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Cum s'ar putea asigura viitorul şcoalei rO~âneşti·. din Ungaria. 
k 

Sub ace.st titlu s'a publicat în "Calfln
darul LigE>l Culturale" din Bucureşti, sub 
iscăl:itl1ra : .. lIn Român din A'rdeal" un .. , 
ar,t.lcol de mare actualitate, pe care îl pu
bl){~ăm şi noi mai jO;s, ru.mânând ca să ne 
fa-0€ffi după aceea observările noastre (l

su.pra lui. 
"lX>la 1 907 incoace s'a vorbit mult de,s

pre şrDl ile primare ale Homânilor din Ar. 
dr-al şi de-spre primejdia căreia i-au fost ex
puw prin aşa numita lege şcolară a h6 Ap
panYL 

Nll erau exagerări în ce s'a vorbit şi 
în c~ s'~ s~::is de atunci incDacfl despre Ai
t~aţul ~l :'11torul şc-olii, căci de fapt legea 
dm c?estIune constitue cel mai mare peri
col dm câte au ameninţat \TB-odată şcoala 
romfmeasca din Ard~al. . 

Graţie aCf'stei legi, care nu vrea să ţk 
OO~1t de desvoltan:-a firo<lscă a populaţiu' 

• f, nel Firei, noi, Homtmii, am. pierdut un nu
.. ';'·,"","--_.Jl~(ILJc>I7.:·tcm,are de ş('oli primare. rnele 
..' dm a.ce..,te,a au Încetat cu totul de a mai e-

__ xista., nepu~d faCe faţă tuturor cerinţ.e-
lor in ce prrveşte edificiul şcolar şi salaml 
urcat al învăţătorului, ~lt.('h\ primind aju· 
tor <lola st.at~ au ajuns într'o dependenţă 

--

foarle păgubItoare p€'ntru cultura noastră 
fată. de orga.fi{~le st.atului, - şi numai un 
mic număr de şcoli, pent.nl care s'au făcut 
oelB mai mari jertfe, ni-au rămas şi mai 
depa:rl.e în st.area. d(l lnainte. Astfel, din 

ţ cele trei mii de şc.oli poporale confesionale 
1. române, groco-orient.ale şi greco-catolice, 

câte am avut in 1907,in întreaga G'ngarie, 
vrelQ 500 au lncetat de a mai funcţiona, 
vre·o miie (jinci sute până la două mii au 
cenlt ajutonll st.atului pentru a se putea 
~'3usţinea şi mai departe, şi numai \Te·o 
p.atru-cinci sute au rămas şi pe viitor S1\8-

ţmute numai de bisericile româneşti. 
Cinci sute de sute româneşti au ră.mas, 

aşa dar, până a.cum fără lăcaşuri de cultură 
româneaseă afară de satele cari n'au avut 
nici mai inainte şcoală romântască şi afară 
de acelea. .cariu'au nici un fel de şooală. 
Şi aooasta dint.r·o singură cauză: din lipsa 
de mijloace materiale. Tot d.inaceastă 
cauză aproape douA mii de şcoli româneşti 
s'au îmmat a lua .asupra lor jugul greu al 
duorst.ăpâni, dintre cari unul plăteşte fără 
să aibă. şi dreptul de a dispune după cum 
ar fi iiro&c, iar celăla1t porunoeşte prectlm 
dOTeşte şiujunge biruitor în toate de câte 
ori yoie-5te. Dar nici îmbiinduiSe în felul 
aCf>sta, ele nu şi-au put.ut asigura viaţa, le
gea dela 1907 a dispus ca t·oat.e şcolile cari 
nu dispun de un local corespunzător din 

De Un dască\ din ftrdeal. 

I. 

văţă.torului să tU'ce aalarul dela 600 de cor. 
la HX>O do coroane plus patru gradaţii de 
câte 200 cor. şi două d(\ cât{) 100 de cor. 
~umai şcoli bUlle carfl pot plăti în ff'lul â
ce:st.a pe fn"ăţător, pot să mai funeţion~ze! 
Şcolil{; care nu vor putea asigura singure 
salanll 'Învăţătorului, vor obţinea ajutor 
dela. stat, în schimbul sacrificării, până la 
un pl1ne.t, a indepE'udenţei lor. Dar tocmai 
aici se vedo tendinţa perversă a legii: un 
foano inSellluat număr de şcoli cari n'au 
putut asigura salarul invăţătorului, au 00-

nlt, ajutor dela stat; a~sta însă> nu le-a 
dat şi nu le ·dă ajutor, pe motiv că acc8te 
şcoli nu con-spund cerintelor lfgii. 

Cuvintde "nu oon'spund cflrinţelor 10-
gii" sunt deosebit de elastice. Poate fi o 
şcoală cât de corespunzătoare ca local şi 
lllY3.ţlitDrul cât. do bUll peda/..,"Og, dacă el 13 

şi bun Homftn, in c(\le m.ai multe cazuri nu 
i-so dă ajutor', sub pretexte ridi.c.olB, care, 
da.că ar fi Clll105cufo lumei străine, ar face 
pentru totdeauna rngaria do ruşine. Şi, 
în felul ace"sta, statul refuză de a da ajutor 
tuturor acelor şcoli prin care simte cd nu-şi 
poate ·I'ealiza. scopurile de magh~arizare şi 
demoralizare. Astfel un număr cOW3idera· 
bil de şcoli ne-au ajuu::l intr'o situaţie fără. 
pereche de peuibilă: Statu.l nu sufcre ca 
înpăţiltorii să aibiI un S'alar mai mic de o 
miie de COroane, iar, dacă o comun~ bise
riceas(;J. nu e î.n stare set pldtea.sclt CMea.sttl 
sltm(L, statul nu-i sare în t1"ajtitor, ci mai 
bi1lle lasa comuna fară şcoaUt. ' , 

DactL nu t'om face tot posibilul ca s(L a-
jvtăm şcoUle acestea, cari singure nu' se 
pot ,su::lţinea, iar dela stat n'au nici un spri
jin, in aIlul viitor, din trei mii de şcoli vom 
r(1mt1nca cu t:rc-o miie cPnci sute pâ.n'i't la 
"două mii de şcoli. 

In faţa acestui iminent dezastru naţio
nal, care prin proporţiile lui ni-se prezintă 
oa cel mai ma?'c dezastru, al cultu-reiromâ
nl~ştidin câte ne-au vcnit \Te-odat.ă pe ca.p, 
ni-.se impune :sorioa înt,rebarea: cum s'ar 
put-ea totuş asigura yiit.orul şcolii româ
neşti din Ungaria? 

Intrebarea aooast.a s'ar pute-a pune şi 
a."itlel: Cum s'ar putea c.âştiga banii nece· 
sari pentru a·tiigurarea. şcolii româ.neşti din 
Cngaria? - c.i'id in d0finitiv muna d€ bani 
o vorba; 

1.1<1i lntiti: eft ţi baui ar fi noc.ţ1sari J?eU
tru a salva, d€Ooamdată. numai ac-cle şcoli 
cari singure nu ,se pot susţinea şi cari nu 
capătă ajut.or dela st.at? 

174 sunt i.uehise. In locul celor 69 dintr-. 
aC{'Slr- din unnă, s'au şi ridic.at şcoli un· 
gureşti. 229 Ş'Coh, - în afară do cele 231 
câte a.u primit ajutor dela stat, - au oerut 
ajutond statului, dar 46 au fost refuza,te 
de fi niti\": iar 2.53 îşi u.şteaptă fncă refu. 
zul. 

Din 861 de şcoli, 179 sunt llchise, iar 
299 ameninţate cu inchidorea, dacă nu vom 
gfl3Î noi mijloacele de salvare. 

Situaţia în celelalte părţi ale ţării e şi 
mai gnwă.. Din cele a.proape 3000 de şcoli 
chte am R\ut dela 1907, pute-m afinna c.ă. 
2()OO se luptă cu moartea de care nunlai 
banii le pot scăpa. Ca minimum de care 
are nevoie fiecare din aceste şc>oli, se poate 
socoti suma de 600 ('OI'. anual, şi a.stfel am 
u\"('a nevoie aproximativ de un ·milion de 
coroane pe an, - deocamdat.ă.. 

Intn·bareu (' acum: cum s'ar putea câ
ştiga. nCt'a,stă sumă de bani, cu ajutorul 
oăreia. am put.ea salva C'aract.Brul românesc 
al cl.llturei noa~tre din l'ngaria? 

La alt popor, nu mai ill1are ca al nostru. 
o sumă {la. aceast.a s'ar găsi făxă prea. mari 
grcută.ţi. Dar .chiar şi la noi unde până a
cum s'a gi'i.,sit numai un StrocsctI, nu mai 
sunt atâţia, nababi, cari au singuri venituri 
de milioane intr'un singur an? De ce n'ar 
put,('(l da boierii· români v~nitullor de câte' 
nn an pe altarul culturii româneşti? 

Bu.sarabeanul Stroescu a dat aproape 
un miliDn pentru noi; de ce n'ar găsi acest 
om imitatori intre aceia. cărora Dumnezeu 

. le-a dat mai mult dec.ât In milioane de Ro
mitni 1 aO'lnltă. ? 

Cine l'a împiedecat pe St.roescu să'şi 
poat ă plRsa darurilel'la.lo dupit cum a dorit,· 
şi cine rar putf'a împiedeca pe ori cine al
tul de a faee a-cplaşi lu(TU? 

.. ~u de mult şi-a ţinut sociE'tatea cultu
rală a <Maghiarilor din Transilvania "Em
ke'" congre:iul ei anual, la Cluj. Din ra
pomielt' publicate am aflat că această 80-

ele-tat.e, ca.re n'are decât 25 de ani de viaţă, 
,susţine din puterile ei nu mai puţin de 268-
do t;lcDli primare Ullgur&~t.i în Ardeal, -
multe din elB in sato curat româneşti. Aşa 
da.ră'O societate culturală( ?), care e numai 
~u cinci ani mai vec-ha decât "Liga pent1'U. 
unitatea culturlllă a tuturor RomânilOl''' 
dă, an do an, in afară de cele 10.000 cor: 
care se impart ca premiu ,s'uYăţă.torilor 
di;itil1~i" (pe h:renul maghia.rizarii 1), încă 
Y1~e-un mihon dB coroane pentru şcoli, pri
mare cu o ţint.ă (lfensi\"ă maghiarizătoare! 
~ime.ni nu împiedecă aceal:ltâ societate 1'0-

mânDfolă să deie c[tţi ba.ni vrea ~nt.n\. 
şcoală. 

.on.: toale prulOtele de v~dere. să-şi 2idflască 
până la 1910 un looal nOUt iar pe seama în-

In arhidiecoza olioooxă a Tl'ansilyaniei 
din 8ti1 de şCQli, numai 152 şi-au put.ut 3,

sigura din mijloa.celB proprii exist.enţa; 
231 de şeoli 1:\11 primit ajutor dela st<tt; 1 Dflr Ijişcolile gormane din Fngaria sunt 

\ 
I 

\ 
; 



.................................................... ~ ...... Il'~--~ .... ~~ .. ~~~LP~~_~~n.&~·e~c~ .. ~ .. ~ .. • .. ~~_ ... rtlfh$** 

)/ Zrlt 
Pag. 2 

) .- r '$ ţ 1. *'" ,. 1 ti: . "' 
a.Îut.at.e de societăţi din Germania. Schul· 
eereinul din Berlin dă anual sute de mii 
pentru şcolilo nernţ.(loşti din Gngaria. O 
parte a ajutonll11i îl dă direct, o alt" prjn 
(;ll,stat'~Adolf-T/ţrâfl. Xici o şcoală săs-ea.s
că din 1'rausilvanÎa nu s'a inchis, şi nici 
un.:l n'a c~rut ujutor dola stat, din motivul 
etl o seamă de parohii săseşt.i ,.':le împărtă· 
.$~~ dp ajui-oHl'l>Ie socif'ltllţiloţ' rljn Genna
ma. 

In alară de ajutoare de acestA-a pe cari 
ie dau diferite societl1ţi, chiar şi gUYPfu.ele 
viu in ajut.ol". Germania dă pent.ru şcolile 
germane din diuspore mai multe milioane 
pe au; ltaliH, .Franţn şi ,\ur'iil'ia deusemc
n~a ... 

~\Ullai pentru şcoala. Homimilol' sărad 
din Ardeal nu da nimrni nici o Iă-scaie, ci 
~l lasă numai în grija înti\mplarii ... 

feriuţelo daale pe care le-ar ţinea prin toate 
ora~de din România. şi prin stăruinţele 
sale pretutindeni unde a' ar putea face ceva, 
nici măcar o parte a sumei aceleia de caro 
avem nevoie? Niciodată n'a răsunat înde~ 
şe.rt cuvântul dluî Iorga, nici chiar in lu
cruri mai mici. şi credinţa. nOB$t,ră e că 
prin personalitatea dsale, prin care mişcă 
şi C~H mai împietrită yoinţ.â, dsa. poate 
fac·D. ca şi pe alt·(\ terenw-i, şi niei adevă
ra tf' minuni. $) 

('.on:rider1nd ea şcolile noastre nu se 
pot S\\8ţinea fllrl1 bani. că noi nu sunt-em in 
staro să dăm mni mult decât dllm acum. şi 
c.ă :st.atul n'aro de unde să ne dea sau nu 
\Toa sti ne dea, pentru ea deci c'ult'Ura popo
rului şi a tării sti m.t S-Ufcl'c, trcbui.e s([ ludm 
mij~ljacele pentr·'U. aceasta de ori şi unde. 

Ce·ar fi oare dacă J.iV a Ctllturală şi-ar ........... cou"""==..,_ -
Illscrie ca cel mai însemnat punGt în pro- Coa,·ocare.a dietei blICOv1Ueue. Din Cel"Ila.uţ.i 
g1'8mul său: crearoa lllijloa{'~lor dt' exis- se a.num.ţ.ă: Clubul n~loional româ.:n .li hot!iIIlÎt să 
tPnţă pl-ntru ş00ala }'Om;l.nea,'ică din (:nga- i'Ilt;e.ryi.n~. cu roată st.ă.ruinţa poe lângă factorii corn-

ţl(rt~ţi, ca dieta. tArii să ,'16 COIn-oaeo cit mai <m:rlnd. 
1'ia? Liga, care. prin serhările ei din .\ ugust. Situaţia fin.a.n.ciară .a ţArii, fiind dio:!Jre cele mai 
1 D 11. fi dovedit că poate trezi iut·en::'-tml t.u- anevoioa..'i6 şi 'putând'U~so amoliora nu.mai prin v.;
turUl' Homânilol' j>ent.ru ideia naţ.ionaIă, t:ul diet6i, date fiind apoi ·marile scăde.ri, ce la in
şi care poatfl strulge au de an şi hani des- d1lr~ in..mtuţiunile noa.<rtJre cult:u.ralo şi eoonQtIltce, 
t.uÎ, n'ar put.ea iă înc-capă o propaganrlă ca.rt'. sunt.aVlzate la sprij1nul şi pl'otooţi'U.D.oodietei, 

oon,()(:a;rea. ('it mai in grabă '3 d.ietei .w impune 
\'ie print.re tuţi oamenii (:u bani, filcându-i m.u::naideoât. 
:;ă sară în aj Iltorul şcolii din ..i\..rrleal, ame- Clubul ;n.aţiOU4iJ român atr trebtri ~ altfGl 
ninţatâ cu 1l10i:U-t.eu r să decline OO'işioo n.,.c;ponsabilit.'l<te, dacA. d.i:u oa.uza 

.Poate se vor t.eme unii că Liga, pân .lwîndeplinirel cekxr mai de f'Apetenje nooe.~i1iiţi 
amest.ecul ei, ne-ar putna st.rica cumva. ale ~ii, - oare .au 'fibn3s n('lresoll"at.e mai bi:,f' 

de do; -.mi - urmă..r:ilc ar d€l'l'rmi de<.iast.roa-se. 
Preca.uţilUlile acestea nu sunt ,serioase. Da- .. 
că Liga va putea strîllge bani: pa poate Mudstnd-preşed.1ute Kbuen-HMervâry la 
găsi I-Iut.(, de mijloace prin care să fClcă a Viena.. Contele Khuen·Heder\'ăry a T('luat W t:ta

ajllnge hanii aceşti;:), in mâna noastră. tati'vale ou gll'\W"Ilul 3.ustrioo_ La amiazi a avut o 
î1l't.re\'ooero lungă OU 'llliuistrul-preşed.imte .austriac 

Ea nu trebuie sii ni-i dea direct. Che· Q." LL j~!wgrr;",. 

~titln('a e să, 5e gă,<;ească bani de ajuIl.-'i. pot Iu oorcurile hime i.n1orlllat.e se aiinuă că după 
ei ajunge fiîră nici o primf',idie, acolo unde terUli.n.aroa tratamvelol' CCJI!lwle Khuln-Hhle:rt,o.ry 
(l nevoie de ei, şi und(· pe alt.e răi banii nu se '''3 pxez.i.n.ta in audit'41t.ă Ull 'UUln!lÎ la ::\fa.l. Sa, 

d şi la. moşte:nito"rol cit, tron. se pot dobândi, * 
In A usf ria a putut (',.1,ştiga într'un an Ajumaraa came;:'i~ Şedinţ.a de aLÎ a C6JlleTe'i 

d(~ zile mareie Peter lloseggcf' nu mai pu· deputaţilor a fo..'~t fmmală. Camera a hotă.rit 'lă 
ţin de duuă milioane de coroane pe se.aman.u ţină .şedinţe :vină Luni, 12 Febmarie. 

şcolilor germane din Boemia. Să nu poată -) o fute, !rate. ('.â,nd ai şti ('~ .aud (li ('~ nu aurI 
Jace d .. Y. Iorga • .scer<ltarul Lige.i, prin con- • uroehile «,.wr bogati de aloo! (."{. Iorga). 

J • 

Tealrale. 
ne Z. Bârsan. 

"Păpuşilo" (Les !iarÎonettes), piesă in patru 
acte de Pierre \-Volfi, tr.ad.u.-,i in romÎmel1oo de 
V. Eftimiu şi 1If. Să"UJesc\l era <ml109-CUtă !pUbli
cului nostru; o ju<?.ase:rii trupele parisiene, e.ari 
veniseră pe La noi U<lUID tm an, in n'Unte cu marea 
a:rtjstiL Suza.n.e 1Je.spre-s 1}i eusimp.aticul bătrin 
90cÎetalo al comoo:if.i .Fr.au~e, de Fe-randy. 111ă

c.erea cu caro illl1 as<mltat'o atunci. ne~ foot re· 
!nviaHi.' ~i rt'illpro~J)ă.tată LllJli seara da e5eIDblul 
.admira bil al artişt ilor primei nOO8tre sccn~. De 
mult n'iiUl maiaV'llt oc.'loilia să gwrt.ăm o armonie 
de jQc şi 8ă aveul o ş.enzaţio do aoo"ărată artă 

teatrală, ca la des:taşur>area lic.estci pie.<;e in au>a
j'entii uşva:ră dure-u un f",nd do-o adimeă filosofie. 

A 11toml, nepot al oon"tK.>:tlclosului eri t.io U;a

traJ 00 pe VTClUun dela ,,10 Tmups". Albert ""olff 
o Cl.W{)scut. public.ului no::>.trtI de când i-s'a jucat, 
mai a<'l.IDl dţ.h"a ani, pe ~ena. Teat'l"lllui ~ aţion:aJ 
eu mare suc('c.s admirarbila sa }uc.rare '"Nepoţo
'Iul" (Le S(..'('ret de Polichinel1e). De at111lci am 
Iwut inrpl'(~ia ('ii Pi(\M"e W olff eso din rândul 
antori.lor de duziua, ttl fabricanţilor d{! piese, cari 
lle-8II1 nă!Pădit l'11 multă îndrăzneală în timpul din 
urmă. Ou pic-'''a rle acum "Pipu\,ilc." oo-am încre
dintat definitiv că autorul, e nU az-tirit in toa· 

tă pu-t.ere.a cuTântului, ca:ro poate un fond adevl· 
rat şi trainic ştie să aru:n.ee cu mâua de meşter 
haina .f.rumoo:să şi .atrăgătoare a artei teatrale. 
Pi~ .,l'ăptl1şilc" .are tot c.a să farro.eee pe ascul
tă.ton. 

