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liiF - 7 ---Ş il 
'Ri' " .. ăsbol·ul trl·pol1·ta~. loc. jUSti~ic-at.·:{t, ~a~ă \~om. considera legă~ I gă înco~'pore~ziTriP.ol~tania, ca vil~tj~t ~U. r-

. . tunle rrnpohtan181 cu st.atele ~urop('-ne ŞI ccsc la IInperml osmmuc. De atunCI ŞI pana 
da,C"i'i vom stabili in frlul acesta un drf'pt ast.ăzi Arabii au încercat în diferite rînduri 

.{rad) 28 Februarie. ist.oric. - '. să se scapp de jugul turcesc. Potopul'i Vdij-
Dela zidirea Cartagmei (228 a ehI'.) , m;H;l1' el? lledu~ni au ridicat, c,u înverş~m~re 

vechea llegio Syrtica a fost provincie ,Ro- ~)rn?e1e lmpotnYll s,upremaţlel turceştI, f~ra 
ma.nă până in secolul al treilea după ehris- lllsa a se putea elIbera de sub genunchiul 
tos, când sub domni'a lui Sf'ptimiu Severus grE'l~ ~l ?sm<1nliul~li, p~mă când intervenţie! 
a luat numiroa de Prorincia Tri:politana. ltahel.vme să schmlbe deodată frontul 101' 

m<Xlrporarea celor dour! provincii afri
cane, Tripolisul şi Cirenaika, la regatul Ita
liei este astăzi un fapt împlinit. Hotărîrea 
aceasta nu mai era de multă vreme lffi SC, 

~nlt pentru puterile europene, cari dela pri
ma bubuitură de tun au prevăzut desfăşu
rarea în sensul acesta a evenimentelor ul
terioare. - M.ai mult chiar, întreagă Eu
ropa - de'\~i sub musca unui îndrepq,ţit 
sentiment de gelozie - a primit în linişt-e 
decizia eorpurilor Jegiuitoare italiene, cari 
În două şedinţe au decretat mărirea Italiei 
CU teritorul ei aproape îndoit. Astfel vechea 
· provincie cartagineană "Regio Syrt-ica" 
a ajnns după douăzeci şi două de secole în 
posesiunoa acelora, ai căror falnici stră
buni i au dat pentru intftia.ş dată viaţă. ' 

Istoria politic{)i coloniale a Europei in
cepe a~ti\zi () nouă pagină, de mare fuse-m
năbat.e pentru progresul e-oonomic al ome· 
nimoi intregi. en nou debuşeu poutru pri-

, ~oAul producţiei eur<?prIlo se de~chide larg, 
intr'o depărtare relativ foarte minimii; o 

. ,,, nouă patrio, un nou terou de activitate pen
tru surplusul de forţe omeneşh, caro în
Cf'pe să devină tot mai ameninţător pentru 
eehilibrul YÎeţ.ii economice a bătrînului 
continent. Şi întn:g aparatul acesta do 
tTansfomare, toată opera civilizatorică, in
treagă evoluţia economk.ă, toată mişcarea 
HCI:'-Hsta complexu p+:ntru modernizarea se
mlsălbntec('i Tripolitanii sunt ast-ăzi garan-

· tato de '0 putere maret de un stat cult, care 
tocmai prin a.cţiunea anexă.rii s'a ridicat 
În mod considerabil în vaza vecinilor pu
ternici. 

Deciziunea Italiei nu este o hotărîre 
spontană şi nici nu poato fi privită ca un 
act do !c>sumanitate. Ea este oare-cmn o 
po.rte integrantă a acţiunei civilizat.arice 
pornită de statele europene în toate păr
ţiIn globului unde curentul culturei euro
peno nu poate pătrunde. !)ttnă în timpurile 

,mai nouă. Tripolisul a fost cuibul cel mai 
temut al pirateriei maritime, 'care a aM,n
jenit v-eacuri de-a rîndul legăturile comer
cial~ cu OrientuL P8eudocivilizaţia 'l\u:· 
dei, sfărîmată de propriile ei slăbiciuni şi 
păcate nu putea fi o gal'unţieniei intr'un 

: viitor indepărtat pentru emanciparea ce
lor două provincii, emancipare dictată de 
marile interese economice ale Europei. 

Interfimţ.ia Italiei era deci chemată să 
· creieze alăturea de Algcria franceză şi Su· 
'?anul britic o colonie nouă. şi să nimiceas' 
?ă in J{)lull1Cesta poftele discrete de acapa
Tare ale diplomaţiei europene nosăţioa.se 

. ÎŢlIăturînd astfel po5ibilitatea unui oonfIict 
cu rriult mai complicat şi nl~ tmgic, decât 
oe1 do laţ.ă.· .. i 

,jo 

Aruncând o privire a.supra trecutului 
acestor provindi, vom put~a câ,ştiga cţ>n

. ving('-re-El, c·ă rezi5tenţ~ Turcilor nu esteide 

li secolul al VII-lea a fost cuiropiiă de de aeţnme. 
invaziunt.'Q Arabilol', cari au descălecat aci. 
fără însă a o putea stă,pfllli in lini\~te, fiind 
încontinuu alungati de 'rurci. După înde
lungate lupte abia în sec·olul al XV-lea s'a 
putut elibpra de sub jugul turcese, croin
du-şi o indep('ndenţă şi aceasta efemeră, 
căci în 1509 Tripolitania este cucerită, do 
Spanioli sub comitele PiedI'O de X avara, 
- Spania şi-a mm1it aei un guvernator, 
caro a ţ.inut-o in stăpânire până la 1551, 
când este din nou rpcucerită de '[\lfCi. De 
aci încolo Începe pentru y('ciloa pro"incie 
romană şi în special pentru oraşul Tripolis 
('poca cea mai ruşinoasă. '- Hute de ani 
crtatp[l aC'('a~ta plintt cu fortărpţn de apă
rar0 a adăpostit pe c('i mai indrtlzncţi pi
rnţi dr mare şi a ascuns cele mai odioa:;e 
crime ale acestor bandiţi ai mărilor. 

Xumai când la 1681 Ludovic al XIV
lea regele Franţei, înspăimântat de suc
cesele ('norme ale înch'ăzneleÎ ac{)st.or hoţi 
teribili, şi îndemnat de nesiguranţa. ce stă,
p{m{\[l întreagă Marea Mediterună. s'a de
terminat să le dea o puternică lovituTă, nu
mai atunci liniile maritinie spre Orient s'au 
putut deschide şicălăiorii puteau răsufla li
niştiţi. Intr'adevăr în anul aC(lsta, o putomi
că flOttl franceză,sub conducerea amiralului 
DU<]lIcsnc a. bombardat cu c[e'ct cetatea 
piraţilor, ni.micindu-lo multo corăbii şi 'si
lind pe Corsarii tripolitani S{l se retmgă în 
interiorul Firii. Nu mult după aceea (1685) 
mareşalul d'Es{n':'e a bombardat din tiou 
oraşul cu atâta succes incât Dciul a fost 
silit să l'escumJX're pacea cu ojumiHate de 
milion de funţi. 

. In timpul acesta Arabii pregătesc un 
aGac impotriva. Turcilor, a· căror domin.a
ţiulle le era insuportabilă. l:.a 1714 pa-şa 
lIanwd Bey se ocuhu'r:t. aproape de jugul 
tul'Cf'SC, l'{unânând să. plătească numai tri
but. Odată ind0pendt'nt Hamcd Bey' se pro
.cla.m~ sultanul Arabilor şi infiinţează di
n~tia Karamanliilor. La 1728, Franco.zii 
atacă din nou Tl'ipolisul şi îl nimicesc ::a
proape cu des{.wârşue. ,Arabii se retrag în 
interior t lăsând să se validiteze tot mai 
mult preponderanţ.a 'curopenilor în ~ceste 
l~cllri. ,. . . ~ 

Pirateria se contilluă şi după loviturile 
primite, de-şi eu inai puţină îndrănmllă, pâ
nă când la 1830 'Francezii ocupă Algeria 
şi strivesc cu .d(\săYfn·.~'ire pe aceşti peri6u-
lo.~i bandiţi. ., . 

Cinci' ani în urmă (1835) 'l'urcii alar
maţi do vecinătatea peri6uloa-să a Fl'an~e
zilor in Aigeria, dau un d~snădăjduit as~lt 
dinasti<:;l. Raranutuliilor,şi dupăce o l~lti:n-

, - --,' -. ..' ~ 

l 

Debarcarea trupelor italiene în rr~ipoli· 
tania nu .a surprins nici pe 'I\u"ci şi nici 
diplDmaţia europeană, caro simţise d~ 
mult,fl \Teme o fierbere în Marea Medite
ranf~. Zdnwcinarea intemă, frământărill> 
din .JI<lcedonia, schiJnbarea ropede a regi
mului put.red, primirea cu neîncredere a 
nOlllni regim tinttr-turc, apoi y~şnicele li
dic[lrj Jin um('ri ale Europei, ori de câte ori 
slaba umbră a pHternicului imperiu al So
limallilo[ se simţia nedreptăţită, intreagă 
aliantn aeeU..'it.a de influinţări dezastIuoase, . 
a pa]'[llizat ori ce putere de rezÎ8tenţ,ă a 
TUfc ilor. 

:\u llUlllLli pn'zl'ntul, dar nici viitorul, 
cu toate şupoziţiile ce i-ar putea să.ri în 
ajmor. nu \':1 putea schimba nimic. din 
icoan:1. eo D(\-O oferă ast[lzi provinciile. <:1-

npxate. Situaţia financiară a Turciei, abia 
srăpatt\ din falim(·nt, nu-i va îngădui mulUl 
\Tpnw să sp Înc~ll'{'e de cheltuieli neprevă
zutc. TonUl en<'rgia luată do Poartă drDpt 
bazli a rl'z,isLenţ{)i sale a fost pl'oclmuarea 
răsboittlui sfânt, un şiretlic. care n'a prins 
în toate p(trţile .. Astăzi multe triburi arabe 
aFtţ.ate de lpgondele trecutului au prins sin
gure arnwlD impotriva asupritorilor de ieri, 
dfmd ('f'] mai preţios concurs trupelor ita
li('lw. 

Iată de ce un ClUloscătOl' tehnic al răs
boi lIJ ni .ar put.ea declara începând cu ziUiJ 
anoxării oficiale întrea.gă <l,cţiunea do până. 
acum a lu.dipnilor în 'rripolitania de în
ehisă. 

