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Gazetarii ia politica 
noastră. 

;.! 1P 

izvor do indrumare naţiona.lă.. Altf(\l ce 
forţ.ă putem să reprezent.ăm noi În "viaţa 
politică a mo-narhiei noastrl', ce forţă com· 
bativA putem .'!iA opunem noi atacurilor 

Arad, 1 Februarie. sist.e-matice ale ~tatului unguresc? 
Cons('cinţa aceast..a. ·a.b6olut logică ţ-a 

'In cursul hărţuielilor şi discuţiilor din fi trebuit.8ă o tragă QbB(lrvatorul nostru, 
urmă, observat,orul obiectiv al (Js,.'nroltăni ma.i aIN dupA c.e în coloam~le noa.str(\, un 
\ieţii n01.lstre publice, a putut să facă o an intreg şi mai bine, s'a. arătat. p€ larg şi 
muIţin~ d~ _8tu~ii fO~~.'jit{)are m~i ales in fără cmţa.re, dar cu atât, lUai mult folos, 
domemul 191E:'nel polItice. A putut f'lA Be, cine sunt actualii couducMori ai neamului 
convingă, încă odată mai .mult. cât de rău! n08tru. . 
se poate vindoea rana unui popor care, ne~ I . c • 

având alt-c~va ?e .luc~, şi~a creiat vr'o ~ Acum n~ c~rcet.:ml da,că or~alllzarea 
câteva "chlpun clOphto", le-a aşezat in acealSta a pa~l:lulUl llO.~tlU naţl~na~ .. so 
ji1ţuride ".conducători" a'a .i!nc.hinat lor poate înfăptUI l'I~dat!l. ŞI după pnnClpnle 
după principiul evungelk ~ "crede _ şi nu COlloj)~ute de nOI. 'oml. 'Să trată~ însă, 
cercet.a·', uitând că ace(iStă dogmă nu 80 in J~atură cu oonsta.t.ănle ~e mal sus, o 
poate aplica: dooât '6uptemei puteri nein- Ch~f-l~l{) car~ p[oocupă de multă ~rome 
ţelese,. care est.a- Dumu(>zeu, uîtândcă po- opml~ publIcă, româneaac.ă. E chesha glt
litica unuinenm e~t.e şi nu poate fi altceva z('t.anlor noştn. . 
decât. perfecta acumulare a tuturor aner· Intr'adovi1r, nu cre.dcm să exi-ste între 
giilor lui. Obscn~at.()rul obiectiv şi inţel~ noi ot.agmă mai batjocurită, mai expusă 
gător îşi "'"6 fiput.uli da soama in vremurile dispreţului public, în YWIl1pa din unnă, 
djn urmă că nu (\Sta o gt·e.şaIă şi totodată decât cea a gazotarilor no~t.ri. Toţi Ian!a· 
un păcat mai mare, decât ,9ă se la-8o În- ronii curi nu pot cobori pe hârtie nici două 
treagă răspund(\rea şi puterea executiYă yorbo, t.oţi magnificÎClnţii no~tri, toat.o ilua· 
în politicu naţiQuală, unei mâni de oameni, trităţ.ile, au t-ăbărât a;supra lor aoopBrin
chiar şi in cazul câ.nd aceşti ollmeni sunt du-i de insult.e. Li-s'a tăgă-duit oric..e dn~pt 
nişte indhidualităţi puternice, spornic-o la do am~'3tec Jn viaţ.a nOClstră' publică., pen
muncă şi pline -do un df\sinterooat zel na- trucii nu se poat-e {Rea politică decât dacă 
ţ,ana1 .~'. ~('(le·a('e nu est-e cazulnoshu.. Nu, ('şti st.ăpânuI unei moşii de nu ştim câte 
!'şi va fi zis ori şi care român gânditor, nouă sute do jngăm cata-strale, ca Şeful Cu
ne trebuie o organizare o, vieţii noa·st.re t.arCl. Au. fost trl1t,ati ca l1işt.e :oamoni im<r 
politico,: pe unnele căreia. aşa zişii con- raIi, cari, dacă, ar scouta cineva o gazef,ă 
ducMori să nu fie alk<:va decât o expresie la Hu.şi, .şi-i plătf'şte mai bine, ei nu·şi fac 
int.elig€nt.ă a muncii noastre colective şi nici un scrupul din convingerile lor, (vni 
da.c.ă pot, prin energia lor int.electuaIă, un "Românul" de ieri!) au fost consideraţi 

In ziui da Sfint' IliB-
Th3 R.adu S. DragtU~L 

-Voi '{lX ştjţi dt-In ruine flăd.): sfântul d('\ azi, 
nu dă iert.are nimănuia; el, unde vooe nedrept.ato 
1 () g h e ~ t e fără m:Î!ln I grăi sfRtoo moş Gogonea, 
IDu1t.imd de oameni şi <le f{'mei din juru-j, adu
naţi în răspuntif\, - pc ~fl'ro al o b(}teZîl.B8 d-e 
multă vrome~fi'iră8ă iap!l deOS<'biN'", fI ii c in. 

- Una şi hună iltit>, mÎtnca-i~ ochii; aă dOIl 

in ăl cu vina {Ii să miil1gruc [pă'I milootiv, 
Şi 'Puind <l<'hH în pilmÎmt, lume a-l unuă, pri

vind în joo, ea şi {'!ind ar fi fă<'1lt () flLptă maro Ul'

mfirinQu-Î m"ăril~ hri GogQuoa. 
Pe m~ul. ac-oota, de cimd îlşti(l satul tot eu 

gra'a galla. de-a da sfaturi l'a pomenit. Faţli lui e 
hrăzdată in lung ~i lat de grijilo şi nooarurile in
timpilliarte în viată; ilir ochii d'uşi în fUJldul eapu
hl'i ca dOllă .nuci şi <lare .inc.ep tlă li('llr~a«!că lUai 
abitir <'la jnrutt-!--ul :când. arde de cât~o iaipttă 1"Oa, 
- şi mai mult. ii da feţ.ei Q.infăt·i:şare de om în
ţclept. 

In riua aooailtu, ~ătenii, au ('.ăutat ~11 dea {)('.hii 
~l el, ca să-I întreoo: să mt.',argă la strirumJ bU("lar 

t!(>lor de P<l <'iimp Clun aru.s€OO dorinţă arendaşul, 
~au să nu meargă) ... 

EI, acum, curo Se \'oo~ inc:onjurat de I})Opor, 
da. sfatul'i,i 'n dr-capta 'Şi 'n 'fltâng!al: 

- J)ăvl'oţ.l să vă arzăbuc.at.e mundt.e o ,a.rli, 
duceţ.Î·vă; <10 nu, hlaţj drumu ăla care 00 ridi('ă 
in marginf'a satuJui printre pJut.e. - Şi arătă cu 
oehiul 8tângtb~i~ <,.aM ~Ji e~ arde in rwă
J'litol f.'<l4U'tll ni . 

- Am lua noi dmIDnf şi &j-nt~i bi-serici. moş 
Gogon<>.a, ri'i~punse un sut(>an pipernieit da muncă 
eu faţa Iru pt il; dar no 8t.ridLm (,,"U arrnda~u1. 

Mi.1ţml, dt) du.tll a('('a~ta 00 mută din piciorul 
drept in ('('1 stâng. şi măsurînd pc om din creştet 
până 'n t/ll;pi şi din tălpi :ponă 'n creştet., tlţla de
pauânclu-J <"Il privirea, ră&pUJl8(l mai mult pentru 
cBi din jurul lui: 

- Ad{'('/1' ţie d(j cine ţi--o irid mai mult: de 
Panaite ori de ăl d(\ atl~? 0u du", ţi.oe fl-kii sit nu 
te strici: ('1] murit-or1l1 ori cu nc;muritorol? Ai? 
- Şi ,-ă,zâ,nG <'il omul nu mai 8(X)ut.e un ~lvâ.nt, i-şi 
rf'jX)tă din D{)U povaţa.luivoohe: 

- V'am tlpUS: de -neţi să vă. ard bucate mlln
cite o v~ă, duooţi-vă; de nu, - ~ iar î~i !ail"\Uloă 
O{'hii lWf'e bisorkă, oa -o t-E'rm;'Dal'e a aiatului. 

Numli.rlll oarn<,nilor tot mai mult oreştea in 
răepânt.ia druruu:rilo!' din mijlocul satului,veniţ.i 
s'auză efaturil~ lui mo, Gogonca, .' ." 

8fiintu Ilie venise cu o .zi frumoosil: wrul l«l 

întindea pe d(\a'9upra satului ~() pitnlill ~nă.lb:iti1 
de <'Urînd; iar soa:rde, \'ăIAtoroo pe ml8 oa 'Un om 
Bomnor08, ale ·eilruiru.zt', neavimd unde să şi-le 
opreasc.ă l){) pământ ţii-le inlliP'U:su-a ("U furie pe ar 
ooŢ)eri~uTile de fit'r. alo (>J:\.Selorj <:ari, cum or8u a· 
ş-ezate intr'o vale, :;omă:uau eu nişte c·u,ptoare ill
cinse. Uliţ()}.o Mtllhri 1l(I. ocHhn€'OO şi 61(1 lnt.mzlÎn
du-ee şt'rpulte printre garduri: de pl'in curţi. nu 
ioşca nici o {)urută, nid o .... ită, Şi cum t.Q{';E>ol'€'l8i Ma
r;JfmeR JX":'w t'Oţ. vorbele lui moş Gogonea. spuBe 
d(\!a inimă, ('11 tA.r~, 't\'(l auzeau până d"'part.(). 

- Să vedeţi, rehlii el. scArrpinlÎlldll~e dtlp~ 
l:'{'oafă ~ti ţii dnd a~~l() aT fi iZY()1·ul fUl1intirilor_ 
- S~ yedoţi 1 - mai zise odat-Il t'l8J lumoa 8ă fie 
ma.i M.\ 11lnre ami'trt.f'. ~~ Tot Il{Ia.. odat~ o fml1«iE\ 
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ca nişto slugi, pentrucă. mă. rog, şi ei suut 
plătiţi pentnl munoa lor amarâ. - e ade
vărat. că mai slab d-e.cât cutaro Sf>crt>tar 
cOll..'iir:ltorial ghiftuit c u "adau8uri perso~ 
na.IB" şi două drepturi la I)fffisiEl - au fost 
df>.claraţi inculţi pentru eă n'au nu ştim ce 
diplome caraghioGfiO ciB "doctori", de-şi 
numai ei ştiu cât trc·buio să munc-ească 
până ţesală. trei rânduri n~ghio[too alp CU~ 
tarui fruntaş. 

Tou.to ac{)stt~, pentru ce? ~ se va in
treba. orice 0Ilil care ştio să apre,cie;w va-
10Hr(la unui gazE't.ar. 

Pf>ntru ce? Iată lămurim noi. 
GJaz€>Lăria noastră pâll~ in ZI-

lele din urmă., şi în parte şi a
cum, nu ~i-a putut inchipui un alt 
rol decât al un€]i flaşnew: să ţiuie mai ta
re când no loveau guverno]e ungure.şti şi 
,,,ă o aducă in stridElnte note răsuflat.e, 
când era vorba de manH&stărilB vieţii ro
mânoşti toţi gsx(\tarii noştri croc\ea u că 

au [(tcut un mafe serviciu cauzei noastre 
dacă au gA.,sii: un epitet nou pent.ru cutare 
politician ung'ur şi-şi făceau o dat.orio din 
umfla.rpa tuturor oVBnime.nt·elor vi(~tii noa· 
st.ro. "C-onte.lo negru", .,marele oveniment 
cultural din Şuntunlg", "ilust.rul şi dis
~tli'Dsul nostru bărbat p'Olit:ic pr. Prost.o
veanu" W.c. etc. erau cU"'Înt.EI din dicţio
narul zilnic al ga.zet-ăriei noastre, Nu a fOdt 
om 10 noi eaTe 811 nu-.<;i fi primit, chiar şi 
pent.ru C011 mai neînsemnată faptă a lui. 
un straşnic cuvânt de laudă la gazetă. Nu 
a fost diletant care să fi jucat in "Ruga 
dDla Chis'1'1BU" şi să nu fi fost proelamat. 
cu o ridk.olă lip8ă de conştiinţă. mare, sau 
cel puţin. talent a li,istic , intocmai pe cum 

de aici din Silt, nu, zor \'Î ror {'-il să-şi lege grîul 
in tiau df..l ("are v{)rbim. Oamenii ii ZklNă: 

- Fă fem"ie, nu (l lucru ('uroIt să h1C'rozi azi. 
- Da M d~ t.'OJo, ~a araă 'Suri: 

- Pt'ti, n'() fill'auz:i vorb!_.- Şi n'apudi şă 
impN-€("hore doi snopi, şi hop! (ploaia. Incepu 8ă 
curgă <-..\ eu FăI(\tlta. Acu. n(>:("Urlltul eând auzi 
trRsninJ, undo ild fllgă? - dnpă f01nt'i(!, Şi t.'1lID 
Sfîi.nt·ul lli1:> 8e ţiuf'!l <lupii oI. p!a5 cu pad, odată 
t~ni din bieiul d{'flt.'C; ţii atunci, \'.eruJ ~ di},-!
p1câ î.n dOllă-e3 un ;r('~ne, fă,...und }()c săg<>ţ€l, 
caro, omorînd JXl ~a t, euk~ 1 a J)â.mân t şi pe ' 
feID('ill nO&~tm. 

Cei din jurul hti mOţ! G{'go-uon i~i ~"11ipară in 
f!6.n, fAcfmdu-ş.i cru~: 

- PtiuL,; P1e1 drR.("(l1... 
- V {\~, l.<:-l zÎ6er-N unii (>ti grijii; voi zi~ţ>.aţ-i 

d mt..rgeln ati la dQc~! Doamne fere:şt~! - f~
MIră, milrinduirl ('Ml<.'CQ. 

Oa.menii, ~ urmlf, prin."6rli a pri...-i fl.>e m{)ş· 
noag <"lI o p-rh'ire d0Titoare d(1 a-l mai auzi ~. 
,Mina <'>6V8, EI, înţ('j~âudu-l(' gânclul. 50 >lălt.fl 
in mint~: 

- Â~, multe s'au m.11Î lutâmplat li zÎ1.1a <lfâll~ 
tullli de azi; ~d: 'Stăm şi 58 "'punem, n'am mai ter
mina vreme inddungatt'l. Şi {'und dădu l:Iii,,;'1 În
('{Oapl1 o tpon>stiT(\, dopotul hi!i-t'ri1X'i prinde H. S(' 

tÎm~1li in vl'iz<1uh, jalni<',chNllA-nd pe credin(·.ioşi 
la €.lnjbă, 1110nl ('·are Hi<':u ŢlQ 'UI\.('heîiş Ba 00 hoti!'
niS<.~il :. 
~ IIJ:l!1 'i1ă It' lă!<ilm Po,,(\~tiJe j hai ac(,Io, unde 

ne {'chp.amiL lnzadar: oal)wnii aşteptau ne1"ălxlă~ 
tori ~ă HllZă 00 tl.Y('a ll1{)ţ\ul do SPU,q, Şi >Îi.zfmd {'tinl 

stau lU(~Mlril{'. Go~onQa in{':ru{'i~ă mîmile în {'hi 
mir, ('~N'('\tli .tHJ'{'R (~tl ochi-i spA1ă<'itj. ~i: 
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nu a fost cineva să vorbească la un ban
ch8t şi să nu fi primit supremul calificativ 
de orator. Iar cât priv~te viaţa politică 
propriu zisă, o mică adunare cu slabe dis
cursuri de ocazie, trebuia să fie prezentată 
ca o zi itltorică unde s'a remarcat ivirea 
unui nou ]uce.afăr pe orizontul intunecat 
al politicei noast.re~ iar nelucrarea. dela 
cârmă să fif' caracterizată ca o straşnică 
adivitat€.a. unor bfirbaţi fenomenali. cari 
ziaua şi noaptea gfu1df'.8c şi lucroază, jer
findu-se c.C! nişte eroi, pentrunaţiunea ro
mâlleascâ din rngaria şi Transilvania. 

Dacă so găsea. cineva. să protM~ 
teze impotriva. ace~t.()r păgubit.oare misti
ficări, hse răspundea cu o înţelepciune 
groza vă: X u 8(1 poate, trebuie ~ă Încura· 
.1('111 lumea!,.. 

In chipul acoota, prin Q J8tfEll de gă
zetărie am ajuns în halul in care ne aflăm 
a'1'ltazi, când nu mai put.em birui cu rt)st a· 
bilin.'i1 valorilor, când trebuie să purtiim 
un CninCtl'H răsboi ca să puteru dOH~di lu
mii ridicolul "yo-rbelor mari." 

NoroC', însă, că a 8DSit şi vremoa a
ceat;ta. Cine a adus'o? Tot gazetarii. Ei, 
strânşi în jurul. acestui ziar, sprijiniţi de 
~i mai aleşi .scriitori ai neamului, înţele
g<lnclu-şi in sfârşit dat.oria, s'au hotărât să 
aducă cursul vieţii noastre în ah-ia lui a
devărată. f'Dnyinşi de înalt.a lor chemare în 
\-iaţa noastră. politică, ei s'au hotărît să
fie de aici Înc-olo numai ceia ce pot şi tro· 
f:luio sa fie: Ch'Jtaşi ncinduploc.aţi ai adevă· 
rului. 

Ei -cari până acum au avut Wl rol atât 
de trist, se simt îndemnaţi să-şi recalme 
drepturile lor în c6nducert~a neamului no
stru, nu o conducere cu şefiii şi onoruri, 
deşi aceasta e -obicinuită. la popoarele cul
te, unde un gazetar ca George Clemen
ceau a putut ajunge unul dintre şefii po· 
litici ai Franţei, ci una spirituală pe care 
sunt În tIn. pc sA o- cearlL 

Hotlirâţi să cunne fără nici o rezervl1. 
cu cultul Îpnrboliamului de până, acum, 
pi au pornit ră.sb-oi împotriva idolilor pe· 

- Ş'apoi ;111 m.I3.:i şt1ţi una: în ziua sfântului 
Bio, când aţi nxlea vre· o casă sau niscaiva bucate. 
<trzând, să nu aruncaţi pe cineva uu să credeţi 
dl e pus de miină de om i Doamne fereşte I Stă!
pânii caB~)lor sau I!ILÎ bueatelor are el vr'un pă.cli,t, 
- !;Ii un Rl;mÎin ii luă vorba din gură, 1D()Şului; 

- Ş'atunci îl ajunge. 
Apoi, aăt(>nii, în frunte eu Gogouea, p<mliril: 

i;pre biserică. 
Dinspre capul satului, venea înotând prin praf> 

un <>ID c!'ilaI"('. Apropiindu--se mai bine, oamenii 
il cuno'3cură: era isprăvnicelul. Cum aju~ oa". 

menii, dete de două {)ri târC'Oale, călare, mulţimei 
şi ră~ni: 

- Da bine mă ăştia, aici e griul de cârat 1 
Aid faoeţi voi daca? - Oamenii nu răspunilerl(, 
Uld.ndu-se unul Ţl(l altul, ceea oe făcu pe isprăv. 
lli0Cl să întrebe <lin nou: 

-Ai 1 nu răspundeţi 1 
- Da răflvundem, sări Gogonea; riapundem: 

azi nu e ziua .omului, ('i a Domnului. 
- Moş Gogonea, fl'icu curtaşul arendaşului, în 

vreme ~ calul frământa {Yt'aful; - dumnoa.ta aă-ţi 
vezi de treaba dumnitale j nici nu te-am poftit la 
V'OTbă, niei nimic; Vezi, c'o mai V.rut boierul d te 
dea jlloocăţii tot rpentru o afacere de 1l8tea, fiind 
dta să-ti vezi de treburile dumnitale, ~'. serie la 
lege. Gogonea-i opri sfaturile pe ~are duta sl( 
şi-le spue într'un ton ooeresc, ca lJa curte, cu: 

- BO€rule, intQarce spatele: pă unde ai venit 
p'acol{) să te întorci. . 

