I ii prC'JHlIlcrea V:lrintelui .asesor N. 
Ivan, ori... <,c bine ar fi şi ~um Şi-:LT cîL.Ştiga titlul 
li1 )'('{'UnlH;1tiu(.a sufletelor a!a~{' ale acestui neam 
'oropsit, (iaeR ar faco şi "l{nmftnul" o şcoală <,ul
tJurală şi politiei! in ncfel'icitu,l eomitat al Clu-
· inI ni! 

i{ăm.ânea·vom oare numai cu dorinţa ~ 

001'. 

• 

Răsboiul italo-turc. 

i, 'r R 1 BUN A" 

1& italioni, oari au C3.zut la 23 N oomvrie. Erau î. 
putrrefacţie. Prizonerii şi rănit,ii au fost răstigniţi, 
'seoţ.ân.du-li-Ae mai Întâi ochii. c'adavrole au fost 
mutilate grozay. 

-
Cronică IcoJari. 

IndrumărI pentru o direcţfe mai prac
tică a Reuniunii noastre. 

De Traian Mager, inT .. 

III. Presa: propaganda în scris. 

Prin f.K'lI:Iintf'Ie adunărei generale şi ale con
ferenţclor truetuale foarte potrivit întocmite, po 
rlln(i şi în (lifcrite puncte,se ·dcsvoalta. o munci 
a~idllă p.:mtru raspimdirea interesului faţă de 
şcoală; Iprin org-an u 1 oficios. pe oare abia do-l mai 
('etim 11oi. se poate orienta şi însufleţi învătăto
rillwa asupra unor anumite chestiuni de şcoală: 
() fi) (i!1eă în:.'lă, mai vertiginoasă, o propag.anrlă 
tnai larg sim(ită 8e poate duce la indeplinire nu
mai prin presa CQmună'. Pun 'Presa mai [presus 

In Constantinopol se susţine şt.irea că . of·(,.îlt . toate .eel~k1!tc mij]oaec dc. EroP~ţran?~ 
· , . '. 'd" ~ d ., b , . .l I llilIuntnc. AZI caud gazeta cow-<>e Şl ţilraIlll, aICl trctl,(ttn ole f pitCe, IIlcepute c a'nl 11.'hM.lO- t I ~ . t . "1 . ~ 

" • . ). f(' me şa ne In oarecm prlVlr1 e ŞI sa ne ac apa-
r~Jl rus (UU'JCO~, au eşuat. 1 oa,rta~ il da~ rum (1 parte a presei rpentru trebuintde şcoalei. 
raHpllll~ catpg'one ambasadorulUi, ca pâna lJu;pă ce o.~tB recunoscut pâ11ă la evidentă că dăi
,(~C Halia nu retrage decret·ul do anexiune nuirea noastră pCa<'e"te plaiuri strrumoşoşti ca uni
. a] 'rripolitaniei, HU poate lua negocierile tate (>tn.lrll atîlrn~ nlLTJlai ş~ llumai dela cum T{)~ 
, 1 - ." ~ pllf(>a tmea TlIa.~ m C'ultura eu celelalte neamurt 
]TI v('( erea pacl1. . ~]' ~. d' d ~ ] 

· • v '., un prC1ma (lClllt.o:JJ'e. »1 un u-ne seama ca eu -
[n urma ~W('stUl raspuns ltaba şI-a ex- tura nLllrI.'l'i iprin şcoală se poate produce sÎ8tema-

primat rogn'>telc că încercările de pace n'au tie, - cari dintre moouJarile fiintei noa.utre Da
rellşlt, şi că în consecinţă e nevoită să por· tj,)n.'ilc ~ YIl putea subt-rage dela îndatoriril& 
nească acţ.iunea maritimă contra 'l\lrciei fntii de şcoalii ~ Când şcoala este insaş viaţa fiin

(.ei noal'1tre na1ionale, - care cOl"poraţiune de or
dlU po1itie, ori ~ll1tui"arl şi-ar putea justifica. ne
am<~t~ul in treburile Ş('ol)larc? Dela 1907 inooa.ci 
>5' d şi în~eput o eră nouu în viaţa şcoalei. E mai 
vin ~i mai d<t'8 wJusii. în p:reoeupatiile ziln'Îce. Se 
dovedeţtte de adevilrată zicala: "In tot răul şi 
('(n'a bine" şi înt.ors. Căci până aci .afa,ră de ziarele 
<1 .. i'lpecialitate, abia de looi scria cineva ei despre 
şcoală, tot aşa şi pe la, adunări publice ae discu
tau '<'9.W de t.oate, .proble.mcle 'Politice. şi nepoti
ti0C, dar f.1coa1!3. ~i bietul uaacăI în sfera Jor negu
l'OR8ă rărnâneau un tă.rfwl nocunos0Ut. 

'H 11 ro pe il e. 

J>e-odată cu ,weastă ştire se dosminte 
'intervenţia Monarhiei noastre la Constan
tinopol. Jn comunicatul ministrului de ex· 
tf:1rne se spune, că Monarhia noastră n'a 
intervenit niei odată în tot cursuJ conflic-

'" lllJui. 
~ SuzeranHatea Sultanului. 

M ah m UD jXlf<!. fost uJ m in ist1"u al marine-i 
Jur('e a ,~o8it ie.ri l,{l }j6rlin de unde va merge la 
V ';.P1la, A 're îtIMl.rc/'nart>.a ca să prede.a S uv e.ran ilor 
,celor două. ţărI: ,w:risO'l'ile autografe ale Sultanu.lui. 
In ace,~te 8ci.~ori Sultanul Muză Ital'i-a că 'În ~c-

,ţimH?O f.';' ('onlro Turciei calt4 dreptul ~nternaţio
nal. Te'rmină cu dU'lara.ţ·i.a. că Poarta este apti. 
-cafă să i,n cheie pacea., dar o.cea..~ta nu o poate face 
.deClî! nu.mai men(iruindu-rti. stlveranitate,a eM'UpNJ 

T ri poli.f.Qfnie,i. 

Spre Darda21ele. 

.In em-cul"ile polit.ice dinZ\:mstantinopol se 
<{.:rade că lt.aJia n'a renunţat la gândlll unei ac
ţiuni maritime, oontr>a Tmcioi (l1i'ropen(>_ Se a~~ 
teapt.ă chiar în curind apaT iţia flotei i~liene în 
faţa j.n,~ulclor din :Marea Egeică, pe oorile va 
bloca. N u·i e i'Il1poaibilă nici p!'eSupuneraa <:la 

flota 1 tali.ei să atace tot~ forW'l'eţele turce.~ti .
din DaroaRcle. }~aţă de aceste posibilităţi Turcia 
se pr(>.găteşt~. 

Noui ciocniri. 
Din Ji:,t ibar se eomur/'/.Ca: La 28 cor. s' a dat 

"'" straşn ieă luptă dt, artilerie intre trupele duş
'mane. L'lând partp. şi arii-Ieria de pe va,se. Turco
Arabii (vu fost siliţi să predea trei forfăreţe şi .~ă 

,se rdraqă. Pieroe.re4 lot" e de 260 răniţi şi. 80 
morţi .. Lângă Ai.nzara au avut însă şi ei parte de 
il v~·dor·ie a.~1J,pra /I,{},l·ienilor, cari au lă.'1at pe 

• ,dJ;mpulde ră~boi600 morţi ş-i răniţl~. T1'upele 
tttrr8 88 află liingă Dsethic şi a.şteaptă Msirea 
,.qUOT noui. 

