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Viena şi Budapesta. 
-. Românii ,i situaţia politici. -

A rad, 1 Martie n. 

Viaţ,a noastră publică în aoeşti doi ani 
din Ulmă este frământată, aproape exclu
.siv, de două, chestiuni de ce-a. mai mare im
porUmFt: chpstiunea re/onnelor 'militare 
şi chestiunea votului unil'el'sal. 'l'oate ce
lelalte chestiuni cari s'au adus în discuţie 
au agita.t spiritele numai in măsură mai 
mică sau au int,(>r~sat, în mod diroct, nu
mai anumite clase ale populaţiei. Aceste 
două chestiuni mari ating, lÎnsă, în mod di
rect interesele tuturor cla,solor şi rezolvi
rea lor va influe-nţa, în mod favorabil sau 
nefavorabil - potrivit felului de rozolvire 
- .'70mta tulumr popoarrlor din Un,q(lria. 

Amândouă elwstiunilo îşi aşt paptă 1'e
',t,ol\irea de mult şi pre()~llpă do mult, opi
'uia !publică. Dar tocmai fiindcă. rezolvirea 
lor, 'înir'un fel sau altul, determină direcţia 
in care :ya evolua acest stat poliglot - a-
,coastă. reooh-ire a fost amfmată până la li
mita oxtremă. posibilrl. Criza. parlanwntară 
.a celor 10 ani din urm(\. ('stE: in CP(l mai sh"În
<;6 lf'gi'itllri'i cu [t{'(','iif' două ehp':'Itillni, În cari 
IPOlibc.'D; ungureaţ;că caută. noui temelii 
pentru .asigurarea. egemoniei .rasel: ungn
-uşii. 

An-leninţal'ea gUVl?rl1ului baronului Fe
ie.vdry de-a. impune o reformă. e·ledoralrt 
democraticl1, a detcnni.nat opoziţia coaliaHl.. 
dUl 1906 să ro.11unţC' la "rezistenţa naţio
na.lă" şi Bil. primească. alcătuirea unui nou 
guvern coaliţ.ionist., În .11 cărui progTam 2& ___ 

T. '1)Jostoe,vscbl. 

.Din viata lai Blclu,in "'). 
:Da.!" să va po\"{\'i'tesc l'oluă Ha(~l1l:}in. M-au t.rimil' 

l-a Riga, ora.ş mare şi frumoR, eare ,n'a:re d~ât un 
('usur: proa mll1ţ.i ;nomţi. p-f': atunci eram un tâ
nă.r bine notat de şefii mf'l: purtam capela po 
'urooh<" şi-mi pctreooam tilllpH! plăcut. Fă~eam 
L'U ochiul nemvoaicelor. Una dintre ele, I,uieza, îmi 
plăeu mllk. Ea şi miitl1şă-ga errRll &păIătol'~e de 
lingeric fină, de ('ca mai fină. Bătrîna era 1) cat·j
c-attrră, Însă ay('a bani. La Snceput TIu făeeam alta 
decâ1. .să-i trec pe la ferO!'\tre, insii în curîn·d le
gai 'prietenie cu tână:!'a. Lniza \"o.rbca 
.bine rTh~te, sâ",âind puţ.in; era ferme<'ÎitL.al'e; 
nici odată n'am întâlnit altă fiinţă caTe să fie ca 
<lânsB. La inceput o luai cam rcpnde, îwo!ă ea-mi 
~ioo: ,,- Nu.,mi cere aceaf;ta, Saşa, vreau sfmi 
-pă9tr<'Z nevinovăţia, <-Al aă fiu o femeie nodnică 
de tine 1 " Şi nu făoea -alta decât să mă d{'l.",merde, 
rîzând ~a de limpede ... Era .foarte cul'uţi<'ă, nil·.i 
odată n'am întaInlit alta ca Idan.<m, vă spun drept. 
·Singurică mi--a 81>1h.Q s'o iau de nCY3stiî. Ş.i elim ~ă 
n 'o oi de neys.stă. ia spuneţi! 

Mă pregăteam să mă d~lC la oolonel cu potiţia 
'(·,â,nd ... pe nea,ştcpta.tc Luiza nu vine la întâlnire în
tâia oară, a doua oară, a treia oară ... fi trimit o 
-scrisoarc7 nu 'mi răRpunde. Ce să fac? îmi zic. 

Dacă m'ar fi înşelat ar fi ştiut să'mi arunce 
praf lin ochi, ar fi răspuns scrisorei melc şi ar 

*) Din volumul Am,mfiri din wsa /II o,.ţ ilo 1', 

~.~ll1·e va apal"e, 

fPzoh'irpC\ ehl'stiuill'i votului lllliv(~r;sai o
cupa 1~ de frunte. C'ri patru ani de guver
nare ooaliţionistă au fost, însă, caracteri
zaţi prin înc{)rcările - reuşite -- de·a, a
mân.a, înfăptuiroa acest ui punct din pro
gramul gun'111ullli şi d~ încercările - tot. 
atât de reuşit.e - de-a slăbi. prin legi jigni
l{)~m:, cum au fost de pildă legile şeDlare 
alr contelui A pponyi, puterea de ITzistpntă 
naţională. a popoarelor D(~maghiare. 

TI'ndinţr·lc ac.(\<.;tea dr a îngre1l1w na
ţionalităţilor nemaghiare putinţa dr-a in
fluenţa (Într'o măsură oaro .. caro n:zoh-irp3 
acestor chostinni (dmd încereă.rile do-a o 
amfmH ,vor fi ajuns la. limita ,extremă po
sibiUi.) au fost împărtăşite de toate gllv0r
nole ungureşti. In cea mai mare măsură 
poalp dp gllYl.'l11l11 contr·lni K h1If'~1-H l;de1'-

rat.tJ. 
Si iată e1:i. aC·HUl in mOlllf'ntul o[md re

zoh·irea l{)r llU ,.,e mai poate amâna, când 
do doi ani de zile che~'itiile militare şi clH's: 
tiunea votului nuiversal - cari a ting în 
cpa mai mare măsnră intpreselp tv tUl'or 
('[asclor şi aII' tHlllrnr popoarelor din l:n
gn.ria .- mI s";\n mai luat dpla ordinra zi
lei, tn'h\li{' să I'{lllf,tati'nll d'l in parla
mentul nostru nimeni HU m.ai ţine .<::camă 
de alte Înt!'!'!'!'(' dc('ât i1ltrrr.<::rlc "naţiu.nci" 
şi că majoritatcatării. a/('ătuită din cetă
ţ.t'lli 1l1'11w(J/liori. (',<::tţ> ('11 rll'!:;i'iJ:nr~ir(' ne,<::o

cotită. 
Lupta în jurul rl'7Allvirei acestor două 

chestiuni se dă intre Fiena şi Budapesta şi 
va atâma dola btm(f.L~oillţa biruitorului să 
ne dpo şi nouă (·â1 .. ,rJ,Ii ('p va ('rede de cu
viintă. 

fi ven-it 1a 1ntîtlnirf'. 11l8ă ia nu ştia Rn mintă, ea 
a rupt-o scurt. Asta-i făcută .de mătuIŞă-i\ll, mă 
gUl1!dii. ~u indră.zD('am sii mă duc l.a dÎ\Il,'\a, cu 
toate ră ştia de le,găt.nra nORBtră şi făceam, r.a şi 
cum n'ar fi ~tillt nimi('R ... Eram gro7.3.V de ehi
nnit, i;,.'llll s('rls ceu de pe urmă S<.'risooare, în care 
i-am' BPU..'!: "Dacă tu nu mai viei, am BU. mă d nc ('U 

ilhmmi lamnt'lu;.ă-ta", Ii fu frică ~i \"('ni la Întâl. 
nirE'. TRt-{) că începe a p1!î.l~e şi'mi poyest~te d'î 
un nNtmţ, Schu1tz, ruda lor î11d(.'!pu.rtată. r~a..'l()'r· 
nicar de mc.';(>rie :;.i ·droarN'are "ri"stă, În."i'i bogat, 
î~i mani{e,'Ita.9C dorin1~1 s'o ia în căf:ătoric. ~a ';'0 

f':leii f(,l"ic.ită, după l~l1m spullea el. şi ."'fi nu r~mlî.{· 
fUTă Hoţ.ie ]oa hătrîn(~te; o iubea de ml1ltă vreme, 
.spU1lCa, şi Ilutrea aC'ca.o;tă idee de mai mnl"i ani, 
inilă n'o împiirtă-şi nim/nUli. şi 11U ;;e hot.i"lrî ni,~i 
odată să yorbească. 

- Vf'z.i, Haţoa, îmi spunea, !ltita 1n80111nă fe
ricirea mea, de! ii bogat; ai voi tu .să mă lip;;eşti 
de feri{1irea IlWQ? () prin~~(', NI plâng(', mil d,\S· 
meardă, mă imbriiţişL. 

- Uei! imi R'plln ('u. Bre dn·,pta.te! Ce ('.â~tig:. 
,,>ii &e mărite MI un !'oldat. chiar cu un suhofiter? 
Haide. adio I,uiza. DnUl~e,zeu te aibă în pază! 
n'am dr('!ptul să te lipsesc de f('ricir~ RAta. f)i 
eU.m îi 1\3. faţă? E frumoR ~ 

- ~ u~ e bihrin şi pe urmA ar(' un na~ lun.g. 
Luiza isbucni În ris chiu'l". 

Am pără",it-o: ,Fie. 1111 era OlOal'ta mea. mă gân
dii. A doua zi trec peJângă magazinul lui Sehult·z 
(îmi ",puse 6trnJ.a UlHl(, lO(,llia). Privos.c pe gca.m: 
\"ăd un neamţ, eare rel).am uu eeaSOI>11ic. Patruzeci 
şi cinei de ani, liRS acviliu., ochi bnlbueaţi, în re
{lillgotă .';11 fORrt.(' inalt. Am scuipat de grooţă., 
vazânchl'l: eram g\~ 1.a să stri<! geamul'ile vi t!'inej 
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ae primesc la aamlnis1ntlc. 
Mulţamite publice ,i Loc 
de,chi, rosti fiecare ,Ir 

5ro film 
Manuscripte nu ii inapo

lui. 

('5 J){)J)Qfull'o1llâllC!;(: 3,')t{lZi este r€prezin· 
lat in Camera din Bucbpcsta numai priu 
cinci drputaţi naţionalişti, faţă. de cinci
spn'uce în Carnera alt>(Jsă sub guvernul 
(>oaliţiei, se datoreşte în rîndul Înt[li volni
eii[{)r ne mai pomenite .săvârşite la alege· 
riie din HHO împotriva candidatilor naţio-
nalişti. . . 

liuvenml ('·cmtelui Khuen;-Hcdervary 
a pl'ocooat sub acest raport după un plan 
bine {)nmpăJ1it. vână. şi in cele mai mici 
amănunte. :\,'a, căutat .să-şi asigure numai 
o majoritate consideral)ilă, ci a căutat C~I 
c\(,(,<l,<jtă ma]·oritah" să fiC' în acelas timp l>i . " 
11 n fi li rc> G S că. 

Candidaţii noştri naţionali, cu abi,,~ 
doutl exeppţii (la Carans('beş şi la OraL'iţa)\ 
(111 avut toţi oo.nt.l'aeandidaţi 1mguri. Dar 
şi în a{'C'sto două cazuri, llUJ1lai un cerc; 
IOrGl:iţa) era cucerit de naţionalişti. I-ar 
fi fost. poate. mai uşor guvernului să fadl 
prctahndeni alegeri Cll~ contra-candidaţi 
români, ('{wi. durere, ,s'a.u găsit H{)ll1tlI1i de
stui ('ari MI-şi ofpre srrvieiilc. Dint.re aceşti 
Homâni gllyernu) il ~de,'3 însi'i numai c[lţiva 
o~lm('ni. al ci:iror trpc.ut f'l'<l pentl'll el des-
tlll{l garallţif' <'il nu vor cârt.i nici impotriYH 
lrgilor ('Plor :mai duşmănoase Românilor. 
Astfel au ajuns în Camera dpputaţilor dnul{ 
fracţiuni roml"mrşti: Ul1<l opoziţion isfă. (na
ţionalistă), eeealalt5 guvernamentală (1~10-
derată), dar amândouă prea neinsf'mnatp. 
Dadi, însă, ar fi îngĂduit inh.are(t în Co
mrră a unui !I1umăr mai mare de deput.pţi 
guvernamentali 7'Omâni, r:hiar numai pre
zenţ.a lor ar fi silit gllH'\rnului ,<;ă ţie seamă 
dt, ei .şi dr origina lor român ă. 

~al{'... La ee bun. mii' gitlldi.i. X 11 mai e il imic cip 
fiieut, ~ 'a isprilv it ~i !:l'a i.'>'J1rih,it. deal binf'!1ca ... 

Odat{t eu noaptea ajllllg' ta ca,.,;armii. mA' 'Întind 
pe. patul meu !;Ii ati crede-o Alexandru Petl'oviei ! 
îneepa plîl;ngt' ... 

Trh'{' o zi, apoi alta, aţ}oi fi tI·oia." Numai văd 
pe I"uiza. 1 Il timl1ul a{'~\~ta anzi~ dcla o muerE': 
(tot sriilătorea1Î~; la .'are S(', clucoa câte odată a
manta mea) ('3 a<'est neamţ a.fla.'ffi de dragost€'.<l 
TI<}Q",tri'i. ~i c:'i din pri,'illa aC'f>3-"'ta s'a hotărît s'o ia 
dp llf>\'lL.~tli '('lit mai (le grabă. l'ără de, eare ar mai 
fi Hţ;tl'ptat încă doi ani. :\ forţat pe Luiza e.il 
IlI?iThtrib{'~'!.o.dl ('Ii n'~H'f' ~!l mu \"adă: se pare ciî dill 
pri(·i~la nu 'A îşi leKH bllprele pllngf'i şi se purta 
l'am 1l..'\]HU \'11 am il'lldouă. ('11 miHuşa ş,i cu Luiza. 
P(Jat(' eli'şi \1.1 sdlirnba idel'H. <,a.ei nu el"'J. inCÎl 
hutiirît. Apoi mi-a mai spus e~ .Jp..Jl. poftit pf> 
pcim[me. pe llmÎlndOlliÎ, l11tl"O Dumincl'tl, ~ă ia CI{· 

fpaua la dAnsul, !fi rli ar<' .. ii, ma.j vie Îl1că o rudă, 
un ,neg'n ... '>tol' bătrîn, .acuma foal'tt: t<anw ş.i supra 
wghietol" Într'un depou de lidwururi. Când Il!ll 

auzit {'Il nea f.i.iî. j''1prÎÎvca,<:.eii această afacere Du
mi1J(~{'ă, am f(h~t aşa de furios Încât n'am putut 
>li'i'mi pă.<.:trpz SâllgPl{' reeB. Zi'\ll.'l aooia întreagă, şi 
a dOll11 zi TI 'am fiÎl'tlt alta deC'.ât să mă g;â.ndeli<'. 
Cred c'aş fi :'1fâ."iat pe neamţul asta. 

Vnmineeă diminf>.aţ.a, lH1 hot,ări~m încă ni
mica: însă in-dată ('o s'a s1ujit litmghia, am ('şit 
alerg:âlld, luai in p:rabi'i bluza şi pl~a.i la neam
ţul ~t.a. 

Ppl1tru ('{l mă d\u'>{>am ta neamt şi 00 a.veam să·i 
spun, n'o ştuam uiei nn. Pentru orice întâmplal'€' 
am pns un rcyolve.r in bUZlLnar, un pis1:nl mic ca-r(~ 
nu făcea mai nimica, illl .'!istem veohi, da cal"{l mă 
~l"Yeam pe când eram 0Clpil: şi' (,,.H~ nu mai eTil. 
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;lag. 2 -
Şi, r('pH~IlI, Mit iJlplal1ul g'H\'fmlUluî 

ca in lll'ln~1 lupUl intr!' l';('IHl şi lJudapf'sta. 
ce :;t' di"i 111 jurul votului uni,,'ersal, comua' 
hlllţii $~l fiI' 111I!Juri. eil astfel !Julllai illff'
)"t·,Sl·jt· "II<1ţillll4'i" S{l aibă influenţil H~llpra 
[('lului cum ,';;40' "Of f(·;'>;01\·;. 

'~(')u:;;i din P,Ir!,lUH'l1L noi HIImilrl ii 
ne-am eOllcell(l'at. tout[l energia în oI'gemi
%i!I'P;! d" "dU/u-,ri pupHra.l4'. frllIlloas·p, in
llrt~~ăloarf', curi, îllsi:i, uu PHtf~~I,lt să illflllf>H' 
ţe'ZI! 111lnJ J1juli(' Sn<lrl.;J el!f','ltiijol' 1,. on!i· 

JH\t ;t,ilt,i. pl!)](ru ('i~l JI'am fiwllt nimic ("a să 

;HIII('('])1 IiI l'lluoştill\a I 'ipl/r; i:'i a Hod(Jpe.~· 
/toi d~lI'ilJtpll:> ~i l'f'l'l'f'ilp dî/'lll'<t;·;·a dnt PXPl'p· 

sip tl1 iW('S(P adunări. 
HI·z()llltiil.~ tii: prol .'st arI:' ;\It rost ÎIln'

,~'ist l'a te fllllll<l i dD presa ]\(H lH11l P ,I-"f 'fi şi dt''3' 

lJre pil> fi hwt (:llnn~t inUl nlUlIHi hmlf',1 fl)

m tl11 C' li sdi. 
~'nlll ştiut ;:fi III' III,lJlif,,:;;tHIII 4'<1 /odOl' 

4' a ro tragi' i II (' Il m p5n H !? i lHhlllJ P LI:"; t (){lI';~1 
IIH·dr'jtl08 hl prÎptl.'I1iel(l!t()/,O. 

• 
lJJ ltlptpll' U()<I~tn' llatiou.;t!(, din dpc(" 

Iliile din IlJ"lJlă lncr .. dpn·u acp<~stH ÎI! priI" 
le<ni<1 şi bllll(l\'(lint,a u,!tof'a, dt'Ja c~.ari sif nt> 
"inil. ră,r.;-plara l'C'!ltl'll <llipin'<I lloast:r[j' tra· 
diţioll,dit dHrtî tron ,,:,i pntrit'. " .il1('~lI rol 
ÎuselJmat. abl! eli-' tuseUlltai illc,it ni-el n,
cu! sti lIiUnll eil ctlipil'Pil Iloaioltl'(\ lragp ÎIl 

CUIllP3Y1<I hot tH'îrilul' 11lIlJW i dhă \'!'P,lJlf' este 
e<lUi,lt(l şi eli' altji. lar altii o c:allUi IIll1nlli 

rlac~ ilre "(lI~'(Il'f~ fI'ali}. 
Trl~hllie siî (ljulIl--~'rn jadfli'. ea <tltii s;. 

tiI' SI'-HJlI') dt:~ lI()i. 
Lozi'WH .. Prin noi Î.I/.~~i'll"", pi)lltru il <:tI' 

"P1 ÎJI('PUli.'llirl' În lllptdn IloH"trp llilţio
/1 ah .. :0;'" slTihluieţ;to "Tribuna ". r.st{' l'hf>
Hiti ~ ,..;{: (:r('t'ze t:olldiţiilf> Huui tnlt .. llIJPl11 

IIWI "P'd'lj.(, !IiI! pnrh'<l .. prif"·ellilnr" IIf}.':itri. 
A ("',i 1;.;,,];:. -l '::1. ;v','a~til luzine;l, inspi
I'Clt;) !I(, .,';1'11. ,J,.t'Uf III Illlei Îlldrepti=l~itt· d{>l11-

!lil~'tj Ji;t~:<lll<tl('. in mod SIIHIiIl' ('11111 ~'a 

făCliI di'i 'pul't('.a UJlui politician r()lJlftU la 
'il')'b~lrjlf' jubilGre ali' SOdt'Ulţii ,J\vmfmi" 
.lună.", iU:H'C!,lllnil a. Jlesocoti c(~le 1nClÎ ele-

§ ti 

bJlll la l1\ÎmiCll. l.'llm îm'im'at to'tu'Şi.deoareoo cre
de,ull eă Ul'f' ~i'i nlii deie nfttr.1, I'ii o u,t'amwl ACRStll 
are 8ă'lHi '<;Pl1f\ g'ri.i<o1ănii, ş,j l'~1 atuJlci a.m ilă ,-;cot 
re,,"oh'cful Ca tlU·j în"l1ăimi'uJt. I)€, tDţi. A,il1!l:g', Ni· 
lMni la ÎntIT.lrr: tv"i ehlu Îl1 (J(hiÎţ.ll (linditl'i'itul 
Pl'll dilieJ, X iei un >wn'itor. un it;oa <!C"r'\'itoare li p
'sea. Trec priu m.a~{ai\in. yi't(l C'ă. uşa er~ îll('hi.~a 
!11 (,tanţă. lnima mi-se '.lbate, mă 0PI'~'-C "i a:-;cult: 
$(' vorb<\1te llemt.(>şte. ('U o lovit ură de pieior înt
pillg U";la ('are ('odă indată. P:rinl'Sl'. nUi!';'R ora PlI
.să, ·Se gifl'1<'au o cutiI'- m,are tj.p e.afmt, n m<l-ş.j,n8 Of' 
spirt po ear(' fp!'bt:a C'afeaue, ş.i h~1-1l'ui,i. Pe 1) 

altii ta\'ă o gaj ;J" ('u rll{'lhin, IW'i;!ti-::orÎ, Cilrllati, 
ti o sticlă ,eu "ilL Luiza şi mmuşi't~a in haÎllp !It' 
,sărbăt()a:r.e~ stăt-e<! n pe dh'an. In f;lţ,a lor, llCIl mtuJ 
stătea rhiw:at intl"un fotoHu, ea till log:v.dJli{', ce ~ 
pieptăuttt., în .,frat' şi cu gulerul înalt. V{' l'1?ahc1tă 
part-e mai era Îneă un neamţ.. 3i"!Dl:! r,xtrîn~ g'l")f: 
~i gl"as, şi tArea. Calld intrai, Luî:za înlomni. Mă
tuşă-'Sa"alută şi apoi se aşezD pe d,h-,an. K eaJJlţul 
se supihă. Era mânim:! se seuJă ~i!tni spuse, j"O
ti ind îuaint~a mea: 

- Ce dvriţ.i ,dulUuoavoastră 1 
.U',aţU fi 'perdnt cuullpiltul dacă nu m'~l' fi ~ll'l-

l,iuut, mânia. 1 
, ~ 

- Ce doresc ~ Pl'ir::;;'şte un OHgri'~ dă-i rat'hill 
să llt>a. Arin ".,nit sa'ţi fat' fi [\'izHă, 

Neamt-ul z;e gândi o clipă; Şhlli zise: Ia 10\', 
Hă W;6zai. 
- P!Yftim rae.hiu, beti. vă r().g. 
- Tu ,.,ii'mi d-ai l'u~hin, bun, l1ajl Milllliniam 

ii"yf Ulad ta.re. 
- E bUll .r:whiul a.eesta. 
~ Il llIai putelllll dt' JUauic, văzK.ud ('ă mii pri-

"TRIBUMA" .. 

nWlltan' lt>.gi of'spn' (lillHlIlico politidi, Şi, 
in mod f~JtaL III' duce (\('010 undr am n,juns 
'lstilzÎ: Sţl fim l1 P \)ilgnţi în s('amll dp toti ... 