.M.a.rqulitul .lWgor de Mo:uclara o forţat de 
mama lui si ia in clbă.t.one pe }'erna.nda, o .ve
cină dela ţ,ul 'de-abia eşită: din ~ de cl11ugă. 
riţe.. }] nu .ode in soţia lui decât () provincială 
videanli., care ;prin int.rigi .şi lilJ..gu~l'i (pe lâ.ng~ 
maroa lui bătrână a aju:w! margui3ă ~i bogată. Şi 
n'o iuhe,-t-e! Intr'o ~ din a.otuJ. întâi i-o 8'ptlllO 

peJată. D...~ cu mult.ă cruzimo îi mai ~pune el 
n'o găooţte nici f:rum01\Să, nici deştea:pt.ă, p.ă.sân

du-i fo.a.rte putjn de durerea st.ârmtil de acoot-o 
vorbe. 

Sub pretcA-tul unui ~()iaj Bogat .de MQnclars 
15(! d'UOO şi petreoo () lună int.reagă dejparte do casă: 
elt () veche a.impatie a lui_ La înto&rccre g~ 
pe Fmnanda la o ~IAtă, intr'o toaletă formecă
tw.re şi 1nconj1l1'a tă de CI ceat-ă de C'\l.I"t.(IL&U..i. A vea 
multă treoora femeiu~ asta caNI .aducea 'in at
moofera inVdCsitil a 'Saloanelor (pari.siene, <leVa 
<:lin aerul proa~pă.t şi curat dela ţa.d, eev·adin 
ooevilrul şi seninătatea vieţii do acolo. Privin
du~ m&Î bine nm'&fIta i-1!>C parc eu totul alta de 
cum o lăs~, i-{!6 pa:re oodudoare ~i adorabilă. 

GOJ'IlleJlul geloo.iei începu si! î.noolţ.ecMCă în sufle
t.ul lu.i ~i ('.re~te~R ~e>stui g..:r~n e HPt~a de-o 

8 Februarie n 1912 

"Cuyinta sinCBra l
' 

sau cum îşi mângăie Samurache stapânul, 
M()/t.o: Si--obo!it, stă.p4.Dul S6 lungi sub salei 

Si mll.garu-l I$ter~ (:tl MPita. 'n falc-â_ 

Pabull. 

In timpul din urmă frigurilo tradăriiTa 
antagoniştii noşt.ri sunt tot mai atroce. O 
pleiadă intreagă. dt\ indivizi fără nici () che
mare pe vestul câmp al vieţii publice se 
aventuroo.zâ. şi Bi, aruncă. încoace şi in colo 
a.cuze st(>rootipe şi uzate, a căror netemei
nicie şi lipsă de seriozit.ate le-a, tras d~la 
inceput în domeniul ridioolului, latră. ală
turi\a. cu huita Sa.murachilor de tot felul, 
so îmbie cu articolaşo la gazet-ele "autori~ 
zate", şi în c"On~liinta lor bolnavă de poli· 
tidani versaţi, aruncă bombe veninoase a
supra falrlj,cu.lu~nostTu c a.a tel, bombe unl
plut-e cu veninul răută.ţii, cari se sparg însă 
ina.inte de a ne a1'Ung~. ca ni~t.e beşici de 
tJă.P1.Ul. Tipuri de a.c,(\St.ea intâlnim foarl.e 
des in via ta noast.ră publicA" cu adevărat 
săradi în elemente do valoare. Ii cunoşti. ,~-
după poza, lor silit.ă, după tupeul lor obraz
nic şi după felul cum fnC%fCă să se v.1.re 
în toate mişcările noastre culturale şi mai 
al{'!s politice, di.ci aci e terenul cel mai 
prielnic de a se o fişa. p€lntru toate sufletele 
mici şi sterpe. Mania lor de a răzbi 10. su
prafaţă. înt.nx.f' df\ multe ori paroxismul. 

E o boa.}[i şi acea.sta. O boală care poate' 
fi cu atât mai fatală intereselor noastre, cu 
cn t, in loc de a ne îngriji de profilaxia ei. 
o pri\rim cu indiferenţă. Microbii ei sunt 
totdeauna produsele unor vremuri de ră
tă.ciro. Dacă. privim cu lU8:l* s:miate'ift ,,,tI" 
mosferu actuală a vieţii noast.re turburate 
de nUnţi senile şi ambiţii d€şarle vom pu~ 
tea V€'dNl btljbă.ind grupliri dese de asHel 
dt) microbi în jurul t.uttu'or gurilor căscate 
şi mai aloo în preajma organelor cartelate 
pentru nimicirea noastră. "AutorIzatul,j 
geme sub greut.au,a ă.st-orfol de gâze. uDra .. 
pe>lur' nu le mai poate lărgi în deajuns 00" 

simpatie .pâuă.aeum cu totul nevinovată, pe eare 
Fe:rno.nda incepe s'o aim1! pe.n.tru Pierre Va.roine, 
prietinul Ulloia din camaradele ei de şcoală. 

Uuchiul Fomandci, d. Fe:rney,un moşneag 
bun oi cuminte, :&Ub în.grijiron druia a. crescut· 
oopil~,un persona.giu foarte simpati<l în IPied,. 
care ,enit şi el ,d(.}.a ţară nu se simte de l~ bine' 
in zlLpăcea1a vieţii .parisie:ne. - simte toată si
·tuaţia ~ nu mai are :altă pl'ElOC1l'}>ar6 decât să 

cau't<) 5ă impaoo luc.rnrile. ;El glL~te foarte bine 
venită .si.mp-at.ia FeI'Jl.andei clitrl'itânărul V.areiue;: 
a.ceMta are 5ă-I chinuiaadlpe Rogel' şi s.ă~i în
tă~ti dragostea pcmtru so~. 

Roger intr'o noapte au.rprinile lpe ncv,8l8tă ... ~ 
la teleion vorbind cu Varme . .Aude ultimile cu
vinte nelămurite şi in tulbUl"a.re1l lui areaboolnta 
credint-ă că nev~tă-oo il inşoa.lă. Se. m1elege .că 
nu-i rumi-oa.dcvă:rat, dar omul gelos - o ~i6 

tQată hlll1ea - vode şi ce nu-i Toatlii iubirea i-.<+e 
T~.()le:tt.(l ş-i într'o ooenă })ttternică cu care se 
sfâ.rşeştc actul al treilea, Roger fără el vrea îşi 

ilă pe fatllsuflctuL :Fornanda deşi .aproape :sugru· 
mată de bărb.a.t:ul ci. suxide fericită de oole ee 
&'Ilde, n:Jde oă e iubită insfârşit. Dar \1aIJd vrea 
:să-ispuie }'Ui Roogr că. nu--i nimic adevArat dil1 
bănuidile hri, eli ea e ourată şi nu-l iubeşte şi nu 
l'a iubit decât pe el În.toul.OOU1ll&..un<:hiul ei, bil" 
trânul eu mulă espe.rienţă, d. F6l"Iley, o opreşte s4 
iuci'i ~.aată ixnpI'tldeDţ.ă. P,ar'd i-ar aptl!De: La.-
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8 Februarie n. 1912 , 

loanole .. ,Gazeta" 1mblitrinită în cinste, 
eum ii plac.e să se numească. fulgeră dela 
primenirea ei încoace -,.- 'sub ascuţişul 0-

(,răvit al condeelor a.9l1luţate împotl'h"(i-ne 
dela Turcia. ViLl~Cţ şi Haţeg. O armată În
treagt\ d(~ şobolani, ---- stăpâni pc rni.~ill(,le 
J.or bogatt.'I, adunate in doi trei ani di:' in
trigi şi zÎ2anii '- caută 80 sfredelea.'j.di cu 
tx>tul lor terollul ingrijit de alţii nI yioţii 

noastre publice şi să-şi adune şi ei un fle
culoţ de muşuroi. mirosind eflt de t'olo [l 

nmit.ate şi a pan'cnim. 
Mărturisim cu toată sin{;critatea, Gtt 

alU trece cu mfrndria omului superi.or peste 
toţi Vit"l1.nii a.ceştia. cari încearcll să.-şi ri
dice ~apul din noroiul în care vecUBsc. dilCtl 
n'a,m n.dt.tl III mediul în care se zyârcolest.: 
o infecţie şi in tendinţa lor de parvenire Wl 

111<;eput df' cangre1131'f' a organismului no
stm social. "Gi.l.Zpta·· lui Samurache şi i.I 

eelorlalţi lnărunţei pusă şi ea în slujba u
rîtă a propagatorilol' de vrajbă repE'UI în 
numărul său din \ll1nă cu caractere de-spe
ratl~ ecoul trîmbiţat d(' şefi nu mai ştim 3 

eutea aaril: .. Tribuna·· trauoazti neamul! 
Primenirea! Ce e cu primenirea ?,. şi alte 
bazacollii de a,'ltc8 u.'mprn e{lronl opinia 
publică şi-a făcut de mult judecata. In lipsu 
fIe id{,l,batc apa în piuă. în Joc de logică 
bate cârnpii. în loc dp claritate trage miţ~ 
di> coadă si la sfâr;~it Încoarctt să ne HpUntl 
drept con{entar YI:î&ta Înaintată de 75 de 
ani de cxişbcnţă. Ca şi când de şaptm,:(>ci şi 
cinci do ani băbuca de astăzi ar fi trăit tot 
cu Samuraebii, cari ii sparg s fnnb uri şi.! 
tra O' ,iar la picioare în gura sobii. 

°(\1 toat~i inconşticnţa ce () Jt'biteUZti 
tiin bdljug pe clnei coloane însu. scribii mi
nOl; ai "Gazetei" nu sunt lipsiţi nici de tu
peul omului înfurnurat ,şi nici de răutat-eo 
c~:lra.ct~l1i~{ică hlturor :ktfletelor nllici, ci 
într'un avânt de iresponsnbilit.ate patolo
gică eer: , 

.. Ca Saint JUHtii cu gurA de sange 
: ne inţ(l}pg pc noi. cei din jurul .,Tibu
IlDi" "1\. ll.) .sr~ fie anmcaţi afară din ceta
tea. pre,sei noastre. ca nişte trădători de 
n('am... ca d. Bocu să fie aruncat din 

&ă .. J fOii creadă cii l' ai înşelat: Nu vezi eli numai 
(~rczîmd astfel te iubeşte ea un nebull?! 1,a.să-l 

;<ă ~readă! Bă.1·b.l.ţiinu sun:t &cât niţrt.c "piipu~i" 
in m3.nile VD.aSttl·C. Xu vedeţi ~ Purtaţi-le şi ja
eaţi-le ClI int(>.lig-ellţii dacă ,\,.cţi să fiţi fCl'ieioo. 

Şi bătr&nul arc dreptate, Roger >Se împacă cu 
nc\".astu-sn şi pi('~,>n .se umdlCie lăsând <;pcctatol"ilOl' 

ll(>.:rspeeti...-a unei co.<micii fericiw în viitor, 
Pest.o fondul acesta interesant şi .a.d.c'\'itrat .au

t,ortll a brodat tot {."O poa.te să placă şi :să farmece 
,mblicul veuit să aamu'te o sea..ră de t.eatru. Un 
ame-9"teC de lumină ~ 1uubră tainică, ~toalete lu

xoaoo, noap1.c de "aje. farandole. câ.ntece de Tu" 
hire răsunând din depă1"taxe invălui.te in lumirnă 
de hmă Ull amestec 00 ,-is şi ade..-ă.r, de lJ'O&-le 
Şl realitate, o armoni<l ddicioasă d-e luel'Uri, is· 
,"orită di11 su;flct~ul unui ·ade'\"ărat a:rtiat.. .. toa.te 
fac din piesa lui PÎ()rre W"O'lff un ~Dl 
admirabil {.tttm d(' mult n'a mai fost pe scena noa
stră. 

Montarea foarte 'ulgrijită ~i i~'1l6ita pU$l'e 

în scenă de m.al~lc nostru maestru N ottara, care 
3 şt.i'Ut să .al'moru...<oru;e ţtirul soonelol' din pie5ă in· 
n'Wl fermecător joc de relief şi 'umbră: discretă, 
precunlşi jocuJ artiştilor fa<! dinace.a.stă piesă 

unul dintrc rele u1..'Ii reu.şite specacole, care cu 
.,.ig-uranţă şi cu drept eUVl,nt, ~m,' să ţie multă 

vreme .afişul, -. 

• lA. 

scaullul dt: vice-pl'B.,?ediub: .11 ~:indicatu
lui presei. pentru că altcUIll dlor se oon
~ideră ea rwaparţ.iniitori acplui sindicat: 
ca tlaufragiaţii altor carien·, oa.nwni cet~ 
taţi ('U morala să-şi facu ,:l'l'ibtm;J" lor 
~i nu a lH-mnuJui intreg" -

:ji pt\ unuă 11Wi in:jil'& c[iteva Wll.St'.lt~t1·i şi 
cerinţe cari pentru .. Ga7.rta.'· şi celell)~t(\ or
ganl' ciI: propa{Zandi'1 ;:l falşificării dp idei 
şi principii {)i.lt fonna Ji&uţio d(' predil~'c
ţie. pf'ntrl.l noi însă piol1eri I.:rediucioşi ai 
muncei conerde. iar nu ai vorbelor de pa
Ta:d[~ c{)ll,.;tattu·ite şi c.erinţcle .. Gazf·b.'i" 
:-,'unt de-a dn'ptuJ ridieoh<. 

Cine ~unteţi yoi umbn' ~tel'.'"jl', cari "-u 
erij<lţi eu o insisU~nţă atât de neobri'izată 
în uI"mJ.!;ii ai harnicilo!" Murtlşf'rli !-ii ai învă-
ţaţilor Bm'iti? Cinu sunteţi voi ziari.:;tii 

\oh Doamne !') cali v[\ bah'ţi cu pumnii în 
pif'pt la UIlll;n\ anonimatului. If'şiţi la 
ive.alii să vfl cunua,s.c[~ lumea. Scrieţi un 
nume; indic~lţi un trf'{:ut: numiţi-ne o 0-

ppră, şi YUm t{l·cea Îlwint-t· chiar d(· a-i fac.!.:' 
unalizH. 

Opuneti llt·0hl'1l1llrii ll'UiJ,.;.tn' hi[l1'isLiC{~ 
talentul vostru: orbiţi-ne t:U excesul vostru 
de morali'l; întind0ţi-IH' 1l0U[\. naufragia
ţilor altor cariere mI'CU ja vocaţiuneÎ voa
stre P.:.>ntll.l H ne cunoaşte inferioritateH 9i 
.1 vă. putea da în toată liniştea decfPt.ul d(· 
fruntaşi. -- ia eate 110i muncitori nl'Odeşti 
şi fără pl'L'tenţii nu 11vnim eMuşi Je puţ~n, 
-~ da.r da.ţi-ne în sft~l'şit un senm dtt cit:, lll

vizibil că afară dp micile infamii debit-atot
zilnic 1;:1 udn'Ba nO<lstrtl tiunieţi capabili ~i 
de 0PPl'1l Ulai salut[\re ~i demne dt~ .ltenţin 
publidt! 

Yorbiţi. llU illjUl'ati, C.l ,",li PUlt'lll st,l cu 
voi de vorbă! 

Căci nu diplomele uficiiJle fonllll.lzU pr, 
umul public 8amurachilor. 

~u <.1A.-"'('1 .,Dr.'· ig110rat de uuii autorizu 
pe pr'oprietar să s(' ridice la suprafaţ.ă, ci 
o multime de alte calităţi. cari n'au nimic 
comun cu a.ceastă insignifiantă particulă. 
Credinţa. noastră şi a oamenilor de inţel€:-"i 
este, că talentul, IIWllCa. capabilitatt'~a şi 
alirrfv'smul dcsinteresat ~;unt forţele cari 
::;ing'ure tn lan.qează pe arena vieţii publice. 

Vorbiţi do cariere gre,şitc! Dt' naufragiu! 
Şi ne arătaţi pc noi. bătrini osta-?i [li ve
chei noastre credinţe, c{t în ~lujba nemnu
lui nu ne trebuie lef('gii. Da aveţi dreptate: 
Xu vom cobori niciodată nobila îndeletni
cire a ziaristicei în rîndul meştei-jugariJor 
hr!'sla,,?i. La noi lucrează sufletul carp- Il'are 
lipsă ele proeopse:'llă, ,"oi lucraţi cu buzu
narul! Xoi gtmdim l;ii voi înDasaţi! Vă pri
\"l~t{)- E bine Însă Sti ne ~unoa~tem. g bine 
să sek.cţionăm pe lângă valori şi cara,de
rele, căci mult putrogai ~w (V.eund(\ încă in 
cut~lc neamului nost.ru. 

Cât despre Samuraohi să fie jini?tiţi: 
Nu lH' ,-om confund~ nieiodat-ă lmjj eu 
rdţii. 

Sindicat-ui lor: Vi\"i.lt, Cl'esca.t, floi"E:ut! 
Dar un lucru: pentru plata aia puteau 

fact: un StH'\-ici1.l lnai bnn sUlpânului. 

Ca.u.t 

UNÎNVÂŢĂTOR 
penzionat sau alt individ care se pricepe la 
economia de stup după sistemul cel nou. 

A se adresa Dlui Eate. aO,"CII, 
oficinat de banci în Ouj-Kolozsvar. 
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"Austro-Ungaro-Croatia". <-

lemoriul reprezentanţilor popol1l1ui croat. . 
(';"'11 Îu ;1Cf·]aş r,irnp. dmd sLndpnţinH'a 

unÎyersitară Croat;'l a pus la cale în Yienu 
balul t rilllist aJe dirlli anH'crdrnţe şi llr' 

mitl'i ~Illtt ('ltllo&eutc cir.itorilor noştri! a 
anu 10(' in L(l.crr0b o marP intrunire a r~-

'" pr(>wlltanţilnr poponllui <Toat din H'Osnia. 
H(\J"ţ(-~uviua. na.lma.ţia. Istria, Slayoni~ ~i 
Croaţia. 1n a.coJ:stă in!nmirP ~'a adu~'i (1 

QPri(· d~ hQt~:lril'i rC'ferituarf> la ~o;nta nea
[nului croat din i oart> tilri!p d\.' sub ~:ppt.rnl 
habshl.ll"ţ!'ie şi ~'a ('it-it un mem~)rill sintdi
z[mu i.I s piraţi ile naţiorlll le nlp înt,regu hli i){)
pur slav dl"lil :'iudul lI1on::lrhir-i. Hotij['iril~ 
il li rtllllu,s p~n{l in zina el!' ahi În era mai 
d'}i'tlyflj'~itll t~lină. ~t.' cuno3ţile in~ă memo
riul. care n rost IHlhlicat in Z'im'e şi ('UH' n(' 
desv(d o.;t p fond III frti Illântlirilur din ţ 5.rilt· 
locuite d(' ('N~n.ti. Mt·fHOliul. SB nfinnă. il 

f'lSf triTlli~ Cl.tât oOlllnit{)nllni dît I'ji mu;;;tl'
nitomlni tir· tron . 

J nainte d0 n.:;tă mi tliru pra (H~f·"tni fond. 
trvhlli(. Sll inrr-gistr:im 1111 fapt d(> J1li1l'e illl

port:luţti ~')l'ntru int,l'legf'rea, pyenimt'ni,oloL 
lllca Îtt·alnt.e Je u an'a. loc Înt rllnire8 dill 
Zagrd" :ia. s"{H1it <1l1tIllH'. că ÎI1 Cf'a dint,Îi 
ţit'eliDtă a aoului :-;abor })j"(.::-'t·t1intdt> (1,· e
tate' ,Il Slibonl1ui. În baza a\1t~ori:wtiei ce> ar 
fi primit d .. la partide, ,\yea dl~ gfmJ s.a pro~ 
daIlln în lll·od sl11Nlm de:::facel'eo (iroo.ţiei 
si Sfll(oniei tiin cadrcle statull/Î ml/(J01". SW)

~lUl ~\IC(~ta ti alaI'mat. dllP~ ('uJ.n o;'u de a~
tl1pt.d ,in graJlll ~upr('m c(>l'curile politiCt' 
unguri:'.'jtl ~i. după. ţint>rQa înt.run i rei din 
Zagn'b li ÎllC{·put s[\ ia fOl"lll(' t.ot mai pozi~ 
tiv;'. fiind în lU'lll(1 confirmat de însuşi cnu
tol(> Khw~wlI(~ctpr""'\l'Y. primul-ministru 
ung"lr. . 

lnt('rpl~lat t.k' dc-putatul Grza PolonYI. 
eoute](\ Khui'n-H(·dc1'varv a ftwut în şe
dinţa dt., Sfnnbătă a Cam~rl'~i sellsaţ-ionala 
dec1araţit.\. {'ă da, penhu 1.:1"3 diut[li şNlinţ{{ 
ti S~I bor-ului Croa.ţii pregăteau ° demon
l'itr'otie şi ("(1, Ylwernul 1W9ar tl rostite-voit. 
gă l'ct"l!i'gâ la Hcobi"lflWitlL annă de-a disolva 
lin pario,lnolf l·I~(~(/. in~ântc de CI'. ~'tl1' foi ~tI,
'runit, numai peatru ca ;;ă pl'CCle pU~Lbtll
fafetl an~stt'i demollstraţ.ii. Contele Khu'en
llt~d(lf'nlry a Ulai declarat. dp a,lUi par1.fI. 
('ii n·are :;tulVl1tinţă despre existenţa ,-ro
tUlUi mernoriu triali-:;t., nici (;ă 'Te-tU1 asc
llloneu memoriu s'ar fi tl'imis biroului ~1a.i. 
~al{\ ori biroului moştrnitorului de tr0I1. 