AnrHa ''Pentru Turcia. 
Din Con.~tant,i"i()pol .'1e anunţă că gut'p;rn1tl 

Angliei a a..~i'.gtlrat Poarta căt'G face tot posi~iilul 
"CCI ,ţă împiedue acţiunea 'maritimă a Iniei contra 
TW'ciei eu.ropene. 

Masacru Arabilor. 

Depumtul De }'olioo tel{'"grafiază ziarului 
. ,Giornale d' hal ia" ul'mÎitmrrele din Trip(}Iis: "T n 
Honne am avut o surpl'iză infiorătoare. lntr'o 
't'urte am dat de o {:1'u,mooă de ~I\a!vre a sold .. ,i- • 

La !8K]unaTC'll .de protestara contra legei şcolare 
t'inută in Arad, 'acum patru ani, oratorii se în
trceeim a-şi c."Ţl'Une 'Pi'ireririle &'Iupra şcO'alei. 1>u
bJie im(',ns din toato <păturile nO!llitresocide. 
:Eru:m şi n<)i la ~pat(.'Je orat.orului care des-voIta 
într' o fee-rid ]UlTI1ins starea şcoalei şi învăţătoru
lui, fădmdll·ne singur d<:'claraţia.: .,Că precum 
ant~rii no~triau fost susţinuţi de popor cu 
onu, k'lPte, pui~i <'Upli de mălai - ~a V'()Iffi tră.i 
şi de aci înainte" -lProtcstând SUB şi tare oontNl 

ori ('îin~i înbunătăţiri. Iar muItimoa. din ca.re şi 
noi fncom parte striga: .. aşa·i, ~a-j, trăiască t" 

"SU ne ierte CNul. dar totu~e prea. mult, căci 
singux învăţătorul purtătorul da lumină să ;ră
:miinii OrJre în ('ăhUlile trecutului Întunecos? Dacă 
d\!. <,eilalt.i cărturari vă plu<..'(l a vă legâ.na in de
liciile şi tot (,(l!I'nfort:u] culturei moderne po noi ne 
puneţi sub ooroe., hid flă vedem strălucirea voa-. 
stră! VJai("'j] &pintccă înălţimile văzduhului, nu
mai noi f<ă ,nu8iruţim curentul vremii. De(!i în
.ţ('Jţ5gem până la un loc temeiul acelor vorbe, 111. 

faec Îl:UIă aşa aberaţie dela realitate nu o <lonce-' 
dcUl nimănui rlcciit door ea lioontă !poetică. 

1n clipa a{'easta s'a putut crea o ialşă opinie 
Phl.Jică şi caracterul dela 00'IaŞ nu ne mM înteloge· 
durerile. Pentru erearoo unei opj'nii reale ~i dea
voharoa int€'N'!mlui -goneral fată de ;coaJă În
telcg' ou rostul nORt1"U în presă. Să se rootflllec9. 
neÎnf'{'taf, nu.meJcacCMOl'8 in gazetă la .adunări 
rpllh1i('o în parlament, în jur de m'6..~e albe, unde 
"tan im.prt"jmuiţi cei alt'.şi .ai neamului, pretutin
dfmi şi eu fiecare ocaziunc amintiţi şi de biata 
ş,'oaJlL Să pătTundă in conştiinţa tuturor nepre
tuita ci ''lltIoarc, Nu cerem minuni.,(lar voţi vedea 
d"O:llStril cu RufJetul omcnefIC po...".ooe a~tfol do as
('unzÎşurl nnde dacă veţi ştii pătrund(\ într'adevăr 
îl ~tăpân('~ti Rprc a ,produ~ minuni. Strălucirea. 
de rliamant, II 11li 8trm0Scu ('fttil '\'reme v'a licărit 
În umbră. Când :înl'iă m~1l'('!l primejdie Il Şto'Olllei 
('ta trimi~ă de pe hnz:l pe buză tot mai ameninţă
toare, eând Rrordurile ,.ibrnu tot mai dureroa. I 

inima acestui om trcsărit, i-au atins 1»19 _ai ' 
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gillg'aşe şi ascunse strune ale sufletului -ei iată-l 
măreţ înd:reptând.u-ţli privirile spre aooastă vale 
a plângerilor împărţind cu o dărnicie împări
tească din bunurile sa]e celor năcăjiţi. A prodtUt 
atâta invionare în sufletele noastre, atâta îni:1.
ţarc m(lt\8,Iă această prV\'identialll mână, căci la 
noi hanul aro înd{Jit preţ. Neamul acesta mai 
l8.l'C mulţi şi fiooare am putea fi un mi-e Stroe5Ca_ 
In mare parta rezultatele 'a.gitaţiei prin preei 
sunt :r.idirile frulU<>!lSC, în frunte· Cu monumentala 
şcoală dela Caţa. Inbunătătil'ca sorţii nOlll."tre tot 
nwnai inacoot chip () ,putem aştetpa. Indrepli
tirea noastră Ia ranguJ de cl~iSă intdigBnţă pria 
aeeasta ee doYedeşte. In chestia de şcoală, nia 
d.ud să nu fie silit a ~crie gazetarul de profellie 
la ma..~ din redactie, ori în fundul de cana:pea. CIi 
noi de acolo din atmosfera prăfoasă, :a odăi de m
vă tămun t. 

Cuvântul nostru va fi mai competent. Reu
niunca nu poate avea legătură directă dec:it OII 

oTganul său oficios, dar lărgir1(Ju-şi sfera de acti
VItate prin materialul ce~l voi inclica în capitolul 
următor, intcn,,"ul general al învătătorimei CTeI

dud {.utli de noile <probleme, fiecare îşi V'a. adUl. 
părerile sale ~i prin ceJokd te reviste şi ziare. Vom 
privi cu dragostc la acel ziar, {'are îşi va păstra 
permanent rubrica şcoahă. Vom .'itărui ca to118 
zia'rele să facă aceasta, iar din parte-ne le .. ora 
sprijini ii Cu sorisul nostru. 

Un nou dEspArt8mAntai "Astrei" • 
- Corespondenţă epeci.ală. -

In 26 NieIliVl'ie u.e. ~'Il1 inaugurat noul &.
părţămâ.nt al "Asoc:iaţiunii" în Boolean. 6! de _
muue aparţin aC«ltuiJespărţ.ămiint, oomune .aN 
toate aşteaptă focul încăIziror al culturii romi
mâne;.ti. Ogar inţ.elenit, etar sol bun şi aeemibit 
pontru .sămânţa cu1tmii. O muncă sistematici 
a oamenilor p~i în frun1ea daspărţ.ămâ..ntullii 
are să ne aducă roade îmbelşugate, iar Beclea
nul trobuie să dovie un centru. pronunţat TOmi~ 
Ut§IC. Intrăm d<'Ci eu cele mai bune speranţe ,. 
luptă cu iutunel'ecul, ooap38ă cele 62 de comune 
româneşti <lin jurul Becleamului. Comitetul cer
cu-al ales aeum ne dă toată garanţa în privinţa .
eeaBta. Sunt toţi oameni harnici şi ·destoi,nici, ~ 
pl'~gătiri frumoase, cu zol şi devotament pentru 
cauză, cari prin programul de muncă, desfăşurat 
de noul direcror al despăJ'tămiÎ.ntuJui l'n adrmal'9l 
d~ ronstitu ire, ne pun in perspootivă lu0ru.7i ta
sufloţi~e. 