.\Iălllri fiI' ,Işa ZiKiI po1itÎ('<'l .. 1',1"11'1'11(/." 

t.l'nl)lIi(> SH f"(,('lIl o hif1(, chihzuitf. pol1tidi 
"inh>I'IlH ", luând in progral1lul acţiLlllilor 
nn<lstn' 'politi{'fl IlU 1l1111Wi ,.'fen('ş;('lJfart'o 
('o//.~tiillff'i /10 /Îot/olr", (~i şi inl {lrin'(J orga
nizaţiilor JlOClo;;tT(' eeoll",,-micc şi cu It lll'clle. 
PPlltTII dl.sil 1111 uiUml IIÎeiodntH. iHl.'vll· 
ratil ('ollştiilltil rlaţinn<l!il T111 poatn fi irh'l1' 
ti61 ('II ;h·c!<lIl1.11'f'H \'C'ŞIlICllllli ... '-.,'/111 t"/I1 
RUlllâni si /'I'('/JI sâ rrilllrJl/('1II I1o/lirJni", ci 
tl'f'bllÎp s~ SP 1l1illli{P,'iIf' ::;i III ,..,prijillil'(,i.l iti' 
.'Irit u tiil(),1' {'('(liWm icp şi (' u lt.ura le cari an 
llIt'ni)'('(I .s,l proI110\'P/:I' inailltnrr>i! 'pnpclI'll

li, i r·())lliiIlP~W. 

Pentru votul unive-rsal. Partidul ,",,()t'ial(!t'TI1o, 

<'llil li f;kut 0<' <'1\I("\-a zi[p (1 mal'E:' ag-itatif' în ju

rlll sllfl'Ug-ildui l1nin·l'sal. 

1 n zina (1(, 4 Martie 1Il1llWitol'iul~~ ţ;i toţ,i adt'-
1'<'1I ti i vO'tului uni"~l'!'latl, rgalşi ,;{'('rC't <li Il Barta
P(';jt:l "OI' Înseenrl (l plItf'l"nÎ(',ă manifestatj{' pe stil'ă
zilf' l \a;piralpj şi i'n f:ltlll parlallll'lltll.lui. l>(·fii pUl" 

t;iduluÎ ,,\~){'ial..oprnll('rM au ('('\I'11t J1f'ntl'll s('opul 

aco!':ta lllltOl'j1.aţi<i jll'(>"fednllli (1 .. poliţ-i(' din Un
o a ppsta , 1'1'«t'('1:1ul li l-c:fUl'Ait !Iii ing:\.d uic tl'ee!'r(';l 
pe străxilf' illdi(la.t('~ din dif(>!'it<> IlIol1:Îw şi a ele
daJ'at <"il "a opri 1'11 forta pe rnanif(',Manti ;<ă 

ajullţl;w j,n fat~ pairla'lll{,lItu1ui, f!eoare{'~ t'o1'lJUrile 

lt>.gillitu.U'p tin în ziuH a(~eea ~inţii ~i nn rot fi 
j.m,.if"fl~·a-t{' rl{' lal1lmt JIllfltimci. 

}'~N'l.UI infolimati,'ă a partidului >5oeial-dclllO
erat a dat c'11 toate )lC'e.stt'a ~tireJl. eă aderenţii pal'
tirlutui \'CU' mllllif('sta \"on1ra :lntol'iza,ţipi politiei 

~i \'a tjn{'H ~i ;l;(hUla l'elI ŢIOŢW)1j'ală pl'Oiedat:l. 

Illtel"'\'ÎeY:lt cip !tII ziarist ;"~llpnt l'efllzlIlui Pl

litj('i Of' :1 oa dru1ll JiheJ' fllilni f0:'tantiloJ'. PI'Pf(,l'

tu! Dr. Bofi.(j DE'z~;; Il ,.,PHS, (·it '1titudin(,H sa nu 
('$'t(\ illflu\'lltata df' niei an l1lC1t:i'\' politi{,. }[iisLl

rile lJ01iţ10i ,iillnt luMe 111l111Hi din cauză cii tim
pul mUlJifp!;taţi{'Î ('sIc nepot,rivit, deo<l'l'ecc ee!r 
{O-ilO cip Hl i i de oWllINl i impioo('{'f{ ci:l'culaţia 

r~ striizile pe uude tl'(\(, ş,i ·,t{ară d(' ;{('casta stân-
_ UL !&!2S22!CL . ,- _ 

Vf'ŞtR c-k sus. Ceia(,'{' ITra mai gl'(!I<l,WÎt', era ('it Lui,ta 
('l'a fRţ{t la !"l('(lua aC('~l.."'(.a. Am băut şi i·an "pus: 

- ltJlo;il. ncamţulf'. 4l.f' ('c'mi spuJ grosolănii? 
~ă fat~l C1~no",tljnţiL Am Hmit La tine ca prieten. 

-1\ 11 !Xlt' 1'111 fiu pl'ÎetClllll dtlTJlllP'H>"OH"triî. 
"llllMţi n1uuai IIJl biet ,;oldat. 

.:\ tUll('j IUII sup:'irai de-al hjnel(', 
- Ah ~ momâie! ('tlil'lliîţ.u.rnle! Ştii di pot "ii fii" 

tliu tint' (~e'llI'i pl-aC('? Fitp, \'l'f'1 "ifti sfăcdm ('a
fl1l1 ('U pistQ]ul "u~ta ~ 

~eot pistolul. mă l'i<lic în IJieimll'(' ş.i.j pun 
ţt'H.\'SI, În fl'lllltt'. Femeile erall mai !mult mOKrtt' 
dec:'it. v1i: Le era hre3 şi 113 sufle; bâ1rÎIllil palifl 
Li om li r a oa 1) f l'\l.1I:âL 

Xelnn(.u! ~e nlÎ'l'Îl, imă îşi l'{'yrni J'f>[I('n(' in 
fij·e. 

- ~'1l{1II frică Ik- cl'\'(J~IStl':1, ",i \"ă t''(.g ea um 
hi'ue ('re&'ut, să îneetati inlladi.<tt ~cea~tă glumiî: 
n'am ni<,i de cum fl,it'ă dt'l dUnmH~lyooJ,i.J'iL 

- O: lIli,nţ,i, ~j-i fril'ă! Pâ..-i ţi 'l! ~ i{·j II Il i II· 
dră~If'!jte ~ii Illrj.şto c:ltPul de HIlO pi6tOl. 

- Xli, zi('p 1'1, llU n1i 'ln.!rnzni "il f:1p(lţ,j 
lH'ea:,;tlIl. 

~ :,i~le r.e n~-a.~ Îndl·Rzni·o? 
- Pf;1ntru('J:l af'.e&stll va este oprit ('\1 ::;e'\f"rit~t(' 

şi aţi fi padep,sit ClI asprime. 
:-iă'1 j~ ci rRC\1 J.lf> imbeeiluJ aeebil di" neamt! 

Da{'iî nll,t!l ':u' fj impÎnfl el insn~j,afltăzj ar fj îndl 
"IU. 

-.l~ d~u'~ tu e1'oE\zi eă n'wm să Înrll'ilzuescL. 
~N'u-u! 
- S 11 voj îtJdrăzni { , 
- Nu veţ.i "oisii mă faceti." 
-1':i bine! n~!' pârnăţarule! tl'llg şi uap'l cum 

('adp pe 8eaun. . ... 
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jetlf'S(' lut'l'<>ul afsef'dlol'. rt(',(/,aroee toate pl'ilyli'
Jiilp arI' tl'pblti 'Iii fip ÎnchiS('. 

!n eazu! însă eând manife.'ltanţij s'ar hotăl·; 

s:1 tl'f'H('ii pe li ltp strilzÎ unde eirculati~i 1111 e Rt~ r 
rt{\ :f re(!Uf> Il hit il , atu !l{'l prE'-feetlll 11\1 are ni mic' 
i mpot r i,' iL 

\'a opri îJl,-.ii orir'{' îll!'f'l'C'!l1'(, dp a :ljllng:(> înilin· 
ipl! pt,:ulamC'llt1l1ui. 

[Il eazlLl dud tIlimifi',';tantii nu W))' putea pn 
tl'unf!(> pâll~ Înaint€>li ealllNei, pa,rtidnl f' hotărît. 

~ă fiwii {'orpmilor legilUitoilll'E.' pC' altă oale dOl'inţ~t 

WJ!Hl1'1I111i. de a întrodllcf' În leg'~ ('i'it Ulai CUl'îll1l 

dr{'ptuJ de ,,(A lllliYC'r;;a'I. f'gal f.:Cf'l'et şi după eo

TlllHlf'. 

, ~ 

O nouă legaţie română. J Jin Btll'"11-I'f"şti m-8(, 
.-;{'riH: Dupikc il e!'C'llt anul trecut lloua legaţie 
dela HOl'ua, d, Titll :~laioresen a ('reat anul :K'(I. .. ra 
o /lC11tl! lC'g'atir a HomânieÎ la )Iadrid. 

l.t',I;atia ('(':'\ nouil lI(!tW(> dupa siue UIl 'plll,~ d., 
eheltuidi de \' !'{!-o {O,OOO elI' lei. din (la,rÎ 20.000 
leafa pOi'ltulai d{' mini"trll de c1a'·,a II-a, (~ll " 
1mf:1 de 1200 :]('i JW luu:l, 1000 }ri chP1tllieli de 
reprNR.llt<tl'e, şi 10.000 df' h'i f'hirill lcgaţiunei. 

;)c dir {~l\. sigHl'~c în{'('l'{'l1ri1e niplomatioo uu
mire.a, in po-qtul d{' minist!rU l-a Madl'1id, a dlui 
PiS<Jsehi, a('tm~ll1tplltf' ('olH.ili{'z' d('; lC'.g'aţic la Con
-"tan t inopol. 

llJ pnliÎ('etnl de b1l'clgN al t'.xtIl·ciţiului 1912-
HJl:3, el. ~I aio)'pst'u a l·est.abilit, e}wltuieli'le d,e r€'
P),(,Zf'lltlll'f' 'IW11t1'1l toti miniştl'.ii ţllen1ipotenţiaJ'i 
d{' (',\. 1. laşn ('um era ,~i Inainte <le 190L rin icnIJ
<ln,1(' rlf'bl i400 \la ::\000 lf'i p(' hmă. 

* 
Manifestaţii anti - maghiare în Croaţia. 

Di11 Es!'wg Ili·:,;p i\nif': leri. iH Februarif'. 
(l il\'llt 10(:' o ilHi n' df"J11011stI'HţiC' anti-ungll
I'pi1,'·wn. jLli lllultp mii dr> nw,uifest.anţi. În
trf' ei ('fltl'\'il .sul(' dr> stlldol1ţi, s'au adumd 
În faţa I5colii nngureşti a căilor ferate,!, ~ 

(;oa1l111riJr' ff'n~~t riln]' n11 rost f(')~- , 
"'p<l I'f 1', .\r;lllifr'.<';1illltii ;111 II'il,-; ~j (';iU·y'l fu-
('Ill'i dl' t'l'\oh('f'I'. PoJi,.ia nefiind în stan' 
să n""tnhilf'HSd'l ordiTJ('~'. (1 ieşit în st.J'Hoe 
mlIiţi<1. în f<lţ'l dîreiil miwife,.,t.allţii s'au 
ri si ri t. 

.. 
Votare nominală ... In şed.inţ.a de a2)i a {1<t.l1!t·

r~i rteputaţilor R avut 1m: eell -dilltâi votal'e nll-

(·('ila.lţi scot ţupetr. 

.\m pu.~ pistolul In buzUllar, şi Întl'ÎnJ la for
til)'raţ.il. r~lII Hl'lllWa1 in buruene lângă pGarta eCliI 
IllHl'P. 

~\ jung la oasarltlu. Ulii lun,ge..;e pe pat şi'mi 
z.ie: ~umai deda '(\u să pllie nl1tna pe miup! TreN\ 
lu) t'Clts. îudl nn ul. n1J mii Îllehid, Spre ~earu lui 
a]lllclit de un .aşa d~ mal'e nă{'az, eă eşii. VOi?Ul .Clt 

ori{'(> lyreţ. să n\,d pe Luiza. Am trel'utp.e clmam-
1(>.1 (>a,,-;('.i ~,('asol'n:jcal'II1ui, Era o IUlllţ,iane dc lume, 
poliţ,ia, Am alergat 1~ CUlloscuta !!pastră şi i-am 
'~PllS: ,.nutR cl(' rJlf'amă 1Je ,Luil;,'\~'. S'lln1 a.şt.eptat 
de{'Îlt o dipt1: ('li \,('lli in grahă, fie <lI'UJlcă la gâtuI 
nwu plângâll(1. "E d,na 1l1(',h imi ..:.L-;("': am R&Cul
ta.t P{~ mă:tll~ă-m{·a. Apoi îmi po\'est,i că miHu.şă-sa 
irutarii după <wt,a~ta ,~e întm\s(>.f;c al~asă. I-a tQ:'01 
aşa de ,iiri\'il, <'ii Sf' Jmho1niÎ:\'j,,>c ş.i n'a seOf; nil'i 1) 

YOI-hil de ('f>li' Întllmplatf>. Hiltl'ÎnH llli denunţ.aSfJ 
pe ninlC1!i; ttilll1polTid~ porullcise lH'!)oate-i sak 
S(~ tacă, pentl'u <'il,i I'l'a fl'if'Il: fad. ('e "OI', Dela 
{'['le întllntphtte Jlll llf'.-a \,;tznt nimnni, imi 9]Jn~e 

J.,niz!l. {'€J;l . .:oI'lLie!ll'ul f\iir1u.~p r1ru;lllul slu.ini(~f,i 
sale, ('!ici Moi Itmwa d~' ea (~a de foc. I·ar fi 000:

oehii OP al' fi !'\tillt eă WNl. să se În8011rc. X,i{~i 1111 
l'neri'lt;JI' l1l1 (>1':1 aca;:;iî.Lp rlU"tnsc drumul 1a tOfi. 
Singm }1)'('gi1ti>i(' eafeaua i'i gustal'('a, Cât despn' 
1'1l~a lui, eUlll tă('u",c toată ,'hlţ,!l) şi-<a Juat pă.1ii-
1'1U fară. sij fi.('oatii o "()iJ'biî şi a plecat cel diutâi. 
D(> :,:igtU' dî are ,,(i tacă şi ;wltma M1ăllgă Luizil, 
('eel)('C Slll f<i Îl1tii.mplat. V l'eJue de ooull săptă,miin i 
nimeni 111; nr';l Qll·Nt·at, nim~ni nu m:t bihlUia, 
dHu.şÎ de pl1\lin. Nu ~l'Mf' dacă vrei Alexandl'e 

Pet/"!wie1. dar a('(}.~te două. săptămâni au fost 
t<Yată fe.l'ÎC'Îrea vieţ.ei mele, Vedeam ~ Llliza în 
fil'f'a re z.i 11 cât de mult l!.e ÎllddigOlo'tiÎf.;(> de mine! 
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wiuruă, ObstJ'ucţ)in tehniuă proclamată de atâTa 
neme s'a prcfî'icnl in practică, 

Tu.etica partidului guvcl'namen!Jul se reduce 
iH'llm 1a ,îngreUl1fll'ea ,'otărilor nomin~e, ncad
miţimd pentru fice,are ccrf>l'e de concoom vota'!',e 
~peeialli, l\lI'tid~l 2us~bi~t se C01?fo.!'lllCază, tacu: 
,'ei noui ş.i pl'Czmta ZIIlJlc nUlllal nde () fonngW'H 
('f'N'rD de concl1diu împl'mlllalÎ'i eu yotnI'O nomi
nali!. H{'Stul şedillţ~i ieI umple di8{:uţiilc În ch~s'tie 
de regulament şi, in ('~LZ de Ht'yoie" \. ,~(\d intii i Il
timă, 

Felul IwestH de J)1'{)t'odlln' s'a )H\.ldÎ(',j/ ~1 1Il 
:-l...lillta de azi. S'a "otat, eu apel l1GminuL aSUPl'll 

{',('re]'}i de conc{'.diu a doputatului rpl'fan: a.poi tn;· 
dmdu-iic la pl'OpUllNea neputa.tullli Kl'np.di, pl'e· 
l.î~l t~tă i'n şed in ta de Brj, opozitia a THO\'oeat o 
IJ011il' disentit' la regu]am(!llt, 

~edinţa a deenr~ ;;g'onwto,.;, fi~l'a să se fi PIl
lllt intJ'a in tll,clinca rit> zi: ni,wlltia ref'ormp!m' 
miaital'(" 

Argumente dureroase în viaţa 
Românilor din Ungaria. 

De N. Iorga. 

Si"t ll1i·,"" dNI yoin S~l mii llllt'lIJ', dar 
dill to.Jtll illima, de două 1H'llol',Oeiri ce :-i'au 
Î1ltâmplat Bomhnilul' de :'ndJ ('OJ'01HW bu
Illllui Sfflllt Ştcdan. cp] cure, preC\ll1l se 
ştip, (~ru prirtillul inaiJltl' de' \Tt'lJ1C ,,1 lIil

ţio nalit5ţiloJ', 

(\'<1 dilll~Ii {' izgullin'a din s{'lIlinaJ'ul 
rOllwllo·c'at.ulil' dt-la Orad",I-lll,HC' II unui 
lllal'e l~ull1il,· d\" S(~lllill<lJ'işli l'OllleÎlli "f!,l'l'I:O' 

'·'ltolil'j". ;ld"('~1 il tllturur :j\'\dill'ilill' di.' 
11\';.1111111 1l1l."itnL l'JI Pl·dagug. u11t ,Il lui 
I)UlTUIl:ZlJU, ~'c:J \luul el' ('I'U cleric. ::;'u ilHlig

lIat auzind pl' un eJov \'urbind rOlll<Îneşte, 
,lătrâlld îu \';ilahă ", \TPall ~ă zic.: <- la 

d:ipţltftiul IIl1lli prietill d(' i.lcdaş ]H'lIl1l. 

. Profesorii, În:;;tiillţaţi, ali oprit aL'l'asU'1 
sci\rboasă limbrl. ÎJl ('are t()tm~i, l'll \'uia 
Sf,Întllllli prll'Îlltl' dela HUIlW, tip dUUH \t(\(~_ 

!'uri şi luai blW' :j(' etultrt Îll biSl'l'icil(' 1IIJilP 

"lt. Homâuilol' laudeh' lui D11l11l1(·Zl'11. 1 li
l'edol'l1J. UJ) f'piSt'op in padil)[ls, L~lllyi, u 

lmi 9]'uncu phlllp,'il.1lcl: "lkleiî il' ;;ul'ghiuncst: voi 
merge eu tj·nf'. yoi piir1l~i totul nurua~ si! te 5n ;;/)
V'se, 1Iă gândcam, 14tl i.~pt'liY{:&(' ('U na1a, atat de 
mult mă În{lu,iOţ;!lse, Il~rr clUPH două q~ptii,llllini 
m'au IVl'estat. Bătrînlll ş,; mlitw;,;j·f;U. Sf' illt{'lf'~l'iÎ 
'<ii mă d.enunţe. 

Dal' il întl'emp'K·j: lbebl';oill. lH'1I11'll a .. ,/u, IlU 

puteau ~ă'ţi dea de·cât z€<:(' pîl1lH la dui~pl'czee{' 
allÎ mUlleiî~jlllidî, lI11l.xiimul pe-elep,'if'i. şi Îndl in 
"ect'ÎUll€'-!I eh,ilil, ('U 1·(.<lt<> ,l-~tf'H dnllmeflLl f't;;ti În 
,,~G<.'tiR p,,'lI'tiI'lJlal'ij". {'lIllI i'(' fal'(, a,<;tn? 

A<;ta-i alt,ii chf\'it j(" zi;n.' HHclll"ilJ. (,imd 1lJ'au 
.1118 Î11 fat'<l ('ollililinhli de diAboi, (·i\,pittlllll! 1'1lpOl'

tOT ÎnCClpl1 să mR hatjOf'oreasdi Î1I fat~1 trilnw:1' 
Inl1.1i, să'mi >lPlH' \,oJ"!)e lll'itf': '!\u !tIa putui .'31;;-
1,âni "~i·i strig-ai: .,Pelltl'lI el' HUl îlljul'i ~ Xli l'I'zi, 
t1l, c~Ulali(', ('il te pl'i"BŞti 111 oglilldă", 

Aflta m'a băgat in alt hllelUr'. ,r.~ll d!lt din 
non în jude;:'atfi şi pentJ'u a.mimdon!i iSţ)l'lh'ile am 
fost condamnat la patl'l1 urÎi de new1€' ~i la S{>{·ţiH 
particlIla;ră. t'lÎlld m'au 5{~OS pent.ru a'mi i";~)ăşi 
flf"de.avsa î'n ,~f·/'(/d{l t~erd(', t(ll~mai atunei anuse· 
"era pe eăpitan: fUM~~(' o('g'1',1drlt ~i tl'Î111ii' în ('an· 
eHZ {'11 simpln s·ol.oat. 

1'. Sarl'7, 

fust lot <lŞ<.l ue llOHlrlt în iZgtHlirl'U graiu-l' 
Illi H{'plol' fii ,li lui DlIlfUl(lZ{'lI de t~alifate 
illft'rio'Jr~t. lJIai infr>riu(ll'r, IJDatf\ dt't'M ('.1'e
din('io!-;ii dl' odilliuarii, dt' j)rilJ cille stil' ('l' 

° , 
('olţ lI(· .\sil'. ai dif'CI'SOÎ sah,. 1·:pi.'wopIIl 
<1iu parll',l l(l!'ldlli ;1 lnUll'it lIlflsllfa lJl'd,'p. 
sil uiUI' j>rllJ (',In' :--;.'miua j'i II l lllaghi'lr (,l'(l 

('lIr[t\it rI" ;tc(".:;((· 0<..1 1'(\ sh' ,lIl' stdlw1t'I.ilol'. 