,.BirDul Jla.ietltăţii ti'1Je - a spus l'ri
HIUI-mll,fstru - a.r put,ea să ni-1 trimiUI 
memodul nO\l~L guvonrnJni ungar. biroul 
rnotjtouitorului de tron însă~ n 'are decât eu-
şul do hârtie pontru er'. . , 

lnh·n ţ~ia cOIltehl i II ~;den-tt1'~' e JOCl P'f l
donUi: să aba,t,n atenţia cercurilor politicp 
dela un lucru fărri 111semHMate. E flllllW, 

ace-tit ue ... t ch:: supremă incrodere în rOl1:~1 
~ • '" v 

politici1i it l1C'limuhn ungul'ese. are Insa nl'-
ul'\focirOii de-a fi lipsit de sin('f·ritate. C~('i 
memDriul tr'ialist a stârnit uriaşe valm'l 
d(' uriJ, in pl'osa ungure.ască şi un răs:uud 
neohişnuit in intreagă pre.sH a ustrwc il. 
Chiar ouvel'nul unga.r a fost adu .. ':! in necI'-

b . , 

sitatD de a lua măsuri oxeOpţ-iO!Hlle. pr~w 
nind sO{jetăţile politice dil1 Croaţia, "t:
xând pe bărbaţii politi-ci şi pc ~-tudonţ,imQ 
şi trimiţând in Cronţia pe banul Cnvai,I·H' 
ac{"",t om [il "mim,ci de fier". O adâncă. (;r'
presiune, a luat in stăpAnire cen::urile con-

i, 
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dUt'ătoare nIt' ]Jolritie\!i ullgurpşti~ ca.ri tl'l'
huil1 să vazii în nouile acţiuni ah~ Ct"\)aţilor 
cple Jjntfti SellHll' Ileîndol'las\' ale unor 
vrmni Up hotftrltoan' însemnătate istorică 
pC'ntnl viituana configuraţie politică n 
monarhiei. En'nimentelc -(Jpln sudul \110· 

llurhiei sunt preludiile unui triumL inae
păliat ind .. Jar inexorabil. pl~lud;[i~(>, f~
<h'ralizării ua ţ.i:ona le LI ~\ ustro-l nga tIP\. 

Dar Sr\, Ul,'Săm, p[mă la altă ocazie. Sri, 

urmeze 111 resumat mcmofl'uL căci dezicle
ratele l'uprinse III d lămurpsc deplin gra
dul de intensitat-t' al curentului numit tria
.list, prt'CUIll şi l('girimitatea aeestui t~un:\nt 
tip viaţă, eare a izbucnit in zilele noastre 
('U mai rnuIUt pnterp toemai in Croaţia: 

Intreg pupmul croat - apm1e !ln~,m()riul, -
!!Ii toate ţăl'il{:' luisnnt, unite azi9ulb seeptrlLl dIDIl
,-niei ao Ilab$burp:, J'urastilzi 'numai foruw:!ză ca 
mai odinioara Uln stat ullitlar, ci e divizat prin 
butare 'adlllini,;tratiH~. ~{)a:l11ul Noat azi 'nu l).l'~l.te 
-să'şi malliff'sto In mod unita'r voinţa şi, m(~·~arhul 
nu (': i'Il ,situaţ,ie să-i poatu lmnLla~tc ILsplraţ111e 1111' 
ţiouaI1('. ,legitime. 

Când in 152U. ~dupiî lupta deJa Mvhăili, 'rega
tul 'L'l'Oa'l şi-,a.pi(lrdut dina$tia ,j'udi,gonă,autoIl0-
mia şi &uveranitat{1R lui a fost I'('Clmc;sentă ue 
1XJate putorile (SuIta'Hul S'JIilllan, r(~pu1:ili('a Y('fa!'
ţia, Ioan Zl~poly,a şi lIab;;lmrgi). llu 1527 a f{}~t 
ridioată, p'rin voi·nţ.ll poporului {~rCiat, di'nastia 
tie Habslmrg ;pe UUIl. lnt~îiulr('!go habshurgic, 
FerJiua'lld I,s'a obligat să respocte to~to droptll
zile l!"~atului.eroat. Prin $.l~n{~Î.iunea prag,t11ll,til'ă 
dim 1712 prero~ati\'de l'('.gale Iau fost in',,'c.~~ite pe 
\) part(\ f<Hnei'u&eă a dinastiei, I'lltegritatca rega
tului Noat ,a fost păstl'ată de toţi 'rcgi.i de mai 
:târ~iu,MonarbUll ,adual 'a ordunat 'Î'tl9uşi în 18tH 
unificarea ţ,iirilol" create, Dar 'ueeastii ordonanţă 
11U ,g',a eXOl'utat ll'ici pîmă ast.ăzi, aşa că az.i 'lmmai 
Cr;}aţi,a ~i Slavolli,amaium oarolmri g>araniii dE) 
III:utonomie. In ulrrua holăTÎI' ii din 1790 a 'lloamului 
(,fOat, ho-t-ur!Îro ~uRtă de t.ounna germaniznrii rE'
gatu.l cr()a.t făA~ll'se o s.trîllsă:a,lil~ntă cu Ungaria, 
dar inumai ,j'll mod Ipl'oviwriu, numai Vană când 
·terilo croate ajunse 'il·enwl:ni·e suh ~tăpâ:llirea tur
l'.eaSl<.'9. şi nmoţ.i a~niî vor fireelworito. 

Azi 'al'Olo ţeri 'sunit ·['oll'llit.e toate sub ~ptrul 
b'absbu.rgie Ili ,j.n <c.alea roirnJiirnţări,i eroglltului 
('root dB odinioaa·ă 'nu ma,i .9unot 'Pied~:i; ~'11: alÎlt 
mai lDllltnu. cu cât iillSll,~i monarhul adua!] :a or
dmlRt a~,eastă rf\Lnfiinliare iin 186L 

Prin Îndwgar{\R ţerilvr moale '1nmll,1thill -tr 
'primi un l"azilll vuh:mic iur poporul croat, C:,lre 
Oi dat de menumărate ori dov02lile credinţei ~'lle 
pentrr,u tron, ,ar ,putea să păşeascu. pe orulea dO:l
\'oltării .să~lătoaoo_ 10. {~az rontrar cl "'3 fi hnp.i.ns 
'in desŢl<E:rarl\ dki ni{'ăiriazi 1'll vorile eroate oon-
ditiile pl'Osporării :naţian,ale nu !Se găsosc. . 

1'11 SOOOh11 di'n 'lLnmă. rloate 11rata mIe oomOl"
{~ia!le 'C'iite s"au încheia.t, 'au 'păgubit i'nt.ere&d1eCroa
ţilor. Polit.ica do I(Xlffiunicaţie a i'l1lperirtdui a fo~t 
îndrept:at.ă moreu ,impotJr'iv;a a('elofiaşi interese. 
Poporul croat e ('x'P1i:Jut.atal.i (X'onomiceşte fJi ,ve
.g1.'tează, Ungaria propriu zisă îi pume me1"'(fupie
deci !3lrtifilJiale, ca If!ă1[ sJ.ăOOa.'><'.ă ,t.o1:, rma·i mult ;;i 
,'!ă-i distrugă cM~terul 'naţional. I-o cei 43 de a~i 
de1a tran",aoţ.iutlea cu Ungar-ila ,"oiuţa poporului. 
~roat a fost mereu falsirficrută pri;ri.' ,alegeri tero. 
riste, cari i~all sll'gr1l;mat ~onşti'inţft.· . , 

C,r()la~ia pJ.ăt.eşt(l di'fl gren d~1orii de stat, eOIl-

1Jraebat{l ÎiffiJXltriwl În'1:.eresd!or t.i. Pes,t~ o jumă·.'l
te de mÎLiond(1 Croaţi au f.""t, neoosi(;aţi fiii OIl1i
grow in Amt'rica ~i :în alte părti. Din ce primeşte 

·del,a statul unga'r 'ahia''';!i pO'ate plMi fll'IH~}Dnari,i. 
6 rn:îlioa:ne . plăteşte numai :pontrn ,inYl'lst.Îlri1e un-
g'll~tÎ. P1l.d'urine 'udate {m \9ullKcle griin i tarilor 
{'roa~l 1811111t eXlI)lo3Jrato Ţ'CUlTU ('(msnruirea ,de ~ăÎ 
fer.at(l. Nu e () .singU1·~ ~ale :fomrtă {'.are să .lm!'l' 
(~jllfiin'iu:l~Îli~,ar Lika 6J. ,patria mamă! cu Oroa.~a 
ŞI cu Bosma ŞI Horţegovi,na. Taran'u] croat nu ma-i 
})OaIte plăti niei 'saroi'llile P111l)}litlf', fără ca .să se JIl. 
glod-ew în d8ltol'H. . 

Fi'ume Il. ~ost, tăia.tă di'll 1?orlJul tine]· mame şi 
dată u.ng-anm. 1oa:te por.cUTile de pc ţfi:l"Umlcl'oat 
sunt neglijate ,şi Jip.'li,tede o bună ~omuni
ca ţi-e, irar :locruiltorii degeneroază ,din iiîrn xl. ·In 
l.gtria ş,i Dalmatia :9tărilc sunt şi mai de plâM 
~Aici 1 taI ienii împiedică. pr.agr(li:\ul poporului ~roat' 
oare formează majoritatea populaţiei. Navigaţi~ 
wmercirulă, înflJorritoor~ odată) ~ e Illemoomnatiil. 

•• 

Pentru call.alizih·) şi imhu'I'Iiittlthc3 comunicaţiei 
nu se f!l.I,'C nimi-c din '(~l'l)aţi'a. l).a'lmaţ.ia şi ls1:ri.a. 
lJalmaţi'll. ;n".3n: \.'om'un'ieaţiu fe<rata cU. mml-arbia 
şi (~t BO.'H\ iti. 1n l.~t1ria tcr i1:(Jru~ ~\ i !lo<,at de 
ml~~i'tli·,.. .., 

(',:nSltitllţi:8 Bo,~ni(>'l ţii llcrtcgo\'irllei e iluzo'.' ia, 
<r'âtă Home ftofâl'il'nc Sabontilui sunt la di9Crct~'a 
g'n.,-eM\I~\1·1 ungalr şi ra'llst,riae. Loeuitorii n)a'l.t nl'ei 
Ilmil'.ar dreptul stlabil de (.'.etăt'rnl~e. 

Azi 'Ilf'a mul erUfrt- t"'ăr\11,8. i-s 'a Ţtlpl.t ş'j tNit;)
rul dt'la ~lo['{l ,·n, 11U 'şi mai 'poate ·ftaec dawria {!c 
i-o irnput.l~ trf;leZ31'ea geuţ!;l"afid lasudu:l ,monarhiei. 
E 1..\ ţWlllwjClie maro ~H~eastll. {'ăci UJl p.c~por C~lI'O 
~i-a piordut 1:Qtuq atară de existellţ,a t'izi{'ă nu mai 
P03'!C ·fnrma. o bază putemieil. lia sudul monarhioi 
şicoTI(;\tiÎnţa 1l0\'N'uno:;;tintci ('e i""c arată rpc.ntru 
jertfele llrin~l ee Il :LtlU.-. Î'll trot..·u1 îl împinge în 
dil'lJ<'>rarn. 

Poporu.l crorlt lIu'şi pO<bie împlini în t;iitor 
misiunea iBtortcă. decât redându-i-se constituţia 
tradiţională şi inlegritafM teritorială. Datorilnţ.a 
aCOfLS"t1t a piitrlJlllJi-l adîm(' în toate straturile poporu
lui şi nu '}JUllH\ fi smuhă dill ilmflctul lui. 

Rep rez,i 11 tatl ţ.i i h'gal i 'a,i popol'11~u.i croat d'i ~l 
Cr<cXiţia. SlaYoni>a, lkosni,a, H{lrt:eg, .• viJl'a~ Dalmaţ.ia 
~i htria <''11'nt ('onvinşi {'il 11('(\5to aspi'raţi:i alo pu
porului oroat 1lU SUIM primojdioGlScO pentru sitna
ţia de mlare 'PU'l.ere a l11011,arh,iei, ba chia'l' f<llvo:'l1-

bile ei. R(,agii în cOIl\SC~in ţii pc monarhul, <'a, i·n 
haza .ordunamţei 'l'ca du,r, În 26 Fehruarie 18tll 11;'1 

C'OllVOllt'C in <,apitlrula Zagreb perepre.zI-ntanţii tu· 
,[IUrOr ţărilor moate ~i ~ii IÎnHărC'll1('Z(\ pe aceşti re
pre.ZÎ'n,tJa:nl i cuaramjarea tu t.u;ror cltes! lunilor in
terne, precum ~i ('U 'l'Oilrdonarea dczidNatc]or 
lToate cu inl-cN:'s{'!e marei monarhii, 

?tl0luo.i'Ul e datut in 12 IanulIiri6 1912,j.u Za
greb ~i esemna't: "rep,rezeMa.n,ţii 'f>O-pof1.uui I.'roat, 
membri ai pa'rtidului ~ut<mom", 

Vorbe goale. 
De Dr. Aurel Miilea. 

Uin rândurile ziarului auLOl'izaL prin
tn~ lj('nUl1l[lrateh~ imulte şi atacuri pet·so~ 
nalt', de Dbirşie luare josnieă. reiese me
reu, ca UIt fir roşu ideia dlui Vasile Goldiş. 

._- [)p ce a trebuit să păr5,sească cfun
piiIe. cu·eânit'ce şi flori ale poeziei (L Uet. 
Uoga, unde-şi câştiga se intr'un timp rela
tiv destul de scurt . .frumoase meritP şi re
CUlloş,tintt~" şi de ee a trebuit să St'l ames
cec, el poetul in luptclp noastre politice. 

. (~ând aecstca fi 'au fost potrivite eu dânsul? 
. ,('ol1\-ingerea" aceasta a alltorizatului 

o poti afla în Iieştecare număr al să,u. Ii 
place nespns să o ~coată la iveală, de câte
.o.ri o poate numi. DaCă-şi dă în vileag 
slmţă:minte!o prin condeiul noduros al 
,.poIiUeianului" A . C. l)opoviciu, ori dacă 
se ră,scole.~t(' în chestii person'ale, dacă-i 
r{tspunde direotOTuJ .,zmeritului părinte şi 
SIUJlhw la altarul Domnului" Lazar Tri
teanu.-- În sf[lrşit. 'ori unde, t.rnhuie să h\ 
întâlneşti nnapăra,t, nu ireparabila greşală 
a dlui UeL '{[oga: pentru ('e a tulburat. el 
aŢ)u politiciunilor, pentru ('(' a trnbuit 8ă 
se a'l))e~tecc 'în po!itieă? 

Câte rele. ctîtc neajunsuri,eftto isbuc
uiri pătimaş!! câte 'V l'ăj bi dintre tineri şi 
bătrîni, chiar lupt.a. fratricidă: Tril>nna
Rornânul, apar toate eau'zate numai' din 
pricina păşirei pe arena, lupt,elor politice 
a poetului .,pătimirci norust,re.~· 

Acum 11U e H.psă să. se mai dea de 001 

acpustă. tendinţă autorizatii dp a întimida 
cu orice preţ pe d, Octavian CI aga. g birw 
.'i~ ~e răstoarne şi sIaha ,ei justîficar~ prin
clpwră. 

P0111ind diD! articolele. dlui A, C. l){>, 
puvich trebuiBsă con9taţi 'cu dur~re ca. in 

CC!'c\Jrih' 1JutorizatL' >'ii' ('U!l{)Sl' numai douu, 
Ruiuri tIe oanll'ni: 

C nii cari di u naşen: l;Ii din primul lor 
pas în public dovedesc, d\ sunt politiciani, 
- nmi mult·, sau mai puţin deştepţi şi în
\-[lţaţi~ dar irI. sfârşit politiciani din naş· 
fnc, predestina/i, alţii, eari n'au a.vut din 
dimim'ţcle luminoase şi pline de fericire 
lH'\·inovată a copimriei lor Incepând, până, 
În clipelo de faţ[t, nimic cu politica propriu 
zi:s[t, cari prin urmare îşi pot vc.dea mai 
departe de rostul vieţii lor de până acum, 
fire.:tr fi fust preoţi sau a.dvocaţi, literaţi 
.Rau simpli cugetMod: pentru ei în înşelă~ 
torul paradis al vieţii politice, nu este rost 
de intrare. Politica pentru aceştia esto: 
.. Tabu", 

C'pj dintâi au a eonduce destinele no
I"Odului asuprit. gi se grupe1Jză in o clasă t 
care predestinată fiind numai pentru po· 
litică. îşi eere rolul ei să-I joace şi se năpu;s~ 
h:'şlc cu o ură ne;tmpă,cată asupra fieşte 
căruin, ('aTP ar avea numai eutczanţ,a să sn 
anwstpe{>, în 'Te-un rhip oarcşcare, în 
sanetunrul ('i politic. 

E\·idC'[lU1 deci Lotala eseiLldl~re a celor 
llC'cbpmaţi, ilustrată adeseori prin pilduiri 
luate din tn'cutul şi pt'l'zentul popoarelor 
apropiate, (pe cari le cunosc, auborii aces
loi teorii') unde cutare, san cutare. mai ales 
ser,itor s~~u chiar - hurribile didu - poet. 
deci ncpl'l'destinat politicci, s'a făcut ridi
col, l)rill amestC'cul s{m neiertat, cu con
vingerile lui idealistt\ lipsite de temeiul 
.,ex}wrienţei. " 

,j 

I 

Iar ciue a pornit odată pe o .oale.,eifHlloo--i 
a anll liptm d(' tactică să. St' :raJe~e lumii I 
cu vre-un dar. --- Cli yrc-t> msuşlro nea
pUl'ţîrj{d uare sPelei "politieianilor, che
maţi" acela şi-a pierdut, odată pentru 
tot dp,H1l1a, chiar şi nădpjdia de a so ocupa 
mai Ulrziu. in ori ce mă3ltră, eu întrebări 
cari privesc o pătură de oameni, cu nC"oi 
a.sup['itoan~ ale unui I1eamintreg, eu pro
bleme cari SUJU în \"ro-o legătură cu acel 
ram al eUlloştinţf'lol', căruia "chemaţii" ii 
zic po'iti'L~ă. . 

Părerea ueeaHta Si' bal.(~ază pe o eolo
sală ll('oricnbrp . 

In lumea oamenilor ClI vederi largl. 
priccpatori adevăraţi şi tălmăcitori ai 1m
porlantelor chestiuni ,'locia1e, părerea ,,
coasta. unică în felul ei separatist, nu 
poatl~ str{thate, dar nici nu este iertat să 
străbată. Oameni eu cunoştinţe vastt~. 
scriitori "ii sociologi renuno.seuţi spun: C3 
nu-i frumo~ .şi util ca omul inteligont să 
se depărlrze de ,"iat~ neamului său •. când 
(' vorba să-ţii îndeplmească o dat.orIe p~:
triotică deshăJând ~i el in rînd cu alţlI. 
după p~ tcrile individuale ale lui. nevoil(' 
fH.'monilm'" săi. 

Cau.t. . 

un SC\ ~i etor . stabil, 
care e versat in afaceri de cancelarie adv<?" 
caţială. _ Londi, ~i favorabiler post stabil. 

Dr. Oavril Coama, 
advocat în Beiuş. 
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8 Februarie n. 1912 

'f . ·1 11 zmTP!e ('.oii diaIW Iwrlin(>zn am cetit, 
tu I,.ih~h~ ultime din luna trecută. o infor-; 
maţie 'CU Jlrivirn la' nmu1I1itul' profo.sor: 
f~duard t~'()n l~~.<.;zt, din l~erlîn. ; 
. Cercul ~tlcg5.torilor dietaJi' din Ulogan! 