Adunarea de OO1lstituiTS s'a ţinut in looahl. 
şcoalei g:reoo-carohce romÎlnerŞti din 100 la orele 
1 ~i jum. p. m.Delegat-ul central d. advooat diR 
Dej Dr. Liviu Y~a prin o avântată şi că1duro_ 
cuvântare salum pe cei prezenţi şi schiţează m.
dul de luerare şi mijloaoole activităţii "Aeoeia
ţiu.t1ei". Au fost frumoase şi insufleţit.oore .. -
Tintele dlui Dr. Yicşa şi n'au rămas neinţeleea 
de ţăranii adunaţi la aooast5 săTbMoan, 
, Comitetul cercual s'a compus fi ml()(hrl UJ'

mător: Diredor: Dr. Iulian Cbitul, m-adio t. 
Beclean; Membrii în comitet: Dt. Octaviu Pa
velea, Dr. AtiTel ruga, ·arlvocaţi În Boolean, T. 
dor OJtuţiu,protopop ro Diug şi Ioan Boteaa1 

proot În N uş:falău. 

S'au rhee.ris membri noi: 13 ordinari şi 18 .
jufători. S'a incasat suma de 156 COT. 

V rednică de rema'l'Cat e$;e V()rbi'l'El6 non"", 
"airectm. Dâ.n.Bul ne-a z:ugrăvit eu IDlJItă a.:rt.ă _
rea· inferioară culturală, in care se află };I'OPOl"..t 
rorriâD6'ro din ţinutul aee->Sta. A arătat în colori 
vii năoazuril~ ţăranului nostru şi a d.eefăştmtl 
un p1'ogra:tn de acţiune bogat şi ctlprinzăto .. 0-
vatii şi aprobări zgomotoase as răsplătit frumoa
sele ouvinte. 

l\v~ deci acum şi un oontru cultural romi
ncsc i,n orăşelnl Beclean. J,;a muncă de-~ 
domnilorprooţi şi învă~ători. Să sprijinim _
tiunea oomitetului cenmal şi să ne ţinem eu "i 
de -sfânta datorie a ne înscrie sub 8teagul eulta-~ 
rii româner;;ti de membrii ai "Asociaţiunii". C
altă oouiune roiu publica numele aool<Jl' ~ 
români şi intelectuali, on:ri ne intor. fTa-- fi 
!'Ifau dopar~ dQ BoopurilQ ),A~·'. Si ~ h_.. h . 
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INFORMA ŢII. 
A RAD, 30 Noemvre n. 1911. 

Documeut. om81l.,tl. 
lIiscarea. literarii a. celor 10 ani din urmă trebuie 

iii lie pentru toti RomAnii un titlu de mândrie. Stră-
4uinţele literaţilor şi publieiştilor noş.tri au urm5.rit 
aeelaş ideaJ sfânt: unitatea culturală a aeamalul ro
.anesc. 

.. Tribuna" a fost organul românesc clI.re nici cbia.r ln 
toiul IUlltelor cu wher;arii noştri unguri n'a pierdut 
din v~dere acest ideal ei a stăruit să se dea impor
tanta cuvenită şi chestiunilor culturale. 

"Aflăm că. -plediTei dlni Alex. Şt. V m'n(>-$~U 
i-se t'corne!O(', prin ;\md tot felul de comontarii, 
flp]'o a pr('yeni ori ce pervertire mai dopartC', 
dl\clarăm că (1 Al. !-;It. Verne-scu a fo,qt eoncediat. 
din redacţie din (',a,uza intcre>sclor ds.ale, oari îl 
N'Chiamii în Bucureşti. nad) n'ar fi obVBnit a
~este intcn'.."lc d .. Alt'x. Şt. Verneg01.1 hucuros al' 

fi stat mai dC'p;rrte in roda('.ţkl noastră, iar noi 
bu<mro>'l l'.a,m fi retimlt aieÎ. Am declarat de alt
fel şi în nUlllrtnd de iel,j că ('oI1ecdiarea dlui Ver
neseu nu )'l'a făeut pentru vr'nn motiv, eare <lU 

'Putea .~ăredu("ii on01·abilit.atl'a şi hărnicia de ga
,"-etar a dlui V {'rJl~(,lI ori stimal noa.stră 00 o :llvem 
şi ru;tăzi p«ntrn dÎln~lll". 

_ Moartea tragică alui Lafargue. Din Puri.s 
"c Rl11lUti't: Fost1ll c!r-PU1.'lt l'locia li,;t Pa,ul T"af'lr
gae, giTlCI'rJ" 111i Karl Marx, <a otrăvit cu clia
nmrii de potn;:.1l1, fiind am{'ninţat de paralizl{l. 

f'otia lui lwyoind "ă rllrui'tic 1'1ngură, ,,'.a sinu
ciR şi {'<1. 

TJufargn-c ~'l;vea HJproa\pc 70 de alli, }] era tra
dw .. ăt{lnU .,0ILpituJllhli" şi fondatorul marxÎlSmu
lui fran~{'z. E {'clebrit polemica lui cu Spcncer 
despre ,,!tobia şi socialismul". 

T~afa:rg-llc u ,aYllt numeroase rro{~{'se şi a fost 
în din,r.se rînduri condallUl.a,t. Se a11lint~te, În-

dcm!ocbi, l'lcnll'laţifYna]ul proces al afacerii d.flla. 
:Fourmies, ci'md LaJungue, flrf'ândn-şÎ manifestul 
eJe('forflil din în(~bi'Roar(', fu ales deputa,t. In a
cret proe('s el a fost alpărat de ~IjJlerand, care a 
intrat ta1poi în partidul &winlist. 

Avem mâ.ngii.ie.rea. că. străduinţ(?le literaţilor şi JlU

r.liciştilor noştri n'au ră.ma.'! zada.rnice. :\ zi, limba lru
~oasă in care a scris Eminescu şi în care scriu Coş
buc. Caragiale, Vlahutii. ~i ceilalti mari scriitori din 
ll.egatul României - esto scri~ii. şi la noi aproape tot 
'ltât de bine ca şi În ţara. fraţilor noştri liberi. 

Â vem, însă., durerea. să spunem că se găsesc şi În 
~mul nostru oameni cari să-şi bată joc de această 
limbă. D('unăzi. la adunarea poporală dela Săini, d. Dr. 
Aurel Nyi1yan a găsit de cuviinţă să. bat.iocoreasc1i 
această limbă. numind-o .,jargonul de pe Brettere", iar 
in numărult de azi al "Românului", d. Dr. Iustin 
lIa.rşieu lşi bate jor, adresâ.ndu-ne "româneasca noa· 
stră'" următoarele rînduri pline de .. spirit": 

Şi acum CII. să mă întcleg-eţi toti Iimbiştii, reto
Jlicianii şi gralllatieii din jurul "Tribunei", vii. spun 
in româ.neasra dumneavoastră: Me şeri! ~u vă. eşo
laţi, r.ăd matrapazlicurile dv. toate ies la .iveaIă, A
laşati-\'ă la un scop nobil! Deg.ajati-vii. şi deba.ra
sati-vă tie mangrisme, mesgieur~! M'ati apersevat?" 
Pentru ace.şti domni toate străduinţele noastre cul

tarale -'lunt tot atâtea prillljuri de a ri<le ei limba 
kamoasii. alui Coşbuc. Caragiale, Vlahută - ,Jargon" ... 