Eli lIlll zi~ jn.-;~l, fiid, sti ll1ă duc 1'11 lI'
Iq~\'(mHl 11ll'Hit [1 SI\ a parii .. 1 poi 1<1 g,t~etă: 
bin,· di S';l Înt[impl,lt ;IŞ,I ~ \'IlHl.ti I!xe.lllple 
<1:;;<1 dt' ('flillU(\."H' ;tI,· JI\'ullH'uit'Î pot Îlh'J'P

dillţd Pl' ,,«iţiel fl'lIl1!HŞi ]'{JBl[llli Iluit) di 
h'g[It ma prill pl'ln.lil'l·<[ ('ploI' "patrII )HlllC

te" de o:sebin-' fJţă de ortodoxia nO<lstriJ 
..... whi:;l11ilti<,[\' SllJlt 11lldt lIwi pUţill 11Icru 
d('(':.it dusm.:1uia fil'easdi. il dUliu IJt~a11l11ri. 
CUI'''' iotâ('muw şi-tiU sU.lt ill faţ.ă şi ('iI!'l' 

,11l (It' îlHpilt'ţit (J('rla?,i p{lIl1ânl. \l1nwi C~()
Yl'zi tir' llră i.l:j<l dc' piltilJl<u]u' pot să :=;('{)at~ 
dill 1I1lt.J., jndi'l rrltllic(' ('apeL" l,lri "resI", 
lllui n,<I (kdt al·c·ia ('li priyiJ'C! In Sftllltlll 
Duh, dl în v('<lcul l1u;,;l!'l1 poaLe uni pC' 0;)

llH.]}j ('Il ,'iinc('ritnie şi t.rtlillici .. aJteCYH flp
(·fn aeri,l,':; lillihii, aCf>!c.l:;; g[md. :1cekaşi ,"p. 

('bi :'ii n'~ni('f> 1 [,(1elit,i, ,1I'('h'<l~i ilminti,'i 
sfilJtr. 

~i ittti:'i ('11, ill an·I<Il~ timp, S(~ iugăduit' 
dtdn HOlll<'1. l ~l1gUl'iJur 85 f~H'ă o gplseopiB 
prill stt'J,);'l Iwiduc'iloJ' df,l" 'fisa pf'ntru 
,.gn~l·{J-{'atoli('ii maghi"l!'i", ':(',1" ce în,"!t~an~' 
nil 1H'1l11'11 BtHlHÎnii ulIiţi. '~~IJ'I pe ,Ia DO~)I1-
tiu ('" ?i 1)(> ];1 Bn'\c Îll ~f'CUil1lf' :;;hlU uItat 

liml);I, ~I' :-:;1 i;1 dt'Jlllllt (,rl illti'utia (·"istă 
~i ('fi 1111 \'<1 fi pil·ydllUI Ji11 \"C'c!l'l'(I <II' ;'lXI'Îi) 

:'iil'unl li·,\ l'llsi:ÎriL iu ll1illll'. Dar dr lUl tII
l' l'll JIU ,'W i miu i"IlI H011lilllii: Ji) b\mHt~Hea. 
nepărtenij'ei:l ba chiar de o(:fotil'E'H deostl
u~tii il PappÎ, ('<'11'(', din HOJIIH lui, SP 6ngri
jl~:;;tt· d,· yillţil :-,;i f(>J'icil','a ,,\.'ol,ollilol' ro-
1I1 .. llIi ai Illi 'J'r;"ii.w·'. ;;i intu di P,lpa S(' 

Îlly{)i!'~ll' Iii ('i'n'n~lI llJillisteriului 111Igll

l'I'Se, P,În[l .. Il,'UJll<l 1IlI i'S',11I trimis teIegnl' 

1111' illdi\ll1atc° d"ll' '·pi,-.:cupii uniţi ,,,,'mt ,;,;tnÎ'lIs 

ill sino(ll" Blaj pelltrn il JU[l o tltitudiJlc, 
Il VlflrÎl'I' a l! Iru Il hHISrl. <..Ieu' ea ]llI \' il t·lHO· 

ti-0l1H Pl' f{.ulllanii În hJanlÎdu ~~lb;1 pom i: 
fi('(.d~1 şi III pl1l'pUdl de (:(\rdinH11. ~ nU'l 
PU<I\:(' l·Jnuţioll<.l: şi '\I:ulu P lUI iIlU·N·~'i. 1I1~ 
illh·n:o." hlIlHOS(', C"I1'1' obSf'IT;l, V1'Htilrf'ţill' Şl 
.-'.at isral'(' pe (~(·l mai tare. 

.. \,(0.<.1 prlrti .. "iit lmpi'lJ'<llul" s'a ~tl'igat de 
;lu'Il"i\ ori, ('Il Il I se \',1 striga m[m8, când 
\',1 fi (',·Ii'ilalt IlJlpill'i.lt al speranţelor IJ-0,l' 
stl't'. ,,\'('-iI j,}itdl.;'>it Papa !" SI' shigkl azi, 
Ft'ri~'il slIfll't111 lH'\'iHo"ilt GU'C' SI" poatp 
1l1:llli~1. i1l iI<:l'Hstil lume (h-. luptă. învie!'· 
~lIll<ltrl il pUlerilor (II' .. pil1·(l,,,iri" :;;i .. tra
dill'i" l'a <.lt'p::;toa. . ' 

{'Il singur fucrll t rebuie sr~ 110 mgrt· 
j(~a",că : părrtsirea lloastră dE> noi inşine. Şi 
0(1 :';(' \'eI inti.lmpla l~lI atf~l'rnai puţin nu 
eilt ceilalţi, "pflră.-tindll·nc" 111' vor ÎlIvăţ"l 
să d(',.;,;hr[Il'~lIn od,dă H'sbnântu1 cerşeto-

1'11111 i ~ 
.. S, Rom," 

Pentru "Românul". 
La ;t,l ;.I\:lll·;I,' (:(1 lni·s'au "dJ'rsnt din 

P,U'I ('~I zi'lll.duÎ '. HO!llimul" ama f1at (le ('u· 
\'iilltc'1 <1 l'('!'P ';iltisfaet i(> ('(1\-alp],f'(MCU (\pln 

dil'l;'llil'ld lod, d. Y. «;oJdi:;;, "1,lrrOl'ii ('n,d 
~'; III colt . ..;t i [uit 'Îa are;!:'t;. ici fa t X'],0, illtemr

Î,It,i PI' lIlI p;tl':lgT<lr ,1] ('o(!t,lIlÎ dt' O!1o;)n', 

,llI ('OIl~tat<ll I'{\ ;wl·li' alaeuri nu ating 
{·Îll .... tt·(j 1111';1, ('IIC',.;tili llll'a din PlllWt dp YO' 

tI('n' 1';1\·;tll·)'(·"l· l' dt'('i l{I11JIll'iti). 

T!l ('i' jll'in':ju· 'lpt'fll'iaJ'('a <ldi\'iUiţii 
1111'1,\ IlIlhlicp ffH'llt fi <lj' ziarul .. HomfII lUl", 
cll'tltll'«l'f' ;Illtuml (i('plol' 'lP['(·('jr·ri A€ a"~l'Ull' 

de dllp;t 1'('(]ilCI(I\l11 t'p-,;p()!1qhiJ. llu-l poi 
"'(I~~/' 1:1 riL,,;plllldl'l'f' ni"i înailltt><1 jllst.iţiri. 
d'tc i llU :->ll n t rI j "PU:'i ~{I III f\ p[\ r{j";'(' cu 11 11 

("Il III" \' ino\<lI. 

n ă I firUl\' (:<1 () jHll m rli)" sI rtl IHl b 1 i că S~l 
jll1.Jc.n· l1iYf'ltd CIl!tllJ'ill "7i llIural al urg;ul1l
lui s'L-.;ţiHlIt d(' ('omit f't III Iwţi()lI<l1. n"rr a 
pld)Ji\'ul ;wt'!c- al ,lţ'lrri 18 adrp";[l 111 ('a , 

T"oto(!<JUI dedill' "ii .d'it'III:lţilllliJ.,., din 
<l11i('oluJ .. C('!'elll cllni t;og-a ~ă SI" explic{>" 
1111 1'i11nt Cldr·yi}nlft', Cu (l('·,p~tf· tllc.lH'in ori ee 
l}nl{,lllj4'~1 c'lI .. HOlll{llllll". 

.11'111/, l\Ln'l if' I!H~, 

Oct. C. Tăs]ăuanu. 

--========-= 

Scrisori din Bucureşti. 
'1,;'1' '«'./li/le, - ]'0(::';(1, /J/i//l iil'(:n' i, - rU/ld viile 

J.;' MI/.rtif, - FI/ynrii din j~I1C11t'e,~fi, - O 
II'(I/'nrlii. 

!JUCIII'!,}}(i, 1G FelJl'liilJlJ. 

('t' ,,-ule fl'lIl1lull.'iD d{, pl'imu"'Hri1, E r.aJ,l ;1 1''' 
\,t'1'u1 ;;('nin. pl'if>kllU1' şi hLind Jll1'şi plimha lH11-

hl'd ... nÎ(·j mi lL"r, Pl'i'n l:ll'horii Irit> ŢW ollle-"\;url-f' 
eil'ipeS<' Pl1'-"I,j, F 1111 ('1'1llt.ce plin .d(· \'i·~}(il. [lE, 
I"WZLH )1('\:"]111 .. (le dnke a IHl.mlwerei. (!ril'(' ",ine 
"1\ pa:-l.i l't've.zi, (0;1 a /:ln1l mi'mg)J('-toarp ~ eodl'11~r 
d ... "fnrnzlt:i de nintul tUllmn(.li, a gl'ădll1i.l(lr r:a
l'''lrH JiiomJ il")'nf'i lt~-a "'Ţlll H)t?rat P'X10:lhclf> ItI w i i 
de r"te, Ea "in!' ~'a l'<iZ.1 rit' n~tldt1ie Î11il"un l'1'I

f1~t pe."IIt· tl3.t'l' "e 1 il SHH' gt't'U nO<l pt.ellllE'nOrot'lI
ll1i, ~i fi.I,('~ ÎJlhu:l..g-lI I'i·dp îll mâugăi{'1".(A!L rllzf'1i1T' 
(·.dd(', ('lIu:i 7.YÎmu'j ~'~mpi;~1c· lI111f-zit{', fa<' ~ii dis· 
parii pM,t>Je 1,(11)(' d,' zllpatl iL Poat(> 1111 €l~te- p()f>r~ir 
('HI .. , t'-E' îtll~nţllie .~llflt'tel~ lJ),li mult de('ât gla~nl 
pl'irlle]oJ' jJI·ivp.ghilori, N\ri ,,'ali î·1l1 .. 1'~ în par(·IJl'i. 
I.{' H",~~nlţi ~i lllllJlui l,imel \'l'Ai ~a tiilmuL*,~ii in 
('ulIteI.' tt'('~ill'in."<I at'.()a!>ta a<lâlwă, "iata carp Sf' 

zhate in fi('.l"ll't' 1I111gUl'. \'ezi ('f' "la.hă ('ste P1ltE'-

1'('.11 ntlllJui ~ Il l'i!fla N'illf'(> n~dk'. al1'{Te, ('eia c ... ·l 
1II1l;'1'i'i. \'ezi !31i.l1\3 lumillă. te ;:.iwţJi îm]ll'full1l'llt. Il., 
atât Lll''TI1€<,'"i, Of 1 li tii ('li în\'Î('l'f'a nalul'c·j, întel\~i 
<f"-<J d{' bine, 'din tr~Hl'Î'l'eli sllfletnlni Hill. din t(,t. 
{'~ t(l in(·.onjo.al'ă, [·ă Mi ('Îrt dE" mnlt n~'lll' fi in
fllleTlţ~t antllTlit{' lll('rlll'i, am Idima:,- aceiaşi ('(lI)jj 
.ti firf'i iu,bitoan;>: X e înt.l'i<:tam ('Il f'1I ş.i lW hll
l:urăm odată {'U e.a, Oeh i i llO"lI'j il('< inscninea;:ă 
vă~u'/'] hrllima {'lll'{' !'c ll':-;>e:l.zli. I,,·,.t{' {;riZal1f.etneip 
toanmei ~j "e inf'.e'ninell7.H 1.1 \(likroo pl'ill1ilm ,2;hi\.)
('ci. pe f'~'ri tigănu-şii nospida(Î. negri ii nhrJ pr' 
stnlde1e crlii~1Tlui. 

Şi, m fat~ măretel pot'.zii n prinl1hwoi. ţlat,i· 
mile OlC pMt',lese. Japt-ole omUll€l:;,t.i le priH~şt! 
{!U ma~ umltil inJ:lI1ge:nţ.?î şi "h iar pf'n tru u.efole 
pornitf< din răutate ai llll sentime.nt. dt>. ÎE'tl'Lare, 
lîmbe,:,t.i, vă7..ând pe piticul ee !lE> i'nal'nH~l1ză CII 

oal LE Lucrul solid şi preturileieftine e cauza că numlrul cumpărătoriTor nostri zi1nc să inmuliesc. 
.-:- Truso1..1.ri cOU:'1.plete pentru, 1nirese. ..... 
Aranjamente admirabile pentru prânzitoare, dormitoare, saloane şi odăi etc. 
Mobile englezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine. 

TARI, LUCRATE CU GUST ŞI IEfTINE 
să pot:Căpăta numai la fabrica de mobi1e alui 

S 'k 1 ' R 't· Marosvasarhely, Z e e y es e 1, Szechenyi·ţer 47 
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă plătire in rate. 

În provincie> la dorÎnţă mergem in persoană şi arătăm bogattll nostru cat-'o& ilustrat. 
TELE:F<:.)i"!O lS'r. ~14. 

-



arUlii uriaşu}uic1iu alte nemUl'î, eauci o e5pli
rare pentru aritudin~a ninâtoTluui lie popul.ari· 
tate ieftină. Şi treci înainte. In definiti .. nu poţi 
,.ehimba ,pe nimenell. Şi dadi oamenii îti anmcă 
în eale de<'eptii, te bu,-,uri dt' .-;ineeritatea fira.i 
('are nu îU';'3.1 ii , nu minte nici odatii, care nu 38.

mână in sllflNe t'!l.mâIlfll nCÎJwroot>reÎ, care nu· 
mai ne dă şi nu ne ('ere uiei cimd uimi(',Jl. Chiar 
b'elltimE'utul pi~ăţm fJ.tu de puterea (·i rrcato.are 
lJU ni-} C.eTe, dll('ij nn-) HH"ln Ilqi îllll..'wnt în illi· 
lllile uva,;tr!? 

In fap murqel p,)(,zii, ("Ure ;,e Jesfa"o:ll'ă 
Înaintea (X'biI(lr tăi te l'uprinde doar regr(·!.ttl a· 
thine după atiitea .. ieţi, după atÎ,t{'Q ganJuri, cari 
"e sting, flori ale sufletului omenesc, (~ri ,,'il\1 

'cutlll'at şi cari nu mai ln\'Îe il Q<lml uaril ... 

De unde mi-a vonit gîmelul ă,;ta? A (k T1'o-
,·.{·am 1)(> dil1aint<>/l =-,[d~i Amic.iţia, l(}eul de intill· 
uire, sediul Rocietăţil, .... r ungurt":;lti din Capitală. 
O elădil'c frullloa;'ifl, în mijlocul ol'a?ului, III a· 
p-ropier{'a frumoasei gritJini a cişmigiului. Eta 
în amurg:. Corul unei i'l(K'Îetăţi ţinea Pl'.)be în 
\'ooerea săl'bii.rilor dC'la 15 J[artie. Căei ziua a
('{'asta se F.erbează la Bm'ul'c:;;ti de eătră Fug-urii 
de aici ('u llliai multă insufleţire de,ciit într'un 
(q"a~ oare<'are din Cngal'ia. E şi -fir('d(' d(> &Jtfi'!. 
Intr'o lume :o;trăinii dt' aspiarţiile y; de mimdria 
k:Jl' nationalu, PUtBW3 eu care izbuclle'Şte i'C'uti· 
lJlenrul JOI'naţiollal este mult Ulai mare. După 
eâtoyu ciintecp naţionale, din carÎ nu lip5e.~'e 
Szozaful, uiei lsten ir.ld meg (/ IlMY.IIad. corul in
<'(lPU un rÎlntee. ale dil'ui euvi·nte aY(~u Ull far
mec nespus în amm'gul acela plin de taine. de 
mel a.nco] ie : 

.,De două ol"i &edt'~chide floarea saIC'âmului. 
Olil' inima mea nn mai poate să !'e deschidă a 
doua oară .. ," 

)l'a.m gândit atunei la multe. ~i. fără !'Ia \'reau 
mi-a venit in mint.{· furtuna care a bimtllit la nt.i. 
Ci:' furtună ~l'Oz.,;,wă 1 Abia âC'um, dupăce \'uiE'tel€ 
au mai <,<mtenit ne dăm st-ama d{' put(>I"('a ei. VOI'
ba e.ste insă : Va Hlai';,uteu Înfl'Jri În sufletple 
\'utrennll'st€ floarea Îllerederei fără de nici (1 re
zerva? Au fQst -ac{)l\l~ allg-ajate suflf't(' {'U Coll\'În

g:f'rile lor. Ele au dat tăria. Şi ele put ,~ă uite 1l?a 
de greu. Aşa de greu. 3fai ilIe,'; eând loviturii.· nu 
,,'HU dat pe fat:! ('j de TIllllt.e (Iri tilriş. fliril a şti 
d(· unde au n"llit. 

• 
Şi as{~ulttÎnJ 6111 te .... ul aşa de llleJau("oliL', 11111 

mai gÎtndeam la ati'ttea a Itdt:,. ln mijlocul (".api~ 
ta](\i, intr'ull h>cal impodobit {'U ('olori ullgure~ti, 
de Mub ('ul'i s'a trimi~ de ati!t{'8 ori m',artea B.."U
pra fratilor 11c'ştri, asupra părinţil!)r noştri, oa
lIwnii aC'€'itia })otsll""9i ·('ânte cîmt~jle ],:'1', să-şi 
pre.amil.r61i!'«·ă eroii. ~ imenea nu-i impicdeeă. Xi
menea nu se intere:i{)aza de felul cum {'(:I~ He-{! 

,a&eSpre.z{·{'~ societăţi ullgure.şti L;-i pun Î11 concor
danţă illt€re.sele lor ·eu interesele stahthli şi po
purului rom itnesC' , ?\ic.i lin pro{'urol' nu s.e 8c·)alii 
;oi'î tragi! la rii.spundere pe matol'ii llir dela fe.,;,ti
,·ităţ,i. ?\imiînui nu-i trt'<'oC prin G!lij) să acuZ(' de 
trndure de patrie pc at'ci F ngul'i, cari. deşi cetă
ţeni români. \"ar..,ă lacrimi Torbind de .,dulcea 
patrie maghiarii:' Şi sllnt şi de aceştia. La noi 
nu deschizi ziar -să. nu ÎntâIne.şti aproape în fie· 
{'.arc zj ştiri de.spre pr()('.&"c int-entate pentru {'ri
ma de a se fi ('imtat Veşte<llptă-te Rom Îine. 

S'a zis despre noi că sunt.f"m un neam de 'J8-

meni răzbună t.ori r n neam dt> oamNli eari nu 
aită nici odată, ('ari ribpIăte<>t· hillt:'.le ca li -răul. 
S{'riit,()rii vechi l1e earaeteri"e-ază aşa, iar lwamu
riIe ·în mijl(){'ul eal'(lr,Q trăim ne ,,,","·-ote.'<<, aşa. 
Poate o fi () leQ"e-ndă răma~ă din Hlt<, vrf:'muri. X e
llooţii, durere, illl mai au t1W'r.ia i'llf!f'tt'asră a "tră
m~ilor. Azi Homânul tine minte ca să aihă ('.f' 

uita. după cum anumiţi iJldi\'izi ridid pede.5taluri, 
ea să aibă pe ·~flirîma, îşi Înftltă zei. ea să ailul ce 
detnma. N(>-{) don;>o{lesc aeeasta faJ)te}<- n03"tre. 
la. pari mă. gânde.se a'<'Um, <,ând e atÂt.a binc{'u\,un· 
tată poezie 8ub ccntl -,,"f'nin. C{)re-~p. 

,= .. 

RIsunetul prigonirilor dala Oradea
MaIa In Dobrogea. 

DiscursuJ dlui In. Al. TăIăşe8CU. 

Doallln~Jor şi Domn ilo1', 

ExiflfOll ta p<Jp,)al'e}or {';it(' în general strîns 
legată d1.' tNenul grogra.fic pe ('.are ele an fost 
eOllec.pute :?i 111iiml\dite nu numai trUpt'ţ.t.e ei şi 
:mflew'7te. DUl llCf>!l:,:.l;i lege firea:'lt'Îi resultă seu
tinpa fatală d 1'onllÎni .. wlul nu va lllW:.a vietllÎ 
in af'ară dp CNat{,':J lui naturală. caN €,:,!{l Podi
şul Ardealului îu<.'ulljurat de numeroase cetăţui 
naturale ll1wltii -;ti nii1f' to! IleBIB;,lşi ţ?<.ui dilJeau 
exi"tC:111Il J"'l.oobi tîl Va.c:iei Traiane. 

Jq .. ria de lSt'tI d", :lui a 1H'llmului T<c,mlÎlwsc 
u(' dOH'!(:k~te leg\:'.<i .a0(>a~t~ şi U pUlle la adapost 
ill contra .)fi eiiwi diSt'utitmi. 

Pl'purnl r..~mlÎn nÎt'i 11u rx>at.e fi imaginat fără 
cu('{'tire;i şi t"']"11iNi.rt'3 Da<,'it'l de <'ătră Traian. 
iar ~'.a să Plll~lll a.phlt'ia l"\.'\';ulratul ~h.'el('i 0)10r!.i· 
,~ă!'i şi m..:,dll] S('le~:t în rare ea a fvs.t înfăptuit! 
ai 3lUll d('stule <'de douii c!lyintc de titlul de n,,... 
bJetc alt"' a<.'elej pNvi11eii roman!': .. DlJ,ci'l Pe.!;J.-.'· 

:\..-;tfel ,,' numea Intru in..:eput1l1 ei taTll stril-, 
fij""ilol' noştri! Şi ni{'i nu mai l'xistă in tot C11-
prinsuJ nl.stal Imperiului Roma.:n U11 titlu de no
blt-t:i mai avantaj'" ea aeE'la a 1.'('tu{€'nil.:'r romani 
din Va<.'iă. eare lW atllllei N'a p-aradi!"ttl impe
riului. 