, il ales pe pl:ofcsorul Liszt elc' ul'pulat. 
C[.\.ntl s'a. prezentat la (~ursurilo sale; 

dela. lln.i.v(~rşita:te, studunţ,imea l'a primit 
~~U .ovaţn furhmoas~l. Şi savantul profetior 
IIHUll:C de încuI)crea obicinuitelor sale pre- . 
lq2;"Bn. ]wa [nUl~ulHit tinerilor (~U următon.· 
n~lp vorbe laconice, dar instrudive : 

"Vă multămese domnilor penh'uaten
ţ iunea dt.ră. Sunt. con"ins din. tinereţele 
aRde, dar m'am înt.ărit in 'n~deril(' mele 

-illai ales de dmd 'm'am dedicat dtră, ca 
proffls.or în Berlin, că eMe o nefericire 9ro
.:: at~ă pc n t r'u un' popor dacă acei bărbaţi 
~'ari gC socot.esc atAt de bucurosint,!'lec
(ualii lui, pătura superioară, se îndepăr
tl'ază de Sflonwtul zlwci'umărilol' politice. 
J':sţc i.n ueoul;it.e tmnoscU1:., . că pentru poli
'Wlanl ocupaţlUnea aceasta nu estu În1-
l,rf',unM.ă eu cine ~tie ce plăceri şi hucllrii. 
totuşi cfmd il ehiamă la luptă. pe ori ce 
lIă.rhat, binele şi intelw;plema .. '-:.,H'i pOpOl"U

lut neîndrt~[Jf,cltit, el trebuie 8[1. ea parte, 
~~ăci altemn pă(:ătu.ieştr ('on ira llcamului 

. ,.,du. 

. ConviJls de trebuinta <westei eotribu
tii, eu cred că noi bătrânii suntem do tori 
să premergem cu ex-emplu bun, ca tine· 
rimen. universit.ară să. înveţe aş ]uera 
'pentru neam şi pMrÎf'. nu numai a vorbi 
în gol:' 

Din eelp spll~e aiei din part~'a înyăţa
tului german, poţi infiripa ercdf>ullui şi al 
namnilor (~ulţ.i. 

Este mărginit, :şi de n'a eredinţrl acela 
care crede .şi i ipăreşte h'orii ca aceia n 
scriitorilor "politicia7ti chemaţi." 

Dacă între numeroasple chestiuni cari 
pot fr[unânta o minte de euO"efMor sunt h 

ţ:i o seamă de acelea cari cad în sfera poli-
t Leei, aeeI om frământat, de a.ceste che.s
huni este da,t.or iSrl, le aşt.earnă pe hârtie, 
stt le ntlnurească după !Cum îi ponmrccştr 
Îndrmnul inimei lui curate. 

O dovedeşt o aeeas-t a cazul profesorului 
t<~d. von Liszt. Dar a dovedit'o ~i d. Octa
vian (}.ogac:u adftncrt priecpere in pornirea 
fui cinstită dr a. sluji int,erpst'lp politieei 
[\{)ast.re naţionale. 

Pentru ce ne-am amăgi deci cu "vorbe 
gtH.tle", c[wtAnd să jUlStificănl cu ele o ne

" mă.l'hll'isiUl dar urâtă tendinţă? Pent.ru ce 
/"hebuie să. facem, ca d. A. C.· Popoviciu, 

t,eorii cu mult aparat de vorbă, dar lipsite 
licori oe Lond de adevăr, numai de dragul 
unni interes meschin ? .. 

Silriiu, 6 Februarie HH~. 

X Gusta ... T'tray - Oradea-mare, str. ru· 
ke<lzy. prăvălia pentru elită, unde se pot C1llll

plll'1l lucruri de mână, pentru dame precum ei De
cet'arii, cu preturi foarte ieftine. Tewfon 783. 

Telelon Nr, 467. 
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Un verdict da "~. onşti,·nţă'!,' dtln~ii. d"i dt!f\"111 ('. Hllţ.urpanll. in"t.itllrorr 

_ _ a st riga.!. in amurgu t zilei de ~ 1 I anllarip 
un~, IlIilH'iÎnt regio .,.,avanţi)or ~i Învăţaţi
lor de prctlltindenri. Aca(l!:mic>i HomAnc 
('plor (1oui"l IlIli\"l'r:o;ităţi îWjelate : Cuza riu;. 
pll1iJiaf o )' ! 

Achitarea calomniatorului Socar. 

~. (IJl'la ("OI'I'N/Hliide:nhd n()strtl). (}inl'~ 
zde de <.k"baferi n,dntn'j'llpte n'au {()!';lt :m
fi<:i!'lltl' (~elor 1 ~ jurati sft /'il' eon\"ing[l, de 
Mri'dllcita druptate a tllni Cuza !$i du inhm· 
ţia. 'eaknnninnsă a iIlculpatului Soenr. J.n
\'onjuraţi din prima zi il pn}cl>suJlli în cre
tEnta HIt ui le! de a judeca. au stat tut res
h.d timpului impa,-;Ibili, rdractari. cu pri
VIrea. nerid:icat~t de-asllpra o/'rlinnlHi po
/'Il/II'1t nI hrutaht<tt0. dp (:ondu('{ltol=ii parti
dldor r('~Jl('di\"(· . 

P.\hllllilld di;:-ipn:ţu itol' ('d 11Iui dCIlH'Il

t,~r si.nt dt, C()I1~t iillţii OIlIPIleal:ieii. respin
.!!nnd CIIL!:"t flJ't'i dal'H argll'lIwtltcle illviuf'i
hile ale <Jlui prim-pl\reuro!' şi ale dlui A. ('. 
<'Uha, ţ.intilld cu tremurarf·rt servitoI'lllui 
nenol'ocit aspra privirp, a celor doi ochi 
hipnohzatori. dezarmaţ.i, J'l'dnşi, la nopu
t.ÎIIF1, sda"iînvoirei pon\Il'(,:,ihoarn .. hravii 
jurati dela laşi" au peCt~Utli.t dNuHIIH'a stfl]
pului illfmnlei. fllrtul profl'sorullli f'Ulm ~ 
'hlOarc lor. . 

~lai mult Jpc;lt, uri 'dtnd. acpastă in
st all\ii socială ''li.a evidenţiat lll'(~t'sitatea de· 
t.'xist~mţ(l. indl'Jwndenţa du judeeatrl, pro· 
lulHiltatea de apn:cian'. ·eavaleris'llllt! dt> 
eaI'acter. Oll'oare ei! 

12 eroi! Doisprezecl' sl'mizl'i, (',ari în
frunUilld adf'llWnirile vielnue aIl' .. cannliei 
na tiollalistc". ameninţ {tril(~, si] u irilc şi con
mperilo cu bani alt> 1'inan\\'i "Apostolului 
<h'la Y["dc'ni", s'au ridicat măl'eţ, c!pa,supra 
bpstiaJiUlţilo!' vil'ţ.ii. şi, în ('ngd curat .. pe 
unO(1re şi conştiinţă'" a.u n;da! S<..îCÎc>t.rltii 

(hamantul secolului nost.ru: î!f\'iJlgi1tol'~'l 
.,Enwlluel Sot;or"! Onoare lor! . 

Vor povesti ~iarele, I'l\v,islelt> vur tăI
m[teÎ, tara şi strrlin~Hat·ea se va culrpmura, 
g'l'JH'ruţiiJc noastre vor ar;ăla POSh~l'iWţci, 
copi,ii copiilor. noştri laolaltă îşi vor măr· 
turisi tainic, ea c('ya,sp[lÎmânt.[ttor. prăbu
şirea necinstei şi a ri"illtăţpÎ, naşt,erea birui
hmre a ştiinţei. a.dovărului şi drept.rlţ,ei. 

Şi eine, eilw a denUll'Cat. aeeast fi cla.si· 
fican~ eroică, {:inc a llptezi·t, cărările unor 
\TPHlmi dt' înviere, cine a suO'nnnat mon· 
. b 

strul pÎel'ziHlor do vieţi. -cine a spintecat cu 
toiagul ştiin (ei patru izvoare de via.ţă, din 
cele patru gene de lumină al(~ ctlprinsului? 
O, secol prpafcrkit, anzi·i! : C. Bnţ.ureanu, 
institutor, ~. Alexandrescu, p('Ilsiollal', 8pi
no,Sa, proprietar, d. P. Ioan, viticultor, V. 
Butman, advocat. C. ~fu,nt.nanu! proprie
t al', Spiridon Dobrovi·ei, ~o'Illerciant. ~faior 
Panaitescu, Căpitan Dimitriu! . 

AuzÎ-i şi tu popor romi\n de pretutin
deni. gi'irae în eonştiinţi şi carach~J'C, auzi-i 
şi silnbisrlşt.i-i cu pictate, eu evlavie. cu res-
pect. ' 

ti tUld{)~t.o·te că dhuşii ne-au salya t e111-

stca rophtaţiullei noastre ştienţifict', (~ă 

~i sftllltfi muncă, şi sffLnt se(:ol care a-i 
dat glas de cuvântare în arcupagul ştiinţ.i>i 
şi lllUllcitorn!ul umil şi rllui ('onH'reiant Do
brovici. caro I'ai mUlt de astă dată să-si va
lorilicl' mai nobil ţinta tllH'i vieţi în;'hist! 
Întrp dOll:l. rafturi rle bibliotpcă - lntre 
dOll~ tejghelp cu ,.b;'tutllri fin.e şi anisuatc" 
- sf[lll\ s·!.:·("'o! (·.arc ai ridicat mintea popo
rului la Înftlţi'rni ameţitoare! - ~hi? mi-l 
ÎI~('hpui Pl~ edăţ.eanul Dohrovici <.tnunţând 
dl.,t'!'pt la 1I1'('(',hilp lui ~chnHller din Bnrlin. 
:;;(>Ilsai,iunaln oe:o;copC'rire (IL> plagiat. a cole
gului t'(~()nol\)îst dela laşi ~- delieios! Şi 
dllld aUd a IHl{,llrit' mi-a f!;vărsat in ~mfl8t~ 
vprdidul pronllnţat .. pe ()lIoa.re si conştiin
ţă" a ~elol' 1'2 juraţi prui din lasi. S[lllU-mi 

fie ing[u]uit şi miC' nenoro(·it uc~ni,c si invă
cel al cllui n. P. Ioall S[I.. strig înrnr{rrnurit; 
d(~ admiraţiH şi resped: trilia,sl'ă .illl"at,ii 
oOIlşt.ieIlţi dt'la Iaşi? 

Să Ilu·mi fie permis? 
Cum de n'am putut atunci, in clipa ceia 

hotărî-t.oare. când dupA ciIlci zile de desha
h'ri se pronunta decisiv cuvântul de ade
văr şi drpptMc. ct:m rle n'am putut îngră.
mădi în sală 'toată suflarea rumfmimei dp 
prd utiI1(kni, să yad[l, s~'t lnteleagă cum Se I 

fn'Ollllll tit în 1 aşi un verdict , ,de ~ onoare şi 
(~oIl~tiinţă" sii priven:.;.;dt eu I:womie C:('lh~ 
opt fignri rln juraţi. ::;(\ prind[t din t.ă{X'reu. 

şi gn'ut "t pa omorîtoare Ce' strt ptl.llE\a. sala. 
sUlllillWll1 ni dUlllncz.eiesc., înrtlnltor al Îm
plinirei unpj datorii cOfli3fiC'ute! 

Cum (k n'am putut îngrruni"idim sala, 
aeeea idealistul yremurilol:-- de einst.e ţ;i co· 
rndituuirw, viMltorul nebun care mai crede 
Încă în ~\1perioritatea neînviIl,să a o:mului, 
car~~ mai gfmdeş-te că s'ar put~(t înrlrept,a. 
IUlTlL'<l nuroai prin eX0mplul yieţ,ei galo cum
păt.at trăie:;;te, caro ma.i nitdrtjduioşt.e că! 
ruşinea, pudoarea, poate hotărî pe cinovas"1 
nu dispn>ţuiască iubirea cf'lui mai sincf.'~ 
adl~vrlr, cum de n'am pllt1tf 111fJnhnădi în. 
sala ac('ra [Jr om1bl care. (întînd la fr,'-?pec
ful şi demnitatea .'Ia,nu-şi dndc conştiinţa, 
pentru, promofarea tuturor 1letrelm~icVilor 
j:ictl'i! Cum de 11'am PI1tllt ÎlIf}rănuidi îil. 
stlla 'a(~('ra, pe omul arda! 

L'a9 fi făcut ,să vadă noroiul în care ~~ 
afundă, pornirea de care se lasă ademenit" 
făgăduielile demol'nliz[ttoare care oompro-< 
mit o vin.ţ.ă, o rninte, 'o virt.ut-e. L'aş fi fn.·~ 
(',ut să mă privească drept în ochi. ţ.intă, şi 
fibră cu fi 1,1'11, i-aş fi schimbat în bună. al· 
ciHuiroa un\li trup demn ele o at,are inimâ 
şi minte. L·a..,;> fi smuls din ghiarele no
cinsh'i. 

Şi acei doi o,-:hi IH'gri. mari, adăpo:sbţi 
de gOlUl groase i-s'ar fi părut atunci îngro
zitori. i'lljedaţ.i în ură şi rr1,Sbunare şi nu 
i-ar fi putut privi mai mult şi i-ar fi părăsit. 

I -
~f.I!- Iare magazin de trăsuri noui şi folosite. 

Kardos Oyula, ,"" '" ~-~' ~ J.--. Pregătesc lucruri de flerar, rotar, ,el ar, de lustruit 
~,~ "~f~~~ şi oria reparlrl de branşa aceasta, cu preturile cele 

,5-~\ "91>c'.1 ~ mai moderate - Prf'ţeurent gratis şi franco. - Tot cea mai mare fabrică de trisurl sudungarl. 'i~...c ~A1'---' 
'Tett1e8var-Gyârvâros, \. 'N 'VI \'f aid se pot c:'oăta obnibuse oenlru 6 persoane, cară 

Haro1Tlkira,ly.1.1t: 14 ... z. tCaso. proprie). 
. ,"", /., funebre. felu"te cărute ,Iandanerc cu preturi moderate. 

-

-------1 

t. 
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qi i-a,1' fi căutat pe ai moi, sinceri, luminaţi, 
ridi-cati. drept inailltB. 

Ochii aceia nu se puteau gă-si în rin
dUlile apărMori'lor cilui Socor. Nu; pentru 
că. nici v<În;ta. lli()i credinţa, ni·ci moravu~ 
riIe. nici \"remurile~ nu le-au putut da încă 
~enini'lt,atea. sU'ălucirei cim..-tite. 

Şi atunei ? .. şi atund juratii hipnoti
zaţi de a-eo.5ti ochi tulburi, au cuget.at că 
dtm~ii au pr~)fnmţat "pc onuare şi conştiin
tă" un verdid de in<:ollştienţă şi dezonoaro! 

C orne/iu C a1"p. 

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

Scrisori din Bucureşti. 
ln(tlzorii. lcmorat·c. - Un COoL ciudat. - Recla'll.ii. 

fără 1·OSI. - P.~(,lld.()nil/lul lu·i Goldliuh. 

Bncure.şfi, 2:1 T.a:nurie. 

PeublicU"tiu!Jl.ile pariodico din ziua de ILl,>tiizi 

IJC;ll.U U-dUlS o ISUlll>rizil. 1000vrea eroieăa P]'Ot,jO~H I ni 
dOlUJl Tuntlltriu l,ovulo9{.'U Î"ll 'oOJ:rw'a dlui l'hendi. 
1'lin:1 mIu uri g-iU\1aenw. ,avea e.c ,avea cu d, IOI'ga, 
('UI'{' fi:r0Şte nu .se <'O!)OUI'ă să ,rrtapl111d:! jovindui 
;pomrKlat, ,eare a ur{'-zu't odată eă I)\J'oxa luiridi~n-
1 izatii dl~ 'IX1\' iJ.'Jtdo -8(lI'lIO:llSe din ţară '\"aa\'ea t·l'C;

(X\ro H{~"! put.i.n îrn .fur-ideaL" 
C1rw-i d.La\'inlo.'>(~? E u;rt,i>it şi în ~wch~ timp 

('ri(i,,'. A ţ'K'U'is Il<L~ 'Pe 'n isi p, ~'J(U1M.o,1i.'Ul tazi i, d rH
fmc rnm·elc şi alto faval.lIJj;t.;,lCu.ri . .De clur!l:n d 7i·a 
Juat ţ,~n'll1l1ll de laur }Y1BrlliN'a "erdo ou 'Picia "Cine 
(>fa" - -ca!IXl 'L dzuf. {~-fală .ht rtcatnu di·n Cr~tio\'a. 
~u(x'osu-I (l{"ffltU. fÎ.:r e:;; te, nu l'a «:]D..."'(mruj at. Ue re
guhl toţi <Ici ee ~1 \lU rcuşit 6fi dea ooyuîn htcra
tut'ă, nu dat :nă\'ali Îlll <.tritică. Az·i d. Lovi,ucs(:u 
t'erl{\ el'iti~~j. l\}lomi.'K'*Iză eu a1u}.nimii, !uitndu-şi 
... i'Ilg-UT 6aJ'einu dea-~i .aJll"Lh·.a, Ipil.<.."~Ltd~ 1 itcraro rle 
pi'trnă .a(~llUll, grămădite, d'llpă ISplllS()!e dsa!c, În 
d{)u,:ool.'i de 'volume T){~ muri te-a ."el'iH 'Urmă.rit. fi~llJ 
de Ul'a dl'll,i Iorga .. La ti111'1)111 ",;ău .<j',a relovat fap
\t1l1 <'it j'JI\'Înde arr fi ş1{,l"pe]i.t -ceva din opera 1.ui 
JQI1 G01"Un. A,stla 'Îl1llSii Jl'all'e.a iia{:e ,eu ba·lant'ul gi11-
\'IHJr'ttlui, 

Cela 'tIC i,l11tor(l..~ză .din })lL'lH.1, de n~derc p.'>ih()
lvgi~~ 09t-e fulllJ (llkn1 ll(X'o9t JUIlC cu g-ust.uri ISt,udiat{) 
('aută să profite de !iŢlt5a (je orient.ure ~i să p..'ln:ie 
~n Dli~JJJroa tlitffi111f1'ii, ~L,"(l cum (Juai :neum dtţiYlI 
:anircu:şi'S{, <oă pan-ie' o d ipăaleJltatuJ doftor Iom. 
Nu e-;t<l~ {'eJ1adu literllr la 'j){}Il'rtll ei"trllia să 'llU fi 
bătu1 <lC.est domJl cerfmd int.I'are. Nu estoC fe0a1il' li
-reI"~ll'it, tale 'eă!l-eÎ <păreri \",ii nule fi apărat >lan 
rolll1bi'i1'ut., du'pă imlJrPjl1di.ri. Nu o.'ft.e scrii10r dfl 
c;camă in graţiile ~'al'lli·a ~ă!Ilu fi căutat <să :ajungă. 
~kl'fi în.sa şi fii!J'ă dl' lli{'i {) pCIl'so.nalitate, ~ şi 1n
ehi IJIU it, iIlU .]'a hilar. ~liJllolli ui{'i OO!tt1l Î'II 6CrÎ()f;. 
Ou:m f;1'oţi lua in ;':('I·i(.,~ pc un {·(In care :afirmă cii 
iaU o. .. i'~at &n-iit,~ri J'(JJminrti(~i, d:L.'fiei, ;nu j'llsă şi 
o ş<lOală 'l'Glllia1l!t,i{~ă, da-;i'l>u? Foarte bi,nc a ohs.cl'\'l!.t 
l.Vi;uţa Noui\" dE .spre Il 1.iŢlă.ri ~wnea onorm;-
1nţi IllU CI-a 'novoie (%l jo'Vinclc .să moa,rgă la PaTi;;. 
r()um rpoţi J'ua î.'n 1'3{)f,i(18 'Pc ItJIll 1pl'cti:ns OUl '111 OOO1dll
·iu hti, ('IÎmd ',()!l'lbim:l oO!q>rc U'Il volum '(le poozi i llU 

gu."t>.şt.oaH,-,(!ffi,a de rspus de('fut. ('.ă e Clt degetul ,:.!.()! 

ffnit! al aut.oruhli'? Cum ~ă iai în L'>Crioo 'pe 'Il'n OUl 

ea;rc .so oonrtna.7.i~e 14t :tot pUhul, pc eal'C-l "ezi eă-i 
(~hc~dat de U:11 ,,,ungur gWlld: .ltlCOla de .11 :pal'vc',i ~ 

~i 'Il.<>p~,>t tilll arc <mrajul sli Îu{>·oree o polemică 
('1.1 Chcudi, ,alo dil"Ui ,!lprcw:~if'll'i în <00 ptri'-(''ftc \'il

JOllroa operelor de literat'u!'il iaU r:Lmll,'l .şi n'r 'ră
'ma'110 ,ncdi'nti1e. Să mădăjd'UillU ~ă CI'o1l1 ,':8. fi pas 
la ]0·('u1 \'!iiu. Aici c1c"{'z numai t~apt1d. re nml t·i 
brotă<x'i i-a ~la·ivilt. p:t~ltl lui 'Chc.'ru1i_ Witoi,ala gill
v.acruhli îi '\'1;;1 ISOrvi poate de Î'Jlvăţăt1ură e'1l 'Să nu 
!!lHli 8too ~'11 ,rezel'l'ă, ,~ă TIU oS(': mai u~ie ~lşa do i n
orliferont la 'Ilulităţ.ilc. ('ari ,or <."\1 O'rjcc l)reţ o popu
lGtri t~ltc, CYOIllf'm111 o cal.Qfl!'ti II bltlurj rle ':'llI'to\"lll eel u 
nltiei 'prun .sine î'll1.'\11şi. 