Ce zici, dl~ GOTlm, la această. întelegere "autori
_tă" a rosturilor noastre culturale? 

- C. Dissescu comandor al legi anei de onoare. 
Din BU'l"-llr~ti nÎ-$ 8(~rie: In urma prapunerei 
c:Urectc a ministrului de ext(\rnc al Franţei, preşe
dintele republicei franceze, d. Fallieres, a eonferit 
dlui C. D i 8.'1 e se 11, Ţlrin decretul din 23 Octom
.rie, inalta demnitate de comandor oal Legiunci 
Ce on-oare. 

Luni dimineata însă~ Excolenţa Sa d. BlondeI, 
ministru1 :Farnţei in Bucureşti, a remis dlui Dis
.eseu insemnele înaltei decoraţiuni. 

- D. Verne~u şi "Românul". Sub titlul ,.,Re
eacţionale", organul :autoMzat scrie în numărul 
său de azi: 

T~eOD Tol.tol. 

v 

IlASBOIU ŞI r ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C. Corbul. 

(Urmare). 

Inainte de plecarea. sa. prinţul Andrei so <!Inse să'ei 
udă fiul. El il aşezi pe genunchii lui şi incepu să-i 

.ove8te-a~că basmul lui .. Barbă Albastrtl.'" El nu se 
rlindea la drăgutul său copil ci la sine însuşi. El îşi 
lIete se.amă cu oroare că faptul de a. se despărti in 
lea.rti. de tatăl său nu-i producea nici o romuşcare. El 
1UI mai regăsea într'însul nici dragostea pentru fiul său, 
uagoste pe care !le silea s'o rooeştopte tinându'şi riul 
)le genunchi şi mângil.indu'l. El îei lăsă copilul din brate 
şi ioşi din ooae. 

- Te-ai hotărit să pleci, Andrei? n Întrebă -sora. lui. 
- Regret numai că nu'mi poţi urma şi tu pilda. 
- De ce'mi vorbeşti astfel, de ce v()rbeşti aşa in 

.jan de a pleca la acest răsboi blestemat; lăsâ.ndu'ţi 
~rintele &şa de bătrîn? D-şoara Bourîenne mi-a spus 
ei • intrebat de tine. 

Buzele printesei tremurară şi Iarrămi îi ţişnjră din 
.ehi. 

Prinţul Andr(lj intoarse capul În altă parte ei ÎncejJu 
a se preumbla prin odae. 

- Doamne! Doamne! cjÎnd te gâ.nde~ti că astfel de 
.1lHtăţi pot pricinui nefericirea. oamenilor! e~c.Iamă 

... 1 cu o furie care o înspăîm!intă. pe printesa Maria.. Ea 
llltelese cii el se gândea nu numai la d-6oara Bourienne, 
.i la omul ca.re-i nimicille propria-i Jericire. 

- Nltică psihologie. Cunoşteam lin tip pe străzile 

Bncurestilor, un biet n('nofo('it, rare măsura rât e 7.iua 
trotuarul De lâ.ngă rafl'Ill'fiUa "Boul4"vard". Trecea cu 
paşi tremură tori printrr oameni şi se opre-a din cand 
in când, arullcând priviri bolnave de idiot asupra 
i:(>.lor cari îl priveau cu milă ori cu desgust. Să te Ci 
[{'rit Dumnf'zeu să-I priv('şti mai stăruitor în fată! 

Se supăra. ri~rb('a de miîuie şi i8bucnM Într'un clocot 
de Înjurături: 

D('k~ aparitia lui .Tallr('s În mişcarea socia
lj;:;tă. rolul lui Lltfiarg1H' ~{'iizu uw.rcu, 

La~arţ.rue 8'la nll.E'C'ut la Cuba, din părinţi fran- ~ ... 
IcezÎ, Bunicole lni Brau ll,llll negrosă şi ccealaltă 
indiană, ia,r bunicul (hlpă tlată evreu. 

- Ce te uiti la mine? Tmberilule, stupidule, idio
tulel! 

Si numai in de astea te ţinM până îţi reuşoa să 

t(' str('cori la colţul străzii pe l.lngă librăria Alcah.y. 
Şi atun('i il mai auziai în urmă cum bolboroseşte În 
Curia lui de om b(.IJlD.v. I-g{' ţJărea lui, săracu, de alt
fel cu toat." dreptatea, că ori care trecător, privindu-l, 
îşi zice: Să.rmftuul idiot, siirmauul imbecil! 

Ei, acum ('hJO s'ar fi supărat pentru injuriile lui? 
Jlîde-a. lumea în urma ta şi tu îti vedeai mai departe 
de drum, încercund un ad:tnc sentiment de milă. A te 
fi suparat Ile el, ar fi Însemnat să te 9upr>ri pe bou că 
DU trage În jUg, pC' t'al că e nă;răvaş, pe creeri că nu 
ştiu să g{lDd('a~eă. Insulta so preface in adevărată in
~lIHă num.ai elind ea iţi vine dela un om c-onşti'f'nt şi 

valoarea intl.'lig('Iltii tale IlU so măsoară eu barome
trul îu care, ÎII loc de argint "iu, eircnlă sucurile pu
tUfoaS€ secfptionat>e din gunoiul de care pomenea. mai 
zilele trl'eute d, ~. Iorga cu atâta competentă. 

Ori ce zici "gig,uitule" din numărul de astăzi al or
ganului autorizat, ca.re fari pe un membru al redacţiei 
noastre: imbecil, zeyzec etc.? .. 

.Nu-i aşa? ... -8. 

- Deputatul şi. a depus mandatul. Din Ccr
năuti ni so scrie: .D. Dr. Florea I"1llPu, în urma 
crizei băncilor populare român(\,<rti, a domisionat 
din demnitatoa de deplltat în dieta; şi din preşe
dinţia băncei tărc.i. 

Se ştie că 1.1 alegerile dietale din Martie, 
Dr.-ul I~llup a obţinut mtmtti cu mare greutate 
mandatul (',ontradIui Grigol"'Ovici, ca.re a obţin-It 
multe voturi. 

- Răscoală ţărănească in Basarabia? Din 
Bu eu re.ş ti ni-se telp.grafiază: "lT ni'verf1lJl1" află 

din Ha8al'labi~ că în satul Cosrnc.şti nu d-eparto 
de Prut, /'l'lau întâmplat gra:\'e neorînduicli ur
mate de un mare măcel. 

M n.şt,l'nitori-i Vartic, Însotiti de reprezcntimţii 
autorităţ.ii jlldecator('!ţ'ti, de ing-ineri şi jandarmi, 
:a,lI n~ni în ,aC'cu l()('alitate flpre a fi p11şi în po
l!('8i't Ityerci lui Va:rtic. 