Din .pri"ile~iile exc.eptional .. ale loeuit01'iţor 
Daeiei nimic nu n~"\-a lUai ră.mas ca moştt'lllre 
afară de yig • .:lti:4i, Titalitate.a mare, pe eare şi a~' 
tăzi după (o lip6ă de unitate -$'i independent.ă po
liti('Q de 1600 ani, o gă5im atât tde admirabil de 
pl'r~~t.entă h~ pup.uml r .... mîm. Area.sta .italitate 
ll'atianală a trăit până 3t'Um ea instictul la ani
male în 1110<1 int'onştlent in sângele 'pupoTului 
româll ~i numai a~um în ultimul thnp ea a de
wmit t"nh~"lltă ~.n .mod (x>llştient. 

Xi<,Î nu eX'isti'i In istoria hUl1f'i între.gi un alt 
exemplu în care n"un pOl">Or să-şi fi păstrat €'x.iEl
t{'uţa şi('araclpM.1I ~ău naţÎunal dupa. o a-ş.a de în· 
delung-atli >:"<'n~itut(' străin:) expus la intermina
hilule aknt;He ·d{' dt,s,llar,jonalizare. Şi izolat il 

f\,-~t :deJa ilH'€'pnt arest IK1!,<jr de.. ... părţit de fratii 
'sui de ",unge ~i cu toate acestea €l nu s'a perdut. 

Dar poate că nu numai originea nobilă a po
porului romîm a putut să-i dea aooea puternid'i 
tÎ!'rie de l'e,",i~t(,lltă în indiyidualitatea lui naţio
!lală. - lH)at,e să mai t>xiMe şi un alt fador al 
virtllţ,ii h1i 11e mai auzite. 

AC-t.."t fact'Jl' nu-l put(!ll\ găsi lli('Î îu istoria 
ulleori g],.rioa:-;ă d"u mai mult umilită a Prillci
patd.jr 'Dunărene cu alilt mai pUlin in a<X'a li 

Hou.li'tni(oi moderne. eare .;;,.e frământa 11€'CQntenit 
in lupt{, 16'10\"1toare df' partiil. Din contră exis
t{'nţa a.;'{'.~tor PrillciVStE' dela in{'eput a fost con
diţionată de '\,'iata nati<mală r0maneaSe9 'elin Ar· 
deal şi chiar În timpurile din urmă înrÎuriraa 
culturală uaţi:'n-ală a Ardealului asupra Roma
ni(,i a putut să menţină Îll ea. caracterul ·pur ro
mân~' pe "are t; ('rania. Bakallul .şi Fan,arul a· 
tiltoa secole dearâ11'dul n(JÎnC€tat căutau să-1 ştear
gă din inima romitnului. Dobro,n-ea n()astră nu 
s'ar fi putut romanisa fără elementul viguros al'
deJt>all care a inull:dat'o dllpă auexare. 

Xid astăzi după 50 de ani de independentă 
pubJi<'ă şi atâtea şooale ~e auton(.mie România 
1111 {o..;;t(' nl('i cu un pas mai îl1aintată în vigoarea 
~a nationsIă decât românul din Ade-al. robit de 
un mileniu. Bua.la polit.icianismului {le partid 
a eontamÎnat pllJlă tjÎ Liga CuJturală, .care s'a 
{'fl'Zut di nu poate pro:-pera fără să fie spr.ijinită 
df' un !1(,U partid politic: Sati01wlisf democrat. 

:\{jqerjul put('!'ei llO'a~tre df' ic,.,ist('ntă zac-o 
nu atât în noi e!Î.t în ronfiguraţiunea geografică 
Il Daciei Traianc i,n eare 11~am niÎ...;,cut şi în "are 
am "ietuit neÎntreru.pt până in zilde noastl'e; 
in ('.etatea de care ,orbii h Îl1ceput. 

Să intrăm_ în inima a{'o.<;tei Cetăli: ,Arde<llal 
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e::.te un podiş dcluros ~ muntos h:~at prin )h· 
ramura'" cu eel al Buoo, .. i:n(li, şi inclinat l!pl'6 A
pus, \l~llăzi şi Ră"ăât. 'Costişele lui se cuboară 
incet '(X'1UHÎ multe "Iii intre cari ('('le ma.i prin. 
cipale suut Sl)mO;'ul. Crişuril<>. )lurilşul, ,Jin.l. 
O1mJ. liuUl.lll. Bjo;nii.a. Siretu.L )loldo\'a ti 
Prutul. 

.:\lc'l,<;te văi &e d{~:hid Cll un t'\'entaliu ix\'or.and 
din mUllt'ii llaraumr!i)'uJni, a Bihorului, din a.m
bele pl1rţ i a1(' Carpatilor şi }I mlţil~)l' apUS6D i cari 
Îtl<.vnjoară lx>dişul ardeJoan. Ele udă toate tinu
turile l ... cuir<:> dt' ronuini. Pe <l.l'('st{' yăi a răsunat. 
de eiilld II p1eeat ,dpla 110i dar ne·a lik<at sufletuJ 
,cău Lna-Traian. ·Juio,.'<ul ,-iNS rOUliHl~ ,'.are a 
iuwirat inima !X)('!luui n('{'U!lo&i.'ut cAnd ti d .. t 
11a.ş!1."re poe.uwi .. Jlioriţ/l". 

l~ ni tatpa ll')frstri) natiUllaJil. ta fo"t d.:-ci OOl.l
,;('l'Ya tă Il{' de o 113rte de ,'i.g.:>area ras!'>el. Iar p~ 
de altii. p,.:Hte tit' ( .... )nfiguraiţnnea ~rafi('ă :t 

Daei€'i ]'raiane. 
);ogr~it că -de 3('('ste din urmă sunt le.gllt.e 

şi a~tuzi l.nât~'a şi atâtea intereec e<"Ollomi{'R ~l'i 
sprijin.:,>"" pe {"ele J'1.'lţi0na!{', 

Prin act'a .... ta da'"<.'J'ier .. wpografică Hl":m, .-i\ 
arlit (',i ee..,t.inn€'.a naţională ti romal1ilar din Tra.n. 
~ilnltlia ,~i r ngaria nn este llumai tre.aba ]01' cum 
prt:·tind unii ~\ rdf'leni şi l"t1m <'rM ('.ei mai !Dul ti 
biirbali p')litÎei, }Wt zi<.'e toată ofciaJitatea noa
stră: €'~'l e-"te treaba 1)(' "iată şi moarte a tuturor 
rx.mân iJor din <"l1J.1ri !lsnl \'('('hei Da{'ii Traiam'. 
Tot R('('asta ZiCf'lll şi d{\';pre Buro,ina. 

E'\isten~a sau !>.tingere.a nemnu1llÎ l'omiue~ 
pe Podi$ulardt>leall atrage după sine în modul 
cel mai fire&" ('xistenţa sau st.ingerea neamului 
ronuÎ1wsC' pe dealungul tuturor văiJ..~-r 00 &e scurg 
{le pe a0('j podiş. ÂC(>a8ta prefaeere ,italli e-..<nc ab
solut namrală, 

Pană eând pe rîurile noastl"{' YOT curge nUnllli 
,:mdori, fiie {>hiar 8ilT\('JStet>.R't{' eu lacremi de aJ~ na>l
mului' române,o:.c nime nu poate .a:.ea teamă ue 
~tillger('ta ras-"'('Î noa,&tre, cu toate cii ea este in
<'llUjul'ată din spre us('af NmN'Îc numai de limbi 
st.răine şi .duţ>mănoasc. 

X umai Guril(' Th.tnării :şi ooa.sta -YlrihaJI -eL 
lihertatN ~nomidi nee011diţionfitii. numai ,." 
nici pc.at.(, fi dl1S O't(';LL:'uJ ll .... "-trl1 naţional ţii tJutu
rat pe .. ·q{' tM pe U!1;:1e Il!' poartii interesele~ numai 
:ll't',tÎ plămâni de re5uflare 0:'Onamică Îllţcleg 
im';ortanta ('()ufig-u raţiuneÎ geografice a podişului 
ArclBleall cari ne dau aflufmţii DunăI'ii de jos. 
şi eara('terul naţi ..... nal al artelor prin cari circulă 
i'oudoari'R şi SUflE<tlrl romÎUlesc. 

p re.supUUf'ffi ~'ă Iim ba noa.;;trii şi <'\t ea Il~
mul întreg s'ar st,jng-e în Ardeal. ResiaOOn$ll sta
tu1ni naţi®al române.~ ar scădNI din 00 in co 
faţă dt, lmhoiul ~trăin ('ar\, ar inunda me-rcn .ăi
le şi cÎullpÎiJe noastre p2m' la Istm. vân"la }bre. 
('xÎ"tt>llţ.a &t~'ltului român sr fi .slăbită. S{'urtată. 

Porturile n'.a;;tre eari în mod firesc sunt gu
ri]c arterelor de 8<'Urgcre al{l p'roouctf'.lor eco,uo
miec arelele-fie-, după 0um o reo:-unosc in",ăşi erono
Mliştii ullguri, '-OI' deveni ('u in{'€tul ,·a.'1alele eeo· 
u,:ulliei nationale ale ttngHrilvr. In felul CU.nl ci 
au reuşit să curme trecerea .-iersuJui fIuerulll.i 
'Ciobanului român '}X'i'lte Csr~ati, VQr reuşi Ba-şi 
implinea5C'ă ('U timpul ţii "'isul 1(11' secular prin 
care ei <'QlIsidE'ră ţ.ările {lela ('nuile Dunării a.păr· 
tinând în \,iitor rngariei. Acest periml va d('
veni pelltl'u noi cu atât mai mare ('u cât este mai 
probabilă rupe1"('8 Croato-E1a"()niei de C"nga..ria 
şi cu ele şi a portu.1ui Fillme care de altfel este 
cou.st~tat ('il fiiJld prea departe de Ardeal Mte 

numai în mod artifil'ial Îng-rf'unător artara de 
SoC'urgerc pclltru comerţul Transilvaniei. 

Jn~hipuitj·yă dar ('~ împe.-;triţată ar <l;i 
tara noaotrll dacă g<Jlul'ile pe cari le-au umplut 
şi ]t' umplu l!1NCU aîei romimii din Ardeal le-ar 
fi umplut l"n7urii. Să nu ne facem ilu!!iuni că 
am putea împedeca 8eeastă inyasiuDc! Ea va 00ll
tin1!a în '!11l1d fin>~<: până ce nu se \"a e('hlvala d-en
siulloo populaţiunei dela nQi cu acea din Ardeal 
'fi până nu se va egala c:ulhtl".a agrioolă a poporu
lui de jos. Starea latifundiară a pruprietăţii noa· 

AVIZ! AvizlZ on public, că ATELIERUL DE SPĂLAT RUfE ŞI DE CURĂŢIT de sub firma BETTELHEIM K. UrOOA din strada 
AUlICH lAJOS 2, - l-am renova., introducând' MAŞINI ŞI MOTOAREfnecesare, prin cari pot latisface tuturor cerintelor
schimbând CU acea.tă ocaziune ,i"personalul. - Conform cerinţelor moderne, necruţând nici ° jertfă materială, am nizulnţa ca 

sl-mi asigur şi pe mai departe sprijinul ono public. Ori-ce lucrare~o execut fa ·timp şi prompt. Ori-ce specialitate, fie cât de migăload. şi fină, trusouri 
dantele etc. le curăt admirabil. 'ENTRU TRANSPORTAREA RUfELOR am la dispoziţie oamenii mei, cari aduc şi duc albiturile gratuit - Comande 

din provincie se execută la timp. - Cu deosebită stimă: 

. Telefon 851. VAduva FISCHER LIPOT, Arad, str. Aulieh LaJo. Nr. 2. 
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",tr~ rurak- ~te foal·!.(' fa\'Ol'shilii 1lffilh-u t'l.Uonisa. 
re t"tmi.nă, in contra {~il:reja abt-.l pot lupta ax.i gUr 
\"el'tl('le. Mâu<> :în.~, dmd ~rari(,llii români, in 
llutjol'itat.c li psit·i ck- !'imt p.'ltriotlc lla~it)llal. n,r,
ti nui hin(' Drg-,aniz,.'lt1. gt.n"(,J'1l<'k~ 1"t1mane \"Or il 

-prea sMhe să 1<' re;is.te. 1 n (lri~ caz emigraţiuu(I;l 
din :\rd{'.a1 va ronti"nua lD('N!U pimă re riurik> 
I'C Dt' Vl11 de.acolo \-or curg"(' spl'<' noi şi pană ei\nd 
.,mului ii YIl fi mai u.ţ;OT să se ooboare ~~t si 

\ ,oe Sllie pe ri u. 
Aatful s'au populat şi e,âmpiile l:ngariei pâaă 

f"

. !!,~~. ~~:r ~l~:~~?~~ :n~;~~1~~ :~7~ ~u:~.~-
~.îune politică naţional românea..<;eă şiavâ-oo pe 
itIDel"i JlO"ara ~r'\'itut.ei ro.a.ghi-are ~ri az.i s'a-u 
prigt>At in 1 a.ni('(Tii, in ca.lăii n'Mlllulu.i române'7C 
,tin cuprinsul po.Ji-tjc al Un.gari'f>.i .. \proape patru 
·m.i.l:ioo.ne de romani sunt in cleşt.e strânşi in des

: w>lta:roa lor :naţională €'tnică şi econ<mlilc.ă. 
'finta di,~tn4--~rii lor {lISte ŞC'Oala ~ hiser~·o8 

-HoastTiL instituţiunile noastN' <'lllturale. limoo 
uoa."'trii l'triibunil. in lCl<'Ul. ('ăreia (>i ru--o impun 
pc a lor, pe ffa tur-anică şi cu <-8 snng"{'l'(>.8 indi
\'idttalit:'q.ei noastre ea po?:>r distinct. 

Fn tiŢl{'1: de indi,g11ar(> & {lt~perar(' naţionalu 
l<e a~ dela Oradea-mare~ un<k- eal iii i Jliatjunei 
.noa.stre taie limbile reoJo,g-ilor no~ cu aoeaşi 
harl:nrie ea şi in t.impurilo de tristă nK'lllorie 
.. ilOd ţ.arul Bo.qai!' al Bulg'ariei t.ăiH. limhiJe ':(). 
}nânll'?r ('.ari nu se rugau lui Dumnt'ZCU pe sia
'\·a.1U:'.';'t{l~ 

~wJ ţi-pi't dr intlign&rt', lZYOiit din SUflet~11 
hravilor stndenti iuhi10ri de noamul lor, ne 00-

In1l:Ddă conştiinţei noa.stre n.aţÎlc>nale să nu ne !ij
;. Băm a fi striviţi 'l'.a nişte "{'ermi de cătră un p0-

por <1<. r!l;<.să i,.,O-UDrabilă, t'ilN', dacă a putut în tim
'purÎJk> d(· im-,aşiunc ba'l"hară, cind eram i6to,-iţi, 
"ă pună stăpân:it"(> pe a\'utul şi pe corpul no.S':rtl. 

dacă ~u ajutorul Auat.rim ne detin incă in st.'lre 
.If' S('Jnirobje, tr(·buic să-i silim ('.a ~ă l'e('1ll108St'ij 

('ii sufl(·tul ;ru:~tru 3 r.1mas întotDeâuna liber ţi 
"ă Jin el nu IlH'm ,d(' dat nim:inui tril:mt decât 
lIaţiunei noa""tr('~ Hnmn(·zf>1.dui ll(""tru ~ 

Aşa d~tr r>t'ntrn <'& ;.ă ](> doY(.Qjm lanl('erilur 
,! •. L, ('ri!;'ul It"l",,'dC' ('~ româmtl nu-şi vinde ";11-

fletul mă a<Îf{>::'I('z Il\' oa><tTe ,..,lIt1{'tdor româneşti 
de1i Duniire şi ~tare.a X f'agrii să protestăm in 
llumel(' într(',!rf'i na(ilrni român<, JX'ntru insulta 
~'{' 81(' a-du<'e limbt'i romiin~ti, E>ă inQf·stulim n~ 
\"OO1e ;;;tudcntilor !'uferinz.i ('.a "irtutoa lor româ
!1ea",d ~:i, nupoat(' d(\('a in tf'ntaţiune; tar răii 
lida Budapesta şi ddla Orack- să ştie că Româ
JIul 'l'.hi.ar pe Câmpile Fngari-ci e.'>'W d(' aici i,}
~'01o oou.';otic-nt de 8ulwrioritate.a lui etnidi in trt>
.m şi "iit,nr !;li să DU lut-e {"il Bihoml {'stc () 

f(JT1.ărcaţă i.ndiscutahilă a neamului român~, o 
vub:'re firea..~ă a n03..«tră pe care nu avem tIe 
~'imd gă o cedăm nimănui Şl D1(,) odată. Pe Dum, 
nezeu nu! F 11 Wt'ă'UWll. 

Greva minerilor englezi. 
Istoricul. - Tratativele. - Condiţiile de pa«. 

Indu.st.riala Britanie a ajl.uu> din nou "idima 

nnd puterruee gren,' a lu<,J"ă'tmilor mm<'ri, Ra
porturile dint,., mund şi ('apital, dintre mineri 

l;'l fH'O'prietarii mindor de drhllni nici a~tăzi nu 
,,'aw p'I1tut îmbunătăţi in ft.,;,a fel, in<'ât să a.~igu1"{' 
IWDtrn totdeauna hni.~t('a ~piritdor şi ;să pr(lt(·

j-t'.r.of' in fduJ aN.osta 'Pro.gr{,~<;1l1 man·i industrii eTI· 
gk':Ze, C<>i doi f-a.ctori N'>OnomÎ('j de {'ea mai m-arc 

importanţă in €'\'oluţja e.oonomi<,ă a omenin1Pi in· 
tr('.pi munca şi {'~pitaJuI Btau într'o permanentă 

luptă unul in faţa ooluilalt, care ~-t<{' {'U atat mai 
J ndârjită <"U eâ'f organizaţ.ia mtlll{'itorilor ostf> as
tazi at:1t de puternieă încât poate ţin{'.,8 P1t>pt 

muJtii "n'mc ('.elei mai indârjite re.zistRnţe 3 ea
p1taJ~tilOT. E~te un. răF;boi w'şruc eare .se ră-sbună 

('UID-ţr!it. - llU asupra muncitorimei, care in ca
zu! {.-{.J lnaj 1':111 Î~i jmb.unătă~e în mod miuim 

~jtuatia. ruei a.~pra C'3.pitaJismttlui, <'are urcă pre
lu-J producţi1lIlei în raport cu 1\.porirea salariiloT, 

- ci se riL<:;bună a!>llpra CO'DSUmatorilor. Il căro:r 

f'·an:trihuţie <fie măreşte îumod oonsiderabil, ori 
J - - t ....... <><>1 e na"·~ "'TI ,·,.....flict de n.a tu r.3. .. ~ ('n.e orI "" lY,,~ " ,~ """ u '""" 
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Iată de C(' .\ngllli ins3.şi eu t<>at.e ~~tiik ci 
industriale a ajuns să !O(' ins.păimÎUlW in fata am{'

nrotărilor !Z"N'\{·i, ('ar{' poate adu~e du:-,ă ,.in~· p.a

guhe de miho.'me intr'o singurii zi. 
Cari sunt nwtiy{'](' grev{'i, 

l[otiy{')(· €-unt d(' două feluri. rnd(' ('~n rE'

;.tulcază timpul J<. Jueru.. alwle i.'&ri fixează piil

ţile: ma.ximul orelor rte }u('rll şi mmimul de 

salar, Lu<,rătorll mi11(>ri cer o urcare & 20S"c MU· 

pra salariikr ~i opt e(~uii ci<- lu{'ru pe 7..1. :\{'.C."te 
('ondiţii nu au fost primite îneă de proprietarii 

minelor de {'ărhuni Penc-oluJ ~-..are amenmţ.a cu 

toată influ('Tl~3 hti ck,'lZstrooa .. ă {'{,hi1ibrul ocono
mi<' al An.e;li<>i, :a n("l'.eF>it.at grlll:mi("3 interwmtje a 
gu\'C1"TIu]ui, care !fină în preZ('Tlt a silit o nlar(> 
pa~ a proprK·~ril .. n· s.ă 8('Q{'pt(' {~~'ndjriiJ(' Jui In

tt'rmcdial"{' ÎutN' {'ar~tal ~i lllU11{"ă. 

Cu t.oa1ii intcT\'"('TI ţl.li aee:.l.SM LIL,il ~re\-a nu 

mai po-.lt ... • fi jm~,i{·d(·eatii. hl I1mlt(' piirţi 5,'a in· 

<'''{'jmt ;;n ,q> liîi~~{' eli o lu\<,.ală ins;>ii.imânt;;t.c>3rC'. 

_\,: .. upra llJ!.'Y .... ăr.::i ş:!'('w·i p:-imim urll1ăt.f'<lr.:.·l~ 

infornu:qii teh:-.gra fiee; 

Londra. 1 :\farti.e, - A,~tăzi şefii (})rpoT 3 t ii -
lor minmilor au continuat tl"\:lt.atiTclc eu repre
zentantul g'UYPTuuJui şi ao.·(·b il prc,prit>ta:;ilvr 
de mine, iucrătorii N:'r minim:ll dt~ ~:llar fix;~t 
în Ş('dinţ.a oorpora,iilor de1l 2 Fehmarie 3_ ('. 

adecă un plus do;:> ::?Oc:'c asup'ra 1c1"i]or actuale. 
J)ână în pN",7Rnt nu s'a ajuns la ni<,i (> inv·it.'

gere. Tratath'de se l'untinuă. 