- Se 'ntelege, Întări un sll:t€an, sooţându-,i 
pălăria de \~ o<:hi. 

lntr~bând incă odată şi văzând d oamenii nu 
'vor d meargă la lu~ru, dete pmtew calului şi Si 

• 
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cari ei i-au fă-cut, dovedind prin aceasta nu 
o inconsecvenţă lipsită de moralit.ate, ci o 
bârbăţie în faţa căreia trebuie să se plece 
ori şi cine. Gazet.arii nOţltri, convinşi de a
devărurile ,schiţate la începutul acestui ar· 
ticol, le-au propagat şi ... de aici toate in
sultele şi batjocurile aruncate asupra. 
Cum, va zice cutare fruntaş plin de golă
tatoa lui, un gazetar să îndrumeze viaţ.a 
noastră? Păi, ăla trebuie să. mă laude la 
gazetă! AiŞa ar fi dacă nu s'ar fi schimbat 
vremurile şi dacă gazetarul, de aici încolo, 
nu va trebui să fie un om menit să aibă, 
după cuviinţă, un rol hotArător in viaţa 
no" ştr~ politică. 

P1'1lcipele României la Sofia. Prin~ipele mo· 
ştenitor al României, e.are va reprezinta la Sof;a 
cu prilejul declarării majoratului principelui Do
riş, Curtea din Bu~reţlti, a plecat din Bucure~ti 
Ma:rţi seara, ou trenul de VârciOO'Ovft. 

Miercuri la amiazi a sosit la Budapesta. Masa 
a luat-<> la con~mlatul român. Seara, 1a orele 10, 
a plecat cu u:n tren apooial la Sofia. 

• 
Tratatrvele de împ~are intre guvern 41 opoziţie. 

Din Budapest.a se anunţă că ministrul-pre
şodint.e Contele Jihucn-If edervary va re
lua mânc, Vineri, firul tratativelor cu opo
ziţia, fllcând o vizită lui Kossuth. Minis
t.rul-preşooint€ va \izit.a şi pe !usth, H oUd 
Lajos şi contele Batthycinyi, pentru a afla 
şi părerile lor cu prh.ire la împăcare. 

In culoarele Camerei au avut loc eri 
consfăt.uiri intime între contele A ndrassy, 
Apponyi şi ministrul de culte Zichy pe 
dooparte, şi intre Justh, Holl6, Batthydnyi 
şi Polcmyi de ată parte. 

In cercurile politioo guvernamentale 
se afirmă. că ministrul-preşedinte va face 
opoziţiei următoarele propoziţii: 

Articolul de lege XVIII din 1888 eă ee modi
fice in Betl&ul că rezerva specială (p6tta.rtalekoaok) 
pot fi reţinuţi în 8e'l'viciu numai în cazul dacă vo· 
tarea oontingentului M recruţi ee irupiedeeă in 
mod rneşt~ugit. 

Artioolul 3 din 'l'eformele militare, OII.m esw 
redactat in spirit trialiatic, se omite. 

!!5E. 

pierou în praful ce se ridid nori în u.rtnl8. lui. A
rendaşul îi ieşi în cale: 

- Ce-ai făcut bre i -- Iael( boemle oo-am fikut, şÎ apucă să-i apuc 
îndpătinarea lui Gogonea şi a oamenilor. PaOOoite 
înegri, crişni din dinţi şi fă<,ându-i vânt se în
cruntă la el; 

- Nu ştii să vorbeşti cu oamenii şi !pace. Pe 
urmă, la Jl'C'run~a lui, 1le ţfUscră esii la trăsură cu 
care pled în eăutla!rea clăcaţ;i!or. 

La o ootitură, tr~~a, întâlni oonvoiul de oa· 
meni şi Panaite .sărind din ea, îi întimpină: 

- C-e oamenilor, vi-a'a făcut de ~ap 1 Nu vă 
mai pla~ ochii mei, vl-a'a urit cu mine ... oo-aveţi 1 

- T.oo.w ne plac ooierule: şi ochii dumitale 
şi totu, JlUIDai un luel'U nu: nu ~ l~i 8ărhă~ 
riIe. 
~ Care eşti ale mă 1 in.trebl( arendaşul cău

tând cu ochii în mulţime. 
- Iad eu, boeruIe, Gogonea, sătean de baş

tinli din l~t sat. - Şi privindu-.se în ochi amân
doi, îi mai zise ind odată: lui Po8l11aite: 

- Toate ne rplac, boemIe, numai lucru Mta, 
D'll ••• Şi mă faci cât-<> <lată aă caz pă gânduri, fiind
că nu 'nteleg: eu ~tiu de mi~ copil,el( Grecii, fac 
biserid, ajutll pe săraci, eu' alte cuvinte 6unt mi
looti\'iL... Del - PaIllilcite dădu să 'Se apere: 

- Da 00 ziei dta, m~ Gogoneo, când o veni o 
ploaie şl-..o găsi griul vraişte, pe mi rişti 1 Ori 1 

- Zic bine, răspu.n.~ poşnai~ moşul. Bucatele 
nu se strică eu una cu două. Ş'BlP'Oi e 'n v()ia DOlll
nului: el dă, el ia. 

Arendaţlul, gândind că ziua trece ti treaba stă 
pe loc, ee întoal"SQ citră oei tineri; 

2 Februarie n lQl~ -
Guvernul retrage proiectul de lege despre co

dul penal militar. 
Chestiunea embleanei ,i a drapelelor 96 va re

zolvi îndată după votarea. reformelor milit.are IDO-

dificate. I t1i\j 
După vacanţele de vară ale parlamentului -"' 

inainte de bugetul anului 1913 - guvernul t'<l 

prezinta Camerei poie,elul de lege despre refor
ma electorală, având ca bază egalitatea, Proie" .. 
tuZ acesta va aCQrda drept electoral la 2.200.000 
de cetăţeni şi prevede pentru oraşe cu mai mt.lt 
de, 80.(j()() laeuitori - votare secretă. 

(;ercurile opoziţioniste nu sunt mulţu
mite cu aC'{lste concesii. In ce priveşt.e re
fon-na electorală dificultează mai ales câ 
vot.are .seretă va avea loc numai in 4 oraşe, 
fiindcă numai patru oraşe din Ungaria au 
mai mult de 80.000 de locuitori (Budapes
ta, Seghedin, Saba-dka şi Dobriţin.) 

• 
Schimbare in diplomaţia germană. "Berli

n-er Tagcblatt" află dirn Londra: In diplomaţia 
germană .-ge va produce în ~urînd o schimbare seu
z.aţi{)llală, OOIre va oontribui ltll ameli()rarea reia
ţiunilor dintre Germania ~i altă mare putere. 

Ziarul adaogă la aooa.stă ştire că nu poaate Îi 
vorba decât de demisia ramba.sooorului german 
Wolff·Metrternich din Londra, anU1lţ.ată ş.i dţl&. 
minţită în .repcţite rînduri . 

• 
Noua dare suplementarl in Bihor. In şedinţa 

de ieri a Camerei deputaţilor s'a. discutat şi cere
rea oomtt.atului Bihor, prin 30re Qoost comitat eere 
încuviinţarea Camerei .să ridice darea suplimon
tarli cu 9 procente. 

Doi dintre doputaţii opoziţionişti 'au combă· 
tut oororea, arMâ'nd (,Al Bihorul este oomitatul cel 
mrai sihac din ţ,ară. Loouitorii gem sub pOV!l1'8 

multor dări d€ etat şi comunale, aşa încât nu sunt 
în stra.re nioi să'şi clădeaooă şcoli. Aproape 25.000 
de copii nu pot umbla nici azi la şcoală, fiindca 
nu 8'unt şcoli. Sunt comune în cari datea supli
mentară e de 300 JYI'OC6nte. Poporul de jos e lipsit 
de plUnânt, care este proprieta.tea exclw.ivă a u
torva mari proprietari. 

Miniatrul de comerţ BeOthy Laez16 a lua.t in~ 
apărarea oomitatului .său şi majoo-itatea 8 votMi .,..... -
încuviinţarea ... 

• 
Şedinta Camerei. După votJ3.rea, în .. treia 00-

tire, a citorva proiecte de lQgi de interes parti. 
culaT, camera a intra.t în rezolvirea petiţiilor Il

dresa<te oam~rei. 
Rezolvirea lor g'l/l făcut in mod trumar. In doul 

ore s'au "re7Âllvit" ap'roape 2000 de petiţii, trecân
d U-88 peste ele la ordiillea zilei. 

- Oare din voi, flădi, merge cu buoatele păn'" 
la prinz? 

- Toţi, cocon~ule ... - răsp1lneeră ei, dând 
uitărei toate ~faturile blHrîneşti. Şi atund, tri-
81lra porni la 'Paş, spre tll.rină, printr'o uliţă a sa
tului care dUoC€a drqpt în luncă. F1ăcilii, unul după 
altul o urmară, în vremea in care ceilalţi oameni, 
cu inima atrînsă, ae îndrept ară spre biserică. 

Ar,i~a. soarelui, răscru~a frunzele porumbu
lui, lLsd1 celelalte ierburi şi Înfierbând. pulberea 
de pe drum, ca şi când ar fi ars neoontenit, pl
mântuI pe dedesubt. Vântul, care, cu toate oi ve
nea dinspre :prundul gârlei, se întindea p.rin văz· 
duh, pierzându-se in zare, tot aducător de căldurl. 
N ici pasărea c€>rulni, ciodir]~a, nu mai inoet'oa eă 
se ridice dela pământ în aerul năclăit. Şi În toro
peala aceasta, flăcăii 6€ înşirară pe miTişti, in{l&' 
pând unii a strînge grîul în snopi, iar al tii $-1 ri· 
di~a clăi. Câm,pia, a cărui podoabă o doboiri~ la 
p~mânt, secerea, seamănă cu o mamă, căreia nu 
i-a răma;s decât să plângă in urma pierderei oOoa
rclor ei. Pe întinsu-i, ochiul nu întâlnea altoeva 
decât două culori: una, neagră-verde - pc'l"Um
burile - iar alta arămie, - grînele ~ miriştele, 
- cari, cum ;se întindeau :pe lângă osle dintâi, pl
r03111 nişte şosele înecate de praf. 

Şi în vreme ee flăcăii se luptă cu sn-owii ca 
nişte duşmani, Panaite îşi plimbă privirea fericit 
şi vesel pe rodul câmpului. 

Nu va fi ţinând moşia lui rpânli la lJloalele oe
rului cum vrea ochhll să înşele, dar el Iad eă 
crcnolf că aşa ~te. Dar, oeo<]ată ochiul întâlneşte 
turla bisericei, ce se ridică din vale, ca o mamă 
a tuturor împrejurimilor, ceea ce face eă creadă 
ori cine, el acolo e sat; şi, Panaite 6~ lu.crnJ).tI 



2 P'ebruarfe n. 1912 

Valurile unui bal "trialist". 
. Mânată do o impuL~iv~ dragosh1 de 
neam st,udenţimea croată din Viena a ho
tărât zilele t.recute să organizez.e un bal. 
care - rupând eu t,radiţia balurilor din 
trecut ~ să aibă de duta asca şi un carac
ter polit.ic superior, simbolizând prin chi
pul cum s'au desemnat patronii lui ideea 
unirii tut.uror Slavilor dela Sudul monar
chiei. Cei mai de seamă bărbaţi politiei ai 
Slavilor din Croaţ.ia, Slavonia, Dalmaţia, 
Istria, ll,)'8nia şi Hf'rţf'govina ~u primit 
fără E\..:;it.are patronajul. Entusiaşt.ii univer
sitari croaţi n'au avut însă norocul să-şi 
vadă ideea realizată., pentru că - inţ.ele
geţi - ea însemna o mare şi nebănuită 
primejdîe perttlll -ideea de sfat national 
maghiar. 

Organizatorii balului s'au trezuit fără 
de veste c'o mare pacost.e pe cap. Ziarele 
ungure,~ti din Budapesta au dat o năpraz
nică alarm~, au scrâjnit din toate măse
lele lor patdotice, iar sârmele telefonului 
dintre Viena şi Budapesta au fost puse 
într'o vibrare neobişnuiă. Şi s'a cheltuit 
poate un mare prisos de elan panmaghiar, 

, căci' contele Aehrenthal paznicul probat 
al intereselor ungureşti nu e încă demisio
nat şi iubiţii noştri puteau să-şi vadă do
rinţa împlinită printr'o simplă şi discretă 
intervenţie a minstrului de externe. 

Ideea senină a studenţilor croaţi a fost 
doci topită de suflarea bălaurului eu solzi 
roşi-albi-verzl, şi balul va rămâne în apa
renţ~ un nevinovat. 

Dacă însă gândul ent.usiastei tinerimi 
n'a putut să îmbra.ce şi formele contem
plate, el s'a realizat cu atât mai deplin i'n 
inimile celor ce vor participa la bal. Zia
rele şi bărbaţii politici unguri au avut nu
mai un succes de ordin formal, îndurând 
în acelaş timp o adevărată pierdere morală 
căd n'au făeut decât să mai a-ţâţ.e legitima 
ură pentru Unguri a Slavilor dela Sud, să 
mai adâncească cu o urmă abizlll care-i 

La gândul {'ă el n'aduce nici un fol{)s, că nu-} '})Oat.a 
poate ara. Aşa e el: inima îi e pornită pe apucat, 
gândul pe fă<mt iar sufletul pe duşmll.nit. Şi de 
aceea, de <'âte <lrÎ se a.ilă in mijl(X'111 tariMi şi 
dă, d'nun lioor oohilor, să cutroore împrejurimile 
când întâlneşte şi B8,tul, din nou i..se naşte revolta 
<X\8, voche. Batul, cu curţile şi grădinile IIIJ- fi o 
sfoară de m<:ş;ie.Şi la a<X"St gând înjură, bufneşte, 
tră:sneşte. De data aooasta trebuie oaă se stăpâneas
că fiinddî dăoruşii sunt (\Iăc~i, iar nu oameni ou 
ziua. 

lu vremoa oe Panaite cugetă şi judecă, -olăile 
cres'Curli 'lma dUJTl~ alta. Ele 8€>Ulănau pe intiutmI 
<,iunviei, ('U nj~tecăciuli ţuguet~ de ~iobani. Iar 
<,iÎnd llllUI din flăc~i, mai priceput, le făcu coamă 
'8tpărătoare de ploaie, ele şi mai mult se înăJtară 
în \'ăwuh şi in luminişul -oomlui erau mai inalt.e 
decât NXlrul ce se întindea în fundul zărei. 

Arendaşul, văzând că troruba e pe 8fârşit, nu 
mai fPllt-eQ G() bucurie. Şi odată ~nQşterea bueu
rifU, he mai năseu şi-o grij~: de-a pune capăt 
sfaturilcT şi pornirilor lui Goga nea. i 

De dit.() ori (\ ceva în sat, trebuie al: se amee
t{X'e şi moşu il.sval. 

Şi oamenii îl cred, îl as<"Ulta: ~i-l u1"1lleazll. 
Odată. Panaite, vru să dea o fată din sat după 

un C'Urtaş de neamu lui. Se 10godiră, 00 pregătiră 
de nuntă, însă, dind puw Gogoflea pkioarele în 
prag-, tr3rtăI fet.ei '8e (lqpărtă de 'Curtaş ca de mama 
pădurei. 

_ Mă ăsta, grl1ia moşul către viit.ornl socru, 
_ gfmdoşte-te bine la ce faci! Ştii, că orou' (luată 
!iă naşt.e, odată lşi pune cununile pe cap şi-odată 
merge Ia groapă. Vezi tu, grecu dela curte, azi e 
aid mâJle în GrC\lhia. lui. Fata, <le und~ ştii <U.eă 

izolează jur de jur de 'suflet€Ie neamurilor 
din monarehie. II uiduirea de dăunăzi a 
oontelui Apponyi nu le-a fost spre cumin· 
ţire şi slrlvitul IIadur să ni-i ţină numai 
cu aceleaşi înţelepte porniri cu cari ştiu 
să ofideze tot mai senini povata, că cel ce 
samănă vânt seceră furtună. 

Şi furtuna pare a se anunţa în t.impul 
din urmă cu semne tot mai lămurite. Un 
şui-er do revoltă trece prin pădurea de 
~da vi din imperiu; ziarele slava glăsuiesc 
pe tonul mâhnîrei, a batjocurii .şi amenin
ţării impotriva oblăduitorilor noştri. Ag
ramer Zcitung le mai pune şi întrebarea 
dacă un cumva studenţii croaţi să-şi in
suşească o cultură apuseană la Budape'8t.n, 
când chiar şi în' Agram aeeastă cultură 
are izvoare mai fecunde. N arodni Listy 
din Praga face o frumoasll apo16gie a fap
tei st,udenţiIor croaţi, aşteptând dela ei un 
demn răspuns la adresa ungurilor. La 
rândul lor studenţii nici n'au Întârziat cu 
răspunsul. căd1 pretextând disolvarea Sa
borului din Agram au organizat alaltăeri 
o aprinsă demonstraţie in faţa palatului 
ungar din Viena şi la lumina unui vraf de 
exemplare aprinse ale ziarului Budapesti 
Hirlap, iar în 2 Februarie, ziua în car,~ se 
va ţine balul vor organiza o nouă demon-
straţie. . 

Dar după cât ~ pare, compatrioţii no
şh-i sunt prea siguri de situaţia lor, deeât 
să: Încerce potolirea Ulilor cu cari .s'au îm
prejmuit, ori cât de nesigure şi, plin de 
rele prevestiri ar fi viitorul. Ci mĂnaţi de 
un instinet nebun ei samănă mereu vân
tul şi aţâţă vâhTătăi in jurul lor. Să fÎIn 
Iloi unguri ne-aTU infior~ mai des de ,,;
ziune.a poetului Vorosmarly. 

S a sirt hol nemzet stUyed el 
N epe k veszik kârul .. _ 

şi a:m fi revf'nit de mult la sentimente de 
sinceră amiciţie pentru toate neamurile 
ursit.e ca noi să bat.ă acela.ş drum ... 

apucă ziua de mâne, eu el? De! Gând~t.o-te bill(l ... 
Şi omul hotărî toomai după iPlanu' moşului. ,
Panaite se făcu foc, stărui mult, se dădu şi pe 
lat şi pe u~{\at, însă, toate frământările îi răma
serI!: fără folos. 