Ţăranii, înaTmati cu P11Şti, topoare şi ci-(}mcg~. , .. . ~., . 
8 au (1)1]8 Şl auuelS pe lin mgmer Şl pe un Jan-
darm, riinincl pc alţii şi 'au pus pc goană autori
tat(~a, 

După puţi ntimp, a intorvcnit. armata care a 
operat 75 de arestări, 

Amătnunte m:a.i C'.omplcte hp.'I('IR('. 

- Foamete În Rusia. Din Petcrnburg se te
!(>grllfiJ<lză: Foametea care a isbllcnit în regiu
nile riului Volţra,se întinde ingrozitor. Aju
toarele t.rjmi~e de guvern au sosit prea tîrziu 
sau n':au fa..~t. lmpă:rtite la timp. Printre popu1a
ţ.i!l dela ţ,ară h:1ntuie <nI mare furie tifosul foo
meh'i şi zilnic mOT \<;utc de inşi . 

fn IDllJte ~at{l ,qe petree srcne mişcătoare: 1..0" ~ 
('"uit<lrii se duc la biserică unde-şi fac ultima n(.; ~ 
r.:ăciune şi apoi se înapoi;aIZă a0asă aşteptârul·:;.Î 
resemnati moartea. 

- Pentru ziuaa numelui.. ProtopresbiteruJ 
Galacteon ~agihl, 8$ooor oonsistorial în Sibiiu, 
răRCuJnpărînd ffJicită:rile din prilejul onomasti
cci sale, a diiruit 10 (',of, la fondul "Darurilor d6' 
Crăciuul" al "Rc1lllliunei sodalilor romfmi din 

~~=====. __ .. ___ .. ___ . ___ ~ _._. __ !2SD!L_ -' ~ ______ ~_. __ ... _ . __ ~_~_~_=====:S 

Ea ii atinse cotul cu mâna şi pri'findo'l eu ochii ei 
tari împriiştÎoau raze printre la..crămi, ti zise: 

- An1:lr{'i, te inteleg', dar te implor să nu crezi că. 

răul vine dela ollJIwni. OlLJIlenii nu SlUlt decât unelt ~le 
lui Dunmez~u. 

Ea privi deasupra capului fratelui ei. ca şi cum 
ar fi privit nn portrl't scump. 

- El ne trimite durerea, iar DU oamenii. DlI.că cre,;i 
pe cineva vinovat fată do tine, uită şi ia.rtă. Noi n'a
vem dreptul de a pedepsi. Fă cum îţi spun şi Te! cu
noaste bucuria iertării. 

- Dacă aş fi femee, aşa. a.ş face. lfarÎo. căci iertarea, 
e o yirtute femeească. Dar bărbatul mi trebue şi nu 
p oa.te să ierte. 

VII. 

Inainte de a se începe campania, Rostoff pnml o 
scrisoare care-i anunta pe scurt boala Nata.şei şi rup
tura ei c.u printul Andrei. pentrucă diî.nsa nu voia să 
se căsătorească cu el. 

In acela.ş timp părintii lui îl rugau să'şi ceară. re
tragerea şi să se Întoarcă aca.să. Nicolae care n'avea nici 
măcar dorinta de a'şi cere un concediu, 8crise părinţi
lor săi că regreta amarnic boala Nat~ei şi ruperea. 
logodnei ei, şi că el va face tot c('~i Ta sta in putiută 
spre a le împlini dorintele. In acela.ş timp scrise ei 
Soniei: 

"Adorabilă amică a. sufletului meu t Singura onoare 
mă poate opri de a. mă reîntoarce lâ.ngă tine, da.r acum, 
la ÎIlc(>putul campaniei, m'aşi simti llecinstit fa.tă lie 
camarazii mei şi de mine, dacă aş prefera proprî..a. mea. 
fericire datoriei şi iubirei de patrie. Da.ta acea.sta. îIliă 
" cea din urmă oară când ne deilpiriim. Crede-mă d. 

de în.cla.tă ce se. va slâ.rşi rii.~boitll şi d.:1că voi mai trăi~ 
voi Dărăsi totul şi voi sbura ciitră tine pentru a ts' 
stringe la peptnl meu arzător". 

In adevăr, numai campania ce se ÎnceDe.a. îl împie
dl'case pe Rost-oU de a se reintoarce la Moscova spre· 
a. se căsători cu Sonia.· 

Toamna. eu vâIlătoarrul:', iarna cu masca.radele şi 

amaruI lui pentru Bonia ii deschiseră o perspectivă 

<le lueruri pe cari nu le cunoscuse altădată, dar r.:ari 
acum îl seduc-eau: o sotie eX<'el~ntă, copii, câ.ni buni 
de vâ.nătoare, iepuri imouşcati, ţara, vednH, viata de 
provincie, iată. ce'mi trebuie - îşi zicea el. 

Du risboiul se declarase şi fu nevoit să rămâe la. 
regiment. Si deoarece datoria lui era. acol(l, Nicolae
Rostoff, conform caracterului său, era mulţămit de 
viata pe care o duc-e.a la regiment şi pe care ştia. s'o< 
Cacil. cât mai plăcută. 

Când se Întorsese din concediu, ·camarazii săi îl pri
miseră cu bratele deschi8e. Apoi fu trimis la reIlloată 
şi el aduse din Rusia-Mică o multime de cai excelenti 
cari îi inveseleau inima şi Ilentru cari superiorii lui îl 
felicitară. In lipsa lui, fusese avansat căpitan şi când 
regimentul fu iar pe picior de riisboi, i-se de te voohiul 
său escadron. Campania începută. regimentul său fu 
trimis în Polonia. şi solda. ii fu indoitii; ofiţeri noi, noi 
soldati şi cai nm sosiră la regiment şi cu toţii arătau 

acea veselie şi voe bună care se remarcă la. înce])utul 
oricărei c.ampanii. 

Rostoff işi dete seamă de !lit\1Eltiunea lui ava.nta~ 
joasă şi se consa-cra cu bucurie intereselor vieţei mili
tare, cu toate că etia că mai curînd NU mai târzia 
o Ta părăsi. 

-
c 
cu 
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Sîbiiu". Pentru prînoo aduce sincere multumIt. 
în numele oomitetului: V. Tordii,ianu) prel:ideni. 

x Odon Lencz, directorul şcoalei superioare 
de mooerii din Buda-pesta a seris în 1896 ~u priIe
;u1 mileniulul, referitor la fabricatiile frmei mele 
~rmătOlarele: "Fabriea <le maţ\ini 1tLajerszky Bar
llabli.s este lIDn dintre ('ele mai Însemnate fabrici 
din provincie care merită o a'Prcciare deosebită. 
Maşinile /principale sunt cele pentru fabricarea 
oleillJui, 'Precum, prefiSC de ruei ('u 'apăsare de 
,Gpli, morişti pentru măcinatul scminţl'lor, ma~ini 
d(: s~parat prnjitoare ş. a. Atentie 'mai mare meritI 
ŢlTe.~seJe d€ apă, cari sunt foarte de ''Preferit a.lwr 
f<'lbrieaţii, având o c01l!.'ititutie simplă. Au f08t 
premiate la 1885 în Budapcllta, 1896 Budapesta, 
1903 Cluj, 1906 Buoureşti, 1907 la Cinci-BiecricL 

~ Cei ce dore-sc să-si comande haine din Cluj, tn 
preţ ieftin şi croiali modernă să se adreM\Ze eroito .. 