!.Amara, 1 :?\iartie, - Raportul ofi('ial ar-.ată 
a,.<;tăzi urrnătooN,le date: Gl1H'rnul ('-~t.e inf.ormat, 

di in unde p;U-ţi, muni."itQrii. din moti\'(' ('ari nu 

depind d(· <'i. nu pr1m~ salare ('<·,~punzăt<>are" 
De a{'('e~1 (',,,1(> n(."{'(',"ar, i'ii S(' st.abil('a,,(·ii o 11lo.)dali

tal<>, {·.arp "ii a.~~UT(· mu.n{·itorÎnl('i o plată ('.01'("'· 

pUllzăt.oarc şi aln!ln~- conformii {'u im;>N'jllrii.rilt> 
ulld(' IU·l'r.:.'.:!.Ză; :1poi ,,,ii .:>c.. ~UJ.J:.,i)e'-l..."-.;.:i g.u",.u~ 

potriva abuzu.rilor. (~uvernul 1)]"' ';{""-L'"t('-ază e'>TI!'"fă· 

tlliri ('('N."Uale. in {'are n!pl"('zentantii amlwlor părţi 

să S{' illtde,q.gă asupra minimului d<! saI ar. La g

{'('St<, (·(.l1.sfiltluri :ia part(' şi repN~f'1lt'ant1l1 :..."u

,erTIului, 

L()/ulro. 1 ~IartiC'. - 1 ~ljJ:'i nouă {"on"iăt.Ulfl 
Dll111{'itorii hii('Şi au hotărît ;;:ă nwnţină condi. 
ţ.iil(' d(' Împăeare. X umăm1 g-T"{'\" i::-t ilor era la 
amiazi d<> 300 Q(' mii, dură amiazi ~'a 11r('.8t ]a 
aproape un mihon, 

Primul mini~lru Aşqud a inaint.at pr,.>p!"Î\'
l,arîkr d~· minf! un nou ~(>i.cct, Tr.atatiYf·le ~tU 
In a t {\ i 11 Ulrgii1u ră, 

Londra. 1 Y a rţ i p, - 1 \.~.aN'f'e până iTI fiO· 

nwnt1l.1 de faiă !:) ('T'f' (1)' TI1.1 nl1 <a .ajuns la ni{-1 

o întd~l!('re. I!N.'\-,a ~ :n16..1.."· in toată i.ara. Int.l'f' 
&,mmer ...... t şi Fif,l' 1,.ti mun<,;hiru au pără.sit adân

('imile bi'ul·)r de ellr-lm .. 'li. ~'a {"',.n~tltuit 1111 S(·ni

<'iu d... pază, {'are să impi<4-",·~· ro:nal'l~ biiilor prin 
intn)(]u<,('r("3 ('ooou("ţ,d<'r oc apă ;;.an prin aprin

d{'r('a gazuril('r din in"PTi'l'!""lll mi:l('l,)r. 

Londra, 1 Martie. - In 1,)('.alitdiii1t> indu~trial(' 
~ ;;;jmt€' de pe a{'Un1 lîp.;;,a <i .. {~.iirbuni. Dirt>et.xii 
de fahrÎ('i al1 hotărît. Si"'i.arf'3. lucmlui, De- iI-<;e

TI1ene.a ",)('ietăţile Of' {'iii ft-jale au luat dispoziţii 
i'ii se ~trînfrii (']r<,u1aţia. Căile 1t-ratc ~unt păzite 
de 85errM'ne8.· d'l"'pozitd~ şi ţ'irilt'>, Guw'rTI1l1 a lUlit 
di$.poziţii ffi arm~ta să ~tea gat~ pt>ll1m ari;>(' 
e'\"ffi)tualita1{'. De a*.IDl'u{'J!. s'a .:lat (11'dini' ('.a sol
datii !'ă inlocuiag.:-ă unD{' să poll't(' JX' gr(T\i~ti. 

Londra. 1 !fartie. - Fahrieile de aei sunt 
îl1 mare parte in('.hi'il('" O jumătJal{' d(' milion ,Je 
muncitori au rămas IX' -drumu:-i, din lip;;a df" ('.ăr
huni. 

T elegrameJe de seară. 

Lmuiro. 1 )larrti{'. - Fonduri'le orgaruza.ţiei 
muncitorilor min<,ri pot plăti in oe<.'urs d(· două 

săptă:rnâni lefuri1e tutu.ror lucrătorilor, a~tfc1 in

dt gr~yi~tii pot r<'..tista. f.liră grija 7ilf'lor d{' mâne. 
Afară de ~st.a asoei-aţ1i](' mUIl<'itoreş.ti din strru
năta't4;> le pot sta intr' ajutor aşa <'ii s.itu.lltia de-

j' l"Uw f .... arh.· ing:rijitoarC'. 

Pag.5 

1!iU(>m din }*I;.r~"\. Franţa şi ~tatck r nite f'3,C 
!l('"t d.,. ~h"lar.tat.e M1 to,.ar~ii lor en.,Itlezi. A~tia 
:lli'~ nu ,au lipsă de ajnţ.:·r. ~'Tl~"U di mili.f,anc!e 
lOT d(' I'(·z,o:··rdi. Slmt F-llfi,'ient.c· ţ)entnl dLţ'ti,tt.an·a 
i n Vb'1+,"e r ii. 

lA:mdr!l, 1 Marti('. - TnlllUrik c.ari ~~ in 
to~l.t.c găril{' mnt goak" P'ublieul SIt' ~me 8ă: c:-ii .. 

lătore.3...""ii din CR1JZa gre".~tiJ(>r. ('.ari ameninti ... ă 
stn{'(' liniik şl să atGo('.€' trenurile. 

!.{Jflarn, 1 Martl,·. - Primul mini"tru A~rni:h 
~i·a pus wată inflUt'nţa de ~ se 8('()rda mini>rilol' 
minimu I d(' Nlla.r, El a doE-clarat. <-'ii o rolosală ri>;· 
pund("J"(' (";J,:le- a..~u?ra 30d·:'ra.. ('.,ari impif.J('('ă rt'.:.I

lizar'eOl a~tcl oondirii" 

.\rmat,a (' {'on~m1l3tii pE:' liu~ă liniil,' ferat~ 
-;-1 m till1ltm-:lt· m~n{·k-r rl<' e:irhuni. 

tOr. Ioan Maior. 
Marţi in 27 F{·hroarie ~'a !'uns din -natii la 

o ră<'t iC'. in ~a &;:~ri]or -săi. tînărul a<Jyocat al 
llK>L~Iu~('~ Dr. Ioa n }I a i o r~ infrint <1;: 
o cum-;>litâ b.~a1â dt> piept (.(> D 'are Înduran:', 

ll;:>nlD','1ul ('l'a un ('-arater iuz.(~trat eu ,..dt' 
mai frullw'a.-.e (·a1itil\i şi tnint(·.a lui armc,ruoasi4 

era L"rl"pirată Oc-o nemăr!l:inită dragostE> 'Pentru 
ne.anml său. Prin moartea lui :"<' pi-erxie un ~

pN'.zMltant de "e.amă al g<'.ueratlt'"i tinel'(', ~i ~~ 
distru.g in~"Cputurile un(·i a'l~tintiiti ck--o rodrue}e 

rară in y:i·a~a JY'Poruhu nostru. 
S'a na.;.(.'U1 di.n ţ.ăr.an.i să raci la poa.l<·le :M un

ţilor .\Ţlll.-.eni, in Sii.n('rai.ul dE- lân,g-a Aiud. el a 
b51'.nt a"(':a~ c·.altp ~n(l'3..~ii, intN'tiliată <l<' 01:'.

~fiH'sitc mizt>.rii. pt(' ('~n' !'::a ină.hat pa1"1ea (':t'~ 

mai' '!l':Jr(' ~ 'iuţ{']("{'tlullil"r f'.:,mâl11 de 1l.~tăzi, -' 

?tu.'h;t :G'lrLlj" şi ~la Bra.7<:w. :;tiwj.{·nit d(' '\"{"';-'1li<'(> 

nt'~a.ilm..,nri Illakrial<, :;:i t.Ol11.ţi ill:l1ţat Ţlriutrf> ('~'i 

dint:ii in {' .. n.. .... j·d<>:rati.l ,",uŢI('ri"rililr şi·a <".)lr-~il,-'r 
sili In mijl",,'lJl unor ('(Intimp<>rani ('.3 G () ţI: a. 
_\ ţ! â r h i {' (' an 11. L ura Ş ~î in mijlo('111 atât.ot 

"31l1(>nj -cit· ,...·am:! din J;j(·{'li"tii ):!'{·lh'Taţjt' ".aN' il 

imhng-:1ţit {'U frUlUU<k-.(' pukri df> mun(·1i tO ... .it.(, k

t('n .... l(, ,,]('\<'1 no.a,c;tN'~ 10 a Il )j li i (, r li putut ;-;;;t 

,:.(' -afirm(' la l{){' d{' frunt.e şi a f,.;;.t JX'~t.(' '-nml. 
ear(' ll'~ <lYU't d('{':it numaj .;im;,,atii, ('a €''l-..".' in 

{'la".pk 11ltimf> a..l(' lie~uJui a pnbli ... ·sl \('J"'.11r1. P"

Yf'\7ti şi 1eg'\.·nde in .. R.evista ]1u."trată" şi in .. F'I
mîli.a ", a tra.:Îu.'" din Yirgil şi H (Irat. şi a tra(h~ 
intT'f'agă f'p..)~-~ .. To]di Jlikli .. ,," dt> .. \ran:t'. 1'('11-

~ind .. ă inlinţllia.."'C·ă atentiun(·a lumii liH'ran- ţ1Î 
dt--ş.i <'0 â n.(l in e('J"l'U ri la rg1 "Ţlf'ran lC din ('('1('\ 

mai fruTI1oll.S('" 

Ayântul .lt{'{',sta frumos li 1'<.",t in."a {'Urind t"I.~·al 

de miz{'ria ('1.1 <:,.ar(' li tN'buit să ~ luptf:' {~ stud{'n~ 
uni\"e~itar în BuJa}X'-3-ta. Luminill> ochilM ",Ii 
a1b&.';;1.ri mari -;;i frontNl lui lug-il ~î .;:{'·nină~ au 
j':>f'.t MJrind intul1{><"at.f' de j:!'rija {".arH:1't'i <'of' şi-a 

ak,--. (':l<'l jn ;<ufJehll hu Iuan ~ICl.Klr tr~ia mu ".1(', 
d{'{';;t t.{)8t(' amhitiil(' literare ('{' puU-an o:â-1 i~pi

tf'.a;o..·ă. dorin!.!!. d('-,a :ajml,ge un sfatuÎt<>r ŢlriN"Put 

-al Ţlf>pn ru 1111 n0;0.1 ru, ('u ale dinu n('('azun ('l'a 

atât dp intim infrii,it, Dar or~a.ni%Jl1l11 lui debil 
n '8 Pllhlt "ii :rezisU' pană in sfarfit. Ahia ].a în
('~rut'ul .. ,-ti,itiqii sale t~.a adxoell.1.. o b...ală ('l"U.ntă, 

a1im('11t .. :l1ă <:3(, miuriil(' intN.'.g\.'i ,'ţ-ale Yl€.ţî. il r.ă.
~t(' azi <hll mijl{)t('Ul no..<;tru. I).e,:rlâ.llg'(,m in (>1 

pe un hun şi yaloros tovarăş, tT'ieCut din ,iaţ.a Ii

{'.{';3sta. inaint(' -<k. a n{' fi pll1U1 da intre~ă mii

~nlra Ţll1't,erill)r "aJe d(' luptă, 

Tn urma lui ră.mâ1W' o tînără @4..ţie şi doi oopji. 
din ('.ari {"('l mai mare dP :~ ani, iar (\('1 mai mi<' dp 

un a11. Dumn{'Z(>u "il le <ko:a tări"" sllflettf'.a~wiL iar 

J)(' juhitu1 n-os-t ro prx'tf·n a..,,*,u>-l I'U dreptii. 

-
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Iăshoiul ifalo-furc. 
Interventia puterilor pentru pace. - Franta daş
mană Italiei. - Bombardarea oraşului Moca. ~ 
Comori găsite in zidurile oraşului. - Actiunea 

Italienilor În Marea Roşie. 

. Atât Ia lloOmft cât şi ]a Constant i n.opol pu
lerile agită mereu pentru închooroa păC"ii. COl]
diţ.iilo 'CI<c pa~e Însa. oonsi'<ierîndu-sc au:ihiţia am
he10r puteri heligcrunt.e. zăJăl'lliee:;c oric{l înţde
gere. ] t~'llia monţino decretarea anexiunei, Po~~rt;;l 
Ja rindul oi pret,in'd,e "u\"eranit~tea SultrulU]ui 
şi nimieirca deerctului de ancxiunc. ('U toat(' aef" 
.... t('.a atih Austria eiit eşi nt:>nnania s'au alăturat 
3a pr-')iC{~tul ministrului de externe !l'US Hassonow 
Of' a Jlorni o Rl'ţiunc ('.OIffiltuă În favoarea pă-cii. 

Franta duşmană Italiei. 

Ik"Pi'tat.olc ('onflict.c fr.an('.O,italiene dela 'Jlro
damar,~a J'ă,-.;boilllui incowcc. precum .şi vilJita 
~iIllI}atio a FI':1ncw,ilor pentl'u Poartă sunt rle 

llatllrll de a il]fln~nţa tr~lt,at.iYc1(' .de pal~ Îl! fuvo

J'U] T ureioi. 
"J"m"nu,l d{>,<; Dehat" î,ntr'un articol llhltÎ ltwg 

('J'itJ<'ă ~hestia interwmţioi pu1:.er,ilor în fa\'oul"ca 

,pa,cii şi în curint{l a."pr{l ~e ar unICă asup'ra guvcr
rIUlui italil.m, care în două rî'll'!:hui il decretat a
T1CXal'{'~ T,ri'ţ)OlitumÎej. fără ca Turei.a să pim'dii 
t('r('11, nici ('ât .pui pieiOlrul, fapt care poate roil
~titui o mare pioo~ii in stabiliro!l C'Ondiţiilor de 
pact'. Nici o puteri:! nu poate sfătui Poarta să 

renunţ{' h un linut, c~re este încă aproa-pc rteo
(upat. Nj(~i Înrf,ricăl'ilo (ni jzbUl~~irea xiisboiului 
hal('anie, sau ('u miieelărirpa Cro.~t.il1ih)J' uu pvt 
lnfluinţa a,ei. PuteNte vO'r putell stab~li ool1ditii1e 
<le pace numai ayând l'a bază o învoială, iar nu o 
Jnvi;ngere", 

De ad se vede, ('.<, F nil.ll t<:l îi 'parre şi astă:!.i 

1'11u. că n'a pus oa iuti,-i stăpânire în Tri~litmli.a. 
A.';lrpra· tratatiyclol' primim urmatoarele iu

formaţ.ii telegrafice: . 
Pefersburg

o
' 1 Malrti{,. - Aci se m'ede eă răs-

punsul H,)IlWi ]r,l internmtia putel'llor v.a fi fum
rabil păeii. (}uH:\rnu! italian llll va m'ea 1l'iei llll 

motÎ\' să prÎvt'ouS{'ă cu ncÎn('r('fkre tratatin'1e de 
'P:l.C>C. J(.)()[lTece f<ll\'enl1nitatea Italiei asupra PI'O
vin0iilor (){',up"<lte l'rumÎl.ne 11eata<!ată. 

C(n/sfa-ntinopol. 1 ~{:1rtie. - f n {'('rcuri biue 
informate se xV'onoşte, <'ii puterile şi-au ales tim
pul ('.el ffi;U rwpotri'\'it pentru a intervoni in fll
voal'ca pikii. Ve pI'czel1t Tureia nu poate eed:l, 

. (':'iei În eitZnl :wc~ta ar riisc>ul.a pe toti Ara.bii im
:r~:~tr inl sa, 

Bombardarea oraşului Moca. 

Dra,;,ul 1Iooea a {oo;t, bombardat de iwlieni. 
ObuzeJc au dărîmat o elisă vC<'he in zidurile căI'{·iu 
erau ,ascunse OO'Ulori m .. 'lJl'i. cari abia eu prilejul 
ncesta an putut fi .descoperite, Comoara a{'ea...,t.a 
(:'OIlSU'i din bani vechi abii>iniJ:llli, pi{'trÎ . .,cumpe 
de sllIarald! diamantt' şi bueăţi mari df' allr. 

Italienii pe Marea Roşie. 

C07ls!anlin()j)()I. 1 Martie. - ltali~nii t.tU prin>; 
un vapor grOOC-'lC ve maJr{~a RoI?ie. pe care l·au 
anchetat. 1:n prof(\.'iOl' ture găsit pc acest ,,;..tun]' 
a fost făcut prizonier şi trimÎ!ol in 11a~sana. 

Ulm'ada Italienilor este tot nwi ~t)j'ictii. It. 1-
henii se invârte&c În jttrul oraşului JIo(lcida "Î 
('aut.ă motive Q<1 bomha rd are. ' 

Italienii Înaintea Smyrnei. 

C0I18(lJlltinopol. l~lltl·t.ie. - VIllJiu.l din Smir
na înştiinţ~ază, eil Ni dllJli'Î apmml soarellllJi au 
liplirut .în faţa portului mai multe v<apoffire ita
liene. El'au ÎI1~ă atât de deŢlartf' înrÎlt nu s'a PII
tut com;tata l1:Ulnălrul lor. 

.,T B 1 BUN A" 

Cronici 8Ifarnl 
R.evoJUi militară ia China. Din P.eking se 

telegrafiază eli gamv,oana chineză diu Pek.mg s'a 
revohat) neprimind de mai multă vreme 80100. 
Noua ropublit'ă, li }r.3ită de mijloace materiale, nu I 
poate să facă fata plilţ;ilor ~}imă nu l'a ('ontracta 

U!Il Împnwmt. 
.lnooreurile ofiterilor ae-a mulcomi &Oldaţii au 

rlull.as fă!"!! reJmlt.at. Rcvolh~ţ.ii au lpol"llit în oraş 
jefuind prih'â1iile 'llegu,'ltorDor, Au dat 'apoi foc 
ln mai mult(~ C~!,iC din l11pl'Opieroa palatului, Proşe
(linool<c Yua1hQ,ik;li a trimi,,, împotri\'a lor garda 

ci ,'ilă, NUC a fost primitii eu llJlpu~('ătllri. 
Turbllrăril(~ au tÎ'nut pîmă a dc'ua zi. Mulţi 00-

htţ.eniau i().4 rl'illiti. Pll~'llbel~ pri{'im]jt,c do 601-

datii rcyoJ.tati &Hllt foal't(' llHlrj. 

Ofiţcrii numai cu llnp~'oic 'au putut îndupleca 

soldatii să se iutoul'eă în ('llZal'mii, 

* 
Viitorul panislamislDului. N 11 de m~tl.t a a~)ăl'Ut 

lUI i:nterc-:oant studiu asupra 1)uni",l~m18ml1hll, da
rorit lui Uairalnh. un arab cu C'u1tură aleasă, ce 
~i-a filcut--o în ţărilc apuscne ale EllTopci. 

In studiul (l{'c,,,ta Hai:rala11 eonstată că in
treaga lmn(' mt1;;111numă trece acum printr'o pe
rioadă de Nmple\'tii dl,<:iidere. Hintro t.oate b-t.atele 
trlJU.sulmanc, lllUllai Tureia îşi ffiaipă..~tl"'03Ză lillde
'JX~lldenţa eomplcctă 1 - .dar şi exi~tcnţ.a .ei este 
lntrt,.ţinută. prin eăi artifie.iale .. Cea .mal IDtare 
V3.rte din Afl"iea imprll'trlJ.';\~e lslamlsmul, d>a: 
cu toate al'O.~tea. în f'ontinentul a<,,cst,a nu se mal 
găseşte ilstlt.zi nici un stat ll1usuluum indepon-

oent. 
Dar Jaă:derea se manifestă nu numa.i în do

meniul po.lÎtÎeei, ei şi în acela al şt.iinţei, litera
turei, economici, industriei şi aJ artei. Tot cu 
ceeace se poate mândri islHtllluJ stă în trecutul 
lui, Musulmanii nU pot uita trccutul lQr inflo
ritor ,~i vi~ează s~n reinv ie.7.e. Acoasta şi este, ra
(iUIH.îi ~ fi~allll!nitci lTILşcări pan islam lStc_ 

Când oC'ineva "or>\X'lŞte de~"l)re paniMamimn tre
huie să aibe În vedere d"J'llă categorii de mll.!'.ul
malJi. y.,)[)(xul incu.lt, fanatizat de lllnlllll.c, ~peril 
că, într'nn viitor mai mult $au lJlai puţw lI1fle~ 
pilrtat, isiamismU1 va ellt'cri lttlllOa prin foc ~l 
~abie. De .]('i rezultă du:şmiinia şi nctol.mmţa faţă 
.de tot ce C C'.I'CstÎll. Şi ae-castă COIl('~pţie din dind 
în eimd se m.~nef(!stă prin i"bucnirilc sălbati,~ 
'{le fanati'lall contra erl"!;'tinilor şi prin propaganda 
ră.s:boiului sfân1:. 

In ceea{'.(' priveşt(> însă mtL,:mlnwllii eu]ţi, d.ln
Hii apr<'{'i'llză hi1Htfa(,€'I~ile eultnroi apusone dar 
~i inşÎ'!ii fiind în intLm,Îtatca lO'r nmsnlmani raI, 
socotesc t()tn_~i că e Ilcco;str să întreţ,ină in l"llQd 
u'rtifjcial fa.l;ati,.;,mul roligios. )1t'ntru ei religi.a 
este Ull mijlO'c cu ajutorul direia crod că vor pu
i{'a să mă:rea>'{'ă c,o('.zÎunca între mlHHLl:rnani, ptm
tru rceâ:ştig'al'{,] vechei puteri şi f<trăhreir.i. 

In pan iS"l:tmism, c.ollebjdc autorul, se asmmdc 
o mare putere inwrnă şi el !poate ori să salvoz..e 
islamul, ori să'} peardă. Pe toată supra.faţa glo
bnJlli piLmânt<~sc tri"lHS{' mai mult de :jOO milioane 
de musulmani. Pe :J(·(>şti.a îi 10:lgă rehgia~ limba 
{'vnluTlă literară şi tradiţiile. ,l-;u:nt ,liheri de toat{~ 
boa1elp <;{)rialc ale aplLsului îmb:ltrînit. Dacă str:t
tu,l Jnr.l i ('uIt al mU:'lnl manjlor VoR aprecia aCHsro 

ca.lităţ.işi se va folosl de ele pentru reÎnvierea 
C('OllOlflică şi Rpil'ituahî, alltnei se va dc.~hide un 
dit.or 8C11in <,elOT 300 milioane de TI11l.'mJ.mani. Da
că imri, e(mdu{'lltarii .mU:-Ulllla11i Îşi vor chelt.ui 
forţde uiIlmărind S{'.opuri ingu,ste naţionalisw 

IOri religioase. atunr.Î a~ti\'itlltea 101' va fi un flc
Rllstru .dpfinitiv pont.ru islamism, TQtul depinde 
de faptul c1aeă pani~l&mi",nllll s{, \'a lăfla ori nu 
de politif'ă. ,.8f'A.ra". 