'" 
De aJ.tfol ,"-<~) . .'ltOl'ea la iveală >u :I~'ostui fel dc 

~,:ullon'i ~ da:t"<:'(l'!(\"$tc ~)Uhj('aţiilor d{~ I'odamii, Jf~l
pw (~I'i l3.m 11Hl.illlmi11tÎt oiiÎ oari aII Î'Ij('e:j)Ut ~il 
irl1lnd(' piHt,a lirtel'ară. ZiJlli{~ H'ZÎ .w:)i'irfmd p<wtrelo 
lTI1L,!..1!Tlit~i{'.i,k~·n~n(k."<m'ti, cari :au Î'ngăimat douu 
'trei i~l'azc 'l'it>nwlo. 'S:l'll .c!quă ,Ir('i ·ritndUl'i de·llro7.ă 
I<r·ri;t;.il. j'lltil"O limhll ~'U'Tn ·a d!~lt }}ntmnwĂ'1.1. 

T~ 'mi!l'·i de uiIldc răs~N' ·a{\O~ti ·nclll<l1ri.t.ori. Ito 
llnw.Î Ul llpi\.I·Ut ~J IlvlIă .1'{'vi .. tă fle ~WL"i1t. lI+Oi, C),l,re 

p·uJhli",i! 'l}()l't,f'{~t(~le 'a mllnmi 'P11ţin (le YI"C-o drmă
y.oei de lit.:mti de (~3Il1raban<1ă A~\('.~ti or fi f<tr-
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mimd rc:tJ(:\l~-olo tii,imri,to până ~tUU alo -litoNl1,u;rci 
romii:nC'Şti. Ci1W ştie. In orioo c~ e (.'CVa în.spăi
mîtn1:ăuJl'. Că{~i fi(>oCare dintre .a~ii năvălitori ai 
Olimpnwi <au pretCI1ţila \,>ii nu 1I111l![1'l~'k,>eă :nimÎ'ca 
şi cu tOO't:o ~"t1e.a "l-ă ducă 'O vÎl:.lţ1i de ou.rani. Fie
oare faeo pc trm·oJtaot;ul!. :pe :nomru.l:ţunnitul ou nWf

su:l IIlli~'~1.rei ] itcrare, diu,timd să dos.văl(las:~ă in 
C1pOl'I/l lorulIl .colţ lat.in, &tu gr~, sau "'lJIlŞCl'olt. 

~i sii lai menorocul ,,,,a-i ,"{'..zi .a'Clunati la cum 10('. 
Fi('l.'.rure îşi l'CL'it~IZă .din operele lui. F:iccaTe 1l:rc 
'p'OIl'tJ'!ll (.'lCi191ţ.i !SCriitori ·un dilSPl"eţ 6'll,,·c~an. FIO
cate <l.",t,e f,l'runUZlllat do d,)l-U!l ,.urnei", ruro l(l()l1l'Cep

tii muroţc" - ~i':n lCap Uil 'roi ,de , .. tideţi, Dadi Iii 

a!1.(Xl'1a GlU \'1() pr j('ep .'>(} 'Pl'i<'op însă la mi(~ŞOl'l1l!roa 
merjrtolQr oomonilorr .]ar, la <OS:Lg'Or.area ,propri(~i 
k'T 'l)('ll\-;on,alirt~lţi. P'I'CUmţio.şi po.'-l'te 1I11a''Hură, Ill:U pc 

dau În!;ll i,nliituri dela mici brwşiş:w'i ('O 1i-le 
oforă "hlVl·.gh("Jml" .pe caro :ll'll-l rpot 'Slrferi, fiind 
'Ulll om 1I1.11ui pr.ft(lt,ie. 1)0 'Î~1{.lta11i ('jl~ ,au t,ipi"LI'Ut, o bm
t,mricll ~Ileep IS:! ,doll iJ.". .. a!tulri. O:rmcnii cu .dare d(~ 
m:lnii IÎ'IH'lCP ·Il mI ,mai ,avea lil1iş"tc ,de atacuri,le lor. 

Â"itJo1 Illlui lci{"\ulăz.i d. E. tllI'C"ţ,U I l'''<'U, dirflclA)
f'1I1,revi",tei Ipcm'1a'ui~"torie şi illwh{)()logic .",'.a l)ome" 
mit ~'11 (tOM ('~'C(mlvlar~ dillt.r\~ll \"ohlJln ,al unuia 
Romuln.'-l Ciof]('I,!\{', inti'1ulllt ,,])oamlle Iarta-ne". 
Po prima pagină figLlra fi'rfoii!o ,(\'ltn, .• :Y<.~ut'ul clişeu 
"Hhli K ('r(~t;ul\,,~<;t~. OmagÎ11." n. Croflvu!oscll, 
03nzimd e.il: lalltoMd il1r fj indep:li'll:ind la A{~:li{lemie 
slu.rba de ~,i'Pi1or de .adrese 15',3, gît'lllClit \~ă-i ·dea eu
VOllht.ll'l ha't'>;i>iş, lhIl franc sau doi. Fn fun.cţian:tr 
i-a ,'1pw .. în'<;lt e:1 f(lo.~1111 'Iipit'llr e uzi in cDmp.amia 
hli (l:vldifi,~,h, ,diiilldu-i mâJ[ll! de ~'l.iu1or In lIlilll'l"IR 

apcră (le OS('}'.x.are a opiniei Ţmbli{\(~. Păcat. c'a 
ploc,at inain1(' .d(~ .a-şilna ha<t\?i:;;ul. 

* 
hl ziarul (1.~l'oei1or opi:niei ,publiee, !COlose j,_tr 

priza Ili i OiJ!·dJi.!-wh - 'JX"ŞieJ.e doallr al hătrânci 
~h(l'itii 'I1!llt·ion.ale. Erou] 1SCMt.'umde ,·;uh p.'IOl1doui
nml .'$oaI'OC. De 'l'C ,acest Ipsoudml·im ~ Put.rivit cali
tătilor luj sufleteşti ,şi Îlldinărilor nlOrnl<l .să-;şi f1 
ItmtpoS<'lIdollimul de Besti.a. Al' fi U\"lLt el pllţ.in 
pOMp<x·ti va Ide !l\ fi l'CC1IU'X\.<)c'ut ma i ropoode. S:Lll 

s'a .gj~lulit. că dân'<lu-şi It,r.ihurul· iJltelootlllal la 
1,;'amfJ(·tlll hli mai mllll1e bc.s<tii <c.ari ntcntează la 
cin~'tt~la ool11.i mai 'ales 'al Illc:mmllli moot.l"U, 11'~or al' 
fj PU111t. fi ooufllndat. cu Ill.hă oallil'lie ~ In d ieţi.)
narul apaşilor S(l gil...,~<>.C ~i ~lw num1ri. De ce nu 
şÎ,a alO:~ de !l<.'(llo unul? O. til.eiuTiiarl la urîtă otapă 
.aţ.i taju~IlK Puteţi eiOCl«a mai jos -<100<11. illt.ât? 

. 1. U. Soricu. 

Românii şi criza balcanică. 
De Emil StaÎcu. 

Vin ItXltll aecllij1:ă (lxp1more se vede fo.arte "bine. 
CÎlt de ('(l1llpl]e<'lt:l e cll{'<'itillllCa Orien1:l\l)lIli, 'Şi ct1 

toate .si·lint·iJe <lÎlplomaţilor dv a menţine frt.a.1:Iu
quo in intcJ'{"&lU pikc.i, Vrin a:rrumite ,n<-'Ordruri, <:a:ri 
1:rebuie .să rl~moaşto1ll -că nicl(lJ,ată nu ,au avut 
la ·bază rcal~t:at.e~l faptelor ochilibnd politic di'n 
'S1.td-~tl.l1 'ElI1ropc:i .'W g-il~te 1n1.r'0 fază de Joot,a
bi1îtatc. 

Şi ori <:Îtt fOi ar i'1rig'l cont Ni rMhoi'uhli, şi ori 
CÎtt de ncf ru,;t ar fi ci dc.'iyaltii:roi materiale ta. tu
turor ('ClorinteN\'l:qi, Jluma,j el (~.(r:ntine formula 
durabilă, .<;un{'tll1ueu politică :a dreptului ("!Clor 
ea:rl prin fi}fţ.a Jor moralii şi Jll.uteriaJă, 1lrebuie 
sil. trăia.';.eă sau să Tena,<;eă intr'D yiatii; .n<Yuă d.i:n 
amorteala in Ha ro ~. gă.'!{\"",~. prin (·.o:tl..'1tri'mgeri ,po
litiec fiicutc fără vuiu ]<yr. 

Şi <"um Hcoastă <>.a11e ~ "S{~ri..să ~)Cll1:.Ml .a. aritla 
publi{'uhli, o pal·t(' din plmctu,l de n·oere relativ 
la (~h('stilLnea Orientului, se naşte 1nt!fcha:rea, care 
e ''Jitwaţittnca şi eare sunt h:muinte!c politiore ale 
Romtmiei, in ~H·caffiiî. priyintn ? 

Romimia roprczilltă \1'11 \'!t~Tt <t~al'e <xmţi:n(~ llfU

lm~i .rum:ltate <ILn IW(Hllatia ·tota.lu :a ]{.omitniJ.or, 
şi Cl1111 1l.(·C'St mat (' o creati'llnc ullţ1nnrală, ~) !bre
IYue {'~I pc Ii'tngll .potitj.eagm"ernamen1:aIă, flă mai 
fll<CHUlta, ea.re ... ii ll."ÎJg'Urc 1111 U'llU1ai cxisoon~, dar 
şi {lf,'i\"oltarea t'utUl'lJ.I· I\omil~lilor ('are tr~ J'Il 
'afa.l'u de f'ronti{'-I'c!c hui. E nl'(\'pt, <'ă 'Bl1ua~1J.nea 
politier~ a Homfrnilol' ·din Austr.)-F~aria m{ e 
d{' iTlyidiat, În.sii ('tllll 80 \··11 nJoo din -cetirea {~a
pitol<d('lol' Ul'lll:"ito:U'(', {,1 Huri 1n1 încă posibiJita
t.ea {1(' u-.~i (k~yrdta {"ld11l'u şi patl'imoni1l~ natiQ-
11:<11. ·aşa ('ii k.a'tli p;l'Îj:l statului I'Omim rămâne în 
a {hl(>P (1 JupUi, slIl,dă aellm, 1'nntra Y('('iTlilvrslavi 
orgalli"ati Î;n staH' indQj>C"ndcnte, {'wace, de ,alt· 
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mintreh .. .a şi face prin .si<!temul .aă<u de oali.anţe Qi 

COmlCJlţiun.i fie cu Au:,-tro-U!n.garia, fie CU Turcia. 
Se i:nţetcge :uşo't', d <a.'l'tbi cxÎlsltân.d împre

jurări mal mult .'la'U mai putin normale, roLaţru.
nile poLitice .ale Romimici cu Ru~m, Bu~riA ~ 
Hel'bi.a, _'I1lInt "amiQuJ.e" daT aeOO8ta nu poate aco-
Jl'Cri (',on.flil'tul grM" latent acuma, năsmvt din in-
t·el'l'.'lC şi &'>piraţiuni IIttiit de deo6c'bite şi Ctlfle au 
La bază -eh,,,,,t luni d<l ra.'iă. U 1lla din două: Românii 
ori sum.t lwmimi <;ti V01' ("()ntiu'l1a oJ>Cl'3 lor de ci 
\·i1i1.iat·io {'·lt Homitn:i. :asigurÎtnd asde.l OO'lltin!ui 
tat08 vocJH~i ~~i'\'ilizatiuni rOimane la Dunurea de 
.106, Drl v<.>'r fi ÎnglIiţiţj de marele ocean .slav, caro 
1SL~:l.ldă in!,,-uLa 1-01" etJli-că t t 

Tot din OCeM<l con..'l'ideratiuni opinia lpub-[jcii. 
din Homimia 'nu. ,'le p.l'PIl illltusilh8IlloazÎi de iui~ia
tinuc ,pornite <Ido .... Rof.i.a şi -dela Belgrad pc:ll'tru 
reldi7,area unei {'onfedel~tiu:ni Balcanice. &0-
mÎtaliÎ ffliu :pre.a bine di Ruşii, pentru a justifica 
,amc.r.;t«'1lJ! lor în afllcor:ilo din Bal-tlani, au l81gita-t, 
rimd :pe rimd <lUeritc clwstiun.i şi iuealuri_ Mai 
În·tlii ~l'll niL.'OCocit <!hostiunea gl'CoC'OlL<;~ă, un Ţlanc
leni~mpotJrjyit. 1l11lŞ-IHqilmil'o1' 1'01', şi t.rec&nd prin 
.. pl"()i«'1<I]{1" l8i\.rbeşti şi buJg'ăr~i, s'au 'Oprit a· 
(':luna la ,.marea iri('(l" ('AmfooeNlţiunea Ba:lc.a-
Di(~t. ,ale căr{li ,'ifori se t1':a.g-e Într'un chip mai mult 
<sau mai ,puţin vizÎlhil dela tSt.-Petm\,->l:nJir,g. 

HomÎl11ii .sunt în C1l'ront (,':11 toai~ unelti1'ile 
rRl ave, pont ru 41 {·u~ .. eri "tot Or1('ntu1 1<iu1'Opt'i, doci 
{Ii Hornlmia. Ei işi .a<luc pcTfee1 aminte de for
umta 'JX'liti-cii, d<.,hjt~11ă. Iprin {'ongro.'lCJe SoeÎ-('
t.ăţci Pansl,avl.'Ytc ,din ~b&."Ova do c:'itro.gooONllul 
Tdl'l'l'e'P ::';pir:idDYiei: ,,or.an'Îţa mcridională a 
Hmio.i, ~ii. .fie 'O gr!mitii n:atur:8.1:1: (Âlrpatii şi J)u~ 
nărea". , 

Aot'st g>mleral mergea c·hiar şi mai dcpartl', 
Prof<>t1:.1 <'ii dwpă mIXlrte.a Impăratullli FrandBc
l~f, All\'I1:.ro- t: ng~lria trobuie impij,1'ţ.ită, şi di 
l{u...,ja tJI'Chnie .<;ii I91:ăpÎlllou.scă !pe toţlj ~Havi'Î. cari 
se g{ilSCse in monal'ehi.a Ilabslrurg·ii;ă. Ace.·l.,.'~tă 
opinillDc () 1'('hIJ~l'tii ~leum in 'urmil. de jumaJuJ 
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Swiet din }#.-Pet,er.sburg, <!ltl"e ("Cl'() mai mult, nu lPt' 
toti ~~a\'ii. d~lr nu toţi!'.llIvii şi ,toti Ol"t0-dilXii di.ll ~) 
Aufrt,ro-C Ilig.arila! "it 

Ri 7.tlu! Dad ueeasta 's"ar roaliz.a, eo lDai lip. . .~~ 
, 1 .' . ~ '" . la' . ~~"'-",a: 

~eşt<l.~pe1l1,ru <~a mpiLră1tR m(),<;-con~a IS~ l'OO ~~. ~ . 

~i t~l'irt()riiJ..c (Ii:n jm-ul Trioi>tului .şI al V('ll'ctJCI,P 
joellit<l.' {!(' $kn-i mai mult ,,>aUi mai putin italiani· PO 
z:qi, ,pc Polon.'zu din l'VS('11, ~i pc .sI'O,~eii din ~l 
Rik".,ja şi din Saxorn.i.a!!! In ,Eurqpa uu ~m :8.Y~~ I 
nimi~ ,ah..:)Cya d'C'CHt inva~illno _ .. lavă! Şi -ce.va lrLaJ ~r 
mult ind :in .... ~iumoa mo..'loCoviti'i., dooa'rooE\ ruşii [' 
roehlJllli pe-ntT'll oi înşişi toată <.'Onduooroa unei Il. 

f'nm11.lUle lI~ni uni .sJayC În Ellil"OJ)!l. Şi :8.".-"03t nou 
oCu'!'!('.n1 de pOJXlare ee «I'nr tau.at() pc: .. te EUl'Opa, din 
('ii:t.)'(~ -1i.rtHll1l-i!c Ori.untului mai mult ,.~au mai 'Pu-
ţin ElU·<ij)('a.n, nu arnilli {~u o "ivili7,atre mai 8'1.1-

pcrkrarii, -carv .~ă înlocuiască }Xl c(\ll ~l'OOO-lat~ 
~1 cu a.pucăttrri autocr-atiee., ~u mi-;;tidsmu:l roli-
giUi <'00'0 nivo.lcazii conştiil1ţde şi in.iţiartive1e, şi 
cu to.t I3.para'tul d('<.jpotic <l'e f{Jl:mea.ză ins·uşi fcluJ 
'00 a fi al rR.<;ei ru~ti, . 

In a~tfd de -conditiuni. ,!,m avc.aa d01.Ul. im·a· 
z Îun('c a haJ'IbaJlilor, n cputicnld OOllJiu!tl da l1'l ici oda,tii 
hunini!e 1i-teraro 'Şi şt.i.inţiii'O() ,dim I{ro,;ri'a cu t.cm
dilIlţ.ck po1i.rt.icoalc poporul'Uirus, tendwlIţ.e de ~lCU
pwr'llro 00 ifoCl'itorii. ~i chiar aceste Il\1mi~n,i nu 9twt 
docât ,,,n Cţ,'OU iUl uÎviJzaţiei grcoo-latine în suilrn.ul 
sla\', Politi'<.:lcl rlLs'O . .'1. ... -că 1Il11 lepuate rcclama şi nu 
le rlxlat~ ~[.(lll('c {'.a argumonrte 'pmlrt.ru ~ ~i:ne in . 
fat~l opi.n.iullei pUtbli{>c, ~p'lanul de a slariv.a, {'..el pu
ţin tot OrÎ<llltul Europei. 

I I 

~ 

F.aţii 00 a{'.Q:I,,'<Ită ost.aredcl<ttffi''1.lil'i, Romim<Î.8. aro 
totOo-J.ll'lla aceiaşi .'lOa.rtă, JlIl'C~a Ide ţară, de stn 
:tampan. 

Altă dată ţ~nll'turilc ... l(lla Dunăm Cl~aU eollsi
(l<,raw ca o hanicrii cOllt~m w"ibilei '~m'ill.'lhl'l1i a 
barbarilor ,de pc .ti'llllpu.l .dooadenWi Irmporiului 
HQmam, şi .a'PQi pr.i\ll(liputde ,:m.=Jd()..\~al!who IlLU f:l~ 
cut 6<'lcrfic·j i. pu:n1\:nd ÎiJl joc 00' iCle. .dc.'.\'ol tlare ellJ~ 
tumlii şi po-hit.jeă, 'll1JJlHii ,pentru la ţine in loc CQa
lalt.ii )M::ll",imte, eu.ro voooo şi dela suri ~i doLa OSI, 

a Tllr~ilm şi .a Tăt.aJ"iil.or ~l hrmci mtlStlLmr.tnc,h 
EnrO'j):l !s(' <'ll:noaşte t'oan'l(~ 'P'11ţÎ'n .aef\:rte hl('.ruri, 
d~Lr "ra "eni otinrrml ca să 00 ştie <.'ii faţă de I.alam, 
nomî~nâli au j uoo,t. un ,r0l1, {'CI ,puţi'n .atÎtt do im-
port-arul. ca cUK~ela ~d Ung-urî lo:r şi '3.1 PoloniloT. 

Jnsn I'\C cl111oaşt-c nmi bi:J10 -si1.1la.ţ.iu'I1oa Romii
nioj iiaţ.iî ·de Is1uvL ~i f.-!e ştie că .ea ,are misÎitJ'lca 
de ~ f'm\lnlll. 'WIl zid În <'umbra 11u:vălil'ei l'llSoŞtî. 

P,rim 1H''l1lare. ltomânira fără să 'Vrea e si1ihi. 
să fult'Ji IJ 1)ol~li('ă :mti;slm·ă, (;raU mai hitle ZiH lU. 
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~ agit.a.ţhmtilor ~. ;Şi .accastli politî~ă 
'(l.~ j'\l8tJiiioa1.ă prin d.oo.sebiroa. de rtli8ă, ~~n.g.u.M 03J'O 

poate asi,gum \) ci'Vili~ţio românească Jatgurile 
. Dum ii.roi. ' 

lImprejurările poli tioo din It,impul .d~ iiat·ii -pre.. 
'A'ă1e.'Ic, patl'tmu curîmrl timp, (l nlme :răfuÎlală a 
.~ 1pirOC'IC!S ~. 