. .Jriei Katz ~i Mendel. Piata regelui Mathia, care sti la 
dispozitia Ono Public cu llOgat asortiment tn haine de 
bărbati şj copii. 

x Dr. Kerfesz Seminar juridic, Cluj, 
Monstori ut 16. Pregăteşte foarte con~ 
ştienţios, în timp scurt şi în condiţii favo
rabile pentru examene fundamenta.le, exa,
mene de stat, rigoroase în ştiinţele de etat 
şi juridice. La cerere dă infonnaţii gt'a~ 
tuite! 

c.4 

BIBLIOGRAFII. 
La Librăria "Tribuui" ee află .e duul 

Calendare pe anul 1912 
Calendarul Lumea Ilustrat~ a 1.5' + 2. liL 
porw. Recomandat 45 fiI. 
~Posnaşul" calendar umoristic ilustrat pe anul 

1912, de E. Borda â 60 fil., pOfto 10 fU. 
.Calendarul Săteanuluitr â 30 fi!., porto 10 fiI. 
• Amicul Poporului" â 70 fi1., porto 10 fiI. 
MCalendarul iubilar al Poporului român" A 40 

fileri, prrto 10 fiI. 
~alendarul diecezan" cu sematism SO fii., fără 

1ematism 30 fi!., POfto 10 fii. 
~. 

Poşta Administraţiei. 

:UoÎse Popovleiu, &ghiş.te. Am primit 14: cor. 
a~mament pe sem. II. 1911. 

Dr. Nicolae Zigre, Ol"adea-ma'l"e. Am prImIt 
28 cor. abomament pe amI} 1911. 

Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
.,Trihuna" institut tipografic, Nichin şi cons. 

REISl MIKSA 
FABRICA DE 

DBILE 
in 

BEKESCSABA--NACYVÂRAO 
Andrâssy-ut 41-43 .. Rakoczi-ut 14. 

(Lingă ~Apolloc). 

Caut un practicant 
cu plată începătoare şi pe lângă aplicare 
momentană. - A se adresa: 

Weber, ban kbizomănyi iroda, 
Vihigos. 

- , .. )~ 
•. TJtIBnMA~ 

"ECONOMUL" 
institut de credit şi economii, Cluj. 

... -...- ........... -
CONCURS. 

Direcţiunea »ECONOMULUI« publică 
concurs pentru nou creatul post de 

re,ilor~aaronom 
cu misiunea de a revizui însoţiriIe de credit 
şi împrumuturile dela sate şi cu îndatorirea 
de a conduce acţiunea agrară a institutulUI 
în centru şi de a organiza tovărăşii econo
mice, cursuri pentru analfabeţi şi conferinţe 
agricole la ţară. - Aplicarea va urma in· 
terimal pe un an de probă. 

Oferenţii vor binevoi a-şi Înainta ofertele 
dimpreună cu actele de legitimare şi con· 
diţiile de retribuire la cari reflectează, cel 
mult până la 15 Decembrie 1911 st. n. 

CI uj, 29 Novembrie 1911, 

Direcţiunea »Economului«. 

----.------------------------------
VINURI 
vecb.i şi J1o~1.i de vându.t. 

Adresativă cu toată rncrederea la proprietarul 
de vii din Şiria (Vilâgos) Petru Benea, căci Vă 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lângă 
preţurile cele mai moderate. 

Vinuri vechi: Vin alb K -'68 litru. 
RizJing -'70. Roşu -'94. 

Vinuri din anul 1910: Carbenet alb 
K -'70 litru. ŞiUer K -'54. Rizling K -·56. 
Rizling şi Ruje amestecat K -'52 litru, 

Vin din anul \911 K -'48 litru. 
Vinul să expedează cu rambursă dela· 50 litri 

in SUs sub ingrijirea mea proprie. 

Vase dau imprumut pe timp de doauă luni 

Pentru calitatea vinului garantez. 

Pc:t"ru BeDea 
propr. şi neg. de vinuri 

Vi1â.g08 (Arad nJ.) 

, .. ,., 

Ministerul de finanţelor. 
Olrectlunea ComptabUitAtel Oenerale 

a Ss.atulul ,. a Datoriei Publice. 
Datoria Publici. 

=============-===-~-=.~===-=-===~ 
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Publica,ţiune. 
A 45· a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 

4°10 amortibilă din 1889, împrumutul 
de Lei 50,000.000 se va efectua in ziua 
de 2/15 Oecemvrie 1911, la ora 10 
dimineaţa in sala specială a Ministerului de 
finanţe, conform dispoziţiunilor stabilite prin 
regulamentul publicat În li Monitorul Oficiale 
Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 

la această tragere se vor amortiza titluri 
pentru o valoare nominală de Lei 507.000 
in proporţia următoare: 

60 titluri de câte 5000 Lei 250.000 
206.000 

51.000 
206 » » » 1000 ~ 
102 li » » 5tiO» 

358 titluri in valoare nomi-
nală de Lei . . • . .. 507,O~0 

Publicul este rugat a asista la tragere 

• 

Direc10rul Comptabilităţii Gen. 
a Statului şi a Datoriei Publice, 

D. Vbrovlcf • 

Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri în gură, de 
aur, coroane, efeptuieşte 

QUIL REINHOLD 
DENTIST. 

pe lângă preţuri moderate şi garanţă 
LUOOŞ, STR. BONNĂCZ 11. 

• 

II 

1:======1 

Traian Turturean 
lăcătuş artistic şi de edificii 

Bistrită - BesLtercze. 
100/0 econom=e la comande 

de lucrări artistice. 

Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 

Itenţl'Une la cuptoa~e~e econ?mi~e 
li de bucătane vestIte In 

Transilvania. - Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 

• 
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~, ~ BI ~ \J •• '" ~ ~ ~ ), anarI1 ... ~ 
~ r·" precu,m: bo~~ri (muff) i 
~ tOCUrl de plC10are, -