Cele '25 dt' mii do oameni, aşezaţi iu 
porturile d('la BeIlghazi, cele 16.000 de sol
daţi ascunşi în înt[tl'iturile De1'noi, şi cei 
()OOO de> {'roi dl'la rrobruk, apoi debareările 
ulterioare, cari vor compl<?cta cifra. de 160 
dp mii de ost,a,~i ina.rma ţi pfmrl,. în dinţi sunt 
o putl'rnieă garuuţie asuccesel,ol' de pântt 
acum. Acţiunea viitoare a Italiei nu mai 

. I 

esLe o luptă prol'iu zisă, ci este un ră,sooi 
colonial care Y<l trBbui înt,reţinut incă 
multă yre111e şi care va necesita, ca în ori 
care altăcolDllie afrieană, ţinerea pe picior 
de r[lsl}oi a. unei forţe armate permanenu:'. 
O inrazitme in interior ar fi împrel..U1ată C11 
mari pericole" dată fiind pe ,de-o parte di· 
ma tropică, care şi in umbra oazelor se ri
dică. până la 50 grade C., pe de altă, par·te 
lipsa de eăi de comunicaţ.ie. Cuceririle ace
stea parţ.ialese vor face treptat, odată cu 
desyoltare[l 'serYl<;iului admînistrat.iv. pen" 
tru can1 It.alia pu -crUţă nici o jertfă .. 

Lltreag{l. 111l1lea cultă ,va trebui să se 
alieze Ia acţiunea aceasta de emancipare a 
ţjnuturilol' tripolihme, cari \'01' înainta cu 

I .. ----------------------------------
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,,"şi gigantici spro progr'M şi ej\'i1iL:atil.~. 
('omerţlliili ;;;1 in dustriei europene i-·se 

dl'St:hid de aCll'1ll îH~Jilltf\ porţi nouij.. iar bu· 
nurilor oU1enp~ti li-se itdaugil hogăţii imen
~c Îllgropa te pc'lHfiaClITll în In tI IiWC î mill' 
rflrii. fund il le A rriCl~i. 

Dar rW.;(lr-irei! Tj'il)Qlit ... mj{~i are şi o deo
:whitJl illSl'nJU~It.a t e politi~ă. ('(1 re se l'l'Yowna 
tU \~uvjnt.pl(' lninistrului Uiolihi din discur
sul :-;lltl rostit cu prilf'jnJ anex),:irii: 

..1lLcOr'[}(,r,trf'<l TripolitanÎpi la H'gatul 
1Io ... r fU" -- ,1 zi"! milli"trlll - ,.lÎHseIllUpa7.'fl 

er'hilihrlll j'I/It-Hetlţi'; flnlilici~ in Ma.rea Me
diferana'·. 

J (It8 drcl n'gainl ihdiâH, ilH:hf'gat ahia 
~WlllJ) {;,î LnV<l decetlii prin putprH<I ciI' uain: 
a ! ihr Ini, di ~fidr'lIy,II roa.te (tmenLnţ<:lril0 
şi i'l! w:'wdrin :;;i eUl';ljlll ilJerr~Ilt r'l.'ipÎ 1<1-
t int', ra:·;J'<:LI.t'. prin LH'glll'(l \'l't'milol'. ~i PUlIf' 
miina. P(' t'f'Je Intii l}og:ltp l)1X}yi1H~ii ;tfri
(;arlC'. -- l:n milioll şi ;J;~ dE' mii de iim. pt1-
r rari Je piilHttIlL plin dt· iIHlţi(· sporp~c as
l'~I~i iJn'n',1 naţiuwdM. a, pupill'ului it.alifltl· 
a :;;';;'"i l!i'H'Ilj('jl~ va sUirui să dea provilwii
lur OClIp<lt1' lustnd IlPce.sar al civilizatiei 
ell!-- '[lene. 

P. S. Sa episcopul Radu ~a c9ntele Zichy. 
Am nl/UII t<~t că -i·n <it U/lHtl :sau sp re RO/II fi e pi.~c{)
pr~l Radu s'a JHezin/at la )lrin~ut m.im:stnJ, cr,.,del,. 
J\hw'lI-lfeder/Jdry, inmânâlub.t-i, WIl I!,.l;etnph~r din 
meilturittl lwovi:nci.ei1/oaatrt< 'fltA.tropoltlu·/te 9/',
cat. privitor la ch(',~tiurw.1, înfi1'nţării une.i. ('Vis
(~opi i gr .• c.a.t. ungU./·r,~f'i. }I'ouia. f'Qporu,lui Romtm 
(lin Budapesta e informată că. ('tn:.'i~·QPul Radu f1 

fost şi la rni.nÎ..'1truJ rleinstru.dÎe CuII/de J ()fJln Zi
chy) înmiinâ.ndu-i şi lui e;remplt./J·ul mem()riulll.i. 
Episcopu.l Rwlu, (l rugut pe 111 i./t·i.~fru It.i'~i f)(Ju::.e 
rii.ţpullslll el' 'uri da {<l t:n.lcrprw..(/(/ r!.('ţm.fafu)/li J),., 

Ştefan e, Pop in che.stia climiuăni celor It: (:1(\
rici dela Ora4e-a-nul;re, nu. I/V;nl.a,i. pe il1fm'nwtide 
primit.e dela sll.pcri.O'rila(e~_l .~B11'iiftlU'ul~â, ci' :?i. pf 
procc"'H:le I'CI'oale rulrn,d e de OI pi tlul gr.-c,ri. ro. 
mân, 

1,Yumitttl zifl.r mai ,J.j'tă ~:ii mi:'11 i8( nil a }l'/'im it 
('n fmcu.ri(~ ('1 {'('rea ('Jli.~COpl.ttUlt ronuiu, de.cla.rind 
ni. JIU V«( da niri /In riiJ>plJ.7!.'3 pâmă nil ~'a stwli,a şi 
jWo(,f'.w:/r I'c/'I"tle 'în chepfiu:ne. fi tolodalii. /'ullâ-rul 
pp P. S, 80 ,w/-i lrim'iffi (/;(:esle procese /,lp.,.bale În
dală i!.upă &o8/I'e. 

f' I , 

.... 

, .. . " 

.. 

Cân+'?ce de dragoste. 
I. 

f ţiba t ;,;f iouse. • n n()U p/.e 
}Jelale ta fe'r~t i, 
Să te mdi. L'a-ză. floarea. 
Odată 'Wu.ie eşti. 

Alinti Ifupliud drăguţ.cl 
La veşi edeJ.e ioi, 
()ă dr-Q" pleca şi ele, 
Rămâuem amâlld~i. . 

,. ""... ...~ .. ; ,~; ~;I~ 
'. 

II. 
Plinută )n t·ntp lJi-i blândă 
Si dragă ta zârnbit, 
Jlu.i dulce CIJ, sâ·yulu.l. 
In ca.re-a ad,ormit. 

1\- ,.":"~,"~: , 

'Abia i-atin!J pleOttpa f. 

}l'ic;rÎi unu·i vi..!, l 

PlăIJândii d'ltpă ŞOOpltl, 
Ve !Jura i·a de,schis, 

.~., 

,,9i·i aa tbă pe j)ej"n·iţ.a.i -,' 
Să nu mai zi-c·i cări ea: .~ . 
,M'u:u/ăJ să mi-o p<XIirie. 
b~ b'raţe-o tlfHit.e.a, 

--~ 

.L, .. 
.". ' 
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Contestarea alegerii de deputat deja Ighiu. 
Eri, la. 27 Ft,hruarie n" s'a inceput înaintea Curţii 
de CQ.'l,3ţie din Budapesta desbaooroo oonte.stării 
ah-gerii d .. deputat: dela Igbiu. Impotriva alegerii 
gu'\"ernammn.alulni nr, Szru.z .T6'zsefalegătorii 

t"..andidahtluÎ naţiona:l, Dr, Al. Vaida, răm~i Î11 
minoritate au ridieat protest. arătând că .aJ.(~el'ea 
3-C(>w;t.a re d,ator~t('l (Xllor mai mari \'olni<'li şi ce
lt>i mai Jlluronre corupţii. 

Curt.('a dt> Casatie a .ordouat anehela. 1n cur:i-ul 
llrwhdei au fost lnwrogaţj peste 800 de martori. 
Alegătorii români .au roOlUlt'at apoi la oonr.inua
N'..!i an<'het.w şi n'a:u mai .oferit noua garanţie de 
;lOOQ {'.oro:1ne pentru oontlnuar('fl, lnterogatorullli, 

Pr aC('ht motiv, l3.păriH{)rulalegerii, ad'\,ocat,ll 
1>.-. Tetet len i, a ('('rut. respiug~'lre..'i eontest.ării. 
('H,rtea de (':a.~tie a hotărît insă aă intre in des
bM.eroo col1t~~tării pe baza declaraţiil.or făcute d{· 
murtorii iutel'og~ţi pană .acum. 

J)(,8bl'lterf'-<l ti încop'ut uzi p,-i va dura ma i multe 
.r.i 1 r. 

'" Alegerea mitfopolitului primat al României. 
/jin Ruc:l/n .... ~li n·i.-s(~ lek{l'rafi(l.ză: Rri., Jla,rti, s'a 
Î.ntrufl/:l 1(1. OIlIJl,eT'ă J1GJ'('{c colrgiu pel/irlt alege
re.a Jlti.i'ropolitulwi Pri·mal. 

Inainte. de d('sehide.l'('.(1 şe<li.n.ţc1. 8"<[ ofic/:a.t uJ1 
.~Nl.ir:i.1I. di l'ill fa. Mitropolie, ia care au, a,qj.sta( 
Jnpm.brii Bf. 8inod dni-i m';fli~l1'1' şi bill/'01/rilc Pnr. 
{(Imei/fu] ui, 

Şedi,nţa. (1. fOld frJ'e.zi.d.o.Lă. de J. p. S. â:Ji.tropoli:
tlll J'ime'1l ni Jloldooei. 

Jf andfl CoJ.llqiu. a. allw ca M iiro palit P1'1:m 1] ( 

pe.. p, 8. , .... '. Oan()f!, Anime8('u-{)o'ilici) Rpi:'lcop al 
/>J jJ(l,.lI iei 11 uşilor. 