2 Martie n. 1911 

INFORMATII. 
A R A Dt 1 Martie n. 1912 

Demonstraţii antimaghiare În Bucureşti? 
In Ilum[l1111 nostru de eri am înregistrat, 
ştirea. ziarelor unguroşti că studenţimea 
unh-ersitară din Bucureşti ar fi manifoo
tat, cu prilejul halului c,o!(Hliei <lustro-un
gan'. impotrintCngariei. 

"T"oinţa iYaţ.'·pllblidi ul'mt'troarelp 
do~pr(l ac(','ite pretin,se r11auifestaţiuIli: 

J>.artidtJl national-liberul n'a fost nici 
odată pmil;r,unul dezordinelor şi ni(·j odaHI 
<'trei cari s'au dedat. la bJl!)uri'iri n'~l\l :nrut 
îIlg~ldllin'il S\.lU aprobare.a TlOH,str[l.· 

"\cc'st lucru (','ite ştiut de toată, hmwa: ~ 
în orice împrejurări noi am dlutat ş~ nWIl
ţinem Hnişt(~<\. . , 

Eri îH~ă ('tind s'a h\Rpândit prin Capi
tant z\'onul că studenţii imiversitari ro-

,.. .. . ...." .... 
n1am - acela c.an 111 toate Hnprf'jurările 
au dovedit că ţin sus stindardul demnităţii 
naţionalC' - vor face o dcmonstraţje os
tilă În faţa. teatrului, am .sta,t o clipă şi 
!lc'-am gimdit dacă nu cumva pntuzia$hd 
nostru tllle1'e(:. DU urc dreptatt·. 

Cum? '1'o('lnai în aceste momento eâmi 
,.Budape.sti Hirlap" Îi]i permie să facă Îro
nii la Cldresa ;\. S. n. Princip('~ci Elisabeta 
a HomfmiC'i, noi ,,,tI, dăm pradă ungurilor 
R;da rl'eatrului Naţional (',a să. joace În
tr'im~a eeal'daşul şi s{t, c,Întf' imnurile l{)[' 
f;ioviniste? 

Znmindu-sp .. [t studenţ~i nnivorsitari 
vor fa ee man i fest.aţif'. eL Ton Il ~lit iliIH'll. 
prefectul poliţiei. CI lllar rnZtsUl'i întinse
spr(l a pr:cl:u.tibnpina <orice. clen~Mtrg.tie. 

] n Pl<l ţ~1 ']'{'·;:ltrului ~{lţ iona] Sf' Mb it, 
(]{'!a ol'ele ~'. {Inii ;-,; ic'olac' Pop. n. Dumi
tn's['u, H'!C'i!·l ,~i Cn'ţll, inspp'ctori do po
liţie: Al'cbip şi ~cguleseu coma,ndanlnl 
,fwTw'nţl!or ,'~i ajutorul d-:.;alc; oomisanr 
OUtraşu .-;;i Const. Pîdimm. pr(,~ulll ~i un 
1n':1J'f> mlmăT de sub-c:omisari, agPIlti şi Sl'T'-

g'ţ\ 11 ţt de om::;'. . 
::\,'a, fost nimic. Mai mulţi stlHlenţi ulIi

vl,/,;o)Îwri 111'-au dN'larat uJ'm(tt-otlrp!e: 
Ori-c(} ll1~Hlîf(';;;tati(' it fn'\f z[idrl1'nieitfl 

df' În! (·rv(·nţia unuj' ('X-st UelCBt Ghimb~
şa-nu, care fără să fie autorizat de nimeni, 
a tratat in 11l1rnek' stUfhmtimei eu 001oni;1 
austro-ungndi, mulţumindu-se cu df'-cla,ra
tia dt 11 U se vor a rbQra dra p('J(' Hn~ll n'şt i 
şi niei mI se V .. l .luca. (',{'ardaşu!. 

- Din despăr1. Marghita al Asociaţiunei. 
Au {'011t'ribuit in favoru] dCl-Jl. nostru al ASOO~i' 
ţiunei. p:en1l'U a ne aho,lla gazete po~)orale, 11l'm:1-
torii QOIIlwi, ('lU'Ol'tl le l\~rl'rimă'IH ~i pc eu-lea <1-

("('af'tll ("fiJdurci18.de noastre mulţu:mite: 
DT. Aurel Nâehita adv, 30 ro!'., Dr. Iuliu 

C'Jliş !J,(h', 20 {'O 1', , Dr. Ţ)ioni,<;ic Rtoi<>a dir .dp 
bancă 111 (.'01'., Iuliu Filim()n protD'P0p Celănaş 
10 cor., GOl'. '}Ianu preot Abram 10 {~Ol"'j Vi{'u.,' 
Pup paroh (,heţ. 10 {"Ol'" ('m-nel Antal paroh Pt·
trin 10 (".1'., Teodor Rjmoc !paroh Abrămllţ 4: ('01' .. 

Homul Bllzilla paJ'oh Si'ârn:aş 4: <'01'., Vll.~ile An<'a 
paToh Dijel' 2 ('01' .• Ueor~c N avrc-~ pu]'()h Voi '''07.i 
2 001'., Alimpiu !-;imoc geomctru\f arghita 2 eor., 
şi hlan Man in\". ~fÎlrlla,~ 2 cor. In total 121 oor.· 
Ppntnl 'abrm~]'ea gazetdor s'au fih-ut deja pa~ii 
d~ li p.,;li , . , 

In lI:mmc1<Î de.sparţământrullli :?-farghita al Aso .. 

O 
, .. 

, BILE 
pentru dor'mltor 

sufragerie 
locuinţe. ga.rton 
in garnitură de 
piele şi de aramă 
precum şi covoare 

. . 

c. YI. 
. t"a b r j c a. n t de 11:1 obi 1 e 

II tU mai modernl execuţie sa pot proeura la: Sibia-lIa.aJs%8b8D. str. $ajuna Rr. 7. 
I 
1 
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'*i'Înţ,runei: Mnl"ghlta, la 25 Februurii' 1 !H2. - Dr. 
DionL'i:-i{l S toi ca., direcţofltll dosp .. 

_ Dela societatea Petru Maior. Primim 11r

.Jniltoal'{'J{'.: SocicMle1l "Petru Maior" in şedinţa 
J:((mcraJă' oxtraorduNtTă din 25 }'cbr, n. '3 adus ho
tărîrea de '<l se ÎIl.'wrie nwmbru ordinar 'al n A;"","" 
... iBţillDoifX\ntrll Literatura romiml1 ~i cultura po
poruhJ.i român". 

Totooată a luwt od~~eizjunea să trimită 50 COl'. 

... :\"..;.o.cinţiunci" ea din suma acc~'!,sta "ii, fie În
",-crrşi 20 memhr i ajutăt<Yri la "Astl'a". 8.1ltLlne: 
ll'lmtn\ nl,"<'1lmpal"area {'ununil{,rpe. mormânt-nI 
fo.."tuJ'ui ci memhru {;-norar Ioan cav. de Puşooriu 
:~o cor" ''ii a fostului ci mf'mhru otdinar Aurel 
Hd""ş, 

hm.tru comitet: ?\. eli 1 i In II 11, ,·,-pre~. Ge,ol'-
. ~t' ;.; f.(~ f .111 i,~ ii,' ,'$Pt'l"et,.r, 

.. TR IBUN A" 

_ Foamete mare În China. Amba..'i.Hda <:hi
Tle7.ă 'din Vit.mll a pn.mit ştiri că in imperiul ehi· 
n~bÎtntuic .o foamcul iD.grozitoaI-e do vre.;Q 2 

l~. . 
In p1'O'\'incia Kiang-s.u. 1 milion 10<:'1lit.orj n' au 

00 mit'l1'C8. iar în iprovinn{'iile An-IIui şi Hu&mi 
pe-r.;te 500,000 ]I)("llltor~ ~. luptă ou foamc~. , 

Cu toate ('ă 'autorltaţJle ·a..~und adevarata SI

tllat.ic, s'a constatat că ~~ .. te 2 milioane ~i jumă
tate j,ocuit.orjn'au t'(' m:inca . 

Copiii '!llQr ('U sutele, sau &() dodau la oerşit, 
('~,i mari 00 c.ol1stit.u(\.'>{' in cetc dB spilr~ători şi de
\',a.."teazu prăvt1liile şi magoRzi:nele, l}in această 
('R117.ă 'in a<'('le părţi comcrtul şi ill'dU.';t.ria a in

eet.at cu dC>lăvÎlrşire, 
La .Mai foametea ,"a lun pre'llOl'tU ŞI JIlal ('0-

}osalc . 
La Sallg-hai s'a în.fiinţM un comitet intcl"IlU-

_ Spre America. Sllruda ţii s("utl1ip<"te.a, cci t.ional fţ{,l1tm '11 veni î:n ajutorul populaţiei Care 

lIlaj \TiLjmaŞ<i duşmani ai poporului dela sate sufcriidc foame, 
(pe lângii beţie bi ne înţeles, C!lrc intru în al tu ('omitf'tul primeşte Il rtico]e de a.limente şi 
"atogoric d{, dUŞlll!bUi) ÎndCllImnă pc mU!lţ.i romii- cl{)lUtţii în bani. ACk'l comi~et va in~r .... e~pe~ lângă 
l1lllŞi :dc .. ai no;;tri. !"ii ia toiagul pribegiei. C'ci lIllti in.stituţii (le bincfacere .şi populaţw. dm Europ~ 
,nmlţi iau dmnml AtlH'I'i~.i dE' unde -dacă pot să contribuie şi ele ('U obolul lor, pentru a '-Clll 

_"cH.pa k,fori dQ n'C"n(>rocirile fab1,ieilor se ÎntoTc în 'lIjutorul populaţiei care suf('rc de foamete, 

iar{l'Ş-i lIealiă eu piirăluţ{I frnffill*-le, care le în- ,- Scandalul \lin Nisa. l' n mare s'<~andal in. 
::J!.:lduie un trai mai bnll şi nu\'i linişt.it. 1 

[n pil.rţilc nOllstrQ emig'rădle I"H'~t('a, (1.1 toată tiUllJ}lat în zilele tr<..'eut(, Într
1
1l1\ ehtb diu Xba a 

oprdişt{\a gUH')'Jlltllli, .';unt în roa&'iă, Dupa ~ta- alarrlilit Întn·.g Pl1hlicul ck.g-a11t al fliYiflrcÎ. )'hn-
.t'i"ti{~a paţ\llpO:l rtt~k r din 1910 nu fost in primele ehizll] Mohtf~b('lIo a arllt un oollflid cu hax:Oll ul 
;f'kmă luni 513 euzUI·i dr emig'Nll,(), în partc-a C<'a Baint-lHan: fi<' 1'11I'e l-a lovit cu hastonul. .11O, ... Î

'tuai mare r(~1l1U.1I:i, eitţiv& şntbi şi un numiir ne- tU'l"a a fo.-;t ati'tt de Mpră înciU a atins .~i o damă 
,in.*mln.at de unguri, - in 1911 numărul celor. din apropiert'~ Da. re îll ging:u;ia ei a căzut lCA'ji1lată. 
'plecati s'a rodus (!il e .drept la 221 de i11Ş.i, SUI'- Faptul a("C',-;ta li îndi'trjit utât de mult .')C)o.,u fru

:VI111dercu. a<!te insi! eu atât mai TIlaN'J cu cât In mos al aris!oel'ut.În1<'i prezcnifl Îndlt fi'a rryezit. 
<lnul aoesta B'migriirile IW t''!"{'seut {lin nou la 450, În COl'P(JI'C a.supra JIKII1'('hizului "impoli" eii,ruia 
(~intl"c {'uri ~iiţiva şyltbi I;'i abio 2 unguI,i, Restul j'au tras o h'{~ţ.ic Ilşa cnm nu se aştflpta, din pal'-

-lin llumilr destul de (,oll~iderabil îl form03.ză bie- tf>ll unor buze I1tiit dt, fragede şi l3. lJnor mânuţf'. a-
·tii R,.-rmlÎni, pentru eari "huna" Iloa»triipatrie f' tilt ·de fine, Cu primul tl'cn llIar'ehizul a pili!'iL~it 
~fl1t df' vit'I'C'.ţ.;iL . Hi\"icrn. 

MotiYof'le <\('(\;;101' (~migriil'i J);)t fi mlllti'ple. "in _ Faliment de milioane. Vin })('\'a ni->;e !'>erie: 
-rit' În'dolm eli afară de ;"il':ki" !-l,'Î l'.I.~ltlnpot{' rll1ll '1"1 1 1 I . '.1 t,,' 1 .J, fal' t . l'llHnal1 ({' ~ICI li jlltleCll. d'l (~UZU 1](0 ,1nWl1 

tratament din p.Hrt('1I !<tatnlui in{'ll e.;;te (1 vinil ~d t'JllJel'{'iantnlui jidaH .~tf'.ill(·1" Ferenez. 
<rlrfltttl il!' pOll~i{l(,l"a:hilă ş.i pontp eea dinti'\i. Cu-
n'f'TIPII' llO'll'{' llil s'au gimdit nici wată să iu 1)e ma",,! Jalimcntlllili ali fost depuse C1'C.'Hllţ.t' 

·;m;l.-mr ile nNl(>,'1a'l"e pentru uşu ra 1'0]. traiului 1 a în \"uloal'c de pest(' t n·i miI loalle de Cm"<!lllfl. Cre
,q.ote; să vindii larifundi.ile groreş.ti şi la ţărani -ditorii Hl11t în llWlllăl" de 147, A-etiva Juli:mcntu
ramân.i, 8ii în:h'Mlcas.:'ii indl,,~triiIe de CMil, Ră in_lui a;biJa e,'l't(> de 1 milion aşa în(~ilt de abia 30~/(' 

"llraj{'w difcl'it{>](, industrii miirunt{>, pomăritnl. Val' fi acoperit(>. Sunt pl:î.ngeri, că faJimontul ar 
"I'l"c,~cl'('a yitclnr :}i aJtp îndeletnieiri de agoni"ire fi i mudl.l I o .. ;;, d{, a{'{'(':a tribunalul a pornit t'A:·l'{'C-

la P,l'U EI0 ~till lUlll: mO(f1t ;<:rrizGI'(,(( ş('oalc1or şi tări, NI cred!' di pa.~i·\"ld f> Cit muJt mai mare, 
.~!rrrpa/"ar('([ bis('I';(,('!01" româIH'şl·i. _ Hcstul nu ~llnt mulţi jJt~·llba.~i 1"OiIll~illi, 
.l(~ interc~(>Hi",k At.mwi dp (~(' np-am miTa d{' ('('. Il! - Groaznică faptă a urei. "T:ibertatRa" 3,-

Homf(11lJ.I tniag'111:n'ibl'{!:icj! llllnţi!: In (>rii~tic. din jos de bii'.C'rioH gr,""l·. 1'0· 

- Convocare. HellllilrllNI innlt:'itorilor din 

,.ţ,)'<,t,U!}()t;.liahtl fi almagiutni î~i "a tine •• pl"Oxlma 
;~{·tJint·u {Il' pl".Î.miinll"ă .Joi La 2;; F.chr, (j .11urtie) 
-:a.c. in npidul II a lmagiu. 
. Programa: 1. {'IH>1ll8l"1'1I I>l1h,dlli sfânt. ~. 
'(\rnstatar{~a lllf>wbril, t', ;'i, Cll\"fmt d<' d(·"'ehidc/'p. 
-~. I'1X'kgl'N~ lntnitin1 ('U J'(!{~l1jsite fizi{'c de NanI 
} )ol'ea, J. SP1'P1) ('ldtll1'ti ::"C-d11g'ogiei'i g(,I"T1J:mă~ tii· 
";Pl'taţilllte de Ttaiall Map:ier, o, H.apDurt.elc eomi
!oiiunill)J'. i. E,,,tf> ,~11fjci{:'llt ori :ba nmn:lrtll ordor 
,din religill.ne Pl'OYUzut Îl! planul de lnd'iţ;illllÎnt ~ 
H. J1H'lH';·:lI'P:.! t.ax(']or, n, J'rGpuneri şj intpnK,Iăl'i. 

10, l{{'."tlllll'UJ·\'a (":.I1)OI'ntillnilor ')..lC n{Jul period 
·.de ~l an i. t 1. Fixa rt'"a "iit,)uT'(!j 'Ş(>dinţe. I~. Jn<'he
if'r(" 

Il al III tI g i ll. ]fi (:!!l) Ţ·'aUt· lf)U. Mihail Vidu 
. ;,rpzi<ient. 

- Serată literară. 1 huuillf!('u la ;3 Jlal'tie n,~ 
~lrcle 8 Sf'ara, inuncitol"J.i români din Arad, ara~l
j<'8ză a 9-a serată litol'>lll'ăîn sopa:l'c-ul ,,\JilIe
a:ium". După eonfcrinţă, !lI cărei subie{~t va fi: 
,.1\Jooo1uJ şi ]'('ţlele Jui':,yu Ull'1D!l deelamatii, nlO
JloJoage ş.i muzieă, '!Ii nneÎtorii rumâni sunt fl4tuţi 

41 veni în număr <'-:'it !-le poate de mare, do,'),1il"~C 
'aneasiii. ~('dintJi litm'Hră P!4t.e dp Î1l1('re:'\ g0-lleral. 
j ntrarpa liooră, . 

. . 

81r'enheu~r j\1i~16s 
Arad, strada Deak ferencz 40 

" - faţah<?telului »Vassc.. In 
.' 

mÎmă, trăia UII fllnRl', :\WJlN Vine.ze, {"are luase 
in .. ciblltOrÎ.r· P{~ o viidu\'ÎÎ. llk!l Gomboş, GU earp 
trăia insă rău de tot. J)umillceu trecntii n(>n()fN)l~i
tlll sot. Il ,'('nit i]{'n,.;n bpat p(' b miez de noapte 
şi eieu a Rărit ('li ""fm:!ii la frmlOl', Din REadă ,,'a 
fă{'ut biit~l!', El t'idi ar fi vrut să tra:gi1 1000u·j 
dintr'un rcyolnw 1!,O,UPI'H ci, dwl' l'orolvcnd !,ttgi· 
nit n'a prins f(X" Atullei femeea a luat o Sl!CUI'P 

din (",dQlll ~i a ÎllC'f'jlllt u'l t:lia !~a un mikclar j)(' 

ghf·b(},~ul ('i ~{)t, urn 1I1l11t mai slah (,~1. ou, - ~ i-ll 
dat \'l"C-(J ~()-~r) tiiipturÎ de sikur('.1'l' urnlil, &"i 
('l'a !11<':il"t. a luat In'i('inI :;;i i-a mai tAiat :;>i ~Îtuj. 
Apoi s'a dus şi !-l'a în'l;'tiint':lt 111 pOlitic. nnde a 
foM H1'(>.Sratil. 

-- Mu1tămită publică, ('u oeaziunea pIy,due
tilllH'i ·aran.~atc in Tllrni'70r -ci,' ('01'111 b.i",erl<'QS{', 
l)IUlun{:'d in :291allUari(~ st. ,", (}1 Ff)br. n.) a, (' .. 
au bin('\'{)it a supras.olvi urmiibrii P. T. 1 ~)mni: 
Y. l':kală prof{'f;Qr hl internatul de fetc in ~ibiiu 
1 eul'., .\, PopoYÎci ceonom s(>minarial Sibiiu ] 
('01"., Xi{'ohtu Dragan notar B'llngard 2 ('1rl' .. T. 
1I1om<in pal"Oh Hungard 2 ('.or., Dion. Bueur }i 
Ilie pn.ştiwl st.udenti in t{'ologic în Bihiill t"Îltl' 
30 fi!., IOJln ~\Iu'llt.('anll 186 ('('()Illmn THrni~or 
;JO fiI. 

1'1'imc~I.'·;.că ,'3'11"-; numiţii domni expre.siunea sin
een'i mul ţUJllite, ('e corul bi.<ioCl'iO(">'{, lin Tllmişor 

Iăcănia Doaui. 
Recomandă publicului . prăvălia sa de 

a. 
coloniale şi delicatese, înfiinţată du pă 
experienţa câştigată În cursul mai mul-
tor ani, şi asortată Întru tot coresplin· 

zătoare cerinţelor timpului. 

h~ aduce şi pe .aA:-e,,1.qtă cale, pentru ;tp:rijrnu1 ~i 
material dat la realizarea 8CoInJ.lui nobil ~l'ur
mii~te. 

,A.o;emenea 'aduce mu:1ţămită tuturorpa.rti.ci
panţilor, ţl<mtru intere.~ul manifestat f.aţă de ni
zuinţ.ele noastre culturale. 

Vonitul curat al producţiunei Q fost 70 cor" 
din <'"an 2{J ('.oI", Sll'U d·at pentru augmenta.re.a bi
bJiow.oei Iparohiale 25 'CO'l'. bri«>rÎeol pentru şooală, 
şi 25 cor, "J<'ondului c()}"ltluibb:" - La ·ace.<;t 
f.ond -ci. paroh Toma T)oican din Rc.beşul >de j 0.'< , 

Îndi mai înaintt' ·u ('ont'ribuit ('11 3 ~~Ol', :p<mtru Carp 

marinimo;; dar c.orul bi,'+f'rÎ('.c.sc ii adu<'-{'I deplm:l 
~a muJ tămită şi. recUlloş.tinţă. - Turni.,C!Or la l~ 
(25) Fpbruario ]912, - In numc1t"\ >corului ·bi.s{·
riec,'l{' Romlll l' lat () Ş paroh, prc~inte. Pa",,1 
V u 1 e, ea,'3"'iU". 

- Bombe in Macedonia. De nc·-o cîtteva lumi 
îl1('Atce.. Macedonia a de'ien~t teatrul un.or atentah~ 
cu bombe cari prev(',stc-."C lueruri gl"OzayC pontru 
la primăvară. 