De atund, dnşmbia tot crescu pe mc"Ş Gogo
Ma. Şi de acooa" a~um când se v0de singur. întâia 
grijă e aceea: de-a punee.apllt moşului. - Se a
pr<"lpie de clăcaşi: 

- Gata flăcăi Y 
- Gata, coconaşule, l'~ unul pentru 

toţi. 
- Apoi de-i gatl8~ să Mrnim spre curt-e ca sl 

ne must.im. ~ Porniră. 
Oăldura nu ec mu1a$; din oontd, tot cres<n1~ 

Pe sus, trC('84 un cârd de prigoare, cari eoreau, 
CU pJiscllriJe lor uscate, ploaie dela Domnul ca să 
mai învie C.f\ murisQ sau ce trăgea.!ă moară, 
din 'fKKIoaba câmpului ~ Il llaturei. PăTeaunişte 
.'!olii ale vietuit.t).QNllor trimiee la A totlp1lternicu1, 
cuntgăminte de Il se îndura de ele. Riul de-abila 
îşi mâna undele la vale, I:!ef'at şi el de ooldura ve
rei. La dte o cotitură, ni&pul ce nu-i mai fugea 
înainte îl amilllinta cu oprirea-i din curs. Şi, prun
durile lui, eu rifehltarM-ucrtă de dogoarea verei, 
cum se întindeau pe amândO'Uă malurile, ~i mai 
mulţ fă<>e4Să creud, trecătornl, că azi, părăul va 
&COti' de tot. 

Fliidiii, Înaint('.ază tlicuţi şi gânditori, spre 
cMil:. Poate la unii, vor fi răsărind în minte, po
.. ctele {'.ele bătrîne de marele păcat rpe. care-l face 
omul care lucrează in ziua de lSfânt Die. Dar e 
prea târziu ... 
Ş cum PalllH,ite pare .cA' le intelege gindul, trece 

în mijlocul lor unde prinde a incerca să na.se.ă ve-
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"lsanatorul de moravuri", 
In numărul de azi nomomÎcul "as1l.

nator" de morayuri, eare a atentat din 
tufă la cinst.ea şi OnOUTf\Q alt.ora, erodp că 
e dt"Stulă o simplă negaţio a sa pentru 
f(lpta ce i-am adus-o ieri, una 8i~lgură. 
d/'ocmndaf;{ ("",1ro-1 discualifin):\ inaint~.'a 
oricărui otn de omenie. 

I?Hf dIHl Viola de Anyos şi d. noUU' 
publh' Ioan Be1e.ş din Arad sunt RCl, cari 
prlt mărturisi şi pot. Întl'iJi cu jnrământul 
lur eli dl'la Illinte şi eli. de fapt, domnia sa 
o fură pe <lC8HSra femee onorabilă de 1 ~ 
aIli dr- zile, fără milă şi Ulră suflet.. 

A:ltfol facă proc.es, ori adllliUi un j!wÎu 
de vnoa1't' , care să judece casu! U c.('"s ta, şi 
pc edela1t{'. pe care le vom sllpune, acolo. 

Ocupându-se şi de articolul dlni Bocu. 
n~produ8 de noi ieri 'sJH] ne d nn sunt în 
el d-ecât. fraze. Vă puteţi închipui ce piele 
tre.buie să aibă pe obraz un om, pent.ru 
care acuzatiile grave din aC81 articol sunt 
numai - fraze! 

Dar să nu luăm docâ,t un caz. D. Gol· 
diş, este învinuit acolo direct. de un furi 
literar. Ştim că va zice că numai am afir
mat, dar n'am dovedit.. Să nu anticipeze 
însă a~"t.a. Yom dovedi, căci a mai fost do
vedit. TI vom pune pedouă coloane zilele 
astea, răbdare. numai. Dar adovăratori 
neadevărat, e posibil ea un om, eare·şi dă 
aiere de "asana tor de rnoranlri" să fie 
învinuit de un furt literar şi să spună, cii 
asta e numai o frază. Dar amoralitatE'B 
a cestui om e deadreptul d@. ordin patolo
gic. Cine nu ştie că un imlivid, Socor cu 
numele îl acuzase, fără nici un t-emei pe 
d. Cuza, profesor universitar din Iaşi, Cli 

plagiat şi d. Cuza imediat i-a făcut procos. 
căci a fura, productul intelectual al cuiva, 
denotă acei(L~ moralitate, ca şi când ai 
fi prins cu mâna în buzunarul cuiva. 

Dlui Goldiş nici că-j pn,să, el pozează 
cu o inconştienţă prefăcută, neturburat. 
de nimic, pe "asanat{)rul de moravuri.·' 

seUa. ~ unul 00 leagil: într'un id, de altul într'alt· 
fel. Unii, ră.~und după plaeul a~ndaşuhli, ('ti 

z;im~tul, alţii eu t4oorea. 
Când E!ă intre în Mt, se mai uită odJa.tă la d!Îi, 

~tiind că de-aid Încolo, nu le "r'R mai .rputea vedt':1. 
- Ce au dăile noa~tre ~ - intrebă pe UIl flii-

cău, îngrij0rat. 
- Ce 8ă aibil, boorule, nimic! 
- Cum nimid Ard clăile !. .. 
Cuvintele lui, îi tăie pe toţi la inimă şi p&nt,u 

un timp îi zăpăci: nu ştiau încotro s'o ia, insprro 

s9.Jt, sau înspre ele. 
~ Ard clăile, flAcAi-j-i-i ... sbier! arenda;Hl 

fuiindu--oo ('l} miinile de 'Păr. Şi atât el, cât şi E'j. 

stăwau locului, !pironiţi. Şi numai când văzura nlti 
oameni din sat, venind în goanil:, în~ŢYl'e ele, 1111-

m ai atunci o rup...~€-ră ţU (Ii de fugă intr' acolo. 
Flacările 00 rMllciau spre cer, <'Il. ~i c.ând I'n:" 

ar fi o apA mare unde 8ă 6e poat! stinge. Snh:>lc, 
ili1roau in toate părtile ca vânturate de cinf \':1 • 

Snopii se mietuiau dte 'Ullu1, Ca în gura ~ne i 
de troorat. 

Focul, ~ intm"iOO d('la dac la cbwe, şi infr'un 
timrp îşi uni toate flacările într'una, caro fik'{'11 il: 
ereti că arde (j întreagă eâmpic, arde pădureu 
care de"ilhia se zărea, <'ă arde însuşi zarea \:6 dh 
ce în ce ~ întunec~ de fum. 

Părea că f(jcul e dat de dnc'll de sub părl1lh~. 
di e ajutat de o puu-re nevăzută, să mistue totul. 

Pe intinsuJ ('âmpiei, într'un timp destul do 
scurt,nu ae mai .. edea, nimic: fumul se întinl'oof' 
poste tot, 'Părînd ()perdea căzutli între ~r şi pu· 
mânt. Satul, se făcuse şi el, tot. una <,u fumul. Nu
mai IEH"hltrde eate 6e lu.ptă cu intunedroea, piîr(:1 
prin pâda ueR.'lă 00 se înt.eta.se în tV't locul, el ti 

--------------------~~, ... ' -=*"'*.. trrtd 
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Românii ardeleni 
din Dobrogea 1). 

De Apostol Culea. 
~- ,- . ~ 1. $~ 

. O călătoriI' prin satele ard~lene.şti ~hn 
ţ-inutul dobrogean prr-zintă un deosobit in
teres din două puncte de y{J(lere: 

Intfti, ca să ne putem da ,seama do pu· 
tt'rea de COllservare a t.radiţiilor noastre ro
rmtlleşti printre atîtea deOSAbitp naJ;ii şi cre
dinto din cuprinsul Dobrogii, al doiloa, ce 
forţă do expansiune şi de infiltraro eoono
mică şi culturală avern noi ca popor, ve
nind in contact dnaproape cu eleme.nte de 
alte rase şi cu alto con.~tiinţe, sub nişt.e im
prt'j uri'iri cu totul c.aractcristico. Am put.ea 
zice că DobTogra. a. fOHt şi este incă un foI 
do laborator do 6xperienţo et.nico-sociale 
pentru punon'la la illCerc.a.rt) a. insuşirilor 
noastre naţionale. 

Cu ceste gânduri <1 mplecat să colind 
."iatpl0 de prin parlea ardel('n~a8că a Dobro
~ei. - ,.:}Iocănimea." cum se zice pe aici. 
Şirul do sate, paralel cu vechile a.şezări ro
mâneşti de-a lungul Dunărei, începând din 
drpptul M~inului şi până la Me.dgidia şi 
C0rnavoda, sunt a.proape t.oate pline cu 
mocani. Apo.i, împrăştiaţi şi amest-e.caţi cu 
alte naţiuni, îi int.âlnim într'o mulţime de 
sato do-a, lunglJl drumului de fier Cerna
voda. - CODsta.nta, până la hotarul Bulga
riei, dar mai ales in preajma Mangaliei, pe 
unde stăpânesc cel mai rodnic pământ al 
Dobrogei.. Pe l<\ngă populaţia rurală e de 
luat în seamă numărul croscând al negus
torilor şi industria-şilor de origină ardelea-

1) Din "C1dre.ierinâ Dobj"og~", 00 va ap-llIl's în 
cUfi;ul a('A3Btui an. 

!ăcli€ aprin"ă int1"o be.'!nă, a ckei lumină e ama
ninţ.ată <'1l p€ir€,a, <.lin momf'nt in moment. 

Panait da. t!il'{'Drue focului. lua bulgări ('u eare 
a.:lvâr]~a <'.ain ('-ci mali. mari duşmani, cu care ştia 
di nu ~il n'! putea răfui ruciodatl1, atrig!l fără 
fol.~: 

- Apii ... apaă ... - nu ştia 00 M fa{'~. 
Şi dtnd focul e.e mic,;oră într'o mo .... m( d~ jă:ra

~cc trc('l'ltl)r, cund va,zu eil nu mai e uici Q &Cllparo, 
'"f.'~ui în trrt."ura şi porunci: 

- Du-mă vizitiu aCIl.f!ă, că do ... d~ ... &goaba 
mai stau; d(·geaba mai aştBpt.. 

:\foş Go~(}nf'.a profiti! ce improjuraroa. eând 
mulţimea petn'C1l cu CX'bii trăBura aroncaţ\ului, 
cure pomi înotân.d prin .praf, iădul'du-oo, totdeo
dată, tăc€re, şi zidind un • .Doamoo fere-şt{)" în 
vreme {'~ cu dre-apta iş.i făcu o cru.ce hătrinea.!W1i, 
.adăo~ă IltIlltru fi('Cll.re t'liciulă in parte, in auzul 
tuturora, .sfatul lui 001 veeh!u: . 

- Voi să ştiţi dda mine flă.căi: sfântul de azI 
nu dă iertare nimanuia: el, unde ve-de n(·;1rc·pta
tea log h e Ş te fără milă ... ena ~ bună ştie el, 
mîmca-i-aş ochii; .să dea în iil cu vină ~i <să mân· 
gâie pe fiI milostiv ... 

Dr. ROTH KAlMAN, 
l'vIEDIC. 

TEM E S vA R -ERZS~BETV AROS. 
Strada Batthy4ny 2.. (Colţul str. Hunyady) 

CosuJtaţiuni: L m. 8-10, d. L 2-4 ore. 

Consultaţiuni separat pentru tuberculo,l. 

.. Al"tolro cu Tubercu1ln. .. 

,,"" t IJ tJ MA· 

ali, ce dau nota rOillllnonscă cOlllerţului 
prin orarşe. ., . 

Socctind cu aprOXffi1<l.ţlO, vom ZIce că 
apr!)Ll,~) jumătate din numărul Românilor 
dobrogeni, sunt yeniţi de "dincolo". E de 
not.at in Sflecial pre-ponderanţa numerică şi 
(,('.o:lOfrtlcă a Săcdc11ilO'l', aciuaţi pe aici in 
căut.are<'t unui trai mai-larg şi pe care l'au 
gl't.-sit cu imb()lşugar(\. Dacă s'ar aduna cu 
toţii la. Ull loc, ,,,'ar I_lte-a înte.meia un nou 
Sdc.de,'cu mult mai mare şi mai bogat ca 
m(.troIlJta de peste Carpa.ţi. 

Sate' curat românC'i?ti ,sunt numai c.ele 
din jud. ~ulcea pfmă în -dreptul I1ârşovii 
şi anUffi(l~· Casimcea (săceleni), Corugf;'(! 
fdjn ţara (:tLului), Raltmanu (săceloni, l!H) 

~Hni veniţi din veacuri vechi şi oojani), 
Calla şi Canat Calta (d1n ţara Oltului), !la
Tila.zanchio·ri (ilem), llagi Or,:er (idem;, 
Doaani (idem), 7l>poJ.og (mocf1ni dela 
Bran şi ţara Cltului), Făgttraş.ul nO'U (din 
părţilo Făgc1ratşlilui), A igâr Ah Wl.ct (mocani 
do aTIH'8t.()cătură) A iorman (i~m şi puţini 
băn't\ţeIli), CârjeJari (idool), Urv.mbei (i
den-t), COtUnl Fu.ar (c-€'i mai mulţi sunt să
celoÎ-.i), 'l'rooând în judeţul Constanţa., ii 
găsim aril~3t.Bcaţi cu cojani (Români din 
ţară) şi Bulgari, iri. Râmnicu, M ahomede
cea. Cuci.c('hiori, C'ilceamac, Şi riu, Tor
tomQ:l1, JJă.Năgeşti, Saral~, Cartal, Carol l't 
Cal't1murat (cu nOOlţi). Taşpt.tnar etc. Sin
gurul sat curat mo&nosc din judeţul Con
stanţa este II rluia de lângă A dam C lissi. 
Bă.năţt\ni întâlnim în M ulcioara. ATabaggi 

. ~i r elichioi. . 
Cu cAt innintăm i'n. inima DobrogeI, 

spte Mare, cu at.<î.t nw.rrl.:"\.rul lor seade. Aşa 
ii întâlnim în, satele de 8JIlle..qt8<;ăt.ură: Or
taehioi, Balabamcea. Ac Purtar (Mircea 
YGdă), En.isala şi până la Dunavtlţul. de jos, 
ultimul sat din c.~ţul N. E. al Dobrogii, de 
unde lnCBpD pusbe.l nes,[tt.rşit. al Del.ei. 

Daeă ne lăsăm spre Mare, în părţile Ba
ba-darului şi mai jos, aeolo unde Bulga.rii 
sunt strînşi în nla.să compactă, nu arareori 
vom zări silueta ciob<JrlUlui ardelean. ace
la-7 de p(\'3te tot locul, mânând pe paiuri 
oilo Bulgarului chiabur. Şi numai auzi în 
apusuri de soare revârsându-se peste tă
eutele sălaşuri bulglire-Ş'ti, chi<ltel~ şi doina 
nOH",tră, ca o pr{\veHtire pentru viitor, în lo
curile acest.ea lipB.it-e de cântec şi veselie. 
)fA găsiam astă primă-vară intr' o comun~ 
hulg~renscă din vecinătatea.M~rii: ~~uta~ 
un adăpost pentrtJ. noapte ŞI mdbn nu ml
s'a deschis u{~a, cu toate rugămint.ele şi hâr
bile mele oficiale. Un cântec de seară abia 
rle.sluşit m1 chema afar~ din sat. Am pre
simţit eu după înţelesul cântârii, c~ într'a
eolo imi va fi norol111 în noaptea aceea: 

Oile st·au pe ghergheH\u 
Ciobani trag la făgădău ... 

XeicaDragomir,de fel de pe lâ.ngă 
Târnt.ţve,mă primi cu dragă inimă în coli
ba sa de paie., sub care mi-am găsit o odih
nă destul <le plăcută.. 

Dacii treci în baltii, intr& braţele Du
nărei şi cutrieri limbile de pământ printre 
nesfârşit.ele stufădşuri şi petece de apă a
supra cărora.- veghează doar trL'3tui şi sin
guratocul bâtlan, cea dintâi ţipenie ome
neaSBă ce-ţi ie.se în caIet est.e tot ciobanul 
transilvănean. AIă.turo.a de pescarul rus, 
străbătătorul roocan în căutarea ierbii a
lese pBntnl oile sale, est.e unul din primii 
exploatat-ori ai Delt,e.i. Nu s'au inţeles 'la 
grai niciodat~ cei doi tovarăşi despărţiţi 
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'7i totuşi apropiaţi par'eă de o aceeaş Boa.rlâ. 
Dacii s'au apropiat unul do altul câte 0-

dată, e eă au ascultat de o poft ă a st.oma
hului şi nici de-eum mâna ţi do alt. îndemn. 
Pescarul .şi-a dat bucuros peştele şi stra
china cu icro negre pentru mămă.liga şi co
coloşul de brînză ci{)băneaseă. 

Niciodată nu l'a infiorat muţellia pus
t.iului şi nici de lighioanplc bălţii nu s'a. 
speriat. In vremuri de poi şi inocuri, pre
simte primejdia, dici doar are senmul si
gur pe care l'a învăţat la şcoala nevoii. 
Când au_să fie revărsări de apă în baltă, 
se pUlle în ca.pul turmei 8ale şi se înd· 
reaptă pe urIw:'lt~ porcului mistreţ până a
junge la grindul de scăpare. Niciodată nu 
dă greş şi cu mândrie îţi spune aceat3ta. 
După ce s'a HWturat de rătăciri şi ,iaţă. sin· 
gura.tocă, se lasă de ciobănit. Dacă nu poa. 
t.e prinde fata .... re-unui Bulgar înstărit, se 
mulţumeşt.e cu una de naţia lui, 8e a..ş.ea.ză 
undeva şi se apucă de gospodărie. Aceasta 
est.e povest.ea vieţii unui insemnat număr 
de ardBleni dobrogeni. mai vochi ori mai 
noUl. 

Când .şi cum. au VE-nit ardolenii in Do~ 
brogfla? 