29 Februarie n 1912 

Memoriul Siovacilor. 
1 H prirnih-aril anului trC'<:mt. contolr' 

Khllnn-Hc'drrdry, -" ne aducem amint~ 
-~~ il dorit flă eun~nBcă. doleanţ.ele neamuri
lor Ii()mag-hjarp din tară şi în acel seop a 
iniţiat tra!"tivr ('lt o sf>,amă d~ bărbaţi po
litici din fir'care tnhii.ră, l'am în acelaş timp 
cu nWllîoriuI elaborat de d. DI'. Ioan Mihu, 
ŞdllJ gUH'lllU!lli a primit 1111 memoriu şi 
elin P,ll"tPH SlovHcilor. ('are, Însă. eonţine 
num,li rlolp,mV'lf' cultllrale alc> fraţilor no
ştri el" arme. ('ont-ele Khuen-Hedf\rvarv, 
ClI ((}"tp cii nwmorinl Sloya,eilol' formul('~~ 
Z[I lninimumul de deziderate ee pot naşte 
din l'on,5!.iinţa naţiona.Iă a U1wi neam, n'(l 
invrednicit de nici un răspuns memoriul. 
Zinl'p!p slodkeşli. viizfmd tăCBrea elo(~

Vlmt.l'l ,l primului .miniAtl'lL publică. acum 
lut J'('g' memoriul. H'tcfllldu-şi ,lsUeI datorj(l, 
rlp a informa publicul mare. 

Publicărn dncwamdată un rczurna.L .d 
nU'lllortului, J'PSf'I'\'[IJlflll-ne n !,('y('ni ocnzio
!laI il'illrnl lui. 

\Lemoriul "p in!.enwiazH. pe articolul de lege 
4.J- din 186H, in can! f\C ~plm~, cii ministrul d~ 
ill.<;tnwţ.je edat.or ":1 111t(',meieze Ilşelumint.e de În
văţii.mâ,ut i Il li nl ba mat{,l'Ilă~ până la limita Îm'li
ţărnlÎJ111Jui u('ademÎ('. pn saa.Ula tuturur cetăţenilor 
([aii, l't':<p{'('tuud principiul eg'luită.ţii ueţăirmul'l!1' 

* pf' ten'uul pl'osperiirii cu lt'ural-e. Arată apoi cu 
Măsurile banului Cuva,i contra naţionalişti. ll'gilp C'u.lturalf' u!teJ'ioarf', Pll'et~ll'm şi mă..9ur~h' 

lor Croati. Opinia publică etoatii eonti:nuii să se Jll.atx~ de g-llYl'rlle, riisti'i.[mi'i<'o;:.c dispoziţiile legii 

•• 

I 

t r. 
t 
I 

, 
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a-gi1.o contl·;t 1andint.eloI' şoyine ale u.1lguri101· şi din .1 RtiH, pal'aliz[lud·u-le eu totul. Legea şcolară . 
TI1ll.lmchinul U('(>.!lt()nl l'idi(~Lt 13 lUla dintre cele !U cOllteluj Apponyi, {',are de dragul :J patru-cinci ~ 
mai Înalt.f· t!lomnităţi. Eri senatorii lUU11ieÎpali şcolari 111lg'lll'i in1Jr.oduoo <Înl}COlW.".. WHW"" ' 
opo",iliul.lişti Jm Agr3!!ll au ţinut O şcdintă la 1'f>R&eii, ta l'cl{' rll'~l.gul nl){'i ri.n(·i JlIj a ţ ... x.l.ur il(H':.. ').. 
c:al'(, au luat ftl!.l·1.C locuitorii ol'a>;lutLli, ;;t:lld{~ntime'l lIng'llri implllw r~a limhii ci.· inv!!ţ;l111â,ut excl'll"~v 
,~i !lll111eit,.rii sillc1ie~li~-;;ti pelltru a l'{l.~pu:nJe a- r~' ~~t';t lIng-area"!'il.: Jal'.e ab;jolllt iluzorie libertato:"a 
dro:.;(·j rrimarLllui iri ("~tw so fj:it'~'~1 ilpd 1,1 '"tmti~ "1l.11HJ'~dlJ. ('opiii rari nu ştiu ungureşte, nu se Îm-
l!l(~ntf/lc pO{)tdatiE"i (·t'l'iudll-i ,.;.ii ,;e !'(~ţjnă dela purta~',~e .in ehipul a('(~·,ta de nici o inHtrucţie., ori, 
marriJo,,'Itat·ii. In şedinţă s'·a vot.Ht "re..zoluţi1lllCl în {>Hl.ul (~el mai hUli: riimim cl(,pa rt(, in urma şc()~ 
~Hl trllr~t <l re1ul ni primal'llltli, iar .a{~.a~ta fiiu d j',ll'iJol' 4~al'i şt j li ungllre.~t(>. Planul ele învătăm1înt, 
puhlil·:ttă şi rmpărt·ită po,.:,tiradii, .,,'\J wnfiscat din ~i inrpihţ,j;l'en. oreloT hotArf'1t~;, din 0(>1e 25 de orp 
llarf.p,a pvlitipi, _\Iiî..qu-i id-e-nti'ce de repn',~i1tne de in~tr1H··tif', 1~ ore pent.ru lnvl,ţar.p.a limbii UI1-
~\1.U luat şi oo.ntr:t ZlHf('lol' naţionalist.f\ e.:ui diJj gureşti, dliar ~i in .şcolii" cn Ji.mba de i..nstrucţÎP 
prilejul munifc..'Itaţiilor liIIl indreptat. a.tacwri ve- nemaghiuriL t~ooa(~' are (,~I .. urmate o st.agDl!tTe gn~ 
hmllonte cont1'3 banului şi guv.p .. rnului nn.gUl·e.~~~, nerali', 111 materialul J1l'el<'s lUlgllre~te. In chipul 
Astfel y.iarol{)r "llalc Novine", "NoVQsti" ~j :we"ta ş{",olih' îtH',ca,t,ă ·să mai fi~\ ;jşe.zi'lmintp edllea
.,Hrvat.zki Nov~wti" Ji,g'a N~t.ras dreptul de a ft tiv(\ şi l;e J1l'dac În unelte ele silă ale inatrucţipl 
\'ltnclute in colportaj pe .-.tl'ăzi şi la gări. • llugUrE'!/l.i, făril ,ă poată atinge in",ă nici. ţil1tll 

Vasile S8cărIIDU. 
nt' Traian Gh. Şoimu. T 

'.~~UJ't şi gras, cu înfăţişare plăcută, lăfăin
du-se in hainele-j tăiate. ·du']Jă ultimamOdil', cu 
privirea şjrootă. gata să t~) sermască - în schiru
bul \'rp-unei recompense·- VasilB Secif.l'eanu 
era, ·ciud l'am el.lnoscut eu, ee! mai convins par
tizan, t.>cl mai devotat hlpt[ttor, muncind dia rii:,;
puteri, totdeauna iubit şi stim~it de prietini, şi 
l'iispJă.1 it de şef, eNI di:n partidul verzi-lor. 

La alegeri, t:a ,i la toate intnmirilc publi('c 
ale par ti-<:hthlLi , luă cuvântuJ,şi cu furie aruncă 
ia adrcstu. ad"(lrsarilol' cuvinte grele, injurii, ca
lomnii, net*".Jnânclu~sc de nimffil, ~ 'mai a!('.<; 
când Na partidul l~ putore. 

--- "Domnilor, <Iim să vă spun puţi..ue eU'Vlnte 
~ ~pUllea adesea. Uitaţ.i-vă, Ad în orap .rune a 
făcut primăria ~ Noi, Cine a indreptat- străzile~ 
Noi. ,Cine a. făcut T'rihunalul? Tot nOii, Dar şeoa
lele, poşta~ Noi, Domnilor. Şi atâ.toa ~i 'atitea 
altelo tot noi le-am făcut!... Pe când adversarii 
1l0ţltl'i, a{bi.i, oe-au foc.'Ut? S'au ci1z,nit. să strice 
sau ~ă .zădărnicească <:ele începute de lWÎ. Când 
-au alinial. ~trada cutare, an c.â,ştigaLa.tâ.t.a. Cinci 
an reparat cii.z.ăr·mile, au furat până n\au mai 
putut. Şi tot. mereu ;,;'au căpătuit, în paguba d~ 
.... oast·ră şi Mtatu 1'1ll... Hoţi, Domnilor, hoţi de ('.(). 
Ileu; nu oameni cin\lStiti IJ,J desinteroaaţÎ; ca. noi. 

,,~i, Doon:niJlor" ,atMel de oameni aii gUVel" 

neze ţara'~ SIO prade? S'o ture 1 Astfel de repre
zentanţi să trimeteţi în patrla.ment î Să ne faeii 
do râl:l7 fii să ne şi .'3ărăcească L Il... l _ b. .... 

& __ _ ::se:seL! _ . __ ~S:Z .... ___ _ + ___ • ____ •• _, 

".\' il", .,,\'/1", .ros (:1). ri", .. ./ os cu li pifo/'i/(/. 
"ruş':I/('. 1'1I~~;/1(,··_. r~t,-:pnlldel.l auditoriu. 

H.elll;iit-a cnl a lui, Şeful, mulţumit, l'(l(,'uno,-;' 
di.tor, îl propnsf' [~a deputat, (~andi'fHi. 1'onşi, ,i ~. 
'mhogiiti, 111 pag"llha {'(\1.ol'lalţi, 

Căzu -partidul., şi "în luma un~i nO'lllt.cl<.'geJ"i 
10(',al"., d. Va"ile8N'ărelll111, s'a rptr'<'lS din par
tidul l)(':rzilo7', inscriindn-se la albi" aşa vest(~all 
ziar(jle guvernamentale. 

lată pe .a~elaş -d.olllil V a.~ile Secăreru:tll~ :ti/! 
convin", luptălol' devot~'lt, YOl-bind la o intrunire, 
inajUJlul alog(>rilol': in favoarea Nrndidaţilm gu
\'('l'uuLui, 

- "Domn il.o!", -- zicea ei - dati-mi voe mie. 
nal'O i-am cunO.'iCut, care am plecat de:la ei văzând 
lucruri1c ,rnl1rourc pe cari le săvâ'l"'ŞCsc) ea ~ă re
e.omllnd pe candirlat.ii guvernului, oameni ein
stiţj, buni patrioţi, pc cari ii cuno:;.c, şi-i i-au pe 
gaN.nţia mea. Primăria, tribunal'1ll, poşta, gim
nazîul, şcolî p'rim.al'€', prin 6tăI"lUnţa lor s'au fă
eut. Lor trebuie să 10 m1l1ţămim, şi să-i trimitem 
aooln unde nevoile noastre ii reclamă 111 parl!t~ 
'~C'llt, Da. df3la tribuna parlamentară, VăV1a apăra. 
rntereseje vOilstr-c, iubiţi eoncetăt.eni, şi \'a 'bla.ma 
pi) -cei C(l vor :->6. vă amoţeawă cu voroole- lor de 
panglicari şi de oam(lu'î -certaţi '-'''U ruopt.atea. 