După atcnta:tde cu bombe ('.ari 8'au comis la 
Işt.ip, zilele tr(>.Clll0 !l'a deS0OŢ).Of it Q bO'Il1bă la ca.aa 
unui ture din RadO\'işta (vilaietul Cooova) care 
era Ritu,ată în apropierea i'oIL1C"ultti. Autorităţil1~ 
fiind avizate, a sosiţ la fa.ţţt loel11ui dpitanul J", 
jand,urmi cu m~i mult,i jandarmi C"lu·i au ridicat,,,, 
'CiI' a{'.()lo 9; au Ilirun{!at-o intr 'o \'alo, 

Bomba explodîllld căp.itanu1 de jandarmi şi 
:cinci wld:a:ţi au fost umorîţi pe loc iar al te ~t. 
per . .,oaue grav rănite. .. 

.!-\aptămÎll1a trecută au mal explodat două bom
be)n apropi('rca bănce,j 8alonic din Bitolia. Horn
bele 1.iÎ~l{1 aşeztlte într'o grămadă do pietrI', ace
stea au i\«st j)l'ooctate pîl,!'lă pe scările biincei; au 
f().,;t. ,';part~ în aecln.şi timp numeroase geaanuri 
la lmsele din ~'1Jpropiol'€, 

Cl-jminalii n'au putut. fi de~periţi. 

- Femei - jl\decătoore aspre. 1 ncă un Pl"O

gn,,, a fMt realizat în An1(~riea, 
La {'llrte!l ·eu juri dln oraşul Roatlc1 in statul 

Wa'ihing-tO'lt, und<.' femf>ik au d~tigat exerrutal"('a 
{lf'plinii fi dn'ptll1"il<>1' 'i'OliticC', au partIcipat JX."Iltrll 
prrrna dată, a,'l1m ('itt-cya siipt<llllilni.două fieD a!(\ 
};\-ei in {~alit.ate do jurati. 

Var {!ho;;till -zilei nu a fo;;t a{'('a,sta. oi mai dp 
~Tabă SCY()l'itaJ.eIl exec-"ivă ·u c.elo!' douu jural.(~ 
împotri'\'Hunei fete (.'lll"(:' hl,;{'OO tÎll'Îtii lIl'ai'llt.ea 
ju,,,til1ei !)(\nt1ll (~,1 arsese eiit00Y3 lovit.mtÎ d{' bici:utl· 
('ii unui magistrat ("aloe o sup:'ira.-.e . 

Pe ('..ei 10 jUI'~ţ.i bărba(i se arătau indlllgonţj, 
:rata aproane R3. t!c bite , ('C'i doi eolegi în r(}(lhii 1l1.1 

fl)"t nemiloşi riimiinimd incbrunlahili in hotăM1'e'a 
lor, }-;ii.l'aca :Lată cal'O la înccrputlll ~odinţci şopt:Î.5e 
apiirăt.rului (,j ('ii TIU e ne\"f)ie Ră ,~e forţ.('ze dp 
neme {'.(~ ,""unt ţ'ol f{"mei printre' juraţi, ei'tt ,s'a in
!;!e/at. 

f'ii.{~i in (,(,le din 11 rm:1 ('.('i doi jlll'aţl fcmcnin i 
'811 {,OIlyin,~ tot ju:riul şi a('u.zata .a fost ('{mdamnatli. 

- Ziarul "Tribuna" se află de vân
zare in Bucureşti la Libraria .. Neamul 
Românesc" Calea Victoriei No 10'i. 

x Dacă ,"oleşti să bei ceai Ieftin. poti aă lBcerci. cic'i 
litru de rum englezesc şi o cutie de ceai costă lUun&i 2 
cor. lJn litru de esentă ventru diferite li~heurul'i M fii .• 
un litru esenta de rachiu 20 fiI. ei un litru esenţă ventrll 
rum 40 !iL 

Preservative pentru bărbaţi ei dame bucata. 46 fiI. 
Legături pentru vătă.mătură. pentru burtă. precum toi 
a!te articole ce se tin de branşe se află la. drogueri ... 
..J uger" 1I11ui Fekete Mibaiy. l:Iaro!v9sarhely, Pi:l-h 
Szechenyi. Coma.ndele peste II cor se trimit (ra.ncG. 

x Numai sHmânte de a lui Alauthner tâ.rgn..ies~ ecouo
mii şi grădinarii. cari să ştiu euget& bine asupra luerll
lui; şi atunci dacă aJtfel de sămânţe a.r fi mai ieftine, 
pl'ntru că ştim din experi~ntă, că acele nu coresPull:d ~~ 
numai paguba lor o să fie la. urmă, 

Are în depozit şuncă de Praga, costiţe 
afumate, mezeluri, tot felul de deIica-
tese-, brânzeturi, şampanie fabricat fran-
cez şi indigen, cognac, liquerurî. fructe 
sudice, mandarine şi mere de Tirei. 

Telefon 890. 

'i 

-



(/.; 

Pac,8 

:w Noutate. Ferestr(>t{' de fier ,.Kopplinger", brev~
tate în 14 staţe, sunt eelo(l m-.u perf6Cte şi ieftim!. 

Dupil. multe incereiri mi-a reo.şit totuşi să in"entE>-z 
11 Il &StI' el d.e ins.tl"1J'Dlent. ear~ Intrece la f.a.oe.rea filPre
stre)o-f de fer ~ t.oa.t-o c{Ole cit> pâ.nă acum. Prin Ill'mar.) 

rog PE> toţi teei intere .. ati, arhitceţi, anteprenori, j)r.,)~ 

",neta.ri, orâ lic..ătu~i. ca cu privire la prE>ţw de nimic 
- ,.oin<! să'şi comande marfa. aceasta si se adrilP9'e~e 

1. mine, In ofert. Locratea ~tor ferestre bazându-sl' 
pe o simplă găurire (a.şa.d.a.ră nu pe sine) în ea.re ~e 
~ză ba.zele de fier, fierul nu'ş.i pierde din solidi
tate, ei dimpotrivă câştigă. Din figura. de mai jos se 
:poa.te convinge ori ŞÎ cine oospre acest adevăr ee ri
<'iei vracticrt.atea at-43stei inventii. "mINTa. fil"lDă Lepter 
.Naos. fabrică de articole de fier şi Iăeate, Budape"ta. 
X. Str. _'hztalos Sâ.ndor 16. 

= 

ECOIfOMIE. 

•• TRIB UN A" 

Dcţiţi condueătorii ('i, nici nu mai \'or~c. cik'i (' 
hlCru in de<~t.e mlllooeut, că in prh'il1ţa ;a.c(".a.st.a 
"Drişana " bate toate l'Ct~ordurile. Din yerutuJ. cu
ra.t de 60.025 (~OT. -a ,'otat în ăf;t·u.n pentru sco
puri eu1tut"ah~ I'~ ~'.~ bincfaet"-" . ""'IX'ctabila sumă 
de 1l.;}O() 001'. H~l.aţiv întrece d'Ewi .aici toate băn
cile romîl~tj, iar aboolut e între<.~tă numai dE' 
cel mai ma.re institu.t fina'll-cÎG,- al n<>stru, căci sin· 
KUrUl act'Bta yotea.ză lll"J;1 mult pentru scopuri pu
blk'C. lkla infimtare.3 ~i şi pună .astăzi, .,Orişa
na" a j('rtfit cu totul rfl'C'Gto 10b.OOO cor., acestea 
sunt cifre, ('.ari fne ori ce comentar de priS()S. 

lată di..'ltl-ibnlrea (>.elOT 1l.aOO ('01'. votate-
acum: 

J. Fondului c-ultur.al llrhidiec. din Sibiiu. l'at.a 
aJluaJă din~"'uma votată de cor. 1000, cor. 200. 

2. Fondului ~'!('ntru 7.i<lireasemrnal'ului gl'.-or" 
din C'ar.an!'ebeş, din ;-,'1IU8 \vt-ată & cor. 300, oor. 
100.-. 

3. Rata penultimă din suma <k> 50.000 cor. vo
t.atii Ţ)("Tlt.M.l e{)'ln-pledarea gimna.ziului gr.-Ol·. din 

Aduuan.a ,euerală a "Crrşanei" din Brad. Brad la 8 da.<>e (',oI'. 6250. 
ln.~titutul de credit şi ec<rnomu ,.Drişana" din 4. FondllJui gimnazial din Brad 2000 COr. 
Brad. una dintre cele mai solide şi bine C-Ollwli- !). Fondullu ţJrotopl'C$bitera.l. al Zal'andului 
date bănci româneşti, şi-a tinut in ziua de 25 L c. 300 c.Qr .. 

n. arluna~a generală ordinal"ă l sub a>.rezi.dittl pre- 6. Fond-ului protqn"('~"bit('ral al Hălmagiului 
.,oomtclu4 V. Da.mian. A luat parte ca in tot- 700 {:',oT. 

deau.na U11 număr ill.S(lmnat de acţionari din Brad 
•. Bi'iCri~'>E:~i gT.-ol'. rom. din Brad 400 cor. ş"i 5111'. Din raport.:' 'irceţiunii ce s'a pl"('zentat .. 
H. Bi.5('rlN:,j gr.-ot·. rom. din Criş.cior 200 e01'. .·/a put\!, constata. '-. ~ll17titutul 8 făeut un pas în-

'.1 ' '1 -I_L 2 9. Bi.~ric,(>j gr.-or. rom. din Orrnill.d<f'Al, 200 cot". ' 
.. semnat spre p.rogres, u.rcalluU-Şl .aotave e Q\,mt 10 B' . . .1:~ ŢV ~ ;-:1 100 I ,., ll'tg 1tltJ'l 1 Q"5 " .1 . 15CrleCl gr.-OT. rom. urn araţiiJ. cor. 

--m'rlIMne :~.uvv ~..()r. a"',.,.'. 5.000 cor.: l~r vCmh,Lt 11. HiWl'icpi gr.-Ol'. rom. din Hibit~d 100 cor. 
uura.t .dela 0.1.404 cor. la UO.025 cor. J)lYIru-n<ia sa,' 12. Biseri('ei gr.-()l'. rom. din }ft~ş.too~ăn 100 
Atabllit C-Il ~l <lelUll un an in 11 ro = 11 <lOr. d~ ACţie . . . I 

A f' de< . . 1 C· ,. • - I lN)l'Oane • 
. J .~ ~cţJ:m.ar. a'''fl''lşana m..<;C~'tlea.zd ~ a ~Y('-a 13 Bi .. "-Cl'i{"C! gt.-Q.l' rom. din SatntaU 100 {:Ol'. 

~ m,-estJţlC Slgura Ş'l oa.rkl ren.tabIlă c .C.aPlt-aJ. 1" B' . . . ' d·; B t ...... ; 100 '01' -'f' .. d . 7 • f ~. IS.eTlet'l gt.-or. rom. ITI ou)"",... c.. 
oţt l'atDn e ope-l'a~ne Arata: cr~t~t;t rtllD(l8.S('. 1'0 .. M<'OOj 6-tudcnţilm deJa gimn. gr.-Q.l·. rom. 

Acest Slpor '3. ~ <i~Wl'1111nllt aţxJ!t dirocţr~mea ~e a din Brad 100 ('>()l'. 

p~punea.du:nl\l·lq gctlerah~ urCarea capltalulul so- 16. M~'Sei sh~("lltilol' dE'la gimu.:u~iul ~l'.-or. 
Cletar, d{l -Pl'Czent d~ 200.000 cor, la 400.000 C'O'l'. ~ eli l~ 2/'; 
[ f ~ d . taI . .~- '.1' d :rC'IllIlU' n r~.ş<lv O) cor. 
n a a:~a. e capl .' SOCle~.a~ mal U'l.<;pune (' 17 .. Mesei studenţilor rom .. aelldcmiei din Cluj 

fondurI Ul...«cmnate, msumn de ,001'. 205.000. 9'" 
~~ cor(h~ne. ~ 

P.ropunerea a fost primită eu unanimitate 'Prin 
ceea ee i ... s·a dat "Crişane~" vosi,bilitatea de a intra 
in şirul bă.ncilor mni mari l'OIl1âneşti. 

Se p}'(~vede deja de acum, că emi.siunca cea 
nouă. va 1"elL'7i pe deplin, căci intmesuI ce se ma
nifcstooză în iurul ci, e foarte ylu. Nici nu e mi
rare, căci "C'rişana" a I}tiut să se avîmte de vrf'-Q 
>l~âţiva ani în :aşa măsură. eăi se poate zice ~ 
tlrept cuvâ.nt, că azi a ajuns a fi una dintre pri
m.ele institute finanoiare al(' noastre in c-eea ee 
priV(ţlte soliditatea, 'l'ulanţa şi buna reputaţie. 

De spiritul de fi}a:ntrqpie, de care sunt însu-

Leoa TolatoL . 
v 

I.ASBOIU ŞI r ACE. 
ROMAN. 

Traci. de A. C. Corbv" 
(Urmare), 

~ ~oeam tocmai f)rin faţa. e.a.sei 1111 Jussupoff... 
1ll1.e:nd(,.lltul care mă eunoa.şte a. dat fuga după mine 
.ea aă mă intrebe daci n'a,ş dori să-i cumpăr oeva. mo
bile. Am in·trat din curioz.ita.te şi am desooperit o şi

foDieri ei o tO'aletă!... Ştii cât a. dorit întotdeauna Vera. 
si aibă. mobilrue acestea, şi cât aJll discuta.t despre (1-

l.'esi subiect! Şi ·ce mobile frumo'ase, cu secret engl~
ZeM:!.. 8eumPa mea Ver.a le don~.şte de mult; vreau 
să-i f.a.c o surpriză. Am vi:t.ut în curtea dtale o mul
ii.me de moji.ci.. dati-mi şi mie unul ... il voi plMi bine. 

Contele se intu.necă şi zise: 
- Cere contesei, nu mie; eu nu mă a.mestec in ni

unc. 
- Da.că vă dera,ruea.ză ... lbaţi, vă rog ... Mă gâtl

tlelklll numa.i la. Yera!... 
- Ah! dl1ceti-vA la. dracu. la dm cu. la dra.cu! strigă 

i:ontel.e. Mi-se învArteşte ea,pul! 
Si ieşi din odaie. 
Con>tesa incepu II; plânge. 

- D~ da, mama. sunt V1'emul'Î grele a..~tea, rel'J8. 
Herg. 

Nata.şa. dete fuga. afară. 
- Stii de ee? zise Petra. 
Nata.şa înţelese numai decât ci fratele ei o întreba 

~lară euno3J3'tt> pricina scenei eare aVl1sese lot' între eon
iJOte Iri rGnte~a. Jo~a nu ri3~, 

18. Lui Gheorghe Puşca, ~~le ... la ~()ala ('A)

mercia.Iă română din Braşov. -ajutor U)C1lt.ru eOll

tinuarea ,-.tudiilOl' 100 NI'. 

19, Lui Aron Petrut. de" LI ~rinma.ziu.l rOln, 

din Braşov ajutoj' Jwntl'l .(·mninlUl·rea stuJii1{)r 
100 {'Ol'. 

20. Lui D:ionÎsie B{'nca, a ..... cuJtăt(lr la faenlta-
1;(>a de m~odi('i'IIă din Viena, ajut<>r pentru 001lti~ 
nual'ea studiÎk·r .00 eor. ,i 

21. Lui Ioan Pl~a, 'ascultiitor la faeuJ.tatea d(' 
medieină <lin Cluj, ajutor pentru contin1UU'ea:;.tu
dil101' 50 cor. 

Total 11.300 e·or. 

- Fiindcli. papa 8 yoit să d{'.a. toate răniţilor, zise 
Petra. Aşa mi-a spus Wasllici. 1')u cred ... 

- Eu c.re<!. stl'Îga doodată Nata.,.,a. intorcind spre 
fratele ei chipul său mânios. cu cred că asta. e aşa. de 
uric..ios, aşa. de abominabiL nu, nu ştiu cum s'o mai 
numesc. Ce, suntem şi noi nemti? 

OîtJejul i-se strinse de un plâns convulsiv, şi te
lllându-se să nu-şi eheltuiasdl. mânia, ea dete fuga in 
salon. 

Berg şedf'a. alături de contesa şi o con~O'~ respcc-
mos, eu o rudă, . 

Contele, cu pipa în mâ,nă se plimba prin oda.ie când 
Nataşa (:\1 obrazul contra.ctat intră ca o vijclie şi apro
piindu-S(' cu :pa.şi repezi de ma.ma ei: 

:- E urU, e ingrozitor. strigă ea_ 'Nu. nu s-e poatf' 
ca dta. să fii dat o astfel de poruncă .. 

Bel'g şi eontesa o Dri.'i.ră -cu u.luiri>. 
- }Iarnă, nu e frumos! Ia. priveşte În curte. au ~ă 

rămâ.nă a.ci. 
- Ce ai tu? Cine rămâne aei? 

- Rănitii. Nu, maJIlă,nu il rrumo~, Mamă dragii, 
.iartă-mă. dar ce ne vasă n01la. {je toat·e lucrurile pc 
cari vrem să le luăan eu IKYi! U it.e-te. la toti aceşti 
bieti oameni {:ari stau în curte. Nu, 8_'It& nu este cu llU
tinţit, 

.contf'l-e care sta lâ.ngii geam tre!lări şi se uită pe 
gea.m afară. 

CoQntesa îşi vrivia fik.a şi viz!udu-o l'Uşina.tă dt' 
a.ctiunea. mamei ei, ajlOÎ văzând em~ţiunea tinerei fete. 
întedese pontru ~ contcle nu voia s'o privească. 

- Ah! dar fa.ceti tot ee vă pla.ce: vă imvede{' eu ~ 
zise ea firă a. se breda. î.nd de tot. 

- .Miimuto dra.gi. iarii-mii. 
Conte$3. o re~pionse pe Naf.a,şll, şi so apropiii de 

oont-e. 

2 Martie 1912 
= 

Dorim det1 .,(h-işaD~j" ea !'ă })Oatii prospe1".l$i 
iIl 'ţ'iitOT in a{'Ct~~· mă6ID'ă imbu;("ul'ătoarc ca ~ 
până a,('Uln 't-Ip.l'C a putea rămiÎ.n<'a şi de m('j Î'Ilamtlc 
eCC3 ('(' E>ste ati: ('t>f~lţtl~l' ~Cf-'TIllmi('.ă şi c.nlhlralii ~" 
Z:tl'andului rom ii n('~' . 

lJzcu să-i ajl100 l 
u. acţionar. 

BIBLIOGRAFII. 
Cărti DIlli Doui apăl'ute: 

S. Mehedinti. Cătri "Po:pestii" puti:du!lui li
bera] a 20 bani + 3 bani poT1;o. 

S. Mehedinti Cătră !imra gelleJ<sţie, (Edi1 .. ,. 
lIinen'4'i) a 1.50 + 10 !il. p()rtQ. 

lOII Gorun. Lume nik~ă.lită. Povestiri. (Editlira. 
Minerva) a 2.- + 20 fil porto. 

Tbeodor Simons. Pagini romane. Tra.d. de L 
CQllst.anti'll(>F.·eu-Th-Jah.'lia a 30 fiI + 5 fil. ;port~.,. .. 

Teodor Romul. Prin Turnu~Hoşu Spl"C Romi.
nia a 1.26 + 5 fil. po11,o. 

Teodor Romul Popescu. Din C:u-paţi a 1.:;~)I 
+ 10 fil. porto. 

POŞTA REDACTIEI. 
Re,iţa români. Alegerile d(' comltetp 

hial(' mI pl"iv(',~' puhlieul roa~ . 

poştA A.DMINISTRATIEI. -1 
Spasie Cristea, Ji<lo,iu, A('ţiile societăţii Al'ai(

e'3anâ.di "asut, se vând <''11 p~ţ1.l1 de 195 CO'l"Oti.11.l'.· 

(Preţul nomina.1 200 e,ol·.) Obl~tjunile de PMQ
rttate cu 6 proeent.e se vând ('11 215 cor. (Preţul 
nominal 200 001".) Ob]ig'atiu:n.il(~ de 'Prioritate Cu 
{) pro('{'m1:e se ,[md cu 200 (',oI'. (PTeţul ll()1JlIDat 
200 c,()r.) 

RedaetiOl' ,reePQll'8abil: Iulia GiarKiu. 
.. Tribun." iIUltitot tipografic, NichiD--"'f1~-"'l"~_-~'-__ -

- Dent:iat in ChV_" ____ I-;-' a , ________ _ 

NAGYJENO 
;, apeel.nft pentrD dhrt' artificlaJl firi pod J. u 

CLUJ_KOLOZSVAR. 
(La c.pătul străJriJ J6kaiJ in easa proprie.) 

Pune di-nţt ,1 tu plătire in "te pelâllP garanţă de 10 &Dl 

~I Denti.t in ~uJ. I~ 
- Amicul me.u, dă porllndle ,pe cari le ('rezi nime

rite. Eu DU stiam nimic, făru ea pl"dind ochiii cu un. 
aer Încurcat. 

- Puii de găină dau l{'{'ţif' cloştelO't'! zise eonte1e 
Îmbrătişându-şj nevasta. carf' ajunse chipul ci rujjinllt 
la pieptu-i. 

- Pa.pa, mamam, a..şa dar Îmi dati voie? merg sa. 
dau poruncile. 

Si Na.taşa dete fuga în curte. sorÎ'lltenă şi u~oa.ră. 
Oamenii nu voiră la. începllit s'a, crf!adă şi eontej", 

fu ~iJît să vie el in persoană, spunâ.nd că toate carele 
trebu~u descărcate ~i puse la dispoz.itia răniţi.lor. iar 
lăzile, C'tlf!'rile şi mobilcle tramportate în odăile goale. 

De data asta poruncile paruse fireşti şi toti oa.menii 
casl'i, ('.a .Pentru a'$i rescu:mpăra gre.5Ma se ptl!>eră. 

În grabă in servitiul răniţilor, cari ieşiră cu totii ':le 
prin odăi şi inconjura.ră rarul cu cbipurilelor palide 
şi voioas f'. 

Ră.niţii dl'prin c3.sele vecine văzând ~ă li-se pun 
carele ROl'towilol' la dispozitit>. cerură să fie luati şi 
dămş.ii. 

- Ei bin{O; aei mai au loc patru inşi: fieu ,logofă
tul cont.e-lui Dau şi carul meu: am să găsesc eu un lot
ŞOl" aiurea.. 

- Daţi-le şi carul cameristelor ml'le, zise eont(l~a: 
o "oi lua pe Donia.şa <-11 mine . 

Toţi ai casei pireILu voioşi şi mulţumiti. 

~aJta.şa. era într'o stare de exaJ,tare fericrtii. t'IIllt . J' 

nu mai cunoscu-se de muli. 