~ Jachete, după croiu 
IQ englez şi francez, her-~ 

~
,.... letuieli cu lână, etc. ~ 

Reparări şi tranSfor-

1 t'Q mări bune şi ieftine 
,~ ţ se pot câştiga la ' 
~ N· 1 G .. j ~ ~ ~~~~ lCO ae rUlţ13, ~. 
~ ~~i blăna:t· ~, 
~ ':~{f~ Temesvar .Josefstadt'l~ 
~. '" ' ,~ , Hu_yadl.u.t 9. 

~~~\'!~~ 

De neintrecut! 

Spălătorie aranjată cu maşini e!ectrlce 
pentru curAţi rea chemlci .. hainelor, 
colorare şi spălarea fulgilor de perlnl. 

LUCZA JOZSEF 
Seghedin -Szeged, Laudon·utca 9. SI, 

Având sistem propriu de-a curăţi chemic şi 
a colora, sunt nefntrecut in meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan
tele, stofe de mobile şi covoare. Pierdelele 
le spăl cu mare grije. Pentru doliu colorez 
haine tn ftegru. Comandele le execut tndată 
cu mare acurateţă. Baltoane de piele le co· 

lorez In colori tnchise. 

.. TRIBUNA--

~ Hicolae BIDCil1 -+s 
~l'f,.8a.r' de zidiri şi rrlobile 

Devs. Str. Vasut "10 18. (('.asa proprie). 
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~~1iilZ' In atentia DomicuUorilor! 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
~Balkanska Caricae: (Regina bal
canului) ~i ~Kraljfca Bosneo: (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2-3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

pruni.~~Poama e foarte martt, esceptional de dulce şi 

I foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
r;And se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa
Qriearea ţuicei şi a sligoviţului. - Prunii mei nu 
suflU" de d.derea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 

Aduce cu ,rml Ta cunoştinţa an. pohlic d'o de regulă .a~te . soiuri. la eari in m}jlocul ver~i cade 
t . .. . t . ă 't t frunza, pncmumd strIcarea poamel. Acest SOI a fost 
?O '1 provin "'lJ~. că şI-a .provăza ŞI m II a e, premiat În diferite rânduri, cu premiul intâi din par-

heral de m~8ărtt cu pn~erl de muncI. eorespun tea guvernului. A fost premiat la expozitia milenară din 
zltoare cermţelor' de aZl.. . .• . Budapesta 1896 şi la expozitia din Viena 1597 cu me-

Primeşte tutfe]n de Jucrlll'l pentru zidm ŞI dalie de aur, la expoziţia internationali din Paris 1900 
mobile, precum şi reparări cu preţuri con 7enabile cu medalie de argint ş.i in fme la expoziţia regnkolar~ 
şi pela.ngl serviciu prompt şi conştiî.nţiolJ. . din Bosnia şi Erţei!'0vina ţinu~ă la Saraj~vo iarăşi c~ 

Mare magaz.in de tot felul de mobtle pregătite medalie de aur. - Pentru calltatea prumlor garantez., 
din materialul cal mai excelent usoat dela cele !!Iiava. T. K.Q.Jdh.~, 
mai simple Il ~nt. la cele mai IUIoase. mare proprietar în Brecka, Bosnia. 

li IR iN G HENRI CH I rJLS,!~~nd8~~~~'SC~~~ă~! ~ml~ 
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fabrică de unelte pentru ciobotari 
Ujpest, Lorincz-u. 50. .. 

'~ 
-.. 

~ ~~,"',>ţ-
:~'., 

I Bistriţli, Fiiter 11· Langl Primlri,. 

Primeşte: curaţiri lucioase şi fine, curi· 
tire de trusouri, albituri de desupt, de masA 
şi albituri de p~t; perdele şi orice lucrări 
de branşa aceasta cu preturi foarte ieftine. 

Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfelul de haine pentru bărbllţi şi femel, 

Recomandă panto/arilor şi ciobo- pardesii şi jachete fAr! ale desface; apoi 
. I materii de mobile, perdele dantele şi altele 

tarilor precum şi pielartLor une te Execuţie promptA. Prfţuri foarte moderate. 

==d=e=br=a=n=ş=e,=c=a::lit=8::te=b=u:n=ă,=p=r=et=ur=i=1 -. I ~_I, moderate. - Comersanţilor se dă _ 
rabat. - Catalog gratuit şi francat. 

I~@W~~~~~~~~@W~~ 11 fi 
~ Am onoare a ad~ce la cun?ştin!a I BAUMANN ARt,OlD succesorul 
! °T~' yubbc, pC~ ţml-aGm aranN1at In ! LA H NI KAR o L Y , 

II fabrica budapestană de ca.se de ban~ 
Geileri si Schuller , 

ti lmlşoara, la a eorge r. 4.! :ta brican t de rrtO bi 'e. 

~ t le un mdodern t' te ~ Alba·Iulia, Piaţa Szent Istvăn Nr. 11. 

BU DAPBST 
Fabrica: IX., R ăkos·utca 4. Depozitul 

roul: V. Szecfi1enyi-u. 7. 
erului de agricultură, de 

orăşenesc ,i bi I a e ler en 18 le. I 
/QI. Practica mea veche mă dispenzează ~~ 
(1 de o mai amănuntă recomandare, ~ 
~ augurându·mi în schimb încrede- ~ 
;Qa rea în satisfacerea ori-cărei pre· I 
~ tenţii a pacienţilor. - Cu stimă: ~ 
~wqj G!l I M' I,!; ,. utz or, ~ ! dentist. ~ 

~~~~*-!~~~~~~~~I 

Liferantii minist 
honvezi, căilor fe 

~ 

III· "Ii 
IL- lJ li[ 
1/ ,......- I( 

. [g] 

rate ungare ~I al poştelor. 

Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
foculUI şi spargeri. 
]or, casse pancelate 
pentru păstrarea do-

cumentelor • 
Catalog gratuit şi 

franco. 
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~f-====Je===rh==an="1l=S=~a;1=:be=1=-1 I ~ " Mare depozit de cuptoare. 1" 
strungărie artistică aranjată pe puteJ 

de maşini În 
Braşov, Strada Lungă No 45. 

Pregăteşte ,şi ţine 1n depozit dop~ri si pipe 
pentru bUţl, de cea mal bună cahtate, apoi 
dacuri. bile şi popice pentru biliard şi po. 
picărie precum şi totfelul de picioare pentra 
masă, pelângă preţurile cele mai moderate. 
Celor ce cumpără a douaori li-se dă rabat. 1 - Lucrări de ornament. -

t ~ I 

-----=----',--" 

Am onoare a aduce la cunoştinţa ono public, că in 
(Cluj) Koloszvăr, Monostori·u. 7, am desGhis un. 
ma,. majazin înregistrat şi provăzut cu cuptoare din 
ţară şi străinătate, unde se află În depozit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. 

Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu model, asigu
rind-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preţurile 
cele mai solide. 

Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebită stimă: 

Tamas, Jozsef, 
Kolozsvar. 

I 
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Mâjerszky Barnabâs 
fabricant de maşini 

in x~yif~egyhaza. 
f .. brichează după o experienţă bogată 

ca spl'cia11tate 

prese de o!ei mânate cu apă. 
Piua de olel, construcţie simplll ori 

compiicata PrAjitori de olei p:-ntru 
Îocă Zlfe cu abun ori foc. Teasc pentru 
sâmburi de bostan. Maşini pentru per
fecţionarea oleiului şi aranjamentul com· 
piect pentru fabricarea oltlului. Unelte 
de meliţat floarea soarelui, Ş 8. 

Exportul pAna acum in 237 uzine. 

1".I_.a~~g7!.UZU r' ..... a 
, . y 
li T kod' Te tve'rek Rf'comandămcomerCl-. ,.... o 1 S , anlilor, proprietarilor ~ 

de mori, agricultorilor 
şi măceiardor 

fabricGnţi de cumpene. cu m pe ne 1 e 
,HodmezQvasarhely, - Szeged, noastre. pregăt te din 

I Lânc-utca. Bokor-utca 10. (el mai bun material. 
, Cumpene, cântare de-
1 ------t cimale oin fier cU ba 
. fante de oţel, infradu

.~~~~ 

.~~~~~~ 
A ••• -

r~bilf', aUient f,eate. -
Pentru România life
răm şi neaufentijicate. 
ComercIanţilor le dăm 
rabat. - Catalog la 
cert re trimitem cu re- :: 

intoarcerea postei. ~ 
A : .•.• 

Distinsă la expozitia 
universală din Paris. 

'""Daw 4 • 

Szlezak ~ Laszl6 
fabric~. p. turnat clopote, accesorii 

de turnuri şi stativele lor 

Budapesta, frangepân~u. 77. 
(Casa proprie. lîngă staţiunea iramv. eleciric). 