După informaţiile istorice, emigraţiu
nile transilvănenilor au început încă de pi) 
vrE-mea lui Mircea cel Mare, cel dintăi stă~ 
pânitor al Dobrogpi. In primul loc, nume
roasele revolte ţărăneşti din Ardeal împo
triva a..8upririlor ungureşti, au Dauzat aşe
zarea cf-lor mai mulţi în pusta dohrogeani'i., 
unde aveau cea mai de~'3ăvârşit.ă libertate 
şi und~ au găsit" pă.şuni din belşug prntrn 
turmC'le lor_ De atunci, din secolul lit "X Il" ~ 
lea şi al XIV-lea la rltstimpuri, până astăzi, I 

s'au revărsat merou în ospita.liera Dobro· 
ge, turme mOTeăne,~ti şi ţuţuiene.şti, dA p~ 
la Poenari, Sălişte, Săcele şi alte părţi. U
nii dintre ei se reîntorceau acasă: alţii in
să se .'3t.abileau cu totul pe aici. sporind ast .. 
f€'l masa românea.scă cu elemente viguroa
se ţii int.r('\prinzătoaro. Cei cari se a.şet:au în 
intertorul DobrogCli, printre satele bulgli
roşti, au pierit cu timpul, bulgarisindu-s6 
cu df'săvârşire. Aşa, ori cine cerceteazli 
atent satele bulg~reşti = Caramauchloi, 

Cauli Bugeac, de pildă, poate recunoa~t-G < 

·fii7..onomia. române~sCă. iar moravurile, ' 
mai blânde aici, ospitalitatea şi 've~Blia fi
gurei, 1,nH1reşt.e convinger~a di oamenii 
ăşt.ia sunt urma.şii vechilor mocani. Nimjc, 
nici o amintire nu mai păstrează despre 
originea lor. Ici c.ol0 am Întâlnit câte unul 
carB-mi spunea într'o româneascli ca vai de 
lumo. cli părinţii plirinţilor lui au fost, .,au
streni". Mara-ni bulg'arizaţi mai de curind . 
se gliso.sc într'un sat din vecinătatea I)ra- . 
şului Tulcea, Ia FroctJţci. Pierdtlrea lor a. ' 
provenit din faptul cA s'au cMât·orit Într'un 
mediu st.răin cu femei bulgare, 00] mai vaj
nic agent al bulga.rismulul de aici. Portul, , 
obiceiurile sunt absolut bulgăreşti. Copiii 
nu ştiu niei o vorbă românească.: dOHr ce 
mai invaţ.! astăzi la şcoală. ])ncă-i întrebi 
ee .sunt, îţi rlispund că 8un~ Bulgari. :Numai 
fizonomia şi numele familiei, - eMa un 
Moroianu, Trandnlir, Oprea, Cjoadi etc. 
- mai amintesc obârşia pădnţilor. Treco·: 
rea şi aşezarea mooanilor prin Dobrogea. i 
a H18at urme in to.'Ponin,jo. care se ştie, a· 
proap€. toatA ~st~ turcea.sc~. 

Să cităm din cf\le mai princip;llc: 
- Punctul zis l' adul Oii din apropierea' 

IIârşovii, este locul pe unde trecau oile. 
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~J)nco}o. din yech:j( timpuri. V~'chjul sat I 
l.h04lpa Ciobanului. spre n(lrd do l1ârşova, 
J\umi1, 'HRtfcl,' pentru un' c:iobtm' vfTI1ind să . 
~ sc·a}d~'intr'o zi do vlI,rit, a'a Înocat într'o 
h"roapă plină. cu apă. Sa.tul V am.~ de liIngD 
Hârşova; astăzi a riirnas o mahala il ace 
Htui or{işBl dunăn'n.n. Batnl act'!'lta a rOB: 
~ntem.(\r.1t şi popula.t numai de aItldeni su
Mi aUl~ltriaci. S(~ ponwneştc de o agt1nţit> 
(~n.'iulară. a.uBtro-ungară aici pe la 1867 ş. 
pe ear(\ o ţinea un mO{'iln chia.lmr cu inflll
fHlţă.. După. o legendă t Varo~enii erau teri
bili la bătaie. Sp(~riaseră şi pe sl-ăpânitorij 
lor turci. cari pOfecliseră din Hd~·astrl prici
:~;. pn moc;~nl ('11 (~p:tet.ul de ,,:,:trSrla" (om 
afurisit, hoţ.) Se pare că de aioi îşi trage 
numelo oră,şelul Jlârşova,. 

Mai in intprÎor (3 satul Făgăraşul nou, 
fnUllllpiat după 1880 de un fost căpitan in 
armaJ:...'l ungttr(13sc5, Mihai Popa. Hadu, 
.(~lfe părăsind oaSt-€u, a vl'nit împreună cu 
alţi locuitori din jurul .Fi'igăraşului, să cau
te locuri de cultură. şi de păşunat. După 
oâţiva ani. bietul căpitan îmholniiYindu-sc, 
,'l'a reintors acasă in Ardeal unde a şi murit. 
Numele lui 80 poU1f'neşte {~U sIinţcnit} în 
sat. 

Alt.e numiri de obârşip ard(lleană sunt: 
balta Mocanului, dealul Tuguiatului, astro
uul Mocanului, grinduliui Muică. al lui Ro
.,uleţ. al lui Radu, Cl?rn/'ţd do prin pă.ni!e 
săJhatice ale De-ltei şi a. 

, jf (1nltstirca C ocaşul·ni din apropijcrea 
Isa.cceei a fost ridicată şi intreţinutâ. multă 
YT0018 de nişte mocani. Călugări, foşti cio
bani, se găse . .,c polnă şi a.stăzi. A pai ele
mentul romAon{'sc Întomeietor al Tulcii al 
Măcinului cuprindna num{'foşi ardeleni. 

Dacă astăzi eolonizarea a înce-tat, acea
HW se da.toreşte faptului că păJrnântul atât 
do larg şi ieftin a.ltădată., astăzi s'a ,strîm
torat, păşunile s'au împuţinat, iar pe de 
alta, oonvenţia. cu Austria a pus mllre pie
d6Că roc~~n~i oilor mocăneşti dine-oace. De 
aceea cutezătorul ţuţuian a luat dmmul 
.( ;auca.zului. 

Nu toţi mocanii au venit. direct din Ar
deal. O parte a'au ooborît din Basarabia 
'ludică, Bugeacul, după răpirea. celor trpi 
.judeţe de cătră Ruşi. Alt număr a trecut 
Dun{l.rea din părţile Ialomiţei şi Bri'iilei, 
t~ unde obiJjl1uiau să-şi adtipostea .. "lcă tur
mele iarna, din cea mai df'piirtată \Teme. 
Dovadă e mulţimea de eântece ardelonrşti, 
de jocuri şi unele tradiţii ce !Se Întâlnesc în 
ti3tele din vecinătatea Dunărei, ră;mânnau 
,)[ltăva vreme "raiele neniţeşti", • ,sadiţi" 
(.orupuşi) austriaci, sau S'C deslpgau de 0Fi ce 
protecţie străină, întemeind aşa numitele 
. ,t;;lobozii". Cele două sate S1tdiţi din jud. 
lalomiţa. 'apoi câteva Slobozii, au fost o
dată populate numai cu mooani. Sub Fana
rioţi, când un cllux de colonişti prllstori 
umplea şesnl Dunărean, atât Domnii cât 
~i boerii îi oeroteau, dându-le anmtaje, nu 
ma.i ,qă, se tacă "raielc". Incurajarea Bâr. 
sanilor 'Şi Ţuţuienilor (unguronilor, eum 
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li-s{~.~âl'-f>':u, şi _J.i-~<;c zice ~i.nstil,zi) e.r~ a~,un~i \ ~ţ,,~t.j di~ l:'iikiu. _\rn a!~'rga~t c.u toţi~ ÎIw
o 1~lObh'"1.1ă \ ltală. d(~ stat, pcntIu ca ~tU- mtf:a lUI Şl, pUlw-~e. pe .la.l~lm(' ;c{t la ce pa· 
nlaI aet',-;;t1a put.(\a.u d~ '-;volt a cre,~t.l'n'a vlte- ce).:,;! (j am citzut alCI. 
lor foartn rf"du:->ă 111 acea vreme, ~i pe de ".\p' b. -. . '. -.. ' -
tita p-t111tru a se popula ţaxa. A.st.fnl. li-s'au . ~-;- ~ .i~ . ă.H'ţl ~e-~ ~Iti C~t, aleI e ru,lUl 
!at un i .. pranlic sj)fl<,ial (.,l'a.m fricut is- V?st.ru ... C.t'l<l ee aţ!.g~lSlt \:01 m Do?rogea. 
,ra\'nÎe l:ngurilor străini" 'zic(,a Domnul); n o i>ii 1;1:11 a.Pl\l"f~ nlCI copil d'\:_ COpl!U} vo- \ 
i-s'au înfiinţ.a.t, o instituţio judl)căt.orOiLseă stn~ .. : ~·'>~lh~ra~l-Vă. 'p~ngl1t', ..'·ill(~eţl c~ a· 

- ••• v . V(-ţI lt})'i} , l-VI.1 ~l (il· 01 "'l CUD1D'I.t"Lţl p"tm··nt tpati..o ppnUl) aet'l ,Sl)dl\l, ZISa.: ,.Departa.- , _.'. , . , . ;: . -, t ., ~.., 

t 1 
. '1' .. -tl • "1 1 c aVI~ţl ~1 fiţi bogu.ţl )" 

UOllU străml Of pncmi ; apOI .scutm G (n ' .' I 

'iamlt, dajdiile erau foart.e mid pl'lltru =--=:----p , -'_-=-·-':'=":-=-~=====~-=_'n ____ """ 
.,stdmii ,sudiţi din ţinuturile ţării Xerfl.· 
ţO'iti "'). . 

Xu ma.i puţin .5i Poart.a. inGllrf.lja. a;::c· 
zare~l, mocanilor erescători de vit{~. de oi 
mai alfls,în ţările supuse ei. St, gii'Sl'sC fir
mano împrtfMp,,?ti în a C(><l-st[t pri,,-int~L2) 
prin carr· ~(~ :-;t~u'uia l'a. I~trtpfin ii tllruwlor 
să rămAio .. raiele turO(~şLi" i'n schimbul 
unor privilpL,rii. Atâta brftm;ă, Hină. oi mf'r
w·au din Dobrogea sprn. COTl'lt <1ntinopoJ, 
cât nu venpau din toate pruiile impCtrăţiei. 

De aC(1ia. Sulta,nul so îngrija personal 
de soarta moeanilor care-şi aveau .. cflşle
le" (stAni) în cuprinsul pllJllântului oto
man. Cu toato acest.ea a.5ezarea lor iil .sa
tnlo din apropirrea Dunării a, dat mult de 
lucru Domnilor ţ.ltrii, precum şi cplor două 
guverne: ausriac şi turcesc. Fel de ff'l do 
mtervenţii diplomatice s'au făcut pc lângă 
Domn ca. să so Înapoi(\?,e AURtrÎ('i, toţi 
.. auJ:itrienii" po motiv C(L sunt df'zerlori 
d~1l arma"t(l. Acela,,? iel de presiuni s'au 
fAcut şi <1;..,-;upra 3.c('lo1'a dintrf\ hotarnle 
Dobrogii. " 

Cftn.d Dobrogf'a s'a fealipit la. ţara rnu· 
mă atunci după ~tăruinţa deaproape a ma
relui Hornfm Mihail Cogălnioeanu, mai 
toată mocănim('[1 do prin şesurile Dunăreno. 
şi Buef'aglll Basarabiei, a trecut Dunărea, 
unde. păşunatul era mai ieftin şi mai sig-uI" 
decât sub Turci. Iată (~ll!ll p-o\(estpşto un 
ardeh'un dobrogean dt',spre sLrr1!nutareî}. 
lor dincolo şi dpspre amintirea. lui Cogăl
niceanu, ci'truia îi datorr~c cu t.oţii rf'CU
noştinţă veşnică: ,:Cfmd ne-au luat Huşii 
Ba.sarabia Doi am trecut Dunărea nici în 
Dobr{)gea. Se întindeau cArdurile de oi 
dela Heni îneoa.ce, cu poştile. Toatu dru
murilo f'rau numai un behăit şi convoillri 
cu he.Îenip. J)obrog0a. era pustic şi' sălba
te-eu.. ~c-am trezit şi noi cu toată <1ycrea 
În singurătatea asta, eu nădejdea numai 
în cel de sus. Ce era de făcut? Ne uit.am 
şi noi, eeonomii de vite, unul la altul şi ri
dicam din umeri cu nelncrednre. Undn să 
ne aşfJ7XUn şi ce să facem? Parale avea.m 
şi aveam şi oi destule, dar aici nu era nici 
o linişte şi nici un sprijin. Pe ici pe colea 
întftlne;:vm cftto un .sat. ttl,tărr-sc, dar nu te 
outeai înţelege cu nimeni. Stăteam şi noi 
~ata de ducă. In vremea a.sta, numai )lU

-,.~m că vine prin Dobrogea ministrul cel I 

nare, coconu Mihalache Cogălniceanu, 
'e care noi îl cuno,'}team încă dela Drău-

Vânzăforul. 
Lai Nk .. 

A-ş.a a. fost de "~3,Curi şi chia.r la. carle scrie 
Ca orice om in lum~ sii &ibi-o melleTÎe. 
D.! pildii. ullu-i paznic tn funduri de aquar, 
Fruntaş dintâi e altul. iar a.ltul toboear. 
Sunt fabrkauti de fraze şi 'utortocheri maestre. 
Ia.r altii. Juult mai pt;tctid, sunt Hî.năton do z.e!rt;re. 
Cutare este pit'tO'r, cutare autor. 
Ia.r subsemnatul este un mare ... Vin.ritor; 
Surideţi? Jyleseria. e'u orice ca.z zvanta.tă. 

.Pat ,zice că. rente&ză. E marfa. .căutată: 

.VAnd capeta enorme do clovni cu !oşe fa.tă. 
De 53.ltimbaci cari iute de funie s'a.catii. 
V ilnd lCapete enorme ,i goale de irozi. 
De divoli cari la. umbri se razimă in cozi, 
V !lud ca~te şuchiate ~i seci de damblagii, 
De care rîd .cu poftii şăgaloicii copi.i.. 

O, de-ati \-ede~ în piaţă tntinsă mândrI\. satră. 
O niipădesc ştrengarii şi cAnii toţi o latră, 
lar eu, A"lum~t din fire, a.şa C3. Nicu Metz, 
'focm!'sc cu muşt('riul "i mă. ajung din pret, 
Iau plata l1i cu grija pun banii la chimir, 
Când nu'mi J>la..ce, CA Goldiş, rostesc un .,hal 8Î.ctir''o 
Pun stjeL1. 'nOl't la,gură şi sug Ulla. din vutcă. 

Pe capul lui UN'r Goldfisch de pildă oer o dutcă,. 
Mai mult să <cer eu nu vot, că-i negru cum e tueiu.. 
(] duteă. $i-o groşiţă eu cer pcntru-a.l lui Suciu.' 
Pe MiUlgra o lMc.aR, că-i cap de-Il.rhiereu, 
CU'Il 1Jl.ot ş.i jumita.t.e dau capul lui Marşeu. 
Un cap de-al lui Vee.erdsa 11 dau eu doi creiţa.ri. 

Pe Horea - mi-e priett".Jl - cu patru icusari. 
Si lumea. se 'mbulzeşte. când eu tn'cep să strig 
Că da.u CU'Il ga.lben ('apul Roz icli i lui Covng. 
Cu trei nemteşti e capul lui Gusti Laura.n. 
Dau gratiI! căpăţan.a. lui Vid Moldovan. 
Căci, de, ca negustorul, eu nu uit să tiu 8e&nli 

Că am nevoe'n lume de-a leacă de reelaml. 
Cu tmi pitule capul lui Br>a.niste il vâ.nd . 
Al"Csta-i s.a.mura.che. O • .câtu-i de plăpAnd! 

Tăcere! Iată capul Jui V ajda-V aidC€'l 
t;n leu si cinci pa.rale e prea mult pentru el~ 
R~gri't, dar nu pot aJUt'., iubitul meu norod, 
Să nu uitaţi c'ac~sta. a caD de voevod. 
I.an vezi cum scoate limba ca sprintenii ghidt1~> 
E cea mai caraghioa.sii figurii. 'ntre păpuşi .. 
Un m(,i'allÎsm cu schepsis ascuns sub limbă are. 
Şi, când U trad df~ aţă, răcneşto sus: Tradar~! 
Şi uite. nu'} pot vindf'. Amarnic ghinion! 
Poftiti, ai['i e capul lui doftoru Ion, 
In lumf'3. literară e frate bun cu Smara.. _ 
Articole ~.l sl'rie şi c.ronice la. .. Seara", 
Poftiţi, i·ntrati, căci iatA mehida negustoru,l! 
Şi lum!'.8. dă năvală şi rtde 'ntreg poporw 
Alege fiooare ca-i place--a.şain pripă. 
Iar eu, ca titirezul, n'am linişte o clipă. 
Când vine însă noaptea., dughiana îmi inchid. 

. Desfac frumos •• Româ.nul". citesc, şi rîd ~ rid!.:.. 

~ămareL 

1) V. A. U:roohiă: DocuImente!prÎvi.oo.are la 1 
fsto'ria Româ.nilor, ----

2) lIlITmuzachi: Dooume::rut,e vol. VII-loea. 3) I. Adam: COOl.8tanţ.a. pitOl'ea.scă. 

Retay' • Benedek I In atelierul nostru se execută: altare, amvoane, presbi-
ŞI, teTii, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar 

intreprindere Industriali de artă biseri- la tmpodobirea bisericilor. - Odăjdii, prapore, potire, 

cească, sculptare de amvoane, altare şi I candelabre, sfeşnice, etc. etc. - Altare vechi se auresc 

statui, - aurire şi decorare de biserici. şi se renovează. Liferează statui sfinte, 
. - Icoane, , Budapest. IV" V aczi-utca 59. (sajlit hâz). cruci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine. 

__ ': .J __ -.:::c 
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Noua d rectie ro mânească. 
(Octavi.a.n Goga., Insemnif.rik tmm trecător. Arad. 

TNbu:na. 1911 pag. 287). • 

In numărul pe Ianuarie a. c. al exco
lontA3i revisto ungureşt.i ,,IIuszadik Sza" 
zad", care a.pare Îll Budapesa sub condu
corea cunoscut.ului sociolog Dr. J âszi 
Oszkar, 8'a publicat cu titlul de sus o inte
TcsanUi dare do f';e3mă asupra c[u-ţii dlui 
Ooga. O dăm.şi noi în traducere rom[t
nell,s(;ă, pent.ru ca publicul cetit-Of să vadă, 
(',UIffi aI))"{·cia7.ă o 8(·am{t de oameni st.răini 
dar obiectivi, C1J întinstt şi hmwinică cul
tură apuseană, opera. dIu] Goga, atftt. de 
răstălmăeitft şi depreciată in \Temea Jin 
unDă. 

l\..,tc (~incizooi 0.0 """;:rn-.artioolo, fl'l.rilTl~ în-" ro. . l 
otr'UJl 'i'OhlTIl formează '1.1Ill ad,m:ll'!"1.'lt llHtgazm (O 
idocu'Illffil!to ~tlr'U iluat,rarea ~lui trito:t. şi de.s
lllădăjduit răaboiu, .po ca;ro'f ~Tt~ :~mţt~imoa 
din Ungaria împotrivA U ng.arICl CHX>Ol('Ştl_ Ar
tiool.o pQ.litioo de aotuali~Jate. tratate, oaTi atlrî'llse 
'În volum îşi piard oe-i drept .aroma de aoeUualit!l1.e 
dar 'a1"lmc~l o lumină oaraoteri .. tieă a,<rull)fa lupte
lOT anilor din u:rmă şi lll..'nlpra p:regi'iti:rilor poentru 
Q"iisboail'lo \"iito3.'l"e. Pootul, ool mai m.are cîmtăreţ 
in viaţă al looIlllinilor, se infăţi.,oază oa lnJ,ptă.t0r, 
,i:rudieâncl ('Ondueilitorilorromî\.ni o di!reeţ.ie nouă, 
oou<:D.nd llillmţ<\ 'Iloi in JaŞa numirt:;ele t~nguiri mo
no1:o110. In opoziţie Cll rigizii politi-eiani do partid, 

- poehll erogll a('oontui:a.ză, ci t,robuie să se sfây
t;IOlUlCă ou polit.,iea sentimentală, că tilI'Aode gl!!).l"i~i 
daooromlUlÎcc trobuesc în'locuite (,'11 cifre &tatistioo, 
00 cifre rigido, .soeci dar llldi8<:-'U'tabile ~tri vor 
'Vorbi de m.i7ÂITW. neagră a ~atelor no8.'Are ... (pgJ 
38). 