Honia. era. nu mai PUtin oC:U'P1l.tă.; da.r acth'iea.tell foi 
se exersa intr'un mers aeelia. a. Na.ta.şei. :FA aduna. n~ 
biootede menite să rămii.nă~ după dorinta contesei, fll- ! 
e%. liste şi ~e silea. sit ia {l1l' dansa câ.t mai mldte 1,. - t 
{'fllri pos.ibiIe, 
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REISI MIKSA 
FABRICA DE 

MOBILE 
In 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
lndrbsy-ut 41-43. Răkoczi-ut 14. 

(Lingi ,Apolloc). 

Pasi situr ,1 stabil 
poate afla un tAnAr comerciant, care pa. 
aede limba romAn~, maghiarl şi germAnă. 
Ofert. sub ~ Viitor sigure sunt a se trimite 

la administratia ziarului nostru. 

-----------------------------
Agenţi 

.n posed limba rom~n!t maghiarA Iii ger· 
mini, cu platl fixA şi provizie mare - se 

&.aut!\. Oferte sub ~ Cdştig maree. sunt a se 
,trimite la administraţia ziarului noastru. 
........................... ---
.... ~." In atentia pomicurtorilor! 

Ofer altoI de prunl bosnleci ca 
.BalkanBka Carlcac (Regina baI· 
canului) şi ~Kr8ljlca BOBnec (Re
a-ina Bosniei). - Altoiul de 2-3 
ani cu coroanA admirabili e cel 
lDI.i bun din diferitele soiuri de 

(P'UIlt. Poama e foarte mare, esceptional de dulce şi 
brie gultoasl. Se coace spre sfir,ituJ lui Augusţ 
4Ild le poate foi oii ca deeserţ pentru WI cat, la fa· 
.ricarea ţulcel " a sJigovituluf. - Prunii mei nu 
taf. d. ciderea frunu!or, (Polystfgma rubrum) ca 
d, ""ulA alte .oluri la cari fn mijlocul verii cafte 
frunza, pricinuind Itricarea poamel. Acest soi a fost 
JWID1iat In diferite rinduri, cu premiul rntAi din par
*- JUvlmulul. A fOit premiat la expozitia milenari din 
ludapelta 1806 .. la expoziţia din Viena 1897 cu me. 
dalie de aur, la expoziţia internaţionali din Paris 1900 
.. mtdallţ de argint ,i in fine la expoziţia retpticolari 
.In Bosnia şi Erţegovina tinută la Sarajevo wă,1 cu 
• uD1le de aur. - Pentru calitatea. prunilor garanta. 

aava T. KqJdJ~ 
mare )H'Opriar ta Bre~k .. Bosnia. 

fiscber T cst~Îre~ 
'abrlc. de rtlet., lagrlditarl, site, roltl. 

de -Iti li .atrate. 
1 rad, J6zsef f6herceg·ut Nrul 18. 

'abrlca: ~oSSDth·.tCI "5. 
Recomandă În atenţia ono public tot
felul de lucruri de branşe, cari se află 
rn magazinul firmei, cu preţuri ieftine. 

Ingradituri dela 30 fiI. în sus metru o 
)_ Catalog la dorinţA gratuit. _el 
~ TcleCon 55"7. ."A,& 

...,...~ ....... ---.<41' ... T __ -., _ ...... 

Insoţirea . de credit din Paloş . 
. ::: l : J;a i! 

Convoca .. e. 
Membrii ~ Insoţirei de credit În PaJo,. sunt invitati prin aceasta, in conformitate 

cu § lO din st.tute la 

a IV·a adunare generală ordinară 
c~re se va ţinea În Pllo, la 10 Martie n. a. c., la 2 Gre p. .Of În ştoala confelio. 
nală, cu următoarea 

--

ORDINE DE ZI: 

1. Raportul tiirecţiunii şi bilantul an. de Fstiu-oe 1911. 
2. Raportul comitetului de· &Upraveghiare. 
3. Distribuirea profitului curat realizat 
4. Modificarea statutelor. 
5. Alegerea unui membru În direcţiune. 
6. Eventuale propuneri. 

Palolt în 10 Februarie 1912. Dlreef'ulJea. 

Active Contul Bilant cu 31 Decemvrie 1911. Pasive 
.- - -- - - - -

Cassa în numlrar .... - ... ~ - ..... _., 659)161 ' Cvote vlrsate -.-- -- ...... --... 2731140 
Escompt ---- -- ... - -- - ---- 120170'-1 Fondul de rezervă .... _- __ o 3400-
Imprumuturi pe obligaţiuni 11936- Depuneri spre fructificare ____ 51157174 

15170741 \ Moară _._. ___ o ---- - ---- Imprumuturi "roprii ...... _ ... ._-- 111370\-
Maşini agricole ---- ---- ---- 13430 -- 1, Interese tranzitoare anticip. ___ 2320-
Cereale- ---- ---- ~-- - --... - 1821 71! I Creditori ...... - .. --- _ .. --..... 183i68 
Mobiliar --~- ... ..-_- - .. -- ---- 333-1\ Profit curat '0'_ _ ....... 0_- ~ ... - 1000[84 
Marfă ... _-- L ___ .. _-- ---- . --- 386798 i 
Realităţi ' 2255,17: t ---- .. --.. ---... -~- l . Cumpănă - - _ .. ---- 312190' I I 
Interese restante __ .0 ---- .. __ ... 900/-1 -f Int. tranzit. de imprum. proprii 1310/-; i 

1721721;;1 1 

, 
172172 66 

1-11 
Debit Contul Perdere şi Profit . Credit 

I I I Interese de dep. ) 861'32 I I I Inkrese 'după tmprumuturi .-_. 9131 76 
Inl de împr. prop. 6890'46 8751:T8i ! Venite dela moarA .. --- -- .. - 2090,15 
Salare L ___ ---- 1400°- i I Venite dela maşini agricole 785106 
Relut de cvartir 151'- I Venite dela marfA -- ~ - -....... 340i 
Chirie --.- -.. -.,. 110°- ; i I Venite dela cereale ---. --- 230:-
Spese de cancelar. 

2087'021 

I Proviziuni --- .u_ - ,"-_ .. 931-Încălzit, lum., etc. 381-93 1 
i 

Porto 45'09 i t 
... _-- ---... 

I Dare dir. şi arunc. 635'20 I 

10°10 după int. i ! 
de depuneri ____ 186'13 82133: I 

I 
, , 

Profit curat - -- . 10oeJ'84 i I ~ 
!-~~ '1-

12669.07: j 1 266Q'97 
~il .j-
. : I ; 

Paloş, 31 Decemvrie t ~ 11. 
Emil T. Gheaja m. p. 

preşedinte. 11 

Ilie Mafteiu m. p. 
eentabfl. 

DIRECŢIUNEA: : 

Atanasie Grapă m. p. Maftei Rusu m. p. . Andrei SlRIoilă m. p. 

Am Lctnzurat centurile. prezent. şi le-am aflat în ordine '1 consonant' cu registrele 
principale şi auxiliare. 

Paloş, 10 Februarie 1912. 

COMITETUL DE SUPRAVEGHERE: 

Gavrilă Babet m. p. Nicolae Stan m. p. Ioan Andrei m. p. jou VfKilă m. p. 
Petru Romaniţă rn. p. George Neder m. p. 

l-
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1-

111 
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Se cau.ta 

o vanzătoare în prăvălie, 
care va fi introdusă în brodărie cu maşină 
fi care ca instrudoarlt va fi angajată. -
Ofertele sub )Post bun~ sunt a se trimite 
la administratia Tribunei. Se recere cuno .. 
,tinţa JimbiJor: românii, maghiarâ şi germână. ............ --.. --......... _ .... 

, Numai pentru acei fumători 
cari avdnd în vedere sănătatea lor • 
J6rffis, cu 1-2jilui mai mult pe zi 

'Specialitate "Club f
' 

120 foite 20 tile:ri 
70 foiţe 12 lilepi 

O cutie tubupi (100) 70 tileri 
La sfatul medicilor sunt atât foile cât şi 
tuburile libepe de B:ronn şi malefic 
d, tipar. precum şi kldsime (aşanumita 
"Anbrefl

) dar totuşi ori-ce tub şi ori-ce 
10iţ4 are marca şi iscdlitura fabricantului 
"Modia,no(( impreunate cu presiune de apiJ.. 

S, poate cumpara În or~ice ',afică. - De
!,o'tl la E. u8z61'1 M. Trajică de spe-

cialită'ţi, Arad. 

r pr::~a:~;~ 
de maşini de treerat 
crutl bani, timp şi lucru 

cu folosirea coşului 
brevetat "STERN" 

, o comisie de specialitate a consta
tat, că o cantitate de paie de 500 de 
bugle treerate cu coşurile de până 
cum, a dat încă 680 kgr. de ~râu la 
a doua îmblătire cu coşul ~STE RN«. 

Cere prospect franco şi gratuit dela 

Bârdos es Brachfeld, 
Budapeat, VI., OY4r.u::sl 

.".----_-.- ... -.-

Pentru femei şi bărbaţi 
CAPSULELE SĂNID 

s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fără 
nici o injecţie. contra pleuoragiilor subite 
şi cronice. O cutie cu instructia aplicări 
(conţinând 100 cap suIe) 6 cor. Unicul re
mediu sigur contra slăbireJ şi impotenţiei 

funcţionale sunt renumitele capsulele in
tărltoare ale Drului Timk6, sticla costA 

1
10 cor. ,i se trimite contra ramburs dela 

Farmacia "Magyar Kiraly" I 
Budapesta, V., Marokk6i-utca 2, 

I Piaţa Erzsebet. 
Corespondenta să se fadl in limba românA. I .................. 
- Premiat la. expoziţie al medalie de aur. -1 

H. PĂLLĂN succesor 
Styâszni J6zsef 

prllIIl flbrlei ardalună de b IIII r d 8 ,1 "lIplifle fa 
KolozsvAr, DAvid Perene- u. 3. 

Primeşte aranjarea oomplE'dl ~a eafent1e1or. 
La cerere trimite in9talatorul de blliarde ~i In 
provincIe. - Ţine mare asortlment de biliarde 
noui ei vechi, bile, cheurlJ etc. - Firma fondati Iia 1815. - La dorint! tace şi tirg de schimb, 

=3 ;.:: i :;=: 

JOhlM Seibel 
strungărie artistică aranjafă pe puteT 

de maşini În 
Braşov, Strada Lungă No 45. 

, ==:. 
Pregăteşte ,şi fine in depozit dopuri şi pipe 
pentrl! b~tl, ~e cea mai bună calitate, apoi 
dacuTl, bile " popice pentru biliard şi pa· 
picărie precum şi totfelul de picioare pentru 
masă, pelângă preturile cele mai moderate. 
Celor ce cump~ră a douaoră li-se dă rabat. 

- Lucrări de ornament. -

CJI mai mare depozit de 
încălţăminte din lugoş. 

Ghete de box yeritabil, schewreaux ori lac 
elegante şi solid lucrate, pentru domni g 
cor., pentru dame 8 cor. Pot fi cu şjrete, 
cu nasturi ori fără. Ghete de box pentru 
dame numai 7 cor, Ghete de box pentru 
copii dela 1-5 ani cor. 2'60, dela 5-10 
ani cor. 3'60, dela 10-15 ani cor. 5'60. 
Celui-ce nu va fj mult~mit cu gheteJe tri
mise, i-se vor rekimlte banii. - Creml 
şi tucuri de gumă la fiecare păreche gratis, 

EBERSTEINHENRIK 
pa.:ntof"ar in Lc>IJ::'9."-_~ 

5: :::;: .. --5 
Preuliat de anal multeori. Cart Pilll, pr~ma 'abricl da II Telefon 184. 

oblBefe da mafal 
TemesYâr·Erzs~betJaros. Gyar: Hunyadi-u. 14. Uzlet: S!!.k~~a~~:~s~r~:Ut:;b:n. 

RecomandA obiectele sale foarte fr.umoase şi solide de tinichigierie şi anume: vane 
de sdldat, de şezut ~I p~nlru copii, scaune pentru scăldat, fndUzitoare şi vane de scăldat 
după eel mai bun sistem (sistem propriu) Lăzi pentru lemne şi pentru carbuni şi alte 
edibdeoe e mtal: pr(cum ci~~~e~Sl ioare. şi c~n!: - Apoi litere ~e tinichea şi de cositor, 

" " Inscrrpţll de metal, tăbliţă cu numărul casei şi 
cu numele străzii, mărci şi firme de tine. Con
duct pentru apă, aranjări pentru baie şi closete 
engleze cu neintrecutul aparat» Temese. 

Acoperiri de case şi turnurI, globuri şf cruci. 
Catalog de preţuri la dorinţă gratuit. 
Ucenici se primesc cu conditiuni foarte bune. 

= 

FILIALl FABRICEI DE GHETE "ANATOMICE" II OS K O VI T S 
Telefon 218. ARA D, SZABADSAG-TER 18. Telefon 218. 

-------~-------~-------------------.--~~----~------.--~-----.---------_.-.~----
Extras din catalogul de ghete- de primăvară: 

Ghete bărbăteşti din chewrau brunet cu balere - - - Cor, 10'-
» , , » »»» americani - » 13.-
, , , » , cu nasturi,» ~ , 17'-
» femele,ti» , abbe - - - - - » 7'50 
» » , » spangnJa - - _. - , 7'50 
» , coloare ,albenl desch'sl, americani - » 17·-
, , jumătăţi, din chewrau brunet cn nasturi , 10'-· 

Di:Cerite calitAţi de ghete bArbăte!pti şi :îemee"ti: 
Cor. 10,-, 13:---, 1"·-, ~~.- şi 28--

Ghete pentru copii .,l-fetiţe del8 .'50 pAnă 18 13·- Coroane. ) 
Preţuri BoUd fixate I - Ghete conloade ~I tari: ~ 1 

EXECUŢIE DE PRIMA CALITAT'Ef 
• 

. '~",~ ~~,-..;.;~""".",,, . -' ~ 
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Nici o fabrică de gra- rC:\;, 
mafoane şi cufoane nu ~. 
poate să lifereze mai ~ ... 

ieftin ca '1~.' 
.~: 

Ke:icb Aladar, , 
atelier de instrumente muzicala. 

Badap.st, VIII., N6plzinb'z-ae 27 T. 
~F.4 Catalog gratuit.:= -:: 

1111111'111111 •• 11111.1111 ••• 1.111. 

Heinrich Rastler 
:fPabrical1.t de 'trăsuri, 

Sibiiu, Straela ~oliieDanger 18. 

Aduc Ja cunoştinţa ono public din Joc şi provincie, 
că ţin in depozit cele mai moderne trătiiuri, pre· 
cum şi totleIul de căruţe .. 

Primesc ori-ce lucrare de 
reparare şi transfor
mare, văpiire şi pre· 
gătire de şele În preţ 

foarte iefti •. 

Pag. t t 

~~~~~. iii 

~ Un mijloc: de infărire 
plntra bolnavii dl stomlc--

ii pentru toti aceia; cari fie prin reculă ori Ingreunare d. 
mâncări, fie prin lipsa:. de apetit, prin mistuire. gra, ori 
tn urma mâncArilor. prea reci ori prea fierbinti au cODtradat 

catar, sjArelarl, dureri da stomac etc. 
este medicina 

Blldrianum I doctoralul EnAal. 
Baldrlanum se recomandă contra tuturor durerilor 

de stomac, are calitătile unui vin excelent, care păzeşte oontra 
tuturor urmărilor, precum: nervo8ltate, In_omnle, ame
ţeli şi flegmă. 

In urma compozitiei sale excelente, având vin de Sa
mOI, picături de Baldrlan, .Irup de .meurl ,i de ci· 
re,e. Baldrlanum est. de recomandat ,i contra con_tlpl
Jiei şi dlareei precum ,i la toate cazurile, cind le reclamA 
mtArirea organizmului. . 

Baldrlanum Dr. Engel nu conţine absolut nici o 
materie stricăcioalĂ şi se poato Intrebuinta şi din partea ce· 
lor cu constructie mai slabă, precum dame ,i copii. timp 
mai indelungat. E de preferat si se la dimineata pe ne
mâncate şi seara inainte de culcare tn cantitate de un pAhar 
de Iicheur. Copiii şi cei slabi să la Baldrianum in apă caldă 
şi să-I îndulcească cu putin zăhar. 

Baldrianum Or. EngeJ se află în sticle de 3 şi of 
coroane În toate farmaciile din Ungari., precum şi Tn Arad, 
Aradul-nou, Ologovacz, Oyorok, Menes, PauIi., Li lipi, 
Hidegkyt, Vinga, Szekesut, Pecska, Tomya, :Vilagos, Egre., 
Nâdas, BerEova, Orczifalva, Merczifalva, Sandorhaz., 80ga- ~ 
ros, Szerb-Sz.-peter, Perjamo., Szemlak, sarafalva, Naaylak. 

farmaciile din Arad trimit in ori·ce parte. 

SA ne păzim de hnitaţli f ~ 
Cereţi luun_i 

BalclriaDurn. Dr. E:ngel! 

~ !II _ ~~ 
,.-~ 7fI1' 
~.~.d •• E •• """"""""""""""""""""" 

• eea mal renumiti I 

mare fabrica 
• de mobile · 
din sudul Ungariei 

(Veraecz •• 

Pregăteşte mobl-
lele cele mai mo-
derne Si luxoase 
cu preţ,nri foarte 
- moderate. -

Mare depozit de plano 
excelente, eov.are, ter. 
del~ ţealtari foarte DC 
- matlai de calut."~ 

~. 
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"PE8ACANA" 
institut de economii şi cred't, 8 ooiet~te pe actiuni in Pesac. 

.., . .. ee. b .... - = .-Ha ....... 'U' • d ,.. . ......... 4 .. t 

Domnii acţionari ai institutului de economii şi credit, societate pe aeţii , PESACANA4I, prin aceasta sunt conV~;ţi'Şi-,[l~ 
laţi a pBrticipa la 

a V-a adunare Benarală ordinară 
ce se va ţinea la 1 ~ Mar tie st. n. 1912 la orele 1/2 11 a. m. în Pesac în localit~ţile institutului. 

OBIECTE: 

1. Raportul direcţiunei şi a comitetului de supraveghere. 
2. Aprobarea bilanţului pe 191 t. 
3. Darea absolutorului direcţiunei şi comit. de supraveghiere. 
4. Oistribuirra profitului curat. 
5. Alegerea alor 2 membrii in direcţiune. 
6. Eventuale propuneri ivinde in senzul §~lui 27. L k.din stat. soc. 

Pe $ a c, la 27 Pebruarie 1912. DIRr.CTIUNeA. 
' ••• t 

ÎNCHEIERE'A SOCOŢILOR 
ALI! INSTITUTULUI DE ECONOMII ŞI CREDIT, SOCIETATE PE ACŢII .,PESÂCANA" PE ANUL 1011. -

Activa - Vagyon Contul bilant pro 1911. - Merleg·szamla 1911. evre. Pasiva - Teher 
-_.~--~" ---_. --- ~-~- ~ ___ iiiiiiiiiiii"" ___ iiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiOiiOiliOii~"" 

! 
Cassa - Kt!Azpenz 
Escont - Lesdmitolt valt6k 
Obligaţiuni - Kotvenyek ___ _ 
Mobiliar - Butor ____ __._ 
Lombard - Elăleg ertekpapirokra 
Diverşi debitorÎ - Kij16nf~Je ad6sok 

7470114 
144125!1O\ 
25919i401 

490!861 
1810'-' 
148471 

18190021 

Capital ~ Reszvenytoke .. _. ____ ... _ . __ _ 
fond de rezervă - Tartalekalap __ .. ____ _ 
Depuneri - Betet ____ ____ ____ .. _. ___ _~_. 

Reescont - VisszJeszamitohis __ "_ 
Diversi creditori - Ki.iIonfele hitelazOk .~__ _ __ 
Dividendl neridicată - Fel n~m vett osztalek 
Interese transit. - Ătmeneti kamat ___ _. __ 
Profit - Nyeresell -_____ ---- ---- ____ -"" 

448501-
82i601 

84425[t3--
-_ 44290'-

2705-
292 -
82841 
368~j~ 

181900!21 
-)-

-

!Perdere - Klada. Contul Profit şi Perdere - Nyereseg es Yeszteseg szâmla. Profit - Beveter 
-~ 

Interesa la depuneri - Beteti kamat --_ ... --,..~ 

Interese la Reescont - Visazleszamitolâsi kamat 
"" Salare - fizetesek _~_ __~. ._# .___ __ _.-

Regii - Kii1ănfele kiadasok . --- - ..... -- ... -.... 
Maree de prezenţi - JelenJeti 8zelveny ..... -- ----
Dare - Ad6 .. --- .. --- - -- ._- . __ ... ---. 
Chirie - Hazber . __ --...--- ~~ '. ---- ._-- --- ~ - ----
Profit - Nyereseg -- -- -..... _ .. _-

~--- . .. -- --

. -

3189 271 
2220 90

1 2199 34, 
431 82

1 45 60 
742 33 
160 -

3682 07 -
1267133) 

:-1 

- - -- -. 
~~~--~~~----~~ 

Interese de escont - V alt6-kamat ____ ____ _ __ _ 
Interese de oblig. - K' otveny-kamat ____ ---_ 

9872!08 
2314180 

484;39 Proviziuni - J utalekok 

__ o ---1-----1- ~ ~ 
12671133' 

.. 

1 t 

Pe sac, la 31 Decemvrie 1911. r 

Cu.mAn Bogdan In. p. 
director. 

DIRECTIUNEA: 

P.ntru contabilitate! J 

Victor C. fb;e,fanu m. p. - i , 

Cu.man Bogdan m. p. Ioan Selejan m. p. Vfcbentie Păcurari m. p. • Manolli Bia, m. p. Oamian Andra, m. p. ' 
'" 

Subsemnatul comittt de supraveghiere am examinat conturile prezente ,i le-am aflat În ordine ŞI consonanţă cu registrele societiţi 

A161irott felugyelo-bizottsag jrIen merleg-, nyereaeg- ti veszteseg szamlakat megvizsgălta es mindenben helyesnek taMlt •. 

COMITETUL DE REVIZIUNE: - A fELOOYELO-BIZOTTSĂO 1 ~/ ~ 
Dr. Oeoree Adam m. p. Liviu Magdu m. p. Viehentie Mirei m. p. Todor Setej rn. p. J 

;~ 
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