Se recomandă pentru' executarea ori
căror lucrări d;n acest ram, ca turnarea 
de clopote noui şi vechi, pelângă ga
ranţie de mai mnlţi ani,cu coroană, de 
fier inventia mea.. Pregătesc'S t ati n e 
drepte şi plecate pentru clopote. 
Preliminare se trimit la 'Cerere gratis 
şi franco. - la dorinţă merge si in pro
vincie pe spesele propril.f.xecuţie solidă. 

.. 'w.a ..... awEl_ ••• , __ ...... 1I1 illtllllli'.&%lIi&'mi:ala_IBI ...... IIF~ __ •• _1Ii 

G :: . ------ . : :: . O 

N ici O damă să nu Întârzie aşi face 
costumele precum şi altă îmbrăcăminte pe stilul englez 
şi francez; pe cari le poate comanda la mine; garantez 
pentru chlc, lucru după journalelele cele mai nouă. 

lbI'.:i.'il~ Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt din 
loc, primesc şi două probe la zi. - Se poate co
manda şi prin poştă la cari dau insuşirile cele mai 
nrgente. Haine şi costul'he de doliu să fac în 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimă 

. l' George Rummel 
1,1 i~ croitor englezesc şi frantuzesc pentru dame. 

Nagyszeben, Str. Honterus ·Nr. 5. 

m==================-=-m 
Itzkovits Gerson, Budapesta, IX., 

St .... ada TOn:1pa.. No 14. 

Dulapu~i de ghiaţă la cari e necesară ghiaţă 
puţină, preparate pen
tru măsurarea vinului ti 
a berei, conducte la 
pregătirea berei şi pen
tru scurs, în preţuri mo
derate şi serviciu promt 
Intreprindere de accesorii 
la fabricarea zodei, sticle 
de Bohemia, sirup de 
smeură, lămâi şi ananas, 
alabastru şi praf de li
monadă ş. a. Comandde 
se efeptuiesc prompt şi 
cu preţuri convenabile. 

Edificare ieftină! 
Intrece ori-care edificare 

din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. S-5546. 
Se face prin prepararea în 
mod propriu al betonului, 
ori alte materii. 

Primesc totfelul de edi· ~ 
ficări, locuinţe, case de în
chiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri~ fântâni, poduri, canalizări, în· 
grădituri, trepte, padimentări de terasse, ~ acoperiş fa
cement, învălitori de cement 

In depozitul meu se găsesc felurite preparate de 
cernent, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru case, 
streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins Ş. a. - Preţuri curenie trimit gratuit. 

Iosif Sirrl.ics 
!ntreprindere de edificare cu beton, fa
bricant de obiecte de cement şi pierte. 

Nr. telefonului: 
246.' 

(Casa proprie) 

LUGOŞ~,· 
Str. Buziaş' 37. 
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Umrath & Comp. 
Budap.st, V., Y4cl-ktirut 60. 

lşi recomandă fabricaţiile sale şi anume: 
Locomotlye de dram de sine umblifoar. 

de 6, 8 şi 10 fi P. 
Lo'omobil. de 3-200 HP pentru scopuri eco-

nomice şi industriale., " 
Ma,ina de treetat (îmbIătit) cu putere de vapor, 

motorică, mînaj cu cai şi cu mâna; mai departe: plu
guri, grape, tăvăluguri, triore. 
Maşme de siimănat. ,1 Maşine de oosit şi seoerat. 
Vântarători. Zdrobitori de struguri. 
Batalie de curăţit porumb. I Prese de struguri. 
Tocători de paie şi nutreţ. I Morişche de urait. 
Maşina de tăiat sfecle. Pompe de fâ-ntâni şi 
Tumbe de stropit cu suc de gunoi în exeoutarea cea mai bună, 

el. p,-ef"rl "ultlel'ale l' cOlldiri'"'' fa,mra .. 
bile de 6of,,'re. 

Catalog de preturi românesc trimitem gratis şi franca. 
Core.pondenţA romAnA. 

... -........................................ . 
Liteti 

Sandor, 
colorator de geamuri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă. 

Buda pest, 
IV. Papnevelde·ntca 8., SZ. 

Lucrează artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă, 

dela cele mai simple până la 
cele mai complicate, cu pre
ţuri moderate. - Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.- , 
cat sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari şi ferestrile 
bisericei noui zidite din Szasz
Ujfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate În atelierul meu propriu. 

:11 

Peşte sărat, 1·11!i!S~-===rse:i -= . _ :~i~ b~ 0, e . 
-- cele mai solide ,i cele mal dupA modA -

din România şi Rusia, sosit cu vago- III j u V a e • i cal • 
nul, ofer privaţilor şi comercianţilor: atât pe bani gata, cât şi in rate pe lângă che-
Taranka, alb 100 kJg. 70 coroane, , ... , zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, lifereazl cea 
alte soiuri mai ieftine precum: De- I m.ai buni prăvălie in aceasta privinţi in 
reriea, mic şi mare, Saran, Car- intreagă U D g • r i • 

janea, MORUN tăiat, Somn tăiat, BRAUSWETTER JAliOS 
Somn mic şi mare. 

Expediţie zilnică În cant. mare şi mică orologÎ8r In SZEGED.' 
PETKOVITS i PAHTITS CATALOG cu 2000 chipuri se trimite GRATUIT. 

, Notez d. numai aceia vor primi catalogul gratuit cart D cer CII 

Ver.ecz, (F6-ter.) ~. provocare la darul Tribuna. (ad. .eria ci • cetit anun,ul In Trib.) 
I~~~=~~~~~=~~~:;.I ~'!tţil~fe:"iiiMi._ Corespondenţele le fac in limba maghiari. lermanl ,1 francezi. 

il' ~I! I 1I~~~!.IE5i==~5========:========:~=====--==:==i:=f==E-55E~========55====s~_I' 
" 

.~ ____ P_r_egli:ol1_t_i t.;.;e_in_a.;.;t.;;.el~fe.;;;.r;..;;u.;;.;.l_s.;;.;.4;;;.;:u;;;...!;p:.:.r.::0..t:".:..ri:.:u~. ___ B 
Oamele cari voiesc ii fie svelte, 

Încerce corsetele mele ~ Anton Juratsch, pant~~~r~~o:~~iJ 
ca 
~ Nagyszeben, Strada Reisper nr. 11. 
CI Recomandă in atentia ono public din Joc şi provincie 
lIS 
E pravalia sa de IncAltaminte 

-Q 

e 
o .. 
Q. 

= -u 
pregAtite fn atelierul slUt dupl ce· 'E 
rintele modei şi ortopedie', cu ~ 

-as .-.. 
preturi foarte moderate. CI} 

tJ -as 
~ Reparaturl execut ieftin f 

• ____ p __ f_e-!.t_u_ri_le.:-.:c:....,.e_!e::-...m=...a:.:,:l:-..;::m::.,:o:.,:d::.,:e:,:r..=a::.:te:.,;!:-___ a 

,Neuester Schnitl' 
necesare la costumele :. Princesc 

şi »Oirectoire«. 

COR-SETE 
după măsură, precum şi reparaturi 

se fac În acurateţă. 

Ousfav Zimmermann 
Sibiiu - N agyszeben, 

Grosser-Ring, 1. În etaj . 

6 
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