RfuUoilld pâuă la sfMşit Q.<xo.afită cal't<l yolumi
~ă inaint.ea ochilor Jl'l.;'ltri im·ie ca o iroană de 
tnl()1'Alc b>IWtă &Uf('(['inţa, mizeria ţ\i amtlră"Ciunoa 
~<'!e8tui popor do troi milioane. ~<1\a-poot.1J1l, a pri
IVit pîmă 18. o \"(!"eme, numai din inălţimi le munte 
riul muroilir (Pro oomo), lupt.a comună, ('.ântâ"ld 
S'uforinţ>ele 'lle.aa.nulrui său izoLatt de lumea externă. 
Dax \"U'lto:\:roa \-i~'ţii îl fmlul~e t;-i pe Gog<a. ro ~
boară iD. cârrnJY!.1.l do ruptă, d~i îf;li odă seama c,ă-j 
VIa :rtLpe cununa 00 hlUIi, dar qlU poate să riimÎmă 
!flumai poot, imlând'llo.8C, ci.nd afară bâ.ntuc Tăs
ooÎ111, mlă d'\U"el"oo ... 

Şi în ooLe 50 <le ~.ioole putem să'1 urmărim 
în acoa lume PO&'.>IDorÎt-ă. mtde'l aşteaptă pe (OOg-l 
nu.n\Jai ~ufminţ.ă şi luptă, 'll.lldo frunzole C'lU1ull~i 
sale de lami ee prefac una după alta î'n .spini. Cu: 
llloa.şteID oamenii acol1Ji sat românesc uitt.at închifl 
in şnroi de munţi sterili, î!Iltre c:ruri prooiuJ ('1 tatăl 
de fa.mi~ie, €'l e,."Ito oondueătorul poporului, caro 
fi.a1Pii, l:ucră, luptă şi sufere împrcu.nă cu el (Che
!Illarea prooţimei n~~re) şi &O!:"''l..'lta. i('oană Himu
~tx~ faptul, eă până cÎL11d p-rooţimearomâneasdi 
ee oo-ată foarte indiferentă lX'..nfru problemele too
logioo, "până atunci cea mai de seamă che81ti'Wie 
pcn.tlr'1.1 P«P«I' estle chestiunea preoţ.imii. Proot . .u 
TOmÎl.n e Il'tl!l1la.i în mod secundar oorvitorul lui 
Dumrnozou, lXlp<mll nu ~tf>..a'Ptă dela el mimgă::"l'O 
!religioasă, ci îndrumn:ri şi apărare în năca.zuri1<l 
&le foarte profane. Din lllOOast.a V(Jffi Î'nţol('-.ge mo
t,ivu't, caro a Îndomnat poporul ,româlllOOC din U ll
~aria afil"mativ atât de bi~,>t, să pri\"{~"Că 'uu eu 
doaă\'ârlŞită indifeTootă. ci (,'11 antipatie ca1cg<Jrhii 
cea dintiti r~yicStă teologică românească. :Ei n'au 
nevoie de duhffi"lliei eari aă 00 roage şi să prediJl.\ 
ci de~ lup-tă10'ri ca:ri să-i conDudi î'n lupt.(·.lu grele 
ale vieţii. Singnr preotul 'romiw e..~ie al poJXlm
lur, căci dep'ut-atii lui plUlt.e-.~ î'll altă at.m",.,.fNă, 
3coia nu Iru.Il>t Î11ţ.(>1\'lŞi d(\ popor şi nici ei ne'l înţe
leg pe .aocsta, iar .auvQe.aţii romîmi consi{leră mt
!nai d<rop't un i,~'OT de nmit. p<l bieţii oomoo i nă· 
căjiţi. Fără preot ar fi cu df\"ăvâr.'}ire păriis.it po
pat"Ul, pe caro numai .ci'i.rtiCtÎ{'a de dare îl leagă di:' 
~ta.t. 

Goga 'llTrnăr<".;!tA.' ,apoi pc <'Opih\ de ţăran, pc 
('.are t.wt-ăl ,,;;ău <'1l ~i'llci il du('1' la Ol"'ar;., Ră'I îns.erie 
în şcoala U11~'1l:real'<~ă, ~~o 'intre CNpiii de p:en1ry. 
Zll~răyeş1~' în (,1llafi pLast]{'!O Qecl fel de stăruin)i 
!P()(~,).gi(~ă specifid, care In loc de instTtlcţie ~şi 
!P'1nne !\:oate P'lrterile pentru oporo (1c 1ll'aghiarizare 
şi Mife} e fire&c. cii l1i{~i 'nu i'n .. t!rll'l\~t,e nici nu 
m.ag-hi~1J"i1'..Oază, ei croază in :;ehirnb ura invo!
şu:nat.l\ ,Î'nt"r(' tincrimoa românii şi IIl .. 'I,'~·hiaTă. Şcoa. 

"TRIBUNA" 

I profaoo Ul'a de c1a.să in urll do u.nguri, pentrucă 
.ărinltele răwa.s la ooarnQlo plugului udşte in 
supri.wru1 .său nu.mai pe 8t.l\.pWn, pe când cu crea
'ea 13.00vă:T.t:rtci wi oont:ra ungurilor 00 pot lău.da 
Jxclusiv şcolile 'UII1gnn"ti, s{'.ei ped~i ~hi.ari. 
:ari porBeCUtau pe tiUlănn Goga., pentrucA mdrae. 
nia l>ă~şi pu!blioo în nfooia val.a.h.ă" Tl'ibu'D&, Vei'

,urile c-'liri C.â11t:aU frumseţilo primlh'OI"ii. "E o 
~rimli a împiodeca ţ\'OOala în IldevliTata sa chmnare, 
care €l~ in,stwuirt'A, spune (}oga, ~i in câteva M"tl
c.wc nruIOQUOO explică aooasta. ~la ".de mag-rus,. 
rizlI:re" l"l"€'_;'te !nllllUlili agitatcu"u naţ.i.anaJ işti şi re
negatii, iar pm}'hru aooste rozult.ate o 001 puţin 
pag1.lM să fie jcrtJit.ă adevărata chcma:re a ~ 
1 iloo-. Şi univ('Irr8i,t.atoa! 

,)Copiii Jlimănl1F' stau cu dl\'!ăvârşi're izolaţi 
în In..'llr(~ 00 d11ţtmani; p.rod"e.'KJTii le distrug idolii 
În 3.('Â?{\~e ode od(\.",fM~~ro, coil.(>.gii străini ii e,.'tc1ud 
dintre ei şi a.~ 00 "ru.'L.~t(l intre oi &:Ilidaritate com
plHetă. In bibliowcaun:ivw8ităţii din Cluj cărţile 
român€'!jti sunt in mod pozitiv ('.xo1u."O, şi univer
si,t,ar,ii rramrmi se oonying rop«le, că ~·i numai aşa 
mai pot exi.<;ta., dacă îşi crează ~inguJ'"i aceea, ("J8 

oolflgii lor mai no~i prim<"o,c de.,a gata, dacă'~i 
dlLpt~l. !ling-ruj aoolt! dreptruri, L'11 cari alţii 00 

nu.~... 4'~.t 
De uiIliwIT.f.i,tatoa u'nguJ"o:tS<'ă ":CUlC Gogm tine

rim('.a, prmtrucă pe e(~i nt'lOO"ientaţi /îi 'Părăsiţi ăin 
J"'îndllril~ oi, 'll~r îi !';oouce selipitoaroa., gu:Niliva 
"r ng-~D"ie -arotorieă'·. 

Ho~a '110 ('l:.ndl}{~" .apoi ~a ,,,ai, (,~l!re i'O deplix
roază tl"ep.t~t de ora.';\'!"lo norui, la oră.'}ele, in "mi
c.i le noa81:r"(~ garrn i7.~:"''l.lIe''. unde toţi factorii stau in 
Ta~boi 1.1:11.1i '~ll H:1ţ,ii '91 eu sine, intorcându-ae la 
"lJ("(lia, pc cruri ii ÎnvÎlluoe O(l -toate ace..~ năeazuri, 
la <l<'put.aţi. Dim ,<:.('.ril"O'rile lui Goga ClITlO8lŞwm 
mai bine pe act;u.alii deput.aţi ai 'roIllÎmilor, ca:ri 
dealtfel 'nU .... w fi rectLll.o9Cwrori lui ~, pentMl 
i('oa11a 00 l~--o dă. Aoest riLloboi eA1e lupta tinerilor 
cu Lătrînii şi trehu,ie să ll1ot.ă.m, că pană ('ind ai hti 
(l'/fga trat('.ază cu obiect.ivitat.Q liniţrtită (,OOstiun:le 
ging'll,,;,e, a.clvers:Lri i lOT îi at.ai\.:l. eu ooevă:rată în
Wlr1;:un.ail"'C tinereasca.. In 'll00fJlt -ri'i..-<;boi 80 oonttJrro.ză 
u1Ilurcle viitvrul'Ui, şi ptmtru a~t motiv trebuje 
,,,ă Jl(l oC'upum de el mai liltilfmunţ.it. ln.trre îmPT~ 
j1lTările al':!luale df'putatji romî~ni naţionalişti nu 
pot jl1M in parLament un lrol mai înMmnat, şi 
'toată ent.~gia 1«1" se iro.'lO!,<W în 1() politică de tân
guire fă.ră ftC'op şi vn'tl"llctuoa.i'ă, di~părtimduofiC in 
lIe('.ea,~ v:romo tot mai t.'1ro 00 :pop<.n". In tre astfel 
de împrejură.ri, Goga grr8('!Şw rolul deputaţilor 
in lnmi:nlura IX'Ţ){Yr111ui, dar îşi În1x.a:roo privit'e8 
deoopţion,at Î'n faţa ~lOolor dări de soamă, pe cari 
h1 ţin poporului ('!Oi mai mulţi <lin actl1.8lii de· 
putaţi. E o pwră OI'1::'lorio iTaţ,iomală, politică se:)
tilll((J"1taJă, o ('I(lifi(~aro pc patimi1c mulţimii, în 
10(' (le.a fi lnminat poporul ţii a. i~'5C zugrăvi rea1i
t.at'('~'l. 

",}'hi ml1;1ltă (~lllt.llră in politi~i'i". Aoost punct 
d(\ Yeder~ şi'l dflSvOltă amănunţit în mU1IDărul .din 
15 Oetomnio ~1 "Tribunii", can-o oe o adevărată 
do.;;flU;!Ura.re do st('~'1A". "Ră vorbim Binc.fIT; nivelul 
ÎntpltK"tllJal al vieti i noaEttro politi~ -a fK~t foart,e 
.adillflc ... Politi.oa fi'{'<'iilI'ui 'POpor -din j'UTlltl nMtru 
e ru;.e7.au'i j')(\ t.omoi lLri naţ,i'Ollll3.lc ... " În vreme oe 
în !lctll~~L ,poli1i('ă rOlmul1ooscă n~LţionAlistă atăpâ-
1\O:';'t.o srmtimffilt.aJ i;,"trl1l1. N ime nu 00 ocupă astăzi 
de sitooţi~ 1)()POll"uIui românrnc, e>xvâ-nt.ările "ino;::q> 
eu oh! .şi mîmt11c ('u ah!", dl3X n'U părăsesc vooh-"a 
og-af;'C. lud-rumă la <,xomple untg'\l'.roŞti ~ cari le-au 
1.l.Mnat enumai Îll oero9OOlltele lor păg.ubitoa.re .• ,A.
ceia. an o !fevi"tă ştiinţ,ifi.că llu.smdik Sztiz.ad. eare 
di' wp.c ani ,~ăvÎl .. r!;'{~şt,(' ŢY.I"o~.a:ndă cu mîjJ.o.a. ~ 
ştii'nţ,ifiCB, ~'l1l 'O 'P'wţio!l8ă bibliotecă MCidlogică 
cu ctirţi migi'll,alc Ş tr.oo'tleri ... pe (,~11.d la români 
aeoo ... 1ă mumeă nici n'a Î'lli'>OPUt incit Toată aetu..ala 
politică <romimă :n1aţ.iona1ietă 00 î'llvll.TIte in jnnt1 
!·'11Zin.eei ,.<lciOlidarritlato naţională", -dominâ:nd che
s1illllile politioo J(' part.id. Nnlpra 'Ori cii:rei intre
bări c.a.rc ţKla,1"tă manta p<>litiooi de ,pe.rtid, p1"'>

ml1lţă .,Tabu", rupâ'lld u,,9rJcl orice legătură t"\l 

po~~. . 
In jurul !!\c,c;;tou: (>,h,('lR'tilU1i' bân1ue răsboiul. 

cal'(' o(,jadt' 1111 an şi jumllitate.a d~ărţit î:o duuă 
tabere ramftn.ime..'l din ~.st·ă ţară. Lângă GoC'a 
se ÎJl~iru('5r. ~,riitmii rmni'mi, lt.im.orÎlmea românii, 
pc eimd 'PJlrtid'3. qomtrară o fOTmează o pat'1le a 
comitetu1ui 'lloaţional LU"pta de 'Uu am şi juml'wa:be 
a ad'OO }x)phtlui multe amil.răcllmi, cei mai medm
civşi oom{'Illi au ;pi"uru .. it. ,*,aţ,'ld - ~.rocând de par
t(:14 oomtelllt St.f'f~n Tif>za. O in1:reagă aarie de u
ticole FumhT"~, R(l ()("tl!plt <le .u~x~to femOOlenf>.., ,.A 
mU'rit un om ... )) \lodll~ do lu<ptă al adversarilor 
nOţtri, se l"oou.c.e la părăsirea ren('.g~lt:ilw ş.i insu1-
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tuea Românilar ... " 1. popo:rul oste şi mai I'i
răsit şi iIluU \IlOO'rio:ntr.a.t. Pootul e obosit, ~
dlijduit. 

ÎNemărginită oola'a nopţii J 

A.s<."Ultă~nri g1aBul wuciumării 
NQ})utincio~ şi defilrt.e ... 

II . 

Dar nu renunţă la ru..'1ooi. Pacea i~ intoaree· 
in ~mflet ş.icumpăn~tc cu obiectivitate şi r8ceală 
(,"'enimcntdc_ Abia printre rânduri de mai f!US· 

pinii e,htc od'utu ipO<r-tul. Epis-eqpul român lDt'l'Tgr, 

1 n st rllhlCire biser1<'OalScă la atlJltuia lui K080th 
ercatorul., libNtăţii ung1lN.'ţIti", pe -eând n<xt 
n'avem voie să ridicăm un monument. deasuprtt. 
IDormÎtntului fliră s{~mn al u,x-J'llin, caro a f061 
11lptătonJl pentru liooMatea pqporului româneBC;' 
.abia g<rrunul U'riaş din ·CoOOa do aoo.i Q.1"a1.ă JD(lr

mimtul piirftginit .... 
Amiir{lciunea Românilor din Ungaria, steagul 

luptdor din yiit.or 8() dc..'lprinclB di.n aCebW 56 de
artl<,olc, cnri ar trebui cetite de toţi aeci.a~ ('.ari 
8e ocupă de dH).,'!ti111l(·n nllţÎ{)1uaJii romÎmă. Da.r 
C'\l deosebire polit.e ser\'; dnwt le<:tură to]oeltO!l.n' 
u('(·lDra, oari conduc politica Ul:I.gUrt~1l.Scă:.i Din 8:

oca.':ită <'lirte 'v"cIluminoasă ar putoo înţclege cât. de 
ncfol~itoaro, tlterilăiJli primejdioaosă CflW actu.al~ 
politi<>ă Oi) m~hiari7.u.l"(', ~i eÎlt 00 crminal de ne
ghloabli oo1:e ae.oa OlOlut.io :a problemei, care ar~ 
~n~gaţi şi Iperl'('("Ută, jign.f'şte şi chinuieşte p0-
porul. Vin R{'{'..'it volum pot. înţelt.~gc ~i pot şti, clt 
in r.illlUl r<CIIlimimii liM('o!cno s'au ivit noui luptă
t,on ~'Ilri în lo("'ul politie~i RcntiII1A:.ntaI.c, conti-, . 
nul! rli,~boi'ul ÎntemÎate pc cifrele ri~6dc; caTl 

dispT(>,ţ:uind ooncesiilH în favoar('18 f'CIOT puţini 
l'uptă JX"lltru feridroa M:X>T'ului; cari în 100nl 
câton'lll oorifoi aşază. in f~ă. de băta'Îe miii ..... 
nclc poponllui -ce pqtimeşt<>. ~i în vreme ee Tisa 
~i ('u ai săi \\l'ugrumă partidul naţional -român 
până cân.d ci umblă să p:rindă în hap mIl'S-

Ill"i~ti: '. 
Das alte Rttirzt, ea unde.rt siab dia Zeit 
L lld ncues l.dw,n bliiht au;; d{.'1l Ruinun. 

A.'V.",I«'·" ,'; 

Lfja balcaDicl 
RUC1lTeş ti, 17 Ia.nuarie v. 

D. Carol M. It. o-rn e, preşedintele Sooic
tAţăi culturale "Liga. balcanică", va încept' 
în curând publicarea unui zlar ,,l.'Ekh() 
des nnlkans", prin care va propaga şi în 
scris "infrrtţiroa popoarelor din Balea.ni·~. 
Scopul ziarului RC lămureşte pc dnplin din 
discursul rostit df' d. K orne la o şedinţA 
T(.'C-(;nUt a Lig~i. 

Ia.U"" ce spune.a. d. Karne: 
,.~oci('t.atell no.afltră împlineşte astăzi 2 ani şi 

4 luni <kla (Xln81ituirca .sa. Sunt al treiloo p~. 
<lint.c raJ ''K'Ci.pttLţii ~i eonstat (~u plăeNe că Liga 
Balcanidi k1. ffi<."Ut progN'l'lC serioasoe, şi 'va d'lloo l!I . 

viaţă lungă !;Ii p:ros~ră. dei este pusă pe bare ~" 
nătOQ8{'1 şi urmă~te 1ID id~al frumos. 

lntr·atl<>yur. mai mult dccât ori când, aoopW 
nOl'trn.. ,.infrăţ.iroa q:KIr.>Oarelor din Balcani", esle 
la ordin-l'a z1101 şi l:uţi 'Văzut C1l.m, in toate matl>Je 
din Ha.le.ani, ~ agită <"hestitmea UJ}€-i confedera-
ţiuni bale.uni('Jc. ' 

Romîmia nu est.e p;eografioeşte un ,'I1;at balca
nie; însă noi -s~otiJ1l că este o <"h~tinne .-i1tlllti. 
pnntru Homimill de a faoo parte din o eV(mtllală 
('(mfoo<-l"llţiun.o ·bale·anieă ?i de a nu rwrnîmc.a iZ'O
latii. Il'i <llabi.i. intre ooloRulrns la nord, Au~tro-n'D
garÎ/a cu Tri'PlicNl la V05t şi ConfedNaţ.ia bal~.a
n:iei la !Sud. 