,llu!1gta.rii avân.d o idee !fixă. 'Prh-i1ld pe hartă 
!pQtiţi'UlllOO -oontrală Îal .pen.i:nmJ.1a ll8llCa'nică a ca
IPÎ·tJalcilol' &Aia, :pu..'1ă aoolo .de generalii ruşi la 
lH78 &.:ii:.XJtQ~ -cii pot lroaLiM ~1iIl1t1 'lWeStla I(.~hiru-, ax

'lp8!Mi-umi".aJ.ol' in Sud~}J."tJuJ Eurropei, i~lropaatd 
JprÎln .a zd,roIbi ;pe T v.:roi. , 

Spion ii ~ /SIUIllit 'prialşi ~i.lp.ra f;aptului în 
I~u'('lO'\"~n.a .şi Gal i ţi'll, unooat-'OŞto:i emuli, :n1la.i mult 

'.oou mai put.in 'l'Q'Il.Ştjcnţ.j aj Jl\li Tc.oorop S'pirid')-
wid :~ll'ndă inchisorile SlL%rLaOO. Şj ci nu Iu

""'Crează :numai -aoo!o, operează şi lin Româ:n ia. re
mIt.:! tul 1:IlJt.rep.l'\i'Il.deni lor oe f:Lc,tmad'll'câ.m:l:u~'IC 
-lades('l',>ri prim ,articolo .dn pre.sii, <'~ col ,scris prin 
Noomvrie 1911 'Un Bi.rgevi:a VliedoJllosti, 'Oure pro
te"tă de in<lril.mNlla Romimiei .de a-~ creia o Ho
M şi de a î'ntiiri uuele Ţ)lltllOCIW ~t.rateg.i<X} de pc 
"\OOJSta romÎlmă ,a Mărci Negre!! 

(\ulIn 100 n'<l-e mwseoviţii oporoazil p~iit.1nd (1 

kNittLTă, ~~ .. ro d'U'pă ~<;ocotciiic lor le VIa hi tuvo
..l"'.l.hili'i. 

Iwmânii, 'ClU-e au mai a, ... "tlt. de ISUferit. după ur
.ma 'll'Ilora&t.fd de l(lvi turri au 'llor()iOU] de 'il. fi it

-4ru.ma mai bine 'pre.gătiţi, Şi dacii în 'tl·Ol.>Uf. le-au 
::,u'POTtlat au ro."ig'll a re, do data raocollJ."lta ei V'o)' ~t i 
fiii lerikJ:p1l!ud ă. .ş i ~lV{)m LIlCJ-edNca că verI' fi 
rlem.ni dim. toate ipIrnetole .cloV1l.'!<ioro, .ştii'ud oSii in
~j()aro şi marea umi,liIl~.ă. de a se lSCi'ba ob j,.:tr 
6UIb IDiMlll I()(J", in 111.'l'UL lui~hi'll 1912, {XffiOCmarul 
'Voohei provincii mcJ<dovOll{\7ti, Busarn,bi·a. Poate 
<:ii J'um-ooi'nta va voi oa lll'emlrile să ,SC 'P{ltrc:lcă 
attfd de l('lUlrn l.ge Jlu.nJa 'llaJe. In orie.e cas, com
:pramit<'1llri nu _'mnt de făcut ,im 'a~"Oa ... tă 'Pr1yi.ntă. 

Şi pentr'tl i3. ,~c 'piirtl"tmdema,i bine rivali,1',atJea 
tdimtro ftOlllÎtulÎ ~i ",l,avi, ;pc .lîimgă alte dos mi Uiri 
pe caro 1c-am allit aeum doi '::tiai, îllitlr',o bro~urii 
.Rcro.moail1s ci Bl1Lg.al"Cil" ,adue i3.t.'Thrua IÎ'Ilain toa CC~ 
;:itari10l' eaij'(> 8C ~nter~:ll71i ;elo ·a'C.o.-.te hlCîttri, o 
r.~"Punere a raport-ori,lon' dintre români ,.,i ~ÎI~bi, 
r<q);>t:ur~ dctmmi'lwto do toonwi ~ooa~"O -a'lll mai 
~pus, 0'(\ ,deosebirea do .roa.să ~ de 1ll11M,in.aţ.i1l'llilo 
polit.ico 'l"!US\)şt.i. Aecastil {~xpUllere ge:norali7'.ată, \'U 

!lt"1"\'i la @tlf\ţ.ineroa te.;r,ei .wnum.ţate ma';' S'Ui8. 

Spor cii 'Şi ooea,,~1:ii mef!a.rc Wl 13.,,03. I3cela.,?i tTI
k'rm, ~i (l.{~oiaş pri:mil''e simpati1.!ii lin Ro:mîmia !Ji 
~rimrtIre anlidi lk.mîmilor, C..1. ,a~'IC(la. -pe care U 

lyut~ ce.a <li.ntili "Hollmai1l3 e1 Bll1gares". 
,.,N. Rev. Rom." 

= = = 

INFORMA ŢII. 
A R A O, 7 februarie D. 1912 

Autorizate. 
Poetul loelf $1 ..Rominul'" Ştiam noi. CunoaştA!l1 

Pa-r atât d~ bine menta.litatu vecinilor nostri de pestt>. 
tum. Lf' ştim procedeuriIe. ineâ,t putem să proroeim 
,ii teamă <le a fi <lesmillţiţi, chiar şi ce vor seri.,. in 
IJtlărul pe care'J vor 'Scoatemâlle. 
! I.:UA.. de pildă. cazul p~tuluj Iosif. 
i &o ~tie că at}Cst valoros scriitor, di-n <tle cărui v'~r
Iri a. răsărit totdeauna cea mai desăvârşită .curăt{'ni,~ 
pe-teasca, -primise in preajma Crăciunului {) scris~tre 
Itorizată. să scrie o po(>.zi{l pentru .. Românur. O poe
~, căci, mă rug. ziooa. scri:;Qar(>~. ce a.u .a fa.c(> C~l1Vill
rile politice ,cu poeziile. 
ac şti-e .si aceea că poetul Iosif, cOlltrari.at de a.ce.'L~t;i 
lD.aipo.menitii indră,'lnea.Iă. cu milna tremurătoare dt~ 
kbă. a. scris pe dosul .!lcrisorii: .... 1.)0 rr(uză cu lIfidig· 
re" şi a retrimis-o. 
,Inteteg"il ori şi cint' indil:na.rea. gl'uerosului

t 
scrÎi{or, 

\0 nu'.şi put<>a tipări roa.:ie.k' .':iuiletului lui într'un ziar. 
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tn ~e, nu D'Il8Dai ei se Ptlblic~ ('{'.le ma.i inwVTig&w cic>
J»eciode. dar se mai huidue.;;.c şi inMulti şi cei mai de 
seamă scriitori ai na.,tri. C<)}egi a4 lui_ Intele.ge oa/Poi fi
reşte. orÎl.-e ~m. &fui de Aurel Belimbrok, ei org.lJ\111 
autoriza.t rămas ctI buzele uml1ate. trebuia să'şi schimbe 
imediat eonvingerile Qe:;pre ,.Ilprec-iatul poet". 

Si ..... cetitj "Româ..nul" de astăzi! La. informatii 91' 

Dubiică o seWiOare .a.dlui D. ~a.nu. care cearcă să tie 
justifice f~tă de o .afirmativă mustrare a dlui Iosif. 
fiindcă ar scrie la. "Romlinul". Cetiti şi vi rugăm aduce
ti-vi. aminte de proroc.Îrea nt>astră. ScrÎS4Jarea dlui Sa
nu e~te insotită <le o scurtă notită. in care Q_ Iosif f\~tll 
făcut ruei mai mult nici ma.i .putin dcriit un om ou!'
care lipsit de bărbătie. Nici tu .. a.pN'cÎat", nici nimic, 
ci nUIDIa.; un om .care nu f' ,,bărbat". 

ACt1m lnchipuiţi-vă ce ar fi dacă Iosif 1'6 trim(\tNl 
poezia pentru numărul de Crăciun. CI' mai • .ilustrn", 
"dis·tins" şi .. rrunta.ş" ar Ci fost. 

e .. JlQfOC ~nsă. că nu e Întrc.a.goă !Ulllt".a asta. o m,HO 

d(' ciopleci! Y. 

- Pentru d. Nicolae Popovici, deputat in ca
mera României, Bucureşti. In Jlmnăru:l de azi al 
"lWmu:o'Ulltli" ~, .1\ ie, Popo.-ici, dt:.'P'llt.at ,in camera' 
Ramâ.niej,po ear{' ll',am O1l",al'€Ia n-ici crnăcrur sin 
et1n~, mă a{'opol'il. de o nlLtltimc d{l {lpi1{lt{l ordi
m'a re, ilwti:n.du-mă î'lJ1:.r'd1tele ,,cxeroc. frul.;ifieator 
de poliţi" {ltt'. Trihltrn~lul din Ora.dea"maro ehiar 
ieri IU iplNl S1l!b .a~>uză -pc .rodadorol respoIl"'labil al 
"Homânu!lui" pent.ru -Iwc"<tc rnrn..'U111<ii, ,azi toleroază 
fk'tUlji Î!rl (>dl{l.mol~ ",ale cliill 'IlVU insultele calom
'llioooo ·din proza mur~lră .a :al'lCStn.tÎ dOIlm di'!! 
HU'l'1.lrl'ştt. <.'3rc ·noapiîJr.rut onorează varl!urrn(mtul 
"Românioi". {\ulf.ajul a'CCStor :mirerabili âl va 

'Pliitti fără itndoială l"eda~~orul :rcspon,sruhill al au
torÎ7:.ltului d. lUllmilgian, dar anii Întreb 00 om 
po3.t.e ~ii fi{l lWt>"t, {kmUlP~povici, eaTe oim .aLtă ţa
ră . .&Ltb ,sli...'1.lJtull imuni tăţii de u"C1put.at ~lUi It:r ianite 
ll~·.{'&te Dovezi .alo laşităţ.u 8ale?C:um o fi ajuns 
~w('!st domll :pr.itntre .reprozentanţii nlaţ.iunei din 
t~.lra liberă, (YU·nos<mrţ.i prÎll canlleri,g,mul şi mll
:nierile lur de oalllt>ni <'uIti şi bine CI"C8<:uţi? Poate 
.se va giLsi "'rwun IJr Î«t~'1l <"~IH'e ,să ~10 spună ciue 
€-$W a{'o;t dumn !\, P(.'poyici? Arad, 7 Februarie 
HH2. - Sever Bocl/. 

- Tinerimea română dela institutul ped.-teo
logic din ~O('~ invită 1<1 şcdi-nţa fe~'1ht,ă, ce o t'a 
ara,nja, Dwninecă in 11 PcbrtU1,ri~ (2.9 Ianuarie) 
a. c. la 'O<rele 5 p. Ul. în sala cea, mare a· ~('mina~ 
rului, cu Itrmălontl proq-ram: 

1. ,,1 mu", de L. N ic(}re,~Cll~ cor. 
2. ,Yi(l.ţ.a şi acfiri·la.fea lui D. ,/,ichindea.l". di. 

zerfaţic de P. l'eranu.. ~eolog curs Il. 
3. "Jumimca pa,rz'zia.nă", de N. Ad.am; cor. 
4. "Dormi în pace", de A. Vlâhută, declam, 

de 1'. M cdrca fe-Oloq- ('t/.r.~ 1_ 
5.,,8&1i1<:or d"p;'irlişvr". de L. Nicor(WCl~ cor. 
6, Pra.gmNll din "Apus de SoarE~" de J)c-kl

L~ran(;ea,. pre~{afii. di' S. Sa.bău~ teal, c. 1. 
7. "Să mer9f~m" dr. 1. Mw'ă~"an, cor cu acomp. 

de orhe.-:trră. 
J nvitări .~pe.(:i.al.: nu se 1'(1.(;. 
Ofertele benevole· ,~c primesc. Cu mulţă,mit'14 

- Inteligenta şobolanilor. Arti<..'OIU'l nostru 
de aktl'u'iieri ,,~{o.'>'t1d ~<>,('r i itor idor ", m la i3.''llt p1'1l

trnţ.ia -să I1u:rrull{'ZQ in ceaţJa d~n (,.a!p'1.l1 l'Ui ~iofl"l·.'l. 
1)Q I&lX'{'!t 'llid nu ne .'i.upăI'ă bă:lăcă-roah din :numă
rul de .Mtăzial "l~:limâ'llu}Ui". E aoola.ş 8pct'1lapoI 
pe ~U'C şobolani-i- ni..) of .. 'T zilnic în 'l"3JlJa!lul de 
s-\ll1l"'gere ('.0 ~ chiamă g.azet.ă 'au~Dr'iza1ă. Noi ne 
fer,im binişor ca să II1U :ne s;t.ropea.'ioCiL 

Dar ~bolanii au bătutazirecX1rduJ. Cotiţi :11'

tioolul nOSlt.1"U de ,aLail tăicri şi ('J(~.iţi şi cx,ibi ţi ;1(' 
şiorf.letehti i'n "Rwuânul" d(' azi. Noi nu ;-nID ee
rut inielig<mţă, 5e poate insă eli !Se mai f{ă'>O"C 
il1di olllJlleuÎ, 'Cari să p:rosupllie Q lid\Jl"iro 'lllă,}:u 
din '8cest da.r în (>lI!Plt1i 1l'Ces1or fă:pturi .ale întune
rocul'Ui.Cotoa~ă şi sli <'>{l edifioo. 

- Deputatul Dr. Nicolae Şerban condamnat. 
D. Dr. AicoZ,ac Şe;rball deputatul Fă.gă;raşuJui a 
căzut şi el în di.sgra(ia justitiei magJâa.Te, cu toate 
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că până ?Mi de curind~ pd:rea invuln.erabil. Ce Iţ 
drept. de data asta condamm.arrn, e,ste num.ai rezul.
tatul răfuielilor pers07UJ.le . 

Pentru ant;.colele politice s'a adu.s Wl verd,~l 
de achitare. In schimb certurile persomUc l-atJ. 
costat pe d. Şerban cel,'a 1tWl,i mult. Pentru 16 pr~ 
Ct>SC Q, fost pedepsit cu câie 300 de coroone amendă. 

Iar pentru un prOCM de ca./omnif; a fost judecat 
la 5 luni de zilQ închiaoa!re ordinară ~i 1600 de co
:roame amendă în bani. 

Proce.sul s'a ţinut În ziua de 5 lanu.arie 'Înaii't
lea. curţii. cu jura.ţi din Târgul-Murăşulqi. 

- Un caz cumplit. Se all'Ullţă din Puho: Băill
tl!!l de 7 <llUli şi fotiţi <lQ 12 ani ra 1tt:uitt::rrulw 
N it.<meidm Ede, nmoa pe :OOra.5a111Ctltul căii fe.ratt.l 
d?l~ Şt'Olllii ~re aa,..,iL Tlreemnd rposto un pod, UD 

'PICIor al hiiIatului a ,i'Iltl"lll:t. între şilI1e ~i :nici ac 
rioara lui, 'llid Q f~mee .ca'l".e vcuise în raju1.QT TI!. 

i-l pU~.lJ!ră ~'()atc. Im momentul! umllvt:or ,·oo,i.a Î 11 

faţă un tren eu :p!hnă .it~'ză. Fomooa a alergat 
îlllumrtea 'lui şi strigâ.nd şi făei~'tld \SiCmU1Q 'CU bl.l
ti;..,ta a Î.noorea1 să oproas~'ă t renul. Ma~inistul, 
aşa se vede 'lloobservîUld /Il'a oŢ)l'it ItJîCI1ul, care :1 
treeut pestenclloroeitu:l 'COpil fiieâ11du'1 bu.că4i. 

- Preot În serviciul jidanului. Primim urma
toa:role: In <101l11111a tlloosbră .se ~Ş~'lC a.eum ciţi va. 
,ani o Jipi<toa:re M jidov, care şi-<a de.'i<'his un bn't 
în im<."IÎiat.a apropiere de bk"erică . 

Ca orice jidan ling"'UlŞitor. se târa umilit inaia
<too 'Oamenilor creduli, adNIlcnindu-i cu 'Vorbe şi 
mai mult 'eu "rrachic" până .c<l şi-a eil~tig.at jid-a
nul "pO!p'UJ},arita1!c", Bimul 1ui m-a tixit de Jume 
mai uloo in lhunin-eci şi .serhăori, dQ -credeai că--j 
a vrajbă. Larma şi vuietu1 00'1 fiiooau oamenjj. 
eheflii in birt se auzea pimă Ira '.ilf. ahal', wn.d~ tur· 
bUTa lini"ltea şi .sguduia credinţa. Oa.w~m.ii t.'JOl'ioşi 
şi cu ,,,imţ. crcşti;n(\~, s'au simţi1 jigni~i d~ ,a,C&ft, 
atac îIll(potriv,a prostigiuJui ·biseri-ooi noastre şi 
au proto.'1ta1 contra acestor fărădelegi, invitiind 
şi ru.gimd pe d. părinte să ia mă<suri pentru aatul
rcarăulu:i. D, preot Ioan Musca insă şi-a 6păh,t 
mimile ~pulliind că nu '-OBŞte să 00 iStrioo <-ou ni
IDte'1li. Aiaeerca n'.:1 'rămas în..:;ă intr'a1Wt, ci prin 
Q ,aJ.re.:,;ă di.tri'i dirt.-'Ctia· fina:ncia.ră, s'a corut re
tragerea lieullt.ci .de băunuri !Il birtului de lângl 
bi.~rică, 'contrar vomţ-ei PQPOMllui. Direcţiun.ca 
financiară OOJl.'lttatîmd faptul ţ!iavând in ,-edcl'e
pr€'StigiuJ bi."Ni('.ci, a şi retras licenţa. S'a ~:pela$. 
la ministrul do fin..'Ulţe c.are găsind prooeduma di
rocţiei .co:rootă, a a!prob.a<t dccisul di.rocţ.ioi şi ast
fel jidonI1 '8 foSt -'iilit flifşi ia ('.atraf'U..~le din .,at. 
- Nu dnpă lll'IlIltă '-:reane vinc alt jidov pâTlit şi 
f1ămimd şi se inst:tJează 00 bi1i~ in a~ooaş C~R, 
dar fără d:l"(>pt de he6llţ.ă. .l\Jpelcază jidQYlu la 
,;bunul ffimţ" al oomenilor doritori de birtmi mul
te, dsr n'a giLsi1 ecou. Singur preotul Io8.'ll A. MU:.
ca, s'a găsit să se pUllă in seil"iciul jidonllui ne
soootind prestigiul bismicci şi afim1.3.tiye pmrtru 
10 zloţi (20 001'.) a dat o dt>claraţie. că larma din 
birtul jidoVUllui nu ialterează serviciul di.in, du
pă care d(..-clal·aţie jido ... -u:l a rooobîmdi1 Ik"Ouţa. 
Ori.c.e <-'OIDQnta.t' ar fi de rpri.~, iar la {)az 00 lipsa 
voi ilustra eu aote. Gavoşdia, în Ia'lluarie 1912. 
George Moldoyan_ 

Am dat loc aecstci iniornnaţii pentru a .da ,pri 
lej părintelui Musca să ..s6 di<><mlpe, 

- Cine este banul Cavaj. &la un cetitor din 
Ag~'Lm primim următoarele: O ptm'K)ană' de speţa 
hri Buroea e banul actual al o roaţ. iei. Din UCf>

ni~ de dogar .a ajuns ooa mai .superioară flm~ţh, 
00 o 'poate l3jun.ge um simplu muritOT. Ca u(,.Qni(~ 
dt> dogar a intrrut în armată, unde a ajuns la :ran
gul de sergcmt. Oa ~gent li depus .e.xa'ruonul d(': 
manipulant în Vi('.na. Aşa a ÎnaintM J.a gradlU fiI.' 
1(){'.()tC1lent şi ~a locQlte'llffllt a trr~t la pe-.rusic. V c
:nind in Oro.aţia în .scurt timp fu numit viooc,,
mite in corn. P07.dega; -apoi t.o,t acolo qomito ~n
prcm iar pc timpul D.'1nuhri Raueha ~jun.'l La rau

·gul de vioc-ha;nlL~. SuJb Tom a.<;iei a fost .sooro'''~ 
I}i la alegerile roocm<te 18. ealldida,t. in oor<'lti Por.sc,Q'a. 

r 

I FAKRÎ STALY:: 
I " 

Văpsire de haine. Curăţare chemică. 
Spălare cu aburi. 