"Şi, ca să It! daţi o lecţie, să le arătaoţi că vreti 
sii llu-şi iffiai bată joc de tot ce e mai .sfânt aci in 
ţaTă, să votaţi pe candidaţii noştri, nu pe ai lor." 

Primar fu în ourând, şi gurile 'rele spun că, 
pala.tu:l de pe Bule<val'd ar ii fămlt cu ... banii pri-
măriei. · 
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:l-Ce.a.sw. ci rn:zulutlld nl~t1la} vignora:.ll~~l., l\{~ru~ 
învaţă limba pe eate i-o mdtCJi .necesitatIle ?€ _rilI 

"j dacă li1l1bll ullgnren~il nu ~?e parte dm a?t~ 
;W l1ecesitiiţi, mijloaool<: coel·Cl.tlV(~ ~l~ ed~c.'lţrel 
~wo}arc nu 'şi v()r pute .. ilJ llllge ţIut.a lU{J1OOat1L 

Obstrucţia tehnică reîncepe ... ....,.... Justhiştii pentru obstructia tehnică. 
}h~Piff.u·tii j1Mf"i~fi fl.hali 'Il. d-cfrlda.ţ.i-i. inde

'jJ1'lu/i,!/ri 11/ afară (/.p pwrfiiff>. ş~ ni. depu.f.n.ţii P(/:i·. 
'.â,Ju.i TI/'Î{.'i!ot' ayra.ri, (lI( ţ-inul (1B(llJI'ă o crmleTen(ă 
l'I)Ywnoo im ('fire all rliscnlal situn.ti.a. La confereni(i 
(j /1 luaI. ~/de -'14 d,' dA: pilia,ţ.i. U pt depll.ff],(1. ~i.{nI 
;usli.f'i-caf (lJJg,mţl! d,.,.larÎm] ('(1 ,'W 3Up'u.n hoUirÎri.i 
~'(' ."il' I'f! nâ'U.cl' , 

-, "'" .- Situatia politică. ~~ .'~ ~. 

~: A rad. 28 J'\·ln'lHlrit,. Cu toate ~'ă ~LU trecut. 43 de ani d(>la legif.erarea 
ill'ti\.'ojului despre e{.tlllitnte'l. eul~UT~ii. :~j ap~ol~p{' 
j l'ei milioane de Slovaci 11311 UH'!I Tl}{'l. a.~~Zl • o 

.. eoolă llK'<iie "lodi{'ellscă, b:1 g-u\'ern·u] li 11l('11.L.'> ITI 
IJ!lrtc pânu. şi :;!Colile medii î?fiint~te Ji RUSţl11U~ 
de Blovllci, iar în parm li lllter;;ns llTn~ 810:a
('cască în de. O 1.·(Hls('('illţil H ueest{))' lllaSUl'l (> 

('il functionarii publit:Î nu vot _~ii :-.'{. Îllţdeag-ll eu 
poporul în limba lui, o .'aI~OIllHl!e ;-:::r(' se l'ii.'lb~:1_u 
;ld~~ {'rnd în yr,tţa rahgIOU:l1'll ŞI lH eea ltdlJlln1~ 
"il'ativă. O alta (~)JlSeeillţii e ('il. j)ărinţii slova<:1 
sltnt, lloo('o'\itHti su'şi nimitii fiii la !?colilc din ),10-

ravi,~ şi Boemill, şi l'ând a('(·-':'tia.:-;(' l'eintol'.l! in Pl~' 
tri{> SUIlt. ÎJlt.imvillllţi ('U am17.aţloll palli;l!lvH~~mlllll. 
Toate ll11t.ioll~dităţil{· tliu I)atl'ie îşi au şeoldt' lor 
medii ulli,iomde. lilunui Sluvaeii uu, i~u' d:n'i'i \,01' 

-:I'ş-i intC'llwic/,(' l'Î siuguri, guvcl'11ul ii 0131'0;'t.·, 

lJltrigilt> I,H.lJtiuulll{ gli'(rl;;'l'lhtHlt·fl.ra1 ÎIll: 

putri\'Lt partiduJui justhi')t a',W r~uşlt. VeşI 
izulat pJ'iu tonIc-prea kossuthiştil.or in tr"l:băra 
CUll.trar[l, --- plIltiLiLd ju~thil:it a hotiirit f!o:ir~ 

l'ulItiulll' lupti.! lmpotri"u f(·furmPlur rnili· 
tare 9i pellil'u priuritatl'i.t v00tului ullin'rsi.d 
(' /1 () I'Î I'~ /fi i jl OUC(': 

/,(/ t/i.W:/Iţi-e fIII hUll parJel/ii~i mul(i oi'oJori 
Cl~,.i loti !I'/I .~W'I·lâf fliftlj.tm 11.f!.l.'('Rifiiţ-ii M a 11' con
filllW lupl.oÎm.pot"-·/tlll ·r~formdorJw~li.fc;re. La 

P'-0j.1//fIl'I'f{1 Il/'i Hrtry (În tlfnrri. al< jJartid .. !) ,~·a. J!J'!
md .o r('.wluti~< in Cil'l'e .'le .... pU"f! că noua O]JVZ!.t1f' 

11I1'I~1if ,." /N'JlW luplu Îm.p(){rr'l'a refO'rmplcn' miii. 
f .. ,u: ",i pl~rtil'/( roi'ul Ilnivcr8(7.I, eyal şi s('.('rp! Cu 
ellf'lpi(J, şi Iwf(' m·ijZO(/Nlc infrt>buinţ,ate 10 lttplfl 
ti e pâ11(/ ac WIl/ • 

~femoriul t1'('("(.' ~lJ}Oi lH desfiinţ<l.l'C':! volni,:u 
a asoeiitţici cUlt111'al(> ,.!oVtl.cl\'jti .4.Jati,ca 8lovellskIJ. 
Ill.'jirii statutele aee,;tPia,;oeÎaţ,ii şi rcpl'odu'Je 

mCllloriul pe {'are plll'tidui n.aţiollal sl?Ywc l-a 
fost ad l'{",';ilt eamel'ii ,';li dovpde.5te că JoI ait.co a Ui'

IIlărit exd'll',iv ţinte li t«l'll 1'(' şi clJlturalc şi "ii ~IU
lllai ura îllrpărimitiî il putut s'o 'acuze de pu,llsla. 
\-iSlll. Dtlpii~~e în JiPP,1t unui asemeU(lJ1 ,<'lşezluuant 
poporul slovac nu poate 8[1 tl'ăin.,'i<'u (1 viaţă culcu: 
rulă mai superiouril, Slovlt{.~ii ~'(~r dd!l gUVC!'ll ,a 
le îniU.p()i~,{" 1'I.vt'roa eonfi.scată il ~h.ti{'ei şi "li ca· 
~n7X' OI'donunţa din ch(>stiuu('. 

Jk.l ineheicn· lllCnWl' iul J'(\~lllJlli uol(',a nţol(, În 
11/'Illutoart-lc patnl jl'l.mdC': 

] . In !'Icolile elCllH',lltlll't'. ,"fi ,;p ap!ie.e l'ulilllbă 
df\ illstrU{;ţ,it, limba -!m·al·t;a,di, Jilllbei ullg-nl'p_lt:i 
diindu-i-se lUl 10(' ţ~Yllfol'lH [lI' i uei pii.1or lHor!er.llP 

al" pedag'\)~6{'i. ';Ci in ,.,(·,rpul ~t('{\...,t;1 legile şpolH;',i.' 
~:'i '*' llIor/iri,"> ill eOIl~el'illt;t, ial' ul'rlulllill\{'L(' Illl
II i,t,'I'iult, "ij ,;(' {!a"'('.7..~. 

2. Gunmu.l .să îllfiintc7R- ~lt.id,cll. .')oUUli lllodii 
slovăcoşti. l'o,':;pecti,,'c să le pt-efAldi., pe colo exi
Q(,lite deja În ast.fel de şeuli, cute sii codi~pu.nd~ 
1I111llill'ului el .. 111WQape tr(1 miliou,n{' de Slo":=' 

:3. Şi Pl~ nil ahLll\'i i Il ,ii, g'uverH1l1 ,;ă tII fi ill ţ(',zC' 
('<ltooI'3 d(> limbă ,..,lo\'i:Î{·('al;d ob1i"',lt'I\':1 ta tOllU.~ 
~e.olile medii dilJ pHl'tt~a 1l0l'ctidi a tih'ii. 
' +. GllH'1'llul să Ip Îngăduit' ~lo\'lwillJl' ('olt ...... 
Ido rubliec pentl'U l11fiinţări dp ~'I)i.llc lIHidii $i 
:lŞC'.zwmint'C t!tlltul'llle $i ',;ă, n:stituc :l"Ociaţill. clII
turală }[atica Slovenska. d-imtll'pulla 011 intrpa,t.dî 
avere:1 ei ('(m fi,;;eatil, 

.\ hiHut \'tUlt cip pl'imă,val'lt: mul!e B';lU sehim
';ii (dbii ",'au Împărtit in tilwri de·uparte. şi bit. 
l.râni d(' alt.a. 