A<X'3..<;t.a atât din punetul <le vooore economie, 
cât şi din punctul do 'vedere politic. 

Tl'ohuic fiii. n(' PUll("ID {'!it mai viguros !pC 11lc;ro~ 
~utM.l Il căpăta eia roatÎ mulţi aderC'Il.ţi la modul 
nOMru de ti. v<."j,eu, fădmd atentă şi .rutrăgiioo dia 
pa11:('a nou..~tTă op.ini.a publică şi conducători lumi
naţi ai acestei ţă'l"i. 

In primul nnd trf'bui-e să facem să aparli. or~ 
~.illul f>,oeictăţii U(~,u"tre, .,L'E·('ho des Balkllm,n~ I 

apoi sU fa('(,m ('onferinţe în ţară şi în străinăta.t.J i 
şi sa dăm tot fdul <Î<' .serbări. pentru crearea {01l- ; 
dului nootru de propagandă., de 'burse, de premii" 
de ;1jllt<>are de t.ot fclul. t 

I 
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ror poezillor m&le pentru a le pregăti de tipar. Silit nu
mai mă bag in a.oea.'>tă intreprindere.. nu do.a.r ei a'Qff 
fi tn oelar cu &eea.lIti munel - 8.OOst period a tr-ecut de 
mult - ci Dumai tntru ea.t priveete cantitatea ti faind'Ci 
eu ~ lipsit de ori (li ce bipooomkie, ~ept dela Tioi~ 

Dela IX. dopi:nde ~ta Jl083trn. F·recwm1la:ţi 
':in JlUmă.r rua..re ood,,>tate.a noaatră., f4).(.~ţi UQUj &. 

-dcrenţi printre rudele, prietenii şi C1H1OS(.!uţii IlO-

2;ltri şi ,,"'Om învinge toate greutăţile ţU vom spul-
hora toate unoltirile duşmanilor no/;!tri. I 

Mai ~ 9.fc"6Î dinre Dv. naturalizaţi sau nena- I 
:~ralizaţi, ('·are faooţi ,parte din popoarelo din Bal
<{'.ani, tl'Obuic să -00 aduceţi !pe toţi oonaţÎoualii vo
.lJ;'11ri şi să con.«ide.rs.l ţi societatea noastl"il ca strajă; 
"V(ti ll.:iCulta toate rpiisurile V088t.1'6 ,';Ii-mi V'Oi da oatc 
;rilmţcle pentru a vii StH"V'Î în ori ce ~TUprelură.ri. 

A.~a dar Iu muncă pa:şnictl, dar rodnicil!" 

Declaraţie. 
Re~'oltat până 1n sutlet de felul cum 

·:rt. (foldiş a înd'1'ă.snit, î1L'grijindu-sc a~mi 
':u,Q,oriec chip de -apâ,rarc. să.-mi ata.cc 
·rmoan.'Q per;~cmal<'i. mi-am Itl-at azi satis
ja.c ţi!', in ,'lult ându-{ in stradă.. N ădăjdu
tic,qc că "asarwtortLl vi.p tii p'u b.licc" îmi l'a 
trimite pentrtl Qceasta insultă m.a-rtofii săi. 

Asta c-u atât mai vârtos, c-u cât atunci 
poo te aI~l'a 10l' şi juriul de onoare pe (' .. are 
mi-l'a propus din no'u, ear(! va avea însă 

:1lU numai a,::'I/.pra 'mea, ci şi asupra. sa. Om 
~~rat curn t', sper că nu va SM nici un mo
rnent s.ă accepte aCf8t juriu, pe care e·u cu 
"J~ puncte" U rrimesc, - cu atât mai 
"~lârtos că nu poate desigur rămân:e cu lW 

'J'lJUa grar(! care i-s'(l adu,,>. 
Arad, 1 jlpbruarie 1919. 

Sever Bocu. 

Din vi;tt~ lui Fridri('h HelH~1. 
ln ccl mai rOOEmt Jlumăr al :revistei "Oe.<;ter

t'CÎt)hit'(~h(, HUTI!ll<'<"huu" îşi ooutinuă· oooilierul 
tfe eul"t(' Ri"hard. M. W(·rut.'r lvu.bli{'1lri~a ~:risori
lor lui IIobcl a.dresate prietenului IW.U }'z,anz. In 
IaOOaStă aarie de scrit»M. 00 rooglindeşte situaţia 
:grea a poetului. NOOO:-!itili oxter-tie, indooli interne 
3lutN'.aU indi,~p1}z:iti.a d.'primantă, care tltiipânca 
:fiint;a poetului, Şi tO'tuşi di·n Vl"e'ffiC în \-rome r:.bu
(ffiia .La sUJpr:a.faţ.ă a(~l simţămâTht mândru neîn~ 
aătm - oo..ai fi 1llllwl d~nt.ro oei puţini aleşi -
«ro atâta tihic îneât îi înşim o judt.~~tă prea a.sptt'ă 
faţiI de alţii. Un fragnu:mt interesant din ll.CC'Sto 
~ri8()ri e u:rmăto:r-ul: 

__ fiind exis-tenta. mea. a.vizati numai tii numai la 
:l'lroductul meu literar. trebuie, !te indată ce nu voosc 
~ă ajung robul stoma.cului, să mă acomodez - cam deja 
de o lună ei jumătate - şi 8ă mă nutresc numai ou plinE' 
goală fară mu.nca.rc oaldil.. O astfel de ,·iaţă. aş suporta 
/QI1or, ştiind, că Întotdeauna. aşa are S8. fie, dar gândul, 
.. in viitor - pOti-te de.curînd - voi aVf'1l -- in o.bun
&ntă - tot ce'mi lipseşte a.cum. îmi îngreunează ~ttua
tia me.a. câte odată pană la insuportabil, dNl.rooe in con~ 
timru imi sună in urechi: de ai avea. numai un om, care 
(lă'ţi imprumute ceva. bani, nu ai duce lipsă. şi miWe iai 
IPll'tIet\ replă.ti! Mi-e .iertat S8. mă cuget astfel, pentru/'4 
'Stiu eiJl(~ sunt şi cât insemnez in vasta. literatură gp,r
ma.nl. 8e inţruege, e întrt'barea. numai. c A. n d mi-u pu
~ da dra.g.a mea t;l.rli, cooa.ce ~ ve-ci nu'mi PQate re
!fllza. Klei8t Il. fost după Goothi' cel lillLi mll.1'e drama
turg, pe ea.re l-am avut vre-o<iati ş.i deşi 41 Înmormân
tat din anul 1811. totuşi cât de putini sunt cari îl cu· 
Il108C_ Pe când Tt'Odor Korner. acel măturoi mizerabil. 
<despre ca.re se zicem şi numai un cuylint e mult, troc.e 
hlci1 klt de-o păpuşă, din rom cu vremea o să i{lse nn 
Herme. 

Od.nduri de a~Mtl'a. ra.ri due la idN'& uu('i urg1to 
oomoni('~. {'are, întru c.ât a.re voie, !>E' aşează intre c~u
zi şi eff'ct şi ordinea naturii. mă dese.uraj en.ză c.'î.bc o
lIaa cu desăvA.r\iire. Totuşi caut să ml 8oa.p de ele ~i 

cîun~ spiritului meu lneli mult pe.otru anii viitori. ~ 
(jtiu. eli. eriticii imi vor faoo compliment.e, căci la librarl 
ele 86 pref.o.c ia argint şi aur". ooL 

==============~~========~=====~~-~= 

Cronici ext.rnl 
Stare de asediQ in Lissabona. Ou săptămimi 

inaiThte s'au ~cla:rat lrind po rind gtrovcle difl)
riţilor In'Ulleito:ri în întroagd Portugalia. Guver
nul nobănui.OO Înwn ţi.a a.oostm greve, nu .a lu..'tt 
moourile n~ contra grovi@,otilar, ci a lăsat des
... -altare liberă '3 evenimentelor. Aoum însă când 
~praaJ>(l toate ~IBlo munoi1orilm au si8ta.t h.:.
arul, eând groviştii 00 ck~u la acte distrngii,roare 
a înţel6l ~i câ.rmruroa ţării, că a-008te grm·o 00m
POl"t.li () 'UlJa'ro primBjdifl pentru ll'O'publică fiind 
in..~iTate şi aj'lltorate de mo:n..a-rhi~ti. }<Jra dw:- pi( 

fie o l(1V"itlLrl'i de stat, voniltă pe nca"';lwp.tate, ca 
apoi în ţnlLbt~a piricinuH.ă, I'U-pele IIWIllllI'histe 
ce se !află hl. hotarele tăTii sî1 poată opma au. r0-

zulinat. 

Gravitatoo tlOE'A-lful' 8tări 00 luCTtrri, a îndemnat 
in sfârşit guJ\"'Wn1UI să ia cele lDlAÎ severe miUmrl, 
pentru .î'D~b~iroa mişcării groviş.tilor, ce are Clt.

l'a<..'ter evid'ont ~uţionar. 
FGt.ă de bombelo ou ca.rj operează greviştii. 

guvernul a urdona,t starea de &'~cdiu în L~
bona. 

Rd(,ri·to:r 1a Flitt.uaţje se dau 1.Ilr:IllÎitoaTclo ştir i: 
l'ffiltru ~ta.r(>a d,() 'D01-'ig'llT'an ţă 00 dQmneşm in 

capitală g'UwI.rnul s iTh.~.itui't tribunalul milit~r. 
8u:>pendând cOIlst,ituţia. Sar{m d(~ aSl--diu ase da
du:rat-ă numai Î'Il Li"abona, unde tulbură.Tilo aII 
h13.t .pro}X\l"ţii amrulinţ.iitoaro. M1llllcitor,ii au ata
cat miliţîa trimÎ1iă pentru anenţi:norca ordinei, Q_ 

ru.ncând bwnhoa.'Ioup.ra soldaţilor. Mulţi oold'lti 
au fOHt omarîţ.i. {.'lubul ID'uJIleitorilor €61:c ball"ica.
da.t, .a.<:-a că n·umai eu iIIUl.ro grOUJtato a putut pil
t'rll1Ilde miii tia in ap.a.l'l:.anwut{' unde BO aill8.U la 
vre-o 400 <k, 'P'l'!l"BOallC. Comanda:ntul 800Dwnd11-i 
Ali t'<O :predea IDtlncitorii s'au 6Upru3. Au fost ime
diBit t.ranspo.rtaţi pc un Yi3.poir, Intre cei deţin11ţi 
se u.flă"'UluJţi diartT'6 oonducătx:mi. 

. La Y'l)'''It.c-.a de.,;pro arffitaroa c(mducă,to.rilar mul
ţime-a .a st.aoat Ifor.amv,<,uiul, qnind cllroulaţia. Poli
ţi~ faceroatc ... foT'lălri1e ,~ă pună mâna pe auwdi 
int.d«,>tu.ali ai ltulbuJ'ări1ar, caIl"i 00 cred a fi mo-
11 laT h işt i.A{\(·~'l.s tii mi şe.&ro ro"oJuţiO'll.&Tă ~ ad twe 
i'n JegiitUlTH. ru 1trrtrpd-e mOIla:rhisro la hOltmo, cari 
5'C a#'I!~pt,ă a nlivlili în taTă. 
~ mai ~n~~ţi;ne I}tiJr'Ha., di pcnt.:ro aaiguTa.raa 

in,ţmftlt,lor pN\pirii, Gr'rma;ni:a ~i Anglia au trimi@ 
e:Î1e ll'n vn.s de r{~bo1 in 3:IXUO Partu.galioi, 

Revolutia in Equador. Oraşul Quita, <"Al.pÎtala 
l'ryllhli{'f·j eudame.ri(,..'iDB EquHdor. a foClst în &l'P
tămiilla tN"C1l1u t.e-Iltrol UIlOT sUIlJ.teroase fl<>:ene 
rt~'~llu ţjonart>. 

Vupă bil.trdi~i dela J llŢ)'lladli. undo atâ:t. trtl
pde rEwoJll Îioll Il.l'(', cÎit şi cf"le re.pu.blieauc au 
~uff'rlt pierderi. enQrme au fost ,.p-rinşi cinci ge
!lJpruli l'e\'OlutioMri -şi internaţi în închoo-a-r08 
din Qu~'tr::.<. t'îmd a aUI.it publi<-'Ul d{)i capturarea 
('(\lur (~ilW.i <'iipi'terui~ a dat cu furie asalt închi
soriii Jleutru a-i linţta. In'tr'un moment cind mii 
de oameni au înoonjuMt fortărent-a voind t;ă-i 
spargii zj·dm·Ue. &'Tltindde au slohozit eiîto\"B 
fmh'c, eu.lclmd la pământ pTimel(~ rânduri ale 
rnulţimei .. care Înw''''ţmuată şi .mai rău a spart 
porţile Î'n<lru<'lOrii şi tirit i.n piaţa puMei pa cei 

cinci generali dimpreunil cn eoţii lor- făcuţi Pl'i. 
zoneri. Aci i-a uciB in modul oeI ma barbar §Î 
'Cadavrele lor }e.Q11 ara pe loc anu.zne fă.eut, i. 
S'trig!\.tele de batjocul'ă ale pqporului infuriat. 

INFORMATII. 
A RAD. 1 februarie n. 1912 

Jubileul Qoei comune. Anul acooa ee iru· 
plinffiC 100 dc ani de când m:ri muke familii ti· 
role-w, aJunga:te de ~tirile lui N a.pol~'"On, s'au n,· 
fugi-at în eomitatul Cataş-Severi.n ~i. eu ingii
duirea RE-.gelui, au infiinţat în ooreul Bocşei ~,.. 
muna Kon4t~aden. 

Consiliul comu~ a hotărât să commem()J'&. 
aCeflt jubileu centenar organizîmd.. la toa.mnii~ 
mari oorLlLri jubilaTe împn:un-ate cu 'O expo,jţie 
agrirolă. 

La oorbări VIa fi i:nvitat şi lfaj, Sa. 
- Demonstraţia studenţilor croati. Din u

grob 00 comunică: Studenţii uuive1"3itari oonvo
când o a;dunare, pentru ditlcut-aroa chestiei UJli-
.... cl"8jtăţilor din Ungaria şi C'Toaţia prooum ~ 
pentru du.cutaTeIl Elituaţiei rpolitic-e în I€'gătură Ou 
numirea noului Bum. Vr. Guvaj.i" rectorul tcmâ:a
du-<.'Io() de vre-<> eventuală manif{'l8taţie, le-a int8r
zis întrunirea în ea.la festivă a univOI1lităţii. St.
d~nţi:i '8 'au adunat in pia.ţa di1llltÎnt.ea univenri
tăţii unde pvliţ:ia împreună cu jandarmeria 00ll

contratăi pentru 1aK'Ca."!tă zi l-a Z!W1'(',b tr~ n. 
coroon. l)re.zenţ.a forţei publice n'a înfricat ti
n.erimou, care ca demonstr.aţiea cuntat inaintea 
dQ:;chid~'reiadllnărei imnul naţioDlaJ croat. !)a
bia au t~rmina.t însă câutarea ~ poliţiştii ~i jan· 
darmii pc:t9't.laţi în <:'.OJ"clon au tăbî1.rit astlIpra lor .• 
împră.ştiindu-i cu loviri de sabie şi pu~ AtacwI 
atX'b-ta siilhatec al poliţiştilor, a prodUfl o mw. 
LnvitJmuş('ală in rîmdurile ~tt1denţi.mii. Au fost, 
mult~ ri'iniri dintl"e cari 5 grave. 

Dintre con<h:Icătorii Rtudenţimci 5 au fost 00-
ţinuţi şi excort.aţi la N'(.'$ie. 

Ou privi·N' la '''lC'e.a-st/i m!'lnif~aţie ~i la atacul 
Mlbatec i8l poliţiştilor, se ltelognfiază din Vien4: 
PoliţL'l aflând că ~tudentii 'v<Jiesc să dt>monstroJ:f: 
inaintna mini~t.(>1'iului unţ;lHf\'IC şi împotriva b.. 
nului a l'uat t.(1j1rt(' măsurile c.a să împed~ ilTÎ et!

maniff'Stare, Astf(,J a infiiţlşat adunaN".a dinam
Utn llniw':I'Rităţi) ~i a îm,~ecat retragerta ~p", 
palatul ministerului ungu:resc. 

- Caz de moarte. Ni,;;.c scrie din Lu~oj: 
Y'rodnioa matro:mă romană din Biinat, văd. H8~
miM. Dr. A. 1lJ aniu. Il l"ă-pasat în DanmuJ D:a-
minecă în 28 Lanua:rie in Arad în etate de 69 itt 
Mli. o.gemiTht.olo pămânlt~ti iaU fu6t anu.'le Marţi,. 
În 30 Ianuarie în Lugoj, ('4l.Ti au fost a.~trnca_ 
eu o 'POmpă deosebită in cript.a f.ooniliară. Aotnt 
iU'Ilebru a foot oolehr.a.t de prot.o<prosbiteru1 Dr. Q. 
Popov1ci, cu a.s-i.%enţja p1'O(l(ţilm Io.<rif Tmnpea, 
Dim. &X'('.m:m.nţu şi a diaoonul'Ui G. Joondre.. 
După actul funebru prortoproabitorul Dr, G. Popo
\"ici a tinut ouvân.tarea panogirică, publ~t'ul Dr. 
V. Bmn18(lo a ţi1l'Ult (l vorbi-re Î([l nrtl'1Il61e ~iet.ăţii 
române din Lugoj, i~ diaoonul-înv. G. JoarulrO'a. 
a :rontit un diseuxs îm. n'llmele şooalck.r roOm. -li. 
Lugoj ~ Ora-viţa. Odihne.aBCă in pace! 

- DriJ(08 Sandor._ Notaml <'Ol'Cual din '&1-
dureaoo (rom. BihonhlUi) dl Draqo,<; 8a11d.or ad-r~" 
80aZă ziarului ungtUrosc .,Na.gytvirad" .o HC!"iK)8l11a 

în OOirO, luând apăr-a.rea banchetului d~]a episo)
pic română g;r.-oa.t.. din Ora.clo, îş.i 1ngăduie C-d
t,ov!a ~vaţii itla.Î .. "U la .a.dl"'(~ ,.ultrai1}tilor", -
din1lre <".ari d-ea f.ace p3.r1a 

Obsarvaţia ou1minNLZă 'În <kclm:aţia că "U1:1-
gurii ne tm'Ilt trt1~p.;î.ni" şi, în ('.Q1l<->eCinţ.ă, nues"e 
de dlderoa. llQ:l.letră iloă critieMn fllpte!e lOT, .. 

Sl'U{Ja nicin'tl ~w vorbi lallt<mi:n.teri ... N~i. 
îns~ nu vrem să fim shJ.gi nimă'Ilui. 

I FABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Văpsire de haine. J Cnrăţare chemică. 

I 

"KRISTALY" Spălare cu aburi. I i 
I 

I Gazmos6gyar, KoJozsvâr, PaJyaudvar. La suma da pesta 10 Cor It pachetul se retrtmUa fiancaf. 
i t 

~ ... 