06zmos6gyar, Kolozsvar, Pâlyaudvar. La suma da pasta 10 Cor., pachetul sa retrlmr. francaL 
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"':11 ·~rOgr~lll;;~'~rna:llle~t'aL \n~ă a răm.as iu mino
.itat-c futil de {'>a:I1Ji~l:atul cotdiţici (~~~at-o-sîtI'b_e .. J 

Cii, (~um o PC\'f:oI()'J:llli atât de puţtn 'pl'\.'<gahta 
FYa~t~ ~ă pun-Înă ·a~tfel nu t'lSf.e Iipsă~ de explicaţie. 

- "Nord und Siid" metamarfozată. Hcvi~ta 
('uJturală-I)(Yliti.rii ,,"N(l:rc! llfl1d Siid" de -!\llih ~on~ll
('eroo lui l~"Ul Limda1u, eare În 'Jlcnnmă'r.ate nn
d'Olri a :a1acat pe (!~mlJ.a:trioţii no(l'Ş'tri JX'utru ne<lrep
tătile ce lcfc~ăvârşc8c 00 'llaţiunalită1ile, C\~ inec
'putul .arestuillll a f'OOt Itrecuti! în ).Yroprlctatoa 
profc~oll1dui jidml. Lud\\:~ ~ein. ori>gi~utr d~~ 
l :up;aria. A('est ,StclU ill Şl lnVlt.at pc .,mal mar Il 

('()IllpltJl,rioii'}or nuşt'fi ~ă oo'labf~l'ezc \a rCl\'-i''lt~. In 
\i1'.-ul 1 a apiinlt Ull ~\rti(,ill d,-'f;prc l1ueca ~mlvc~

t- .iliî .Ii'll ~)Ca'la cOlll'tclnj AI~P()~l:vi şi 'uU :alt, art!
{,,)) ~cris de evreul Vîtmberi Armin. lE Aigm' eă de 
:~l!1lln înain.te aCCIL"t il revistă va adu{'c ,1lUffi.ai lan
de 'şi mărire C()lIlp~ltri{)tilornoştri şi prin urmare 
~i intrarea în U ngu'ria îi va fi "pcrlIli~ă. 

'Cununie. lJ-şo.ara Alll'lJ'ra Cil1llp,mcl·ju {lin Li
povaşÎ dllJr. Ion Blida.riu dilll l~ehit.a lî~i la~lun.ţ.ă 
':Ullwn Îal'C va !1Lvca !& la. 4/17 I· obrtuH-lC 1Il bl
hcrica gr .-m. român ii d il11 I.ipov,a. 

ţ'di.cită:riJe n{)a~tre. 

. - Cununie. D-şoura Valcl'ia .J f\'an şi dl Dilui
.; de Pet.<.~n iOI vătiHor işi a.:rlU'n~.ă etlln1I![!ia ('JC va, 

" . l' . ~Lvea 'lo<! 1 hlmint.wă, 11 Fel:rru~~rit> 11" ,m )IIPoI)rI':a 

~r .-or,t .. r'iTl1Îină dhl Opa.i ţtd. 
Felicitările noastre. 

- .,Noi şi Ele". Dill.lhwurcşti ni-.,.;c :!wl-ie: 
I ntr'o 'll~ră origimJ!lă formă do "c.aurer ie" i.~nIlO"
('ut'lllpoci d. Haralam b Lecoa. şi-a d-efăşu cat 
I>lLJui'llt.;di ~!Hm lÎU ",~da. Atollcului ronferi'uţa. ill

,itubtă .aşa de sugestliv "Noi şi ele". 
.Noi" ISllulplU 'noi hă.rJJu.ţ.~i ,,<ilo" 'sunt femeile. ~. . 

liIlt.f(~agă conferinţa a fo~t alcăt'Ui.tă din1.r'Q eom
par'aţic ,3, twcstOl' donă difer,ite .sexe, (~l'i ro ~tJLag 
-i:l}'a de 'lllU I.L. 

Pe femei ccmfel'ollţ,iarul le împ.a,rt-o in mai 
ulUI te i.'ategorii: femoi de 'trull'}'Y{'I1'Wment. - t.ot
.1eaulllL l:1illlCOre, - femei d-e in,imii - ':-;uihli'mă -
~ femei "de cap" - arlevămţlimont;lt.ri. 

Ol[ll.<;ificu:n.d şi pe bărbaţii, a'l'1a:tă dP...o.~birile tEn-
11'e ci !,iif('![l\(~i, d i'n fowrl.e mulife ip\mct.e de ved·jl'e. 

A,,,om:llliil'ile d,i'lltre lleO'Ste d{lI1u ~x(' 'illllntt, pu
,inG - iZii'ec e'iIlfe.l'onţi,a.1'111 - ~i 10 'notează in 
1lI'eadit. 

Awaliz:eazii ,apoi eă:sătOl·j,a, şi IlHti ea 'WlLIUă 
,·.!l!uy,.(Jle di;:.trn{,"Crii ci - adul,t'{>l'ul - ,dirnd toată 
\(inla pe bărhati, dooal"oC".e, d'lIlpă părerea d.."alc, fe
meea () ea o vimură pe (Ia-re, docă~,.t,ii, poti ,~ă câ.nti 
:ot 00 vrei ,~i cii o fumoo 'numai ,wtl1iI}(~i pădHucşto 
-c.ând hărbatt~t e "m lH",il!llţitor, ':'l:Hl Iprrooup1ut. "au 
nătivng. 

'" . 
.']W . 

l.aoD fol.toL 

• 15101U $1 r ACE. 
aOMAN. 

TNd. de A. C. CorbuL 

(Urmare). 

Luând tn coosidera.tiuuo acest(! rapoarte fa.lse. N'a
podeon lua. dispo1.iţiuni ca.ricrau ~xccutate inainte riP 
.1. fi oo.te. ~ri ca.ri nu 'Puteau fi exeeutate nici odati!. 
Toate dispozitiile, spre pildă.: unde şi cum ~ă fie Me-
7.ate tunurile, unde şi cum să fie respinşi ruşii, când 
să fie trimişi illf9J[lteriştii pentru a Încc-pe focul. cava.
Ieria pentru a.-i goni pe ru,şi - toate dispozitiile ().ce~toa 
era.u luate de ~efii de llUrtide Iiirii. ştirea lui Ne-y, li; lui 
Davont, a lui Murat şi mai Ilutin incă .a. aui Nauoleun. 
8. ·nu .se t.ClJlOOU că vor fi pedeIBiti pentru orÎnduiri1e 
lor ~pnnta.nc ori pentru a. nu fi cx(>cutat orJinile. căci 
In bătălie omul îşi .apără ce arc el mai scump: "iatC'.i 
l-3i câte odată soldatii cred că-ji VOI' găsi SCă}I!trea in 
,'{'tragere, altă dată 'an atac. 

Generalii ,lui Napoleon: Davout. N ey şi Murat. 1I:'j 

,e aflau În ·aeoa ret.;iune a. focului, Îutrotiuseră ue Ul:l.i 

«\UIte ori in incăerare Illasse anor,me de trupe bine ali
hiate; dar t".ontrar celorl~trecute În bătr~Liile prece
dente, în locul svonnluia.şteptat că dUŞlll{Ulul e P\lS 
"e fugii. massele acestea de trupe reveneau in dez()r-

• ciine si îllspăimiLntate. 
Ele erau orgamizale din .nou, li~il' IlIuniirul lnr ild.

doau viizând tu ochii . 
p~ la amiazi. Murat trimise Pfl a.ghiota.ntul său la 

:\ Illlo(dl'tJn. l'a "ii-i l'~'arii tl'llll(> noi. 

I 

l('OTlJknmţ,iarnl faeo !,apoi <apoologi,a amoruluj' 
- it"uSlulvi-etii - I;'i 1l!i"31ti'i <'ă, ori cât IlU vom ",ili 

. :săi.Îlm ·tlar i : 
"Nu 'noi VOOll fi,~tăpân i, ,ei de". 
- Logodnă. 1l-:;,()l\lra Viorira Lilf"s{\U şi lil r-:~

<XJIlao Gwwilkt, drll'\'utător tim Ohahabi'Htra, 19i R

mintă '}ogoo'na. 
F('hlCitărlle Iloa!'>tro. 

1: Oferi albiklri Jlentr1l .ireM'. lQOlfl ,..priu, hl e
•• eatare ~.,lidă şi speeiaJft: Helm 1. ateli'M' sperial pell
un allMtu d. Aral., l"ia.ta Li\eriitii (Sr.abed.$&c:-tk) 
nr_ 21. 

- Catastrofa unui tren. Din New-York \'Îne 
ştirea de"pl'l: i) neHoroeirc gnn;a:\'ă a 11Jl1li tren 
{}Ieetric din Pi,t:-;hl1rg care tred'ind pc"tc l1n vi:duf't 
a lulleeat de pc tera.".amcn't şi s'a 'IIrăbuşit la o a
dâneime de duuul Şou'îc de ll~mc. Trenul era f.o,
mat din mai lIlulte vag',-Hl'UC ('a'ri î ng-U,lThU spre fun
dul prălxl",tit.'i în ('are .,'IC pre('ipita, ,,,'uu "fărim:it 
bUK~ăti. Cinei pt'l'i'oanc '3n to:;t. omorîte iar dintre 
ceilalti 'Pa,...ag(~l·i n'~ rilma,s unn! f'ingur ncÎnflem
nat_ 

- Aviz dlo/' ..învăţători. Un hindă(!uitor al 
nea:nmlni itl comandat 22[. Im;tnl('tiu:~i 'a metodei 
sU11Ctdor vii de Iuliu Vuia earÎ ~'Hn pu<; la di,,
Ţ)o'ziţ.ia \'l>D. c()n"j.~tor din Arad, Blaj, CarllThi'C
b{'Ş, Ora(le (gr .... or.şi ,gr.-eat.) şi Gherla penL"'!l 
a Se distribui i! l'a ti H ş{'oaleJor 'noa:"'tl'{~. Domnii 
'in'vătători ~al'Î \'oi(',"-[~a :wca !IUlIlnita in:'ltruq.ic 
mctQdid'i, binc\"oi':\I~('ă Il se aJres.o. V(.'l1 'COfi'li,,,tol' 

l~ă'nliaapaJ·ţin(~. Oarall'scheş, 5 }\·hrullrie 1H12. 
- Iuliu Vuia. 

- Ziarul "Tribuna" se află de vân
zare în Bucureşti la Librăria .. Neamul 
Românesc" Calea Victoriei No 101 . 

x Seminarul Juridic Or. Gereb, Clul, Str. Fark:u 
(lt1.nd <>difiriul cel vechiu al teatrului). Pregă.teşte pe 
IAMii. onOl'a,r mic, pentru flxII.n:l<>nele de drept, de 9tn.t, 
riguroase, de drept de !ltat, examene de a.dvocat si de 
magistrat. In n luni Be ell.etigA licenţa, de doctora.t. FiiIwl 
in pra.gul proiectelor de reformă a. învătli.mâ.ntului ju
ridic. e dorit ca toţi cei illteroollti să se a.dreseze spre 
binele lor 111. n.CC.9t somina.r, ca.re înle3n~şte mult <:arian 
ad'focntială. 

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

.,iclr. callarall ,. loelali 
~ Petreceri, oonoorte. -

11 Februarie Il. 

Teatru in Mercurea. Hcuniune,a lllo=-criaşil'H 
din Mer<''11roa invită l,a ropl'Czinhţia teatrală', 11r

mată de jOi.~. (~e ,'a ave-fi loc la 11 Fehruarie n. 

(29 Ia'n1»arie v.) în şcoal'a gr.~.l"t. română. Se \';f, 

jU{':(t "DO'uă .bilete (le lotc-ric" şi .. Otravă de hitf
(~i-(jgi". hl(!('lmtul l,a or(\le 'j jum .. !'.c-a'rl\.' 

• 
15 Februuie a. 

Se/'ată literară ia Teaca.. Ti'l1crimea' romiln.:", 
din Teaea invită -la ,~erata Thtlzi{,ală-hte"uă ee "<l) 
avoa loe la 15 l'.elbrn.arie 1Jl. in ogpiităria "Hung~: .. 
rj,a". JIl~\(,!mt,Ull la orele 81!{~llra . 

• 
17 Februarie a. 

Serat. literară În Năsăud. &ncictat€1ft. de Ie~~· 
<turA ..a olevi,lor dda ,gi'1lma7.i,rl romÎl-n {ltn Năsilli(i , 

invită la S<!rwta JitC'rară-muzl<"aIă, urmată d'C jOl\ 

eQ 'va ,av('a. l~lCla 17 l''t.·brna.ric n. il1 ~al'a de gÎ.m
n,a-st.ică a ginmazi\111ui, I'lleepntul la orele 7 )lllU. 

S{~ara. 

POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 

Ni\~olau RaItă. Ciueiu. Am primit 7 cor. abonaIU{,1l 
până la finea. anului 1911 . 

'r, Răbrtgia, Ritişor. Am primit ao cor. din Clare :( 
cor. ~'au COlIJpta.t pe 1911şi 2 cor pe 1912. 

Redactor responsabil: Iuliu Giarlira. 
.,Tribuna" iMtitut tipografie, Nichia ,i ee-. 
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BEKESCSABA--NAGYVÂRA 
Andrassy-ut 41-43. RăkOczl-ut 14. 

(Ungi »Apolloc 
. ___ ~ __ ._-~_~!!!!!L!2_2SLc_& ___ 1 

~ Trupe noi? iHtn~bli. impăratuJ cu () mir~re dojl~
llitoare, ("aşi ('um n'ar Ci Îutples ce-i spunea aghiotilon
tul a.eela. flreb, tâniÎr, frumos si cu plete lultgi, ai negre, .. 
Ce trupe tmi mai c\~r ci câJud jUffilltate din arma.tă (' 
indreptatii. c[ttre aril):~ i'labă si ueintăritii :a ruşilor? 

- Spun". ,ţe rog, reg-clui din Nl~llo1e, că nu e hlf':1 
'De la amiazi şj eu tiU văd Înr.ii ,Ii·mpede pozitia slI.huhi. 
Poti să te duci. 

Na.poloon ch~mă pe Oaulaincourt ~i pe nerthier ~i 
Începu 'cu ei o cOllversatie indiferentă_ In mijlocul 'in
tretinirei. Bcrthier îl zări pe generalul Belliard care 
S05('4'1. in ga.!OD. I~l ~e coboră depe cal, se a.propie re
pede de împărat si cu gbs bare ii explică nevoia ,II' 
trupe noi. EI ~e jura pe cinstea sacii dacii Împărat ,1 
le-ar mai u.a.ÎII('it o diviziune. ru.şii or fi perduti. 

Napoleon inăltă din umed si-şi urmă plimbarea. tira 
a. ră~pumle. BdUII.rd Începu ~ă vorbl.'.a.seă tare .şi ani
mat cu generadii llin suită cari-l inconjurau. 

- Eşti prea iute, Li zi~e Na.l>Oeon aJlropiilldu~lie \Hu 
n~\l de dâ,nsul. CâJLd c cineva în foc, le3ue se poate lU
sela. Mergi şi tI' llIai uită odată. apoi sit-mi .spui ~l' ai 
\·ăzut. 

. Abia pJeca.s1' l:lelliard cisc ivi nn nou trimis. 
~ Dar ce mai este? Întrebi Naplt!f!on cu aerul unUl 

Qm plictisit de Întreruperi TI~petite. 
-- Sire, t1uwJe ••. 
- Cere Întiiriri? făcu Napoleon i!lU 11 gest O1ani.;;\. 
Impăratul se Înturnlt dela tr:imis. făcu doi pa.şi ina

inte, apoi »e întO'1l1'iSoe .. şi se apro!lie de Berthier. 
- 'frebuit~~fl r1illn din rezerve. {ă.cu c'l de~prinz:ln

,du-şi uşor mânile împreunate. ,Pe ,"'-ne să trimitem? 
Ca.re e părerea. dtale? . 

- Si re. sit trÎmtem ·divizi'll lui Clana-rede. zise Ber
tlJier caro ştia Ile din af.t1ră. toate diviziile. toate regmeu
tp}p şi hat:tlioan<>ll'. , 

~apoleon făc,u un gl~mn afir·mativ cu e:~llUl. Aghiotai 
tul ,a;lergIL la divizia. lui Olapa.redH şi după. cA-teva n'I 
lIutiJ titniira ga.rdă. ca.re !le ţinea 1n dosul I~OIiRili; PO]' 
spre câ.lllpul de băta,ie. 

Napoleon o urmări cu pri,y.irea 

- Nu fAcu el deodată 'Către B.mhier, nll 110t să-I' 

mit pe Claparede: trimite mai bine divi1.~a lui F'r~, 
Cu toate ~ă o trimite di'Vi7.a lui Fria.nt in l-ocu'l si 

dati lor lui C1all.arede <era. absolut acelaş lucru, ba. ~ 
potrivă, schimbarea aceasta. făcea. să :se Ipi.ardă vrem! 
porunca. Jui Napoleon fu tndepliDitii. cu Inmctualitatu 

Impărotul nu-şi dădea seama că el iusulji juca. al':! 
rolul mCtlicului care întârzia.ză vindecarea., şi pe ct 
îl blama.se cu drept cuvint mai înainoo. I 

Divizia lui Fri'll.JJt dispărusÎ -oa. in fumul de pe c~ 
pu.! de lU1Jtă, dar a.ghiotll.ntţii urmau să. sosească t 
{oate părţile şi .cu totii cereau intăriri, afirm4.nd l 
ruşii nu se cJintea.u din Io~ tot împroscând grozav,' 
tun li ri le 'a rm ataf r.anceză. 

NII.pole011 .şedea. gânditor PC un lICăuDel. 
O. :de Basset care de di'minoo.tă nu manllalle nij 

se apropie de impărat şi-şi permil;c să invite rej 
tuos pe Majestatea. Sa. la. masă . 

- Sper că o pot felicita. deja ,pe ~oajestatea Vo 
pentru victorie? 

~apoleoll făcu uu gest. negativ eu ca;put Bin 
{'ă gesul a.cesta. era privitor Ia. victorie, d. de B. 
îşi luli libeTtatea de .a. adauga cu tl<ll: aer re8flc('tuO,! 
v~s('l că. nimic În lume n'ar trebui să-I impilul(",j 

j 

'un officin"tit de II. dejuna la. vremea. me90i. ~ 
- Oute dracului.... făcu de{)(lată Napoleoll (·U 1 

rare şj îi Întoarse sootele. 

Un zimbet de căintă, de regret. .şi de elltu\(i:t~ 
ivi pe .cbilll1] dlui de B.'\.Sset. care se Întorc("ll. Ia ,.,~ 
g<>nc>ra!i ru va..'ii alU'llecoşi. I 

I 

I , .. 

i 
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JI/IJlJ~" In atentia oomicultorilor J 
Ofer altoi de prunl basnled ca 
-8alkan,ka Carlea- (Regina bal
canului) ,i -KralJiea BOlnec (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2-3 
ani cu coroanl admirabili e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

pruni. Poama e foarte mare, escepţional de dulce ti 
foarte fU.toas!. Se coace spre sfâr,itul lui AUlust, 
ClAnd se poate fo1osi ca deesert, pentru Uicat, la fa
brkarea tui~1 fi a slilloviţulul. - Prunii mei.nu 
1U'f'1' de cAderea frunze/or, (Polystlgma rubrum) ca 
Il. reguli alte .oiuri la cari In mijlocul verii cade 
hnllt pric\nuind stricarea poamei. Acest loi a fost 
premiat tn diferite rinduri, cu premiul intii din par
.. guvernului. A fOlt premiat la expoziţia milenarA din 
Budapesta 1896 ,1 la expoziţia din Viena 1897 cu me
MIie de aur, la eXp<lliţia internatjonal~ din Paris 1900 
., medalie de argint ,i in fme la expollVa re.tpllcolarl 
~n BOinia ,1 Erţegovina tinutA la SaraJevo larll,1 cu. 
medalie de aur. - Pentru allitatea prunilor garantez. 

.ava. T. Kq.JdI6, 
mare proprietar în 8re~ka, BosnlL 

Omaszta Janos, 
fabricant de lămpi 

pentru trăsurI. 
Budapest: 

VIII. 6rlb-utc:a 20/a 

Primeşte comande 
de ori-ce lămpi pen
tnu trăsuri şi auto
mobile, - comande 
pentru galvanoplas-
ticl şi ori-ce repara-

tufi de branşe. 