:\11 dU}):t lI1uJj ziarcle> tinerilol' ÎJll'e.gi.stl"i1U 

"Il un succes &t'rierCH 111 Potl'iYll lol'~ H rHui Va. 
'iJ.e Sec!iJ'eal11l! (,{, piinii a111 nei ftI,;p"f' de pa rtt'~l 
hiHl'âniolr, 

Şi,int:î'lllplându·,-;(' ~i! fi(' în opozitj(>. ata.di 
jlfl eei doi adversa1'i politiei, cât îl aj11tan pll

. terile mai mult. Şi la i-ntl'unidl(' ('(' ('I'a11 e;1'111 de
~f\, ~1dBSBa il auzia.i strigilnrl: 

I tI I.'t' J'(' <1 J\ '({ ,~,ollt(>ll1 i 1\' h IH' 1/ -JJ (;dt· r'/'â/'!I 

Jl,.{1 jJl'uducp llpinţP]('w"ri în partidul jus· 
thi .... t prin df'clal'aţia di e'ltA· guta sit oj'prp 

g'llJ',llJţii ~i IIWi ::>llri()~l-Sl' Îu ('(~ prin:şttJ • re .. 
funll<[ tdt:clun.t!f! .. - Il 'all n'u_~it. P,ul iuul 
ju~thisl. sl)j'ijinit tit' i_lld{·PPllUi.'jt.ii în afarfl 
li!' '.)tIrt id(' ... ! hutiirit Îu l'onfol'Înţa sa dl' 
,1 Sl'\.lr[1 ~{I Ilit c.apitlll('z(~ p[mtî efmd g'u,,"p[,· 
Hul lJ 11 \'i! l't'tragt' r!'fol'llwle militare şi în 
sdlilllbui lor 'il 1l1il III di~H'uţi{' !,f'f'OrJiW (~
Irod ur,t! CI. 

I Juturin'<.I 'Ic(~asi\.l a pari idllilii .ill . ..;this! 
il rust il,dllSU l:U Ull<l-uiillitatp. 

1 Il ,,(-Jiu ţa (il, ie 1'i, pentru SU-llUaJ'(l .. 1 tf'

l't~l1ului. just.hi'';itii ,"oiau să provoace o \'0-

tiin' 11 un'l ill a/[! , dar. au renunţat la aOl','it 

plan. dupi\. el' pl'l~~edinl.l'le :Yâva!l H j,ngă.· 
duit disl'llţia inaime cip oJ'diuPi:i de ~j .~i ;'L~t· 
1\-1 disvuţi<.t nd'ornwlol' milib n' S(' ,1 111 c'1I1r, 
':il fil]'(! ubstt'll('ţip tI'll11i(,;1-

" 
III :jl'diutil li" azi a t'~'îJll:l'lHlt apoi oh

:-.lnwţia t ... ·lmi('H .. Ju.':)thi.5tii au Go.erut votare 
nominală <{supra eererii de concediu a]o]' 
patrII dPP"1<lţi, Cf'rerile au fost moti,'ate 
('lI hoaht eit'pllt a ţ irol'. PI'I'Şf"dinteh. .Y li I)Q.tJ 

1l· .. 1 CI dmis. i 111:iă. \'otare-a nOlninalfl' dedil
riJld ('[1 Inllllai Iii {'('reti Întemeiate pp alte 
li lot i \'C' \',1 ,1 dm it f' \' Of 1I1'Pit IHllniua J ii. 

.)t~dilltll it fO:-it o şedint[t dt.l di-scuţ.ii 1..1 
I'l'<ful<lIlWnlld lllt.(>l'j}. IW alocuri fomte fur, /"> 

LllllOil-S{1. 

n'ti Înt'l'edel"t'. \'iîl·j 1101 Sllutem aOf'yăI·.ahr.l partid 
al viitondni.'· 

X'aplW1U'i'1 ~ă vie l.n pur.(;n~, şi tonna;qrJ Uhil'
dtl\·, făeea su:h o~dT'(>ant~l purpurie il) fă'l'IlJnă rll? ... 
pa'l'tid, ('etil llJirat inb'\) 'Zi 'Îll .. BfJhârmu:uJ", 
foaiH l1111ol'ir;ticlî in'depelldent~: 

-- .,Aflăm ~illtr'o ~r,g-·inte sigul'ii. eă d, Vll. 
Slip &'<.'i'il'f'anU, f'o .. .,t primar, rlerllt~'lt ·şi illl-embru 
mal'eant in parti d'u I v",rzdor, bătrâni/ar !li U~UJ' 
,·ila,. albi. se va in.'1Cl'ie in pal'tiD,1Jl 'i'oşdur. Dar 
'-'!lUl ('11 noscut 111 politicialt al'eo :!O('.otea]ă ('11 
t.~ntl'll, treef'rea Vll intâl"zill ~nlrll r,.tt\'.a timp ... 

~l'.l1rtşi gr.af', eu înfă:ţj.şarea plăcută, Jăfăi.n. 
dlH'f' în haine tă.ir.lte după ultima moda. eu J>t'Î. 
vi'rea şiJ'cată, trOC'e Y l15il(\ S('Ci!reaml, marE-le om 
politie ~i democrat !'omân, 

E 1/1'1/ n,,~'f i. l!lI:?, 

S·/f. f/h',~ opui /III cU/tii/fi I'j-N:llli/· ('(/.1'('. să con. 
d //rii III pf(l. 

Presa vieneză impotriva lui Khuen. 

Oe<.'lanq,iile lIlini ... ! l'1llni prf't;'(l(lint.P. Khucn 
pl'i\'itvare la 'f'{'formolt' militare l"Iunt ,i\l discutarR 
îll j)l'(\-;.a diu Vimla. PelJll'u promi.silUlile fooute 
l·os.'mfh.i'i-filu!. L .. mtelc KlufR'u er<t.e Illt.aeat cu vc
l1('ment~· 

.. l/('i(''''pr;.~''· SPllJW lut re fllteltl că ministrul
lH'('şeoin t(, K h/wII :l făcut. acestA:' dt"!'laraţ.ii fă:ă 
s;'j 'si (((." ,<:(>.H IlWl de important-a lor. -da.r treb1lle 
~.I ~1i(l di Vi('n~ Ilid (>(k!tă llll le Va aproba. 

·"Sr.w; Pl'. Prc,>;sc" ~if'rioC eă guvernul allstr'i",c 
ltll ~'I'e(K: Cii lIIil1i~tru1-prH"odi,nt.e contele KhUlm
lI(;dcf't'âl'll sii fi ItI:u. :t1l~;ljalll~lte cari ar ştirhi 
111 ~(,~l m~tÎ mi!.·i'! nllt<inră prerog'ativcle Coro':l'!ll>i 
in e{~ priVl·Şt.(' {jhX'l1lU I'ea l{l al'lll(' Il I'i'zenrdor :3pe
(~i<llc. A\'C'"tt.(' an,\('.ajMflonte a:!' veni in contNlrlic
tie '.;Ii t.~1 hotăriril<> asupra \·ă.l'ora au l'J'mnmit oele 
dou:i g'UV{·t"Ilf', . 

.. Fro.IIJ,fllr/f'!' Zei.ftlllq··' pnhlif>ă un artiool re 
j·':a Il'i1ll~'" din \'itmţ) ~i 1·(-;(JgliIld(~t-t, '\~erile ce.r. 
l~tll'il.:)I' ~)oliti('e Vil~n(;z,e. 111 ,r{'€I."t <ll't.ieA)l intre al
fde "e~pun(>: 

.. { '(Jnt{']e JOIIIPl~ Hf ii t.I'ebuÎt să vază di. l'le/'

elll'ilf' mai inîWoo nu <111 jUl\reriere În p1allU!l'ile lui, 
dar au. dimpo1.riva. multă simpatic Pt.'1lt.M.l ideile 
jUBt:h i"tR f dro. votullIi Ilnivel'sal 'Cli'oore~(~ teren. 
COlIIH!{' K Imcnn n f' dU.'$man Hl acestei .refi)rme, 
dar e"tel'ob al partidului s:I11. (·.are S~ V'a disolva 
j n zi U~ (,.and pl'Oioct.u 1 l'('f(.nnei eloot.wale "a fi 
prezintat uamel·oi. De at'.ee.ll î~i l'J)lw('utr~ază con
tde Kll1len toate f()l'(clp ill j1lrnl l'eform'f'!ar mili
t.lrf>. J·~'al' J)l.llOOa spune şi lui l'1ă gt'ijea.scă de 
id-t'lt:. 1,(./ /II(If'fie: Sau nu tia 1nr~1: N pâ.nă n,lu.nn: 
obsf I'ucf;~'. sa /1 IIU 1.'1/ m .. ,i {,i rJll1'l!I'll p·rezid.at ,f~ 
,... 11 IH'II", 

Obstructia În Cam~ră. 

11I(latiî. după des.ehirk·rea şl.dil1t.ei pl'eşedinteie 
Nrîr".'1 anunt,:l d'i vatJ·udeplIt.at.i .ll\l (~l'llt OOnN'

din de ~[ne 1+ zile, fiilld bohlllVi şi (leC'll1rii ('Ii 
d\,oHr{'!('e. p<'>tl'ivit J'egnl amen tul Il i. în ca.zuri de 
lx)lrl:1. d('VUh!,ţii !<I:U numai ",il'şi anumte ah'811ta. 

~anlClrli ia l'lllloşt.int.ă de":'pre a("(·"t(~ aunnti'lri. 
(AplallZR. furtunoase la g~iveTnalllentaE Sf'.'i~,)t, 
În st.a.nga) , " .';>\ '\ ,\''''\p.1''!~ 

f n .i 11.1'11 1 'a.(~ef; tei d i i'ojX,zÎ ţi i II pl"eşad i n teL.... 1 ,'e 
Î:!winge o di-::OILiiH \'ie~ pc alocul'i foarte ~{'mo
toa"ă. 

Hol"; Lrtj(Js. lJf1.ilhyan.lli. fior!;: .Jlina" Pa. 
{(n/yi Uf:'Ul. 1/Jl'lisz;71 .ll(],·f()o//. i-au cnYâ.nt.;~ i'n r.he
"t.ie olt, l'{'gll,la·nwnr. Jl'f'nt,ru fi prvt(>;:.l... in:rpotriva 
interpl'Nării Tolnj.e~ a. ro~nlllmentului 'Şi cerînd 
'îi se ragl>ed,ez1" 11:611'1 de piină IilCUDl. 