I 
I 
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,., ...:... 'u..' mediu hipnotle pe banca acuzainOf'. 
fl'rihunahll aln Pra.ga 8nm să <k,]ibcroze zilele 
trecuta in pN<X'm.Il unui controh1'l' ~ căi fera:-e 
- iratţt cu ~fu1 do gaNlizoanăi ~ er~hach ~ln 
Viena - fiind al.'UZat pentru fal~ in a<::to Pl;lbh.~ 
&zul s'a întiunpJat <c~â.nd cu d~'Oporirf'a falşlfl
.. ărilol' în diplomele de nobleţl1. ~pre V ersba('~ 
incă se I'lpunea că î,i va pj~rde ra?gul 1e no:b~l 
~fiindu-i actelo in l't'.guli tI atun~ ar il falştfl
~~t o Jll!atriculil. I..neu1ri'll1ul în wpărll.'ro 
iipune că el nu Pe ştie. \"i!J.o~·:~t p<'llt.ru Rhtf;l :l. 
j'apte 'ili ducii totuş ar fI laJ.9~i!(·Il:, Ilc."a.-;t:l :; ~ m
t.âmplat fiind în st.1rc hipnoDcă. M('(hcul său mcă 
t~ra de fată ~i rpenru a admeri spusele mculpatl:1-
lui a prOD1lll(at d{l'uă cm;nto cari l'au adorml~ 
.pe 100. Apoi cu mOOi~.ji tribunaluhJÎ. a făcut mal 
·.multe experimente P(\Dtru iSJ; dovech că do fapt 
Vershlll~h (l UD mediu hipnotic foarte bun. Curtea 
«l juri, <p chiar şi publiC'U1 adunc impresi-:nat, a 
aflaJt de bine ,,11 amîme de~bat~rNl p<mtru zIUa ur
:mătoarc, când ~c vor aduna. probo sati.!l,fkătoare 
('ari să inv<.-derezc nevinovăţia acuzatulm. 

- Pugi cu aeroplan~l. Aut-oritătilc, din IIol~ 
landa ~'tl prins pe un croitor - acum (Oliteva hlUI 
- şi l'au arestat (pentru ~a~gel'e. Oo~damllar<'"a 

-Me flk'1lJl(! j){'TItru mai mulţI am, dar croltorul şme-
,:her abia înlplini~(l eUWYla ~iiptămÎlni şi a .,ter&-o. 
A ajuoo in Franţa, unde din ~ou a f~t a~t, 
,lupă e&l 'Prinseră- furind. PUţIn a stat lJl8ă Şl de 
;~tă dată inchis căci un frate li lui. pilot, 1'12. luat 
frumu~l în aeropLan şi l'a tl"e(."Ut ~tc . h~ta~l 
german. S'a dm'«iit că aoelnş frate al lUI Il lafJU-

1af\e "il iup:ă şi diu II011anda. Urmarea ylt fi că în 
'>('11: "".,Iitorului v. . închis av:ÎJalt-orul cu ae·ro
•. !la.a. ~'11 tot. 

- Un ajutor de stat pentru văduva Tolstoi. 
OonflictdcmQf;ltenit,orilor averii lui Tol8toi din 
'\l8U2ta m-întelegerii la împărţeală., Il'\l avut danll ~ă 
atrag-ă at(',nţia lumei ~pra lor şi pentru li curma 
twrtcle li venit f\tntul şi dupl( cumpărare.a manu
"J'ICrÎAoIOT rH.ru~~ de ocl<,brul scriitor. a bQtărît .să-i 
împa('~. 

.. TRIBUN A" 

ECONOMIE. 
" U~ca~ea capitalului la' t~Albina". 

pre.eu'nl sunt.<m inforrnaţi - scrie 
Revi8t.aEcDnomică." -. în curând 80 va ,. . 

inU!.ptni o vf>chn dorinţă a ('.R.rcurllor con-
ducă.toareaIe primului n(;.stru aş:'ză.mânt 
rinan~iar fii' a dewntorilDr scrisunlqr fon-
dare ('1 : . .'. (h' ac'(',,,t institut.' , 

Direcţ.iunea "A 1bill(~i;" În () şedinţă 
reoent[l. a sa a hoU"irît a cr.ea fondul de ga
ranţie dt' 1\ .'LOOO,OO(}--, ca :.l.''ltfd scrisu
riIe foncia.f{'\ "misc d~ "Albina" să ajungă 
a fi ~cutite de dare. 

ITi ~cpst scop Dir0cţiunea. a howrît a 
propllIl<' proximei adunări ţ,renerale a "AI
binei" St' y~ ţinea în a doua jumătate a 
lunei Maâjp a. C., urcarea capitalului soz 
eial la duplul cdui achMll, dela Ii 3 milo la 
K ti miio(1lll'. din caro o part.e s(\ va intre
buinţa - împn.unli9u actualul fond de 
ga,rallţie spf'cial de K 500,CX)() şi cu o par
te a fondurilor de rezervă - p-ent·ru crea
rea. fondului a~nintit de K 3 milioane. 

Noua {,misiune de 15,tO) acţii a K 200 
80 va faco în spnsul stat.utelor tDt /Sub oon
diţile olHisiun ilor anterioaro, ad~1că cu 
Pl'CţUJ nominal de It 200-, plus o taxă. de 
emi~illne dl) K 10.- de acţ,ie. având fie
caro a.cţ.ionar actual prefednţă, dB a opta 
atâte4i acţii nouă, câte acţii vechi sunt 
trecute JIO numele lui în regist.rul acţio
narilor. 

I TI nul dintre ('de dintilÎ mijloace in s<x>pul îm
.~xr\.Că,roi c w,'l.'ltul făcut ~ ţ.ar, prin ooro R<;igură 
voouv('i ('onte>8C Tolstoi o rentă anuală d~ zece 

Preţ.ul ac.ţiilor S(\ va., plăt.i 'În [) a:-ate 
egali) În int.orvaluri do a luni cu începere 
dela 1 Iuliu 1 n 1 ~; se vor putea în,-.;ă plăti 
şi mai nmlln rate dflodat.il, după cari Sfl 
vor rcbonifica G procento Înt.erese. IOn nlbk . 

x Daci voieşti să bel ceai Ieftin. poţi 8ă incerci. căci 
~itnt de rom englezesc ei o cutie de ceai costă numai 2 
l·ar. Un litru de esentă pentru diferite licheururi 5() m~ 

.8 litru esenţă de rachiu 20 fiI. ei un litru esenţă pentru 
I lUD 40 fii. 

Pre8ervative pentru bărbaţi ei dame bucata 40 fi] 
'~ătarj pentru v:iHă.mătură, pentru burtă precum li 
;lJte articole ce se tin de branşe se află la drogueria 
. .Juger" 8ilui Fekete MihAly, ){arosvâsarhe]y. f\i3ţa 

I!IIdehenyi. OGmandele peste 10 cor 8e trimit franc.,. 

rAOD ToI.tol. 

v 

IASBOIU $1 r ACE~ 
ROMAN, 

Trad. de A. C. Corbul. 

(Urmare). 

DupA tm eJ. doi-lp.a. pahar de pune, Napoleon se rE'
.. rue pentru a se odihni oleacă mainte de opera Bl'

"ioas! care'} a.ştepta. a doua. zi. Bătălia a.ceaBta tI Întl:l
;resa. a.şa. de viu, incA.t nu putu să d-oarmă ei cu tot gu-
1ura.iul oare' supăra, el eşi pe la trei din noapte din 

Ac.ţl~lfl 'din -emrisiuI}(\3, nouă vo;r par
ticipa la divid('ndă numai cu Î:IlcBperc dela 
anul 191.1. 

Te'rminul pentru optare s'a fi:rat pe 
2iua d(' 1 D lUnle a. c. 

In }('găt li fă. cu :I!lodificaroa. statutelor 
nucesitatl"l de n{)t1.1· emisiullfl sova modifica 
şi §. fH> al statutnh)r. înmulţindu-se llumă-

I toateporun61e ('rau d{'ja .date şi pe oaJe .de Q. fi exe
cutate. 

- S'.a. distribuit armatei bjscuiti si orez? intraM Na.
polean cu severita.t(O. 

- &, Sire. 
- Şi orez? 
RaDP răsDuns-e ci transmisese poruncile impăra

tului in ce privea or('zul. Napoleon cll!.tină din ca.p CI1 

ei eum nu .ar fi fost sigur că ordinul său fusea6 implinit. 
Un va.l(>t m.a.i aduse punş. Napoleon ceru un pahar 

iji lIentru Rapp ei începu să 8Qarbă tomul fări Diei un 
euvâ.nt. 

odaia sa. de euleare. 8uflt1ndu'ei Da.SW eu sgom()t. I 
. El intrebă da.că nu cumva· ruşii, se l.ndepărtaeeră 
~În posturile lor; focurile duemanilor a.rdea.u mereu. 

- ~u mai am nici gust, nici miros, făcu el .a.propiin
du'şi pa.harul de na.rI. Ce mă tot inundă ei -cu tooriile 
10rP Ce sete medicina {'â.nd nu e tn stare să vmdpce ni\:Î 
de guturai ( Corvis.art mi-a da.t aceste pastile dar elt) 
nu Imi folosesc de Cel. Omul nu e in stare să vindece 
ne-o bO<llIă. Corpul nostru e o maşină acţionată pentru 
tiată; lăsaţi viata să se a.pere oa singură, ea va. isba~i 
mai hine der1Lt dacă o lmviedecaţi cu mooioamento. 
Corpul nostru e ca. un .orologiu -căruia îi e dat si. 
meargă un timp hotArit. Corpul vostru est~ o maşină do 

'- Ei bine, Ra,pp, Întrebi. Nal>oleon pe aghiotantul de 
~('rviciu, ca.re e părerea d-tale: vom birui noi astăzi? 

- Nu mă îndoesc, Sire. 
Napoleon H privi. 

- VA aduceţi e.minte, Siret de etIvintele pe cari mi- viată. iată totul. 
.le-aţi spus la Smolensk: vinul e ge08, 01 trebuie bA!tt. Si odată la capitolul definitiuni.!or in care 1>0. cam-

Impăratul se întunecă şi rămase mult.imp fără să , plăcea., N ap()leon rosti deadată: 
,"orbească, cu --capul in mâ.nii. I - Ştii d-ta, Rapp, ce este arta militară? intrebă el. 

- Bia.ta moo. armată, fieu el deodată.' Groza.v s'a Arta de a fi, la un moment dat. mai tare decâ.t inamicul. 
Hlicşora.t dela Smolensk incoace. Sansa e o a.devărată Ea DU este altceva.. 
eurieza.nă, Rapp; a.m 6pU8-a tn totde.a.una, ei incep a RaPD nu răspun~c nimic. 
m' oonvinge'personal. Dar garda, Rapp. garda !lste in- - MlLne ... om avea de a face cu Kutuz()w. Vom vedaa 
aaetă? noi ce va ieşi si de .a,j{'i. Ti-a.du-ci aminte. la Brunau, pe 

- E& este intactă. Sire. când c-omanda arm.a.ta; timp de trei săptămtl.oi de zilo 
Napoleon luă o pastilă, o duse la gură ei iei Imn DU s'a urcat nici odată po cal ca să ÎJl8pocte~ forttl~ 

e-.uomicul. N'avea poHă de somn; noapte&. era tnei rile. Vom 'Ved~ 
.ad4nci, şi nid UII chip să.'lji omoare "Vremea. deoarece' Iar privi laeeas{)rnic. Erau abea eea.suroo patru. 

I 

2 Februarie 1912 

rol nwmbrilor eon..-siliului de Di rec ţi un€'
d~~la. 12 ('[tti sunt d1.~ pn'zent- la 15 mOln-' 
brii. '. 

. Xli putNn ,k'diJ .<;;l HaJUU'i[ll ('11 bueurie, 
aCf)a,,,ta' nbllJ. lntărirea primului n~st.ru 
institut financia.r. Rf'mnarea. noului. capi 
t.aI, dată fiind bonitatNI. priml't a a.cţiiloI' 
"Alh'iIH'i" M' ya fac~ {in·~t.e. numai decât
în prinwJe zile ale emiterii listţ>lor d(~ sub
cripţii .. 

• 
A,·iz. Venindu,n(' la ('un{)ţ!tinţJ'j di. anum:iw 

J)(:.'n:;.cmne, d(\~p're <".are ştim pozi.tiv (~ă mInt în ser

viciul oocietîiţilO1' tlCooigllra.re străine, ·ee gi.~ 
şi PI~jutl'i publicuhli nostru române.'!C «a şi C\l;ffi, 

Ba' ,p,.ervj şi rcp.reo.zinta blt'J1.(>.a noastră 00 asigurare.. 

prin a(',{\.1.st~'l .adu-c'lem ,la cunoştinţa tutuxor celor 

int.ore.$aţi sxic:ăţii lllXL.'ltrc, că J'ol'!pre.zentanţii !'LO

~trri RUnt provă.zuţi ~u plcnipotcmţă în rogulă (}X

tr.ado.tă de di~·ti1.nwa B:'incii grnmalo de asigu
rare. A.~tfd ooi 00 mu ar purtoo proou(,'e o astfa} 
de plc~ipotenţă,rru.găm să TI'l1 fie onoraţi cu nic~ 
o iucrodero di.n parte publiCului nostru. 

La timp potrivit &:;ejot.atoa noastră va publiO$ 
li~t.a rep:N>zeut.:mţilor ei din ~ing'Uraicele ~

tăţi, preeum şi .a fu:n(~ti<marilor ",ihl voi."l.g<.lrL Si. 
biiu, la 24 Jllllluru-i-e 1912. Banc.a. ge.nf.ralii de as-ă
gU1·(J.;J"t!. 

POŞTA REDACŢIEI. 

Sibiiu. E.<;1.c a<!(wnrat. !'romjlll dfJ 1000 de ,~ 
rOl!ilW l'li U.Vllt Samurachp. Alceva o'a avut. 

Unip. A ro ră .. foit {'()l{'(~tia anuI'ui1 da.r n'lun 
putut da do apehll il1di~at. Trimiu>ţi (~ontribuilUQ.. 
D-v. la ,,}'Q'Ildul <.."UJtur.a.l" .al unei cliC631JC. Sun .. 
nenumiirat.e ~ ..... ~li(~ {'ari .1~t.eaptă a.rut,or. 

, 

POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 

Samuil }a<,ob, Kl'~jnikfal ... a. Am primit 25.ro 
('or abonanwl1t pimă la fiTwa anului IHl!. 

Ioan On("U. TUfi](··şdi. Am primit 10 cor. il). 
aoomum·nt. Pe 41Ilul un1 COl". 6 ~i (PC anul 1912 
<"'01'. 4. 

Rooltct-ot l'et'pouaabiJ: Iulia Giur.:ia. 
.. Tribnnll'· iDl'ltitut tipo$rrafic. Nichia ,i C!Ontt. 

~":::;"=:c:::z::l.-:='"7..1':;-:L- ~o;;:::;;:J::'.:":-=:':.~~~~~--:-_-:;.,,;:::..'~'.;-~~~'=:-~c.. __ ~~~ .. _~. 

-
Nu ti era. somn. Punşul se băuse, \DU şti.a. ce ~ă mai facil. 
.El 4Hl plimbă <,âtva prin odae, iei imbrăca. o reding()tlt 
mai groasă, işi puse pălăria pc cap tii ieşi din cort;, 

Noaptea era neagră ei rece; o umi.dit.ate impalpahiJ..i 
eăde& din cer. Focurile armatei franceze ardea.o ~ 
til,tor, ei departe, prin flUD, se deosebia.u foc.urile arnw.
tei rusesti. Peste tot stăplÎnea tăoerea şi se auzea lim .. 
pede mersul trupelor franceze cari incf>p0.'lo să. ocupe 
pozi ti \mile. 

Napaleon se plimbă pe dinaint!'~'t -rortlllnÎ sia, privi 
la focuri, asrultl\. mer.sul armatei şi trl'câ.nd prin '!it&
unui voinic soldat dpla g·ardă r.a.re tie intepeni mai tare 
in fata impăratului, el se opri. 

- In ce an ai Inceput să ;>erveşti? tI intrebă al 01Y 

acea bruscht'te militară mli.ngăioasa. pe oare o a. ... ea 
ori de {'lUe ori vorbea soldatilor Băi. 

S(lntinela răspunse: 
- Sunt dintre veterani. 

- A! un veteran! Vi-s'a impărtit azi orez? 
~ Da., Majestatea Voastră. 

Napoleon inclină capul şi se Îndepărtă. 
La {"(',asurile cind şi jumătate, impăratul !H) tndrepU: 

călare ·eătrii satul Sf>vardill{). Jnecpea eA se iumine2le 
de zi, c<,rul se insf'ninase. Un singur nor plutea' spre 
răsărit. tin bubuit de tun isbucni deodată la dreapta".. 
mugi a 'clipă şi expiră în calmul general. Câ.tev~ minut(. 
trecură. Un al doil('a, un al treilea buhuit i.c!bucDirll ~i 
aerul se clătină; Il patra şi a. cincea lovitură vibrarli m')i 
aproape. apoi aJtple şi altE' l.e , se eiol'.niră, Sf> e·ont.uIJi"1; 
îşi răspundeau. Nll.pOOt>OD ~e apropiă cu suim sa. ,jp l""

duta Şeva.rdino şi dC9{·ălcră. Partida se angaj.;l~". 

(T II. uma.) 
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REISI MIKSA 
FABRI CA O E 

DBI·E 
In 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
lndrăssy-ut 41-43, RăkOczi-ut 14. 

(UngA ~Aponoc). 

Ofer altoi de prunl bosnieci ca 
.Balkanska Car/cu (Rl'gina bal
caDulu'> şi ·KralJlca Bosnec (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2 1 
ani cu coroani admirabili e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

pruni. Poama e foarte mare, esce-ptional de dulce şi 
foarte gustoa.;!. Se coace spre sfârşitul lui AU'lSt, 
când se poate folosi ca deesert, pentru uscat, 1" fa
bricarea ţuict>i şi a sllgoviţuluf. - Prunii mei nu 
sufer de drlerea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alle soiuri la cari in mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat in dlfente rânduri. cu premiul in 'tAi din par
tea guvernului. A fost premiat la expozitia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expozitia din Vifna 1897 cu me
dalie de aur, la expoziţia internatlonală din Paris 1900 
cu medalie de argint şi in fme la expoziţia regnicolari 
din Bosnia şi Erţegovina ţinulă la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prumlor i3-rantez. 

8a.va T. KoJdic, 
mare proprietar tn Bre6ka, Bosnia. 

A4ue. eu .rmA. la cuno,tintl ono poltHe d i• 

100 " p,oTin "Iie, ci .,i-a pl'o'Jizat ,i Illbit ate
lierul de mAslrit co puteri de munoi. oorMpun
zlSloer8 oerinţelor de 8Ioi. 

Prlmfo,te t"tr"lu de lucrAri ppnt,a sicliri ,\ 
w{lbi1e. orecam ~i l'eparări eu prpţurl con 1 eDabll. 
,i pellng' serviCIU prompt ,i conl$t nţiol. 

)4ar6 magat.in de lot felul de mobile preglitit6 
din materlalal cel mal excelent Uilcat dela cele 
mai liwpi8 pani la cele mai lUXO&18. 