- Iti 

I~~~~·~ Am onoare a aduce la cunoştinţa ; 
ono public, că mi-am aranjat în ~ 

Timişoara, Piata George Iri 4 ~ 
un modern ~ 

~!~~~~m~~~t~~l!:~~ I 

BAUMANN ARNOlD succesorul 
LĂHNI KAROLY, 

Cabrica.n:t de mobi'e. 
Alba·Iulia, Piaţa Szent Istyan Nr. IL 
Recomandl mobile pregltiite In atelierul 
sau din cel mai bun material, pentru 
dormitoare, sufragerii, locuinţe garson ,i 

birouri pe IAnga preţuri Ieftine. 

Cinc YOi8Şt. 

rachie curafă 
să se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
din Luto" 

care dispune de clzănărH mari pro· 
prii în Bănat şi Ardeal. 

•• E 

II IRING HENRICH 
fabricl de unelte pentru ciobotari 

. Ujpest, Lorincz·u. 50. 

,'""1 ... ..,-+ ;-'J' 
~~ ~ augurându-mi in schimb increde- ! 

rea In satisfacerea ori-cărei pre- I Recomandă pantojarilo, şi cwbo
tenţii a pacienţilor. - Cu stimă: i tarilor preeum şi pielarilor unelte 

Giitzl M6re, l' de branşe, calitate bună, preţuri 

~.. ~., 

dentist. moderate. - Comersanţilor se dă 
~ rabat - Catalog gratuit şi francat. 
~ t4=======ti1 "'~~.Jt!~f!!~~~~I!~al!J ~ 

MOTOARE ŞI LOCOMOBILE 
cu old brut, dela 4-100 H P. 

Motoarele mele patentate au regulator cen
ITal şi mechanism de aşezat cu mâna. -
In urma arderei regulate a oleliului, motoa
rele nu produc nici un miros neplăcut. -

Nu trebue curăţit des t 
Spese de functionare pe ori 11/2 fller . 

SuranJi Vikfor, 
Inglncr-rnechantc diplomat. 

BUdap •• t. YI., LAzAr-at,a 18 • 
(IndArAtul Operei.) 

Condiţiuni favorabile. Preturi ieftine. 
Intermediarii primesc recompensl. 

I • 
Pag. , 

.i================. 
Cel mal mare ma,ulo de blloărle I 

KatalJi JaDOS 
Tamssvar·GyarYăros, Kossuth Lajos·t6r 2. 
I,i recomandA In atenţia on. public din 
localitate şi provincie bogatul •• ortl. 
ment de blănlrle cu preturile cele mai 
convenabile. Arti
cole de fabricaţie 
proprie; mantale 
de blanA. blana 
de calatoria. -
manşoans, boala 
c li ci u II pentru 
domni şi doamne 
ultima mod! ,i 
lucrate cu gust. 
Preturi ieftine. -: 
Primeşte orice lucrări de blănlriepentru 
prefacere, elptuire, clptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 
Sumai marfl bună şi execuţie de I-u rang. 

B================. 
giuvaer~iu şi 

Mare asorliment In ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nicke1, in ceasuri de pirete. 
Oiuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
'n argint şi articole optice. In atelierul meu 
le reparează ca noul, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garanţă 

Preţuri solide I - Serviciu prompt I 

Cele mai CI· 
celente instru· . 
mente pentru 
saparea de 
fântâni arteziene ~~ ~:~~: 
Vârady, Lajos, 

fabrici de instrumente 
1-1 6dttJ.ez6vAsArhely, 

Nu trebuiesc anteprenori; domeniile, co
munele, singuraticli: singuri pot face si·' 

parea cu instrumentele mele. 
PrhnlucrAtor n:J.ijlocesc. 

Recomand ,i ma,lol pen
tru impletitul de a tr m ă. 

Catafog de preturi trimit gratis şi franca. 
Premiat la 6 expoziţii. 

I 

/ 
i 

-, 1'" 
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Ma,ini de cusut ,Singerc 
calitate buna, p'l"ntru femel 
CU lO fi" (kankahaj6s) tot 

~C=~i-. pentru femei 42 n" cen 
~ tralbobia 41 fi .. cu I cutii 

din oricar. soiu 15 fi, 
cu luntre eeufundltoar. 
(sQlyeszt6 karikahajol)-

" centralbobin firi sunet, 
artistic lucrate. un adevi· 

at de cor pentru casl cu 
05 fl .. precum ş.i biciclete IU 52 floreni, 
pe IAngi garantie de i ani - Hfereazi: 

KRAUSZ HENRIK, 
Budapest, IV., Veres Pălne·u. 40. 
Restnz.ltorUor le dau rabat. - Catalog 

la cerere trimit gralis şi franco. 

BANCA NATIONALA A ROMANIEI. 
=' '""""""_=-___ =,.,.".-=::;===:::::ocs::;:o:=====:=====--_~ ...... "'" =-=-.= = ~ 

SITUAŢIUNE SUMARA. 
unl. 1912. 

8 Ianuarie ;, Ianuarie 
'J 'ii?7JR%! 

16 8 7.~{ 119 877 '>5 Rezer.a melallcl au, • 1~7 7 Ut 0 47 } llJ 9 668 04,1 
9 4 5 49 608 000 , trate aur . el 958000 

81 3 :l0~ Argint şi diverse manete . • · · · 59' 88~ 
99 768 948 Portofoliu romb şi Itrlin . · · 150 SIO 443 

{ , Impr. pe efo publice. · · · 6939500 } 
13 199 8~o 18 786 127 • In cont curent. 6,~ 3so · · · 

119999'4 Efectele capitalului ioclal · · · · · 119526t4 
179943°7 Efectele fondului de rezervl . · · · · 17 636 517 
430162 ], , • amort. Imob. şi ma,in. de imprim. · '216621 

60 11 319 Imobl1e . · · · · · · · 6084858 

721 787 Mobilier şi maşini de Imprimerie · · · · 790 9~9 

16 920 Cheltuell de adminlstraţlune . · · · · 18424 .1f'~_A. 

JOHAN OENSTHALER 
109 24994S Depozite libere · · · · · · · 116 52979° 

18056 79\ Conturi de valori · · · · · · 23987975 
giuvaergta " duomlear, 54 0673'7 Conturi curente. ~. · · · · · · 70 421 S I ~ 

5'] 28094 2 
PASIV 

63,,61151,6 
- -

In Orăştie. S:Uszviros. 
Filia.IA in SzAez.ebe&. 

VAn zare de j u v aer e. de aur şi argint 
12oo0ooC' Capital 1:&000000 . · · · · · · · 3'°5736, 

,1 ceasornilte pe .. 
lingi garanţie şi .~ ~~. 
preturi moderate. • . , . '05/ 30 030 3r 9 fond de rezervA · · · · · · 

4376124 fondul amort. Imobill. mobil. şi ma,ln. imprim. · 468:1 522 

43822359 
II tac orice raparaturt . ~.; 
d, juvaere ,1 .:enor- ~. ~:)J.:l.'. :. 33401619° Bilete de banci In drculaţlune · · · , 

78 428 niCI de aUI. rep41de -a.""-'. .-1'11 
111 973 Dobinzi şi beneficII diverse • · · · 

116 52979° 
preei. ,1 Ieftin. - - ~/' b{~ 
Serviciu cou,tilDţioa. :. ~ f· ':'-' , 109 :149 945 Depozit de retras · · · · · · 32040016 

. ," i\.~n.~~.ii'fl·~~ i. 3 1 496 401 Conturi diverse, sold · · • · · · 
521 . 80 942 . ~··~~I~~ 

~ ~ •.•• t)' ~ * f:~..:tJ.ţl 

9Iij 
.~~1I~~!'I~~ • I 
. ----------------------------.------------------

Mare aaol"'timent de 

___ •• me şi blolclete .. ' 
de cea ma. buni fabricaţie precum ,i pirţile cODBtitutive ale 
• ,estora. Se primesc pelâogl garanţie ,i preţuri moderate tot· 
{elul de reparaturl d arme de orice loi, ma,ini de cusut, bici- ~ 
c1ete aumofoane, ma,ini de scris, precum ,i prefacere armelor ( 
ti orice lucrlri din acut lam. :Scniciu panotual ,i con,tiinpOi 

.~~~~~~~~~~. 

I , 

I 

LEVAY,OVORGV 
STRUNOAR 

SZEG ED ~ Piispok·ter 4. 
Prim~te spre efeptuire ,i reparare ttJtjellll de lu"ari 

ce aparţin acestei hralt1e, • precum: popice şi bile, do puri 
fi slăvini (pipe) pen tru buţi gherghefuri p. lucru de mână. 
articole p. furnători, camişur~ şpiţuri etc.; bile şi dacuri 
pentru biliard; domino. şah 
,i totfelul de d eco r a t ii. Ia 
mobile, etc., cuiere ş. a. . 

Comandele se efept~escl:, c:====~ 
prompt şi conştiinţios. ._' . II . 

63" 61 J ~(16 

Scomptul I)CIJa 
., DPlllnda 5

'
1.°/. 1 .~ - '-

Invenţie S c1'1_zaţion alA. 

Brevetat sub 
No 3956. 

Scutit prin 1ege 
sub No 141. 

In atenţia prăsitoriior de vite! 

ANTICOLUL e de ~~ :!~~~:;imltor COLICEI • 
Experienţa de doi ani la regimentul 1. de husari arată 
că în contra coli cei nu există un alt leac mai cu efect 
decât ANTICOLUL, deoarece în toate cazurile şi un prav 
ajunge ca să producă efectul aşteptat. La cai în cazurile 
cele mai grave e destul un prav, vindecare la 11\2 ore. 
La vite cornute 1 eventual 2 pravuri, vindecarea 1 oră 

In propriul interes comandă o Clltie, ca să o ai în caz tU 
lipsă, costă 4 coroane (2 pravari). 

Se poate comanda la: 

LABORATORUL ARTICOL 
Mayer Ignacz, med. veterinar şef reg. Braşov. 

Kalsel1. Ind Kiinlgi. 
HlI$areR-ReglmeRt lalsar •• t Certirica •• 

Subsemnatul aa. folosit pre~tul dlui Mayer 19nâcz. medie ve
. terinar de stat. Ia boala aşa numiti colici, atAt a cailor mici cât ,i 1, 

ai regimentului, cu un rezultat uimitor. pentru care, precum şi penn 
forma uşor de usat li recomand cu călduri orişicui. 

B r aş OV, 21 Aprilie 1896. 
, (L S.) . ss. Utlkt, colonel. 

e 
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"PA rRIA" 
ca.sA de econo:rnii, socleta:tle pe a.cţiuni in BlaJ . ... ____ la ... ______________ • ______ " ___ ._ .. 

Activa. Contul Bilanţ cu 31 Decemvrle 1911. Pattiva 

67656[86 
1 

Cassa În numărar _.- _ ....... 
~ . - - ~- -~ ..... - Capital societar -- ~- --- .. _- .. -*-- ..._ ... 550000 ---~-

Cambii ;00 ........ --- -'- -_o .. -- ~--- 3_351,028'- fond de rezervă .A .... _ - ... _-- 550000 --~-- ---- --.,. 
Cambii cu acop_ hipotecari -.*- 3tS2,S4S·- 3733876 - Fond special de rezervă . ___ 80000 --... -- -.... - ---- ... ---
Imprumuturi hipotecare 

"'.-~------

1024393 
I fond de pensiuni .... 0 .. _ 95225 -- .. ~ "'''-o. - ......... -~-- --~. - ... ~ ... - ... - ... -_ ... ---- 61 

Imprumuturi pe amanete (lombard) ---- ---- ---- 1'J3823 - Depuneri spre fructificart - -.-. ---- ------ 3454213 20 
Efecte .___ 0 __ ' 

~ .. -- ....... - -~-- ---.. 432,500'- Reescont ... -~ ... ~--- ~.., ... ~ --*- -~-- ........... --~~ --- 721892\-
Acţii dela diverse bănci .. -...... .-- - 67,500-- Depozite T ....... • --. - -<'- ~ -. ". ---- --_ .. ..... _- --- 1863557 
Efectele fondului de pensiuni ---- 95,225·61 595225

1

61 Creditori ---- -<--- --- ... -... - ---- ,;..- .. - --- ---- 47428 38 
Casele institutului 

. 
125945 - Dividendă neridicati 528 ---- ---- ---- ~~- - ----.- -

-~-- --- .. __ w ... ---- ... -... ---- Interese anticipate DebitorÎ: Cont-Curent, Giro şi Cheque, Spese de 
15747)30 ! 

--.- ..... '"'--- ---- ---- ~ --- --- 81985 -
proces şi protest .... . __ . .___ _ __ . ____ _ ... Profit curat __ ..• 

~ -_. --- ... .. - ... ---- T ___ -- 136759 01 

5736666!ZZ 1 5736666177 ,I-
l 

Debit Contul Profit şi Perdere. Credit 
- ~ . .--------. 

I ! Interese: 1 Interese: I 
pentru depuneri capitaJizate 

-~ -- 159,779'26 j după cambii .... 300,213'9l _._. 
...-~- 4--#_ ~ 

t pentru depuneri ridicate 4,118'26 I după imprumuturi hipotecare - 64,089'10 ... 
..... -... ...--- , 

de reescont I ---<.- ---- .. ---
Spese: 

salare .. __ ---- ---- -_ .. - ..... _ ..... 

maree de prezenţă ... __ .. ----
spese curente ---- - -----
porlo· poştal --- .. --- ---

Confribuţiune: 
directă ~~, . ~" __ E ........... -----
după interese de depuneri 

Competinţă de timbru ____ .. ~-~ 
- Profit curat ___ _ __ ._ .. '" --

-
1. Bt. Hodoşiu m. p. 

dlreetor .xeativ. 

--- ... 36,189'49 200087 01 după lombard ... ~ ..... 
- după efecte .. ~.- ... ~""'""'- ... 

20,430"- I Chirie ---
I 

- ... - ...... ---
--. 3,504-- Proviziune _ --... - ... _--
--- 4,544'45 

30110195 ! ---- 1,632'50 _. 
i 1 

, ! 1\ -~-- 24,563'33 
.. - 16,389"75 40953\08' ! 

-_.~--~~~ 

---- . -- ..... H_ ---... 242\64\ 
. . -- "'- ... ~ ---- 136759101 

1- -
4081521~ I 

,..~~_. 

B I a j, din şedinţa direcţiunii, ţinută la 5 Ianuarie 1912. 

Ioan Vltl,an m. p. 
rtvizor.experi .1 .Solidarităţii"o 

--
--~-

_.-
___ L 

-

---- 11,059'54 
---- 23,913'05 399275 67 

5330 ----- ...._-- ---- - -~ .. 

. --- .-_: -_ ... - ... ~ ..... 3547 02 

\ 

\ 
I 

408152169 

Victor Muntean In. p. 
,rina-contabil. 

. 
I 

-

r DIRECŢI UNEA: 
" Df. 1. Marcu m. p') prez. E. Blanu m. p., vÎCe-prez. 1. M. Moldovan m. p. S. P. Matei. m. p. St. Po,u m. p. 

i 

f 

1. F. N_,raţlu m. p. O. Bărbat m. p. Dr. Alex. Pop m. p. 1. Ma.i. m. p. 

S'a revAzut şi aflat În consonanţă cu cărţile purtate În ordine deplină. 

B 1 a jt la 5 Ianuarie 1912. 

COMITETUL DE SUPRAVEOHIARE: 

< ~ c.' Dom .. Rl. P't prez. Oavrll Pracup m. p. 

Telefbn Nr. a • .,.. 

Petrol Antal ~~~. Wonka Janos 
:l'abrlcA . d. pianc ceear <reeale 

TeD1csvar-J aZBefvarOIil, 
.tr.:S_lâgyi la. _ Ma.Sa..ln tu. Hunyac11.,.d: la. 

liftread: 

.... ~_~ ~- PIANE şi PIANINE 
deptuite _ In stilul cel lIIai modem fi 

'. execuţie promptA. 
Profa.rli " lnstructorii de muzid pri· 

mac favor cuvenit. 
Catalog"' ilustrat la dorinţi trimit era-

~~ tuit ,i porto franca. 

Ioan Fodor m. p. Dt. O. Prie m. p. Petru Unlar_n m. p. 

;< 

;, 

, " 
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tNCHBIA"I" LA 31 DE:CBMBRIE 1911. PA~IV 

!! 

< 
z 
l;> 
I=Q 
...... 

I MoneHi I ~~~I~t'- ___ o 

Casa I metalkă Trate aur ~~.~ 
t Bilete de Bancă .,., . __ _ 

Efecte predate Casei spre incasare 
Portofoliul român şi străin Centrala 

~ • Sucursale şi Agenţii 
Efecte publice ____ '"_ _,,_ ".. o". 

• fond de reservă sfatutar .___ __ .. 
J: • • amort. imobil. mobilier şi maşini 

Cupoane ___ _ ... ..__ _.. ,, __ 
Imprumuturi pe \ Centrala _." ._,_ ,." . __ , 
efecte publice 'Suc. şi Ag . _ _ __ o __ " "" 

,,_, 157,79977930 
538030'88 

61.366.717'75 219704527931 I 
!>6239220 - 285943747193 

- 678768506 
120508719 89 
40010018 ~1161418738'07 

11952624 -
17636577 68 

1-

2502700 -

421662158 
24736305 

5055100 - 75578001-
-_._~. ~._-- - I 

Imprumuturi pe efecle publice fn ct. crt. Centrala, Sucursale şi Agenţii 6444284! 19 
Imobile .- - -... _. __ .. ,._. ,_" ___ , o.,. .... 6084858!13 
Mobilier şi maşini de imprimerie '--- ---- ,,-- ... 790929156 
Dobânzi datorate la imprumuturi pe efecte publice __ 147702\22 
Depozite libere " 1169086861-
Compi. de valori -~._ 0'0' _. 1750373061 

» curente 67065075156 
» diverse , __ o 59178896 45 

1---- - 769885320170 

Guvernator; ANTON CARP. 

tapital --,- --, ,_.. ___ .'._ __, _ ! - 12000000[-
.tf.ond de reservl -,-, "" ,,_ __" ___ , ____ !- 32057360 26 
',. • amortis. imobil. mobilier ~i maşini __ " !- 468252206i 

Bilete emise de Banci _-o ,-_o _'r' - __ , ,,__ - 50959711 O _ 
Bonuri de Casl --,-", ,... 25OO400!-
Ree~cornptul semestrului viitor 1123533171 
Deeposite de retras , 1169086861-
Compturi diveue .. -. ..-- "" 1- ~l~!~TQ~I~~ 

, I 
I 1 

I I I 

t 
Director: Oo:rneliu Ciopanu. 

Prc»fitspiPE!trcletr4et t:ti 
~ 

.1 DI:;;SIT INCHBlIA'X"' LA.. al DECEMBRIE 1911. CRI.~Drr r,,--,-= 

~ 

N -
co 
~ 

Sahriile personalului de Administraţie ,,__ __.' , ___ 
» • de imprimerie ,_,. _,,_ ,,__ __ __ 

Cheltuieli de admini;tr., impmite J Centrala ,,_. 
Către 5tat, şi dif. taxe şi indem. 1 Sucursale şi Ag , __ o 

Cheltuieli de impril1lerie __ .. ____ ,,_. .._ __.. ,,,_ 
Fondul amortislrilor imobilelor '''' _,,, _.__ .,._ _ __ 

• > mobilierului şi ma,in. de imprimerie 
luminat şi incAlzit ,___ ".. .,,, 
Drt'!pturi de presen11 ... 0_ _ ___o 
Material pentru fabricarea biletelor 

• > imprimerIe 
Efecte in suferlntl ____ _ __ _ 

509162-75 
144.769'60 

Beneficiu net, lei 6,810.56142 aparţinind! 
fond de rezervă. Partea rezervei de 20°10 as/Iei 0,090.561'42 
Restul de lei 4,872 4"0'14 se va distribui: 
20 % Minist. de finante. P . .utea cuv. Statului din beneficiu __ _ 
7 % Tantiemele consll. de administraţie şi censori _.,. 0' __ 

1 °10 Casei de pensII ,1 ajutor a funcţionarilor Băncii '''' ,_. 
Dividend { 1. dividend de Iei 50 de act. Iei __ 0. ___ • 1,200.000'-
pe 1911 II. , • ~ 126 • • » .___ 3,024000'-

Olvidend Integral leil76 de acţiune. 
De raportat pe anul viitor __ " __ " __ ._ 

Guvernator: .ANTON OARP. 
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Soldul semestrului ,___ ~__ ____ ____ _ __ , 
DobânzI şi beneficii diverse __ 0__ b". ".. ___ _ 

Trate şi remise şi diverse operatiuni cu strlinlfatea 
Venitul efectelor publice __ o. _'" __ " .___ ___ __.. .." ___ o 
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2997241160 
2627077 61 

292869 -
------...,I----~._._-,~, 

Director: COP1l61iu Ciopanu. 
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