J\'avIJ!J ucolară <'il în t.rC<'llt Uu ~'li rkw , .• t. re
glllamenl111 de-Et.tll de ngul'oil, El e lJ:\.,tărît. sir'] 
observe 1)(l ,'iilo]' eu <.'08. mai mare sown-itsl'(' ~i 
d{· .!i('ooa nu r(l\.' ille ,'l.~llŢlI'a Jecloal'at:j Î'lor 'sale r SI' 
mot In are) . ' 

_. "Iubiti fraţi Români! Ei âlt t'aeut tOI ee i 
ră~J aci in biata noastră ţară. Au pus binui peste 
hiruri, v:au furat, vă fură! Şi da<5ă il mai rămas 
\'l"e-o rază de spcl'antă, pentl'1l indreptar,,) acx'Co. 
o rop,rezentăm noi, ,singurul partid al \'iitorului, 
Programul nostT'U l-'1tprind-c toate îmbunătăţirile 
('{! se \'Or fa'0e în aoeastă nenoroeită tară. X oi, 
reprorentăm pe îngerul 5âl'-ato1' al RomltniaÎ de 
mâne: noi ,ii rom 9C.ăpa d~ birurÎ. VOIm desfiinţa 
'legea <mtare. ,"om face -cutawe. vă \-om asigura 
fericirea yomstră. noi şi numai noÎ, In noi să a .• ___ ~~ 

A7Jf'(ill:',!, Vru;; polPolisează ('U proşr-cl: '" tele. 
(ln HG1IIea :H't"-il~ta CJc,;;lH-a.t,U,! gu\'ernamental ;"T'~n_ 
dr 1><'1Ip5 t:l'i.nlm:1 l'apo1'torului. proncind prota
stHri fl1rtl1.U"M~'; Xu permitem îoe.hidereoa vo1. 
fr.idi a d Î.o.{"urit·i. M-ai :;'mt oratori <lI'tu~lt,at.i ~). 

IW'IIGB I LE 
TARI, LUCRATE CU GUST ŞI IEFTINE 
să pot ~căpăta numai la fabrica de mobile alui 

S ~k 1 ' R ~t' Marosv;fsarhely, ze e y es e 1, Szechenyi·ter 47 

lucrul.'solid şi prefurile)eftine e cauza că numărul cumpăr~torilor nostri zi1r:ac să inmuliesc. 
..- 'T'rusouri Co~plet;e pentru.. 1n.i~"e8e .... 
Aranjamente admirabile pentru prânzitoare, dormitoare, saic..Ine şi odăi etc. 
Mobile englezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine. 

Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă plătire În rate. 
În provincie la dorinţă 'mergem in persoană şi arătăm h()gatul nostru catalog ilustrat. 
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PJ'eşe.dinte.lc: }i'sm băgHt deaerfunu. Il rog 
p"Q dl raport.or Bă p«:ril<SOlkIC.ă t.r i buna. 

Bakonyi Samu dMltirii (adrosalldu-se cont<>lul 
:ri.sM,caro şade ~n fava hli) că opoziţia nu 1111, 1.0-
lem un al doilea 181\·oe:mvT(! (Aplauze la juRthişti. 
Sgomot.). .. 

Cu. şupa ... 
Npilo[wri1e activila,ţii ziarî~tice a dlui l'a-

8ilc Go'di,~. 

Uradea-mare. ~8 1;,("bl'uarie. 

.\ fost uşor să, ealomniezi, dar e mai 
gn:m ~ă suporţi consecinţole. Pentru coa 
dinUii nu-ţi trebuia d(LC<)t sfl,'fi mizerabil, 
pentru a d(ma ţi-ar trebui S{L ai cf'1 puţin 
D mică doză, de lips{~ de laşitate. 

Organul autorÎzat, sub oonuucoroa dis
rinsului bărbat al naţiunoi, d. V'asilc G 01-
dl$, a calol1miat în modul <3el mai criminal 
pe J. S. Bocu. D .• Goldi.5 insii. numai t,con
tlUCD" ziarul <1ut,orizat, răspundllrea mo
mlă şi juridică a ad{'Ior ziarului este pusă 
in sarcina unui culegi.ttor tipograf. Atana
folie llălm{tgian cu numele. Iur dela d. Băi
măgian altă satisfacţie nu poţi căpăta de· 
d'lt aceea pe c~U'e ţi-o dă, legBa. 
. Adică legea ţi-ar da-o, dacă n'ar exista 

şi aici o mulţime de tertipuri de cari calom
niatarul poate l1za pentru a împinge câ,t 
mai departe ziua pedepsei, un interes, ca.re 
r'oÎncide şi cu acela. al autorilor morali 
pentru 11 se bucura timp mai indelungat do 
roadelo cal0111ni(-i. 

Ahi [l\rea să so ţin<l înaintea C lll'ţi i cu 
,!uraţi din Oradea-maro Pl'o~osul de prpsă 
rntpntat do d. Sn'cr Boc'U hnpotriva orga
nului oomitntului naţi<maJ, inainte cu 10 
luni de zile. Dup(t ce adţ-ocaţii autorizata
lui exhauriasor{t toate chostiuniI0 de 
formă, pentru a se mai amâna pro
(~esuj. ajunserăm în fine . cu chin cu 
vai la ziua judecăţii, pe caro domnul 
Goldiş, - aVllsese şi acest cinism - !=IPU

noa 'că o aşteaptă cu sete. Dar, DruorocÎre, 
Hălmilgian 80 lntâmplă să se îmbolnăvoas
d( t.ocmai o zi înaint.e d(~ proces. D. Goldiş 
eunoşt.ea boaln. asta de pe vremea lui 'Iăg
ln,?, o boală pentru care jlldocă,t,oriile cu
nosc un singur I{lae: şllpa. 

. In sfâr"Şit d., Hălmăgian. trimiţând a
testat eă e bolnav, tribunalul.spro mai ma
relenoshu rogret pentru setoa domnului 
Ooldiş, n'a avut încohQ. a trebuit să 
amâne procesul. a luat insii. toate precau-" 
ţiunile posibile împotriva unei Qventua]e, i~ 
hnbolnăviri nouă la termin111 viitor: a ha- j 

t{l.Tit să fie adus cu şupa. i 
Desbaterea s'a îneeput la ora 8 jl1l11J 

sub pre.~edinţia dIui judecător Korn Lajos.~ 
De faţă sunt acuzat,orul el. Sovrr Boeu s/ 

• I 

reprezentantul său d. Dr. Aurol Zigre. r 
Preşedintele: Jnaintedc a Re con:;titu~ 

eurtea cu juri, aduc la cunoştinţă ca an'f 
primit, după. ,cuno8cuttdob"icei. o depeşi( 
deja acuzat,uI Atanasie Hălrnă.gianÎl1 care 
spune că. este bolnav şi oă a trimis atestat 
medicnl pe care Tiu ra.m primit incă .. Nu 
pot constata dacă telograma purcede în
tr'adevăr dela acuzat, ori nu. oonstat însa 
ca .acuzatul nu e ajci. 'RDg pe d_ reprezen-
ta.nt al acuzoi sa faca propunero. '. 
_ D. br. !A ui'el, Zigre ; Rog 'Oll'oraLul iri

. bunal aă binevoiască a recerca. telefonic 
medicul legist din Arad să-I cerceteze pe 
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aCuz3t şi înC<1t nu il.r fi bolnav, să fie ax
cortat. 

1\-ibuunlul se retra.ge pentru a decide. 
IDupă un şfert. ele oră, roaparo. 
, Preşedintele: Tribunalul resphlgo pro

punrn'(l reprezentantului acuzei pelltru că 
o('rcedlIld ]egăturilo de tron cu Aradul, a 
aflat eă acuzatul il 'ar mai putea fi adus azi 
cu excorUl. iar pe ziua de m<1ne şi poimtme 
Qll c,Hrp se încheie sp,giullea actualei curţi 
cu juri, sunt fixabj alte procese. Tribunalul 
~ hotarît Însu, Sfl avizcze tPlefonic pe medi
cul legi::>t din Arad, ca să-1 examinC7.B pe 
acuzat aea-sii la locuinţă şi 'încftt s'ar con- ' 
stat-a că a simulat numai boala, la al doi
lea termon al procesului să" fie adus cu ex
corUl. 

Cu aC(',l:S(a dosbatol'ca s'a Unit. 

* 
Pâ.nă acum cheltuielile dlui fiDCU în ju-

rul procesului :sunt pe~te 400 corOaJlO şi 
p{tnă, la capăt vor fi şi 500 - pe cari d. 
llălI1l~igian neavând nici o avom, va. trebui 
să In suporte d. Bocu pentru onoarea ce a 
tlvut do a fi ca}onmiat de d. Goldiş. In al 
doilea proce,s cu cele 13 puncte. pus tot sub 
răsplmderfla mate-rială a dlui IIălmăgian, 
pro('(\S,care se va fini duprt tipicul acosta 
poate peste doi-troiani, cheltuielile se vor 
urea la mai multo mii de coroano. Şi să mai 
gă,gesc oameni cari tiigăduieoo dreptul sfânt 
a'l cravaşci. ... ~, 

======================== 

ScrisOri din Bucureşti. 
Intruniri de primăvară .. - Intrunirile ovreilor 
pământeni. - Un proces interesant. _ .. - Băncile 

populare. 

Eucw·eşti. 14 Fohl'ual'ic. 

După .ciH :;e pal'(>, p-rimi:tVa1'R asta publicul va 
fi &t.'1ltit de strigl1tu! atrid~'1lt al ne multumi ţi lor, 
c.ari,odat~ C'u zilele Bc:runc, erau deprinşi să crea
dă că .a v(}nit şi vremea gă1ăgiei fără ro-st. O fi 
~ltlll'a, eaTe a mai nE."t(;zit ,s,8peJUtăţilo, care a 
făcut fpe mulţi să înţeleagă cii fiorul primăvă'r.a
ti'C din suflete 8{l poate manifedta şi altfel dooat 
prin protesoo. Tipul domnului care protef!tează 
a lnooput să se ştoorgă. Intrunhi do probestal'o 
ale tine-rimei nuaV€'m de bl:r(lgÎ8trat 'Până a<mIDa. 
Avmn insă în s<'himb întrunirilo politici.anilor . ' 
~an, având in yooe.re .otpiritul de ca'ro aunt ani-
maw, pTt',zintă puţin interes. 

O, î:ntrun:i:r:ile ,a,('.cstea, cu pOl'SOnalităIţile (';3ri 
se "fac, cuzorul unora de a se releva, cu diwur
s1ll'i po1"IlÎ1.o dintr'o convingere aşa de 'slabă, sunt 
tot atâta de simpati.ce. ca ~i zbuciumi1rile cutărui 
il1dh-id. care 'nea cu orice preţ ~ă :se dea drept 
un dtlSCoperitol' de ra-devă.ruri,H.aToori vezi des
yoltllndu~ pl'i.ncifpii, rareori vezi un suflet în
călzit d(l căldura ('om-ingerei. 