Un viier 
m De nelo~recut % : II 0-=========;::::;:;::;::::.:=====;;;;..1 

caută slujbă la o C d 
domnie din Româ- Spălătorie aranjat! cu ma,inl e'eclrlce Jl mai mare epozit de 
nia. - Se pricepe pentru curăţ rea c::hemici a hainelor, 

la toate lucrurile cari se re cer la o viiă colorare ,1 spAlarea fuJgilor de perinl. încăltaminte cin lugoş. 
oltoită în americană. - A se adresa: n 
George Chilb alui Ghita în Muszka t L U C Z A J uZ S, E F Ghete de box yeritabil- schewr82Ul ori lac 

casa Nr. 116. (Comitatul Arad). 

.................. ............................ Seghedin-Szeged, Laudon-utca 9. SI. elegante şi solid lucrat!", p~ntru domni O ......... cor" pentru d-ml" 8 'Of. Pot ft cu ,ret~, 
S 1 (Colţul plej>el Valeri_) CU nasturi ori firA. Oht>te de box penlTu 
t + Având sistem propriu de-a curlţi chemic şi dame numaI 7 cor. Ghete nI' bflX pentru 

O ru,." mod~tl, care nu vi costl nid o • a colora, sunt netntrecut rn meseria mea. copii dela 1-5 ani cor. 2'60, dela 5-10 

i obolealA, dar aamlllistraţ1el ZIarului nOltru i Colorez haine de domni, dame, copii, dan- ani cor. 360, dela 10-15 ani cor. 5-60_ 
poate fi de mn. folol. Ziarul nOltru roagi tele, stofe de mobile .i covoare. Pierdelele Ce ui-ce n ... va fi mulţimit tu ,het~le trt. 

: pe oDontul public ci la ~rerea pfI ţurilor le spâl cu mare grije. Pentru doliu colorez mi 'it", i-se vor r,.,nmitt banii. - CremA 
t cu"nte Iau la O j-c:e cerere sau cumpirare I i haine tn flegru. Comandele le execut tndatA ŞI tocuri dr RUml la fiecare ptrpche 2 r8tl i. 
• II le provoace el adresa firmei a ftUt-o~ CU mare acurateţl. Baltoane de pide le co- EBERSTEIN HEN RI K, 
t - - :darul. rribuna. din. Arad. - - I _ lorez in colori inchise. t - II ftt I pantot"'c ... r In Logo9· .. 

.................................... 11::==::==::::::::========::==::11 ii 

6) o 

.r. lel,Ionulul 804. , C81 mai mare firmA românllscă din Dnjaril. 

Arad, Piata BorosBeni-fer 1. (Casa proprie) 
Recomandă magazinu1 lor bogat asortat de ferării, arme şi totfelul de maşini agri

cole, maşini de trierat cu aburit maşini de trierat cu motor şi totfelul de motoare cu benzin, cu 
oleiu brut şi nlotoare sugătoare cu gaz, arangP 1'11 mori cu motoare cu preţurile cele mai 
moderate şi cu plătire in rate. t.-

\ , Cu garnituri pentru trie
rat şi cu prospecte pentru 
mori servim bucuros, e
ventual pen!ru primirea 
lucrurilor acestora şi fa

cerea contractului 
mergem~la faţa lo
cului pe s'pesele 

noastre. 

i 
,1 

1 
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VINURI 
vecl"1i .,i noui de vÂndut. 

Adre~ativl cu foat .. rncrederea la propr1ptarul 
de vii din Siria (Vilagos) Petru Btnea, clei VI 
trimite numai vinuri hune, curate ,i pe Ilngl 
preţurile cele mai moderate. 

Vinuri vechi I Vin alb K -'68 litru. 
Rizling -'70. Roşu -'94. 

Vinuri d'n anul lQl0: Carhenet alb 
K - -90 litru. Şiller K -'56. Rizling K -'58. 
Rizling şi Ruje amestecat K -'54 litru. 

Vin din anul 1911 K -'48 şi 50 litru. 
VInul sll expedează cu rambursa dela 50 litrj 

fn sus sub ingrijirea mea proprie. 
Vase dau imprumut pe timp de doaul luni. 

Pentru calitatea vinului garantez. 

I->c'tru nenea. 
propr ii neg. de vinuri 

Vilâ.go!!l (A rad 111.) 

• ___ . __ - ·~---""~"·.i~~.·-- - . - .. - ~ 

Szant6 jeno, 
mehanlc in Des. 

maşIni de. cusut, 
maş;ni de scris, 

gramamafoane 
şi biciclete 

precum ,1 ate'ierul său pentru reparaţii 
Ţine tn depozit hiciclt'te nouă şi uzat.e dela 
05 - t 10 fI. precum ~j diferite piese pentr~ 
ma,ini de cusut, biciclete, gramafoane ŞI 

maşini de 
scris pe 

lângă pre
,~ 'uri ieftine. 

-,.~. ;<;:~~:'l 

Timbatde Inventate de m'ne. cere m;. 
modtrne. cu org-anlsm dublu de otel. foarte 
.rainice ŞI de o re·ol:antă deoseblli se pot 
comanda numai dela mine. cu preţurile 
cele mal moderate, pe lângă ga. 

rantie de 5 ani. 
1',1 c~?ar-os J-.... prenc, 

fabricant: de ctmb .... le. 

Budapest, VII" Bethlen-u. 39. 

.. TN l 'R n 1rl,o\" 

Szighety Sandor 
atelier de cuţite ,1 toclJArJe .rtfstld 

Budapesta, VII., Strada Akaczfa No 64. 
Colţul Străzii Kirâly. 

Se recomaTld~ pentru ascuţi rea şi repa
rarea de foarferi. cuţite, brke ŞI te,acuri de 
bucjtă ie fn eonditii ireproşabile şi pr. conv. 

Mare depozit de u
neltt' şi ulen,ilij pentru 
barbirri, ca f o a rf ec J, 
brlce şi curele ae as
cuţit etc. ("tc precum şi 
cutite de buzunar, a. 

Pentru barbieri se as
cut douA brk 1uri gratuit 
daci trimit 12 deodail 

Comandt le se t"xecutJ 
pompt ,i conştiintios. ... ; 

-
Nr. 10 - 19t ... 

111111111111111 i • I1II 11111 -II!' ---
Decorat cu medlllie de aur Ja eXPQz1ţi11 

agricoli din LugoJ. . 

Dicsics B. Ignacz, 
- succcesorui lui Balint D,cSic, 

Atelier de trburl, ,ele şi lustruirt!(: 
LUGOj, strada Nit! Popa -~. 

l.n&,A bl.erlc& ~.,or •• n " .. la. rown.n ~ 

Prf'gateşte toHe'ul de- irA-ud si clrut 

orecum şi 'u!'rări de dogărle ,i flurari ' 
Repa rf' lI zj trl:.url vechi cu prt'lurl lefllne 

)a 

Majerszky Barnabas~ 

Anunturi 
primeşte adml· 
nistraţia »Tribu. 
neh, pe lângA 
I pr~turi1e cele I 

mal mod erate. 

~I 

fabricant de maş:ni 
In Nytregyhaza. ___ __ 

Fahrichpa7A dupa o experientA bo. 
ca sp,"c'a"fate 

prese de olei mânate cu apA 
Piue de otel, construcUt> 5lmPIă·~ 

complicati Prăjitorl de olel p~.Il 
Jm'l'Zlre cu ahurl ori foc. Teasc pe" 
sJmhun de bostan. Maşini pentru p 
fectionart>8 olf'iului şi .ranjamt'ntul c~' 
plect pentru f~ brh'art>' olelUlui. UneI 
de mf'htat floarea soar«::lui .. $. ,le .... -

Exportul pina .cum tn 237 uzi?ie. t; 

~ ~~~~~~~~~~$!~~~~~~~~5~~~ 
i8 1\1are depozit de cuptoare. ~ 
~ ~ fO Am onoare a aduce la cunoştinta ono public, că in ~ 
fO (Cluj) Koloszv4r, Monostorj·u. 7, am deschis ua ~! • 
la ma,. mat-zia inregistrat şi provăzut cu cuptoare din '. 
;.a ţară şi străinăf.ate, unde se află in depozit permanent 
~ cuptoare mod

l 
erne de "?ajoli~ st~J ~cesion şi cuptoare de .----

lE) olane Oanie • precum ŞI cămlnurJ ŞI cuptoare de bucătărie. • .. 
tel Atrag atentia publicului asupra depozitulul mt'u model, asigu- ~ 
~ I rfnd-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preţurile ~ 
~ cele mai solide. " _ i3 A,teptind binevoltorul sprijin sunt cu deosebitl stirni: ~ 
!f.) TamasJ J6ZS8'. C-
~ I - I . . H.olozsv....... ~ 
la -"----~- m~~~~m~2m~mm~~~~~2!i!~m~mmm~~· -
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~kovits Gerson, Budapesta, IX., 
Strada. Too'l}">u. No 14. 

Illapu.~i de ghia1ă la cari e necesari ghiaţă 

puţină. preparate pen
tru măsurarea vinului şi 
• berei, conducte la 
pregătIrea berei şi pen
tru scurs, În preţuri ma-

I pe~!~~ri p~,~!~~.~!.~" .~.~,~.~!~~~,~ !. 
, derate şi serviciu proml 

Intreprindere de accesorii 
Ja f.,bricarea zadel, sticle 
de Bohemia, sirup de 
sm~ură. lamâi şi ananas, 
alabastru şi praf de li
monadă Ş. 3. Comandele 
se efeptuiesc prompt şi 

~ cu preturi convenabile. 

I drt'lIt stomacul. fie el n'''ft'' p Iii- mln'-a e. o-i m"'Llt~ "'t"u, QrHII ,1 • 
stricat It •• ", "el:ll prin mandld prf" 'te," ori prea tt'r"'nţj, prin o vlati ncrr 
JUI-t~, pvând astfel CAlAt de Itoarne, catcel, dureri. mistuite Ir • ., le 
le~oman am: 

Vinul aromat »Hubert Ulrich«, 
IlniUrul tt'm dl1! bun de ca .... rf'cuno,cut c1~ It.mea m. tiali_ 

,A('elt vin aroma, e.te pregAtit din buruieni dt' leac " din wfn 
bun. tntlre,te ,1 dl vi.ţI orianuJul de mi,tu,re al omului. Vinul aromat 
linl,te,te durerile ,1 'turind in alnge ar. calit.,.a de al rc'noi. 

Prin fnbeb"lntar a la timp a vinului .fomat se v11d.c' bate morbu· 
rl1e, Aqtft-l ~i nu inlir7ie f'lmt""j d ... ·1 incI reI. Simp'oam'. Col durer, de 
ca", tag~i~Ii, a,de I in ~to"'ac, car· obl/iQ la boalele cro .• ice ae luom .... toate 
dispar .lupi o !lcuni int.ebuinure. 

. NEREOULARITĂŢI DE SC\Ul'ttI prf'cum 81 urmirile lui. co'lce, 
p.lpili r l de inImă, 'nSOm h te, ~u,rta slnl(f'lui in ficat, htm rO'de •• , v.ndpCi. 
~igLlr Imn v nul ar· .mat, V nul aromat Inflt1l"nţeaz. in m d hotirat, indepar. 
tiod oin .tom .. c şi In eshne. mater il~ shicăC10 le ,i de priS 1. 

)acă locomohilul d-voas'ră nu 
!ste prov~zut cu automat de sinI 
;tmlJiătqr. adresati\'A la fabrica 

P\LIZENIA, ANEMIA. SLĂBICIUNEA.ioa'e .t.nt ermllrlle unei 
gre'e mi 'UII, a Unt"' formll,. d'l'~ct .. ,a~e a .Anjileh .. ,i fur,ţ ooării ntptÎel· 
n'c' afic. nlul. Şi la IIStlel de pen,'aof' II" p"dte observa; I sUIl·n1e, ilurtn 
de e,p~ tIC. ••. VIDul !lromat dA un nou Imvul- ~ielii sihj,... M3r.,te 
ape.,t 1. ajuti mistuile~. ,.gultl1i schImbarea maler; I"r In stomlC, Inf,uer-
karl formarea sângelUi, calme-u nervii ,1 di v,oiciune. MUlte Icriivn de 
multam'tl ,i le. unu, j"ţ' oovrd se pe deplin acea ,ta. 

Vinul -romat le poate cumpAr. in butelii de 3 ,1 4 coroane in 
'armacHle din A rari, Ula{ d Olog ,vă z. Oyorok, Ment's, Pau liS, UPPI, 
HIJtj!kut, Vinga, Szekuu'. Pecska. T • .-ny'. VII'~O" Egre'. "'11"8 Btopova. 
Orc"f~1 a, Mrrcz,f Iva, Sando,halt, BOI{~r". Sze'b-Sz1.- Peter, Perjamo'. 
S/emlak, Surafa1va, N .gyl, k. ~alO a. Alberti, Mt"z6o!!'j(ye', Bdlonya, MlIr'Z b 
I lombt gyhăta, KUrIICS, Uj-Szent· Aonn., P .. nk l'a, SlIi"flYia, Taucl, Szlatina, 
Baj ._K.pr"c1a, B esT.tnţâc', ReUs, OyarmaLl. BruckeDan. Z."daoy, Sleyt 
And,as, KI, Oecske.tk, Meh.la. T .:muvar. 

unde căpătaU ori-ce infor
matii de lipsă In atelierele 
acestei fabrici să transform!! 
]a an peste 100 locomobile 
in autom •• bile după cel mai 
nou sistem ~i cu piese noui 
brevt-tate - Mare truţare 
de timp şi dt bani se poate 
ajunge cu maşinile aceste 
automobtlice Mare depozit in 
locomobik cu aburi. Preturi 
ieftine 1 Condiţii favorabile! 

Trimit de alt'el ,i farmacfile d'. Arad, vlrJ .romal In ori-ce patll a tlrlf. 
Si teretl upre. vin aroma. "Huberl UI'lch '. 

\ Inul mt. aro "at nu e o rompozltie ,Ainuiti: ron.ti d n vin de 
M3la~a 450'0, tstnţi de vi" 100-0, O y.:~rin ](), O, vin ro,·, .,., O. uml de 
tătăis 1511'0, de drefe 320 O, Aula radicini amencaDA. 1 100. Din aeule se 
tace: mistUia. 

9----------------0 
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Edificare- ieftină! 
Intrece ori-care edificare din alt material. 

Sistemul meu brevetat Nr. 5-5546. Se face . prin prepararea În mod propriu al betonului ) 
ori alte materii. 

Pri mesc to1felul de edificări, locuinţe, case de închiriat, edificii economice 
şi dominiare, crep lri, fântâni, poduri, canalizări, Jngrădituri, trepte, padimentări de 
t rasse, acoperiş facement, invălitorÎ de~ cemeni. 

In depozitul meu se găsesc felurite preparate de cernen!, pietri de ed:ficiu, 
r gle; columne pent·u case, streşini, trestie pentru tinciuială, cement Purt.and, gips, 
var stins ş. a. - Pfeţuri curente trimit gratuit. 

IOSIF SIMICS, 
Întreprindere de edificare cu beton, fabricant de 

obiecte de cement şi pietri. 

Telefon 246. L U G O Ş; Strada Bllzias 31. ~ 
I : I * ~i-

f 

lf9 

7 -
~ 

\Ţ!Ar 
t Nr. ij 
... E 
litr.t1Je. 
şi loc 

lttf/r 

. mapc-

.---~-

. aJlmg 
~om;in-

. .xlnhu 
. covâl'
. psioo· 
cuvân-

1 
·i 

i, 
I 
I 

t 

! 

1: 

Il il 

i 
j 



• 

-,; 

=====================D 
Feivel Lip6t ut6dai

o 
~~ 

Budapest. IX. Iparo-U.,e4. 

Fabrică de bănci 

rouri, accesorii de 

gimnastică etc. 

Catalog ilustrat la dorinţă se trimite gratuit. 

d'-=================~~ EA_ 'M~ 

imi I III I I III III I I I I I III I III 
Primul şi cel mai IDlre depozit de piane 

- W. P: Richter, -• Braşov-Brass6, Fekete-utca 29 . 
• 

Liferf'8zl: piane, harmonfcf -,i pianine-., fabricatie B6ssen. -dorf, Schreighoffer ,1 fOrller • 

• - Imprumuti piane tn 
conditii fa yorabi le: ! --

I ~ D 
fabrica budapestană de c&ase de bani 

. \ Gelleri ,1 Schuller 
\,o,{0:\\"'1 c"SUDAPRST o 

"'~l IX., Răko .. utca 4 Depozitul 
orăşenesc ,i biroull V. Szechenyl-u. 7. 

Liferanţll ministerului de amculturl. deo 
hOflveli, eiiJor ferate uniaPe ,. al po,telor. 

Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri 
lor, cassepanceJate 
pentru păstrarea do

cumentelor. 
Catalog gratuit ,1 

franco. 

11=======1 I 

• 
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Nr. 16 - 1911 

l' o 

Umrafh & Comp. 
Budapesf, V., Va,i-korut 80 • 

.. 'şi recomandă fabricaţiile sale şi anume: 
Locomotiva dl drum da siaa ambltlo.re 

de 6, 8 şi 1 O H P. 
Locomobila de 3-200 HP pentru scopuri eco

nomice şi industriale. 
Ma,in. de Iraerat (imblătit) cu putere de vapor, 

motorică, mîna: cu cai şi cu mâna; mai departe: plu· 
guri, grape, tăvaluguri. triore. 
Ma.şine de 84m4nat. ~ ••• lne de c08it fi .. cer.t. 
VânturătorL Zdrobitorl de .tzouprL 
Batole de curăţit porumb. Pl'ue d" .tl'ugurL 
TocAtol'i d. paie # nutreţ. Morifcb.e de uruit. 
Maşine de tAiat "LeeI". Pompe d. Lântâni ,1 
Tumbe de lItropit cu suc d. lUDoi 1D. executare. c •• mai Zuuz.(, 

CU preţuri ,#."derllfe fi c'U.dir'unl r".,ora-
. bile tie lIol.,lre. 

Catalog de preţuri romAnesc trimitem gratis " franco. 
CoreApondf~nţA rOlnAnA. 

Il 
Lampe pentru mine 
şi tot felul de lampe cu acetylen, 

fabrichează 

t I 

-= & =--==ii ,. ,n; ii ;e: ' :;=3*5= I - 1 --

Cele mal bun e 
O rol O • 9 ., c.- , 

- cele mai solide fi cele mal \lupa mod. 
juvaaria •• e 

atAt pe bani gata, cât ,i In rate pe lingA che
za~e de 10 ani " preţuri ieftine, 'lifereazA cea 
mai buni prăvălie in aceasta privlI1ţ1 In o': 

Întreagă U D g • r i • 

BRAUSWETTER JA,'(OS 
f'Wolo"ier f" SZEGED. 

CATALOO cu 2000 chipuri se trimite ORATUIT. 
. Notn ci numai acela .01 primi catalogul gratuit cari fi cer cu 
.... _~ provoeare r. ziarul Tribuna (ad. scriu ci a cerii anuntul in Trib.) 

Corelponden,ele le fac: in limba maghiară, a:ermani " fran~ 

~------=----:= = 1\ 

It __ ±li 
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