II< 

Dilltl·e întrunirile ţinute pii.nă ·a.cnun8. mai 
mult :rntPf{>,-.\ ~r('.d că merită ac('i'Sl .a ovreilol" "pă· 
mimte11i" tinut;;; în siuag'og'a <fin strada :Mămu
luei. Zial'de oVl'{'işti J)ublică hmgi ]'apoarte eu 
l"{'zumaJul cUTântăr11or. cu îndemnul d(} a se con~ 
tina s('ţiunea în{',('pută pentru a ilO ajunge odată 
sc'opul urmărit: Hrx'unoaşterea dr(,-ptl1rilor lor de 
{'ctUl(mi romilni. , 

Intcfeslmt (','It.e mai ales di8(~r8ul ~tit de 
CHoi ttl l'iliIp Clwf'mer. {'·a re allalÎzând starea tio 
lucruri tiin ţarii şi situaţia "intcl'naţ,iGnală" cam 
tu.rh1l:J:'.6. ,anată -căacurua este tiwp-ul ~a OYl'eii să-şi 
{,uC8l'ească tire.pturilc lor ~n R{)mânia. Fireşte, 
nu putem şti eo ne ·adu{'..(l ziua ,10 miine. So spun 
B.,'}11 de mttlte şi 00 ~'inu'llţă (lin toate pălrţHo pre
gătiri in ~ .. ed(\rea unui even1ru:al răsboi. Dacă şi 
Romumaa:r fi nevoită să-şi .apere ~ arma. demni
tatea ei? In ("a.zul acesta o agitatie din partea 
simpatioi1or Qll.<fpeţi 11'&· fi tocmai do dorit_ Şi 
deci, - urmarea fir(latiCă al' fi aCQl'l(}uea drop
turilor -eetăţ(}11eşti tuturor adu~ilor de vânturi • 

O vol'!bire în 'acest OOllS ne lămureşte însă pe 
doplin asupra sentimentelor 00 cari sunt cond~ 

Q\'~"şti ORDU>Uj clÎ'Ud este vol,1la de ţ.ara a\t)8,Sta. 

OOfli l~ dat una.dă:post, uncl0 au voniţ cu f~t·oa.z;a 
în saflet, unnă:riţi până la p;r~uUţăi de C1luru l mus· 
CllIDS,', NmusÎ CÎlt se ~lă amar, ~rezund ".li VOl' 

puw-<'l prin aatfcl de pJ"()OOdeun'i să intimidc,zo. Căci 
d{'arup;'s tuturor patimiJot~ {'e le vezi de~lihţllin
du-.3e cu atÎl1Ja pornire, domneşt(} în sufletele l'O

Il~ânt'l;!ti o ('()'l1Ş~intă naţiona Iii, care inţclcga re
:tl~olul C.(l am(}nmţă. neamul aC{',8ta tînăr din pllJ'

tea umor OiIID{>Jli cu mult lT'ai hine progătii i. Şi 
aeoasti~ conştiintă nu r,-e las:'1 nici tcro.ri2ată. nici 
umiliti!. 

'" 
Tot llcum un interesant ln'OC~.s de ealolll'Joo a 

&du., in diseuţi~ din nou ChC3t:i.a OY1"eiaooi. • \.nuI 
trc·cu1 nrpiiru o brn'Şură intituhtă •• 1.8toria poli.tică 
a ovrciJor din Romfmia". 1n 'a.ceaată ~ră, <luopi
c·e se arati! t'c 'au fă<mt ovroii }.:entru s I3.ju~~ Ln 
ren1i2laJ'ca. TIsului lOT, mai muJti fruntaşi ai o
noi mei din ţară S1111t aC'\lza,ţi cii au vândut gn
""omului romiin cau;~a ovroia.scă:. 

In anul 1879, guvernul romîtD. ,spre '8 ţ'ute.a 
tr{'.c{l .peste greutăţile 00 le întâmpină, după spu
wlo autoruluibr()ş1ltoi, intră î:n tra.'ative cu mai 
muJţi reprezentanţi .'li oV1'('jl{)r Dă8,~ţi in ţaTiI, 
cor'indu-l-o a renunţa la orioo .agitaţie şi pl'Omi
t.ill1'du-Jo că în schimb va aoorda dr('pturiJa p<>
litioo ovreilor năoc~ţi şi cresc:uţi în ţară. O epocă 
llouă se vC'81;-oa pentru {)vreu din ţară. Spre I!le
norooir€'l\ lOT insă, cei chemaţi a apă:ra drepturile 
ovt'~ieşti s'au lă.<;at ctlmpăraţi, ~u renunţat la 
dl'qpturile u(',amului lor şi a'.au mulţumit să 00 re
eUll{)3.r;.c{i dreptfuile a dO't.:ll mii de CYTei. 

Acuza.ţiUJlea O81:e, fir~te, gravă pentru unii t"e

p.rezent..a:nti ai ovrcimei pi:mîi:nte.lle, cari au pl'e-
t{~nţin. că; slujesc cu cr<Xlillţii id~alul fiilor lui Iz-
rail pe acest părnîmt, Ac~tia au dat în jn,1eeată 
pc autol"ulbroşU1'el. Pr<>oc.su.! S(> j-udocă l'il ~~l,u:ala 
sfls11.me aCurtel cu juraţi. Pl1blkul urmă.reşte eu I r 
lntores dcsyoltJal'ca aN.'stui 'Pr-oces, care ea1e me- ,1 t. 
nit l.l da la iveală multe lucruri Îllie:-esante în ee l 

Ipriyc..şt<l 'acţ.iunea ovreilor din Romu;,.ia pentru : l' 
eâ~tig'area cu ori ce Ţll't':ţ :a dro'J1l7UT!il:Ol'~lh n -:-~ 
yor fIH'C de sigur m:1rtl11',lliiri pl'()ţioast., 1;\~,U'(1 _. 

diutîmd ,~ă urat{! cii J)U ~stc un Y~\1Uătoral cau:~i 
lwamului său. Şi din a~te mărturisiri, cine va 
avC'a pric.cpc.re va inţelege cât de mult ştia ~ 
jertfească a.lţii pontru triumful CAllZOi lor_ Şi alU 
lluwa lua clel.a dun~ii mult<l şi fnlmoa;s.c pilde. 

* 
Este totu~ bine că 9{l :aduce din când in d.1bl 

în d:iooutic felul cum 'Străinii ţltiu sll-~ oon-e..l,s,eM 
nilrlIlHll lor. Şi e..~te ~i. mai fol{)sitol' tpentru 'llO1 
toţi feluJ cum oi eautii să do,,-cde~ă dra,go ... tell 
fat.ă de idealul lor, Le oste atâta descum.p idoal'l1l. 
î nc!t t, spre a.li --se recuno aş. t(} j.ertfel(} adUMe pen tru 
el, roourg la. ajutorul justiţiei, Atitudinea. lor ne 
face <Iii !ne gândim la mijloacele de .apăNil'e în ei)n
tr.a 10.1". Şi o bucurie sinceră 'Ile cuprinde când ve
dem pl'ogI"CSCle ce le facem noi pe tă.rimul eooao
mic, pe cai'e de o.lt.fel ee 'dR 111ptain contra stdi
nilor cutropitori. 

Unul dintre mijloaool<î do luptă. hănoilo POPll
Iare, face progrese din 00 în ce :mai frumoal'lO. Şi, 
odată mI inflorirea aeestJOra, mişcarea culturală. la 
\Sate ia un ·avâ.nt tot mai frumos. Că.cÎ oba.ncă po
pulară bi.no situată este în orioo comună u.n pu
ternic factor oultUlraJ, care sprij ineşte orice ma· 
n ifostare a spiritului poporului nostru. Aici ar 
fi locul să insmnnă,m dif'8ritele ajutoare 00 90 dau 
eloyilor săraci, ici 0010, vedem că se 'Clau invă.ţă. 
torilOU' ajutoare pontr'l1 oorc.etări din domeniul 
foleloru}ni. 

Foarte d-e ~urîn'Cl JXtrniti, mişcarea aooasta 
ec'OTIomico. la sate ~ dat 1"0 .. 00 fru!m()a8e_ In primul 
rînd a <lepl'illS pe ţăran cu ornţarea, i-a ară.tat 
foloa.~Je ce .1'ezultă din intovu.răşirea mai multora 
în vederea ridicării Jl<JP<)l'Ului. 

I>upt.elo politice dintr-o pa.:rtide a făcut ea in i 

timpul -din urmă să se Q'(llleă acu.zaţiuni de oale 
mai multe ori neÎntmlloiate in oontM felului 00.111 
·aceste instituţilUJli îşi fac dator:ia fa.ţă de poporul 
in mijlocul căruia trăesc. Ori cine judecă .nepreo-
oupat vede însă că a-ooste bănci ;populare sunt 00-

tăţile oolemai puternioo all6 noastoo ,în . lupta. 
ill(>..g:ală ce 00 .aă w străinul mtlX1pitor. Ln :an:]] 
troout ,bilanţul operaţiunilor băn-cilor populare a 
fost de 93 milioane şi j'UIDătate de lei. 

CO't·~poJJdenl. 

~-.. --
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1 Românii din Basarabia. 
De mnlt0 ori am llYllt OCnz.im1f'H să aud 

punfmdu-S{" de djtre cei ef' SP ered ştiu
OI-i, ('i). în Ba,sarabia nu 8(~ mai vorbnşte 
rom[t1lt'~t(>, c{l Rom[mii de ac-ulo sunt com
~Jet rusificaţi, d'l. cei mai mulţi au fost 
transportaţi în Caueazia. şi Siberia, cit în 
JiJlE', din Basarabia n'a mai răms nimic, 
ţarc să amintea~",('·u, că ţinutul cuprins în
~rc Prut şi Kistru, cu m[mdrele cetăţi, So
~'dca, Hotin, Akcrman. Chilia cari odinioa
b ('I'au pa.văza Moldovei intregi a făcut. 
'lJ;lrte nu de mult din tmpul românesc. 

Ei biIlH, hl(~I1lrile nu stau aşa şi seep
kil'iJ.or le putNn spune eu incrcd('rt'., cii Ba
[:;arabia tot ma.i (Jf;te şi va eontinua să fie 
·1l11 colţ rom[l!l('sc. Dadi ai eolinda aC('[l

~tă "perli:i din coroană imperială rusf'«8că:', 
ldllpi:i Gum 1(' plac(lrusilor Sri o numească. 
'deJa Prut şi p<1.nă, la Nistru şi dC'la Dunăre 

"Il':'n[\ la, graniţa BUf'",.ovinf'i eO'nstaţi cu bu-
. t'lU'iB că t.e găse?ti între ai tăi. Portul şi 
limba nu sunt de a.celea cari au fost Şl a
~'111ll o ,':mUt de ani, iur dmtecile moldove
lH'şti răsun~i, ca şi mai inainte pe holdele 

I 
~i livpz.ilc bogatf'. 

Bine inteles. limba P?ltt' impe.striţ,aU, 
'1mde şi unde ou cuvinte ruseşti, dar acns
rp<~ sunt dintn~ acp]{>a. cari vin şi mai nlf's 
.-;~, dnn. oda.tă cu ocuţiunea străină. - ~\1;'a 
hnn;loOar[l. Hlrba gologan este înlocuită 
priTi .. f'ilJwieiJ·', {'hi~H'it, ('11 AH'mie" fun(~
t,iun,lJ' ('·lt ',(,1nOY11i('" st'l'dar {'li .. pisari" 

I ('te •• eef~,H'l' lns[t nu ÎnSPITlIlP:1Z[ .. de' )(w e;1 

i I-Îmba 1111 (,:.;t(, !1lrdrloVf>lW;\!'C·[I. 

: ~ III lout<1 Bu.snrabia nu 1,\:iSt.i:'l nici li 

, ,~j,;om romtmeascA, iar în hi:.;erieÎ 00 mult 
1111 so 'mai slujPl;ito rnnloo\'BIlPŞtt'. totuşi 
a('.l':\l'>ra n'a împiedccat ca grainl romtlIH'SC 
:-;i~ SI' lH'qwtnuze din g(lnoraţie în gpneraţie 
lH,.dt.orat, iar conştiinţa şi sentimentele 
naţionale 511, faert aprillHo în snflebll firdi
mia, a~a cum face j[lratpcul îne.ins snh ('('
llll,~r\, aşt (~ptund rnumai ~ă yin o m[mă bin\'
\ oit,oal'(~tiii dfla. învrdişulla o parh· ,ŢlPntrtl 
('a din non să încrapil să fi('rn'p;lSell ~i s,\ 

, ;t rdi'i (',n plltero. 
Mi-aduc aminte, "că. <telllu etlţiva <llli 

Illt[t!llin<ln-mă. elI nn moldovean. în lllml 
din oraşele B,h<-;arn,hiei de jos îmi spunea: 

- JIpi d'omnule, rrm TIIl ni-\! stIh rll~, 
1 r[111l1. ~lav[t Domnului: i\VPl\1 CH ln;tllCa, 

il ,,-em I'i~ lucra. Dar tarc ni doare sufletul, 
4'fl, iu bisprica noastdl TIU se slujeşte mCI 

IIlitear,.utronia" pc moldoveneştfl şi mei 
!';'4'oJi de a noa~trc n'avem. 

'1'ot acostui moldovean-ţ,ăran - care 
iq)HeUSe ea băieţandru, administraţ.iUllea 
I'~ tllltl.lll'HSCl1 în Ha.sarabia de jos"artlHllldu-i 
un gologan dp 10 bani de nirhel. l'a răsucit. 
d~~ dltnva ori. a i:,itit emoţiDnat. inscripţia 
.. Hmntmia", apoi si\rutundu-l. C11 evlaviE' 
IllÎ~ra cerut să i-l dau. După un an şi (;BVa, 

Î II bîl:nii iartlf;;i pe moldoveanul meu. Puri a 
g()!ngmllll atflmat de lanţul (',easulni. 

" ~Ir~etlheuu iV'i~16s' ; 

Arad, strada Deâk ferencz 40 
în faţa hotelului » Vass«. 

: . 

x u ()uaHt mi-a f,ost dat să aIn convor
biri cu moldu\'oni din Basnrabia 1'pntrală. 

~i aeeşba \'orbps(: 4~U iw-eiaşi sfinţenie 

de România şi îşi dau seama bine ('~ne 
slInt şi în el' situaţiulle se află. 

~'aşi vn'a :-.;5.. [ldue ni,;i o altii dovadă; 
decât scrisoarpa pe care a pl'imit'o asb\zi 
institutul Uf' pditnră .,~linen"a", dela un 
basarabean din OrlH,i ţii 'pe care o repro
dl[{)1)m întocmai: .,\\'a poftesc să fie udla 
de buni sem tl'imeteei ce care se găsesc de 
vânzare la Editura Vllmnelorvoastrc. Tri
met.ec mia publicare CR :-;e ciamă ruseschti 
catalog ca sit, cllmpl~rBm C<ll'{~. Uin inimă 
vă. poftesc cii grabă, se trinwteţi. Tare (j

'"PIn dorintă dp eăre r011l[1lH' sti. " 
- j - } 

Astfel ~tflnd ]ucl'urilp, cn·J că nimănui 
nu-i C'stu pl'rrnis sit. Gl'eadrl în s\-{)llllrill~ îrn
pr~t~t.iaty a.'jupra dispal'itillIlei limbei şi po
porului 1l1OIdo\"t"lH'S(' diu Bas:lrahia. 

"Seara:' 

Abuzuri aprobate de organele admi
nistrative. 

Pl' imi'm următoarele: 
[mpotriva -primarului t'omumd din Bodeşti, 

Fe.riecan VaHile. s'.a fikut arătar-e la pretură pon
t,rn faptul, că în calitate d(.' epitrojJ peste doi or
fani de mamă, eari au IlH)~t(~llit (leI.a m(),~ml 10:· 
{'eva an're, /ll. {~erllt dela jndeditorie şi a obţinut 
vu.l12.aN.'!l averei mobile, l~U ~are Q{~'lZiune ~'l vân
dnt ao~ 7.i treiY.ilx,j ,de măji TIwtl'i<.-'C ·de, grîm, ca 
1[)0 {'.Oroanc, adeeă cu 5 coroane maju nwtl' i('ă şi 
Hin pn·tuit ·în HiO eor., cu 83 cor .• ia:r pc CUl!1-

piiriitol". cal'e era tata pl"ull('i\ol' În fa\'ol"ltl {'ih',,,'a 
,,'il filZ'lIt \'(\llZHl'l>,I, l'a "ilit !It' Il Împllnit eu dun
·~1l1 eumpihiitlll'a, Ulkdi gr[l\l! :;;i fîl.llllL Datorii 
n'au :ramlt8, ea să zic.i {'ii tl'chuia fi:'wută VtUlZ,!U'C,\ 

cu uriC(} pl"(~ţ, - u])Vi între alte irH'ol'(..x:tităţi $i 
IX"utru aee(ln că cu dela ,'\ine putere a dispns să i'C 
ţintuiuscă ('U euie la ;stâlpi Ui;"a dela curf.oo ~(!a
}('i ee ("J!ldllee în !ltra,dă~ pe ellvî\lIt (,ii baieţii fi 

11l,:,ă de::;ebisă şi s(\ bagă vitPle v:.tlll{,llilor În curte' 
şi Jin enl'l.(' În gră.clini. ~i ee ~ ,,('zi! PJ"dm:l '1 
aehită ~i 'lŢlI'obă faptpIDprim:ll'ldni, lăsi'md kl () 
vark, int.('n'.-;{'!e orfanilor. 

Jlp tiatisfueţ,ip !l(\ntl'u ş('ouli'i, llieÎ nu \'orbe.'>.· .... 
eii ,do:lI' ,,;-enula e {,'oJlJi>,;ionalii, ~i vlIrha dlui t':, 
biriin H~ljd'U - in interesnl locuiuHil,)r din co
mUlIă a biitut uşa (~n cui<,. di llU e Îndatoratii 
untistia a ~,e Îngriji de gardul ş{'i)ulei. 

I.a riind1l1 meu illtl't'b, c îndreptăţit ]1rÎ'um,'al 
{'(llllunai a bate. {~n (\lli(~ uşa ş('oalei eonfl'.sionaie. 
ig-nol'~hld În ('hirul {'{'l mai vădit suverioritiitilc, 
cari au dreptul de di"pllIl('W asupra ei? 

Denunţ faptul ol'gallelol' 'f'uperioan,' llrlminis
tl'ativc, {'ari llU {'!'e(l .'lăw i<}elltifiC'R eu pil:rcrile 
pretJurei din soutillţ.a dată sub nr, 4tJ:l/1912, 

J)e alteull1 ca "ă se ş.ti(' ('e ~enti'lllBlltc arp pri
,marul }'crice,mn Vasile fat,ă do >~'oala ('onfe~io
nală şi de bispri('ă, notez di în ('alinate de meffi
b1''l.1 în comitet.ul parochial a pledat pentru r01ltlll

ţarea l~lSllslill('fea ş<~oal{~i, şi l1cli\'â.Hrl nici llfi 

SlH'ecs, s'1a prczintat în fruntcn UIlor aderenti 
inaintea parohulu1 spre Il. dodal'a eă părăse~te 
cu d îUl-';' ii rdigiulll'u gI'. Ql'. în "llll1lt c'ăl'eia nil 
iie mult a intrat. ' 

JJinire mizeriile elite }('-a făent ,w'Hllci umin
t.csc, că li împiedceat Pl'(){'lll'Ureli l"ec~li7.itdur ])l'C

văzute i11 lege, a voit să îIllpi(~deee {~hiar ('ere.J'(~l 
ac'€'Stora, I~ CU\'îlllt di deşi !Se vor tl'imit('. tot tI'o
lHli{~S<.~ pliHÎU\ ai'tfd uiei p!hlă azi Ş<'Dala 1;11 e pro
\'ăzută <m l'o<'uizit.ele ll(>('csa1'e. 

Băcănie noaui. 
Recomandă publicului prăvălia sa de 
coloniale şi delicatese, infiinţată după 

a. experienţa câştigată in cursul mai mul-
tor ani, şi asortată Întru tot corespun-

zătoare cerinţelor timpului. 

In t.imp1l1 rlinnrmil a În.c.cput a se a:m~.,s~a. 
în afa{'cri de ordin intc-)~n ale ~'(Ja,l('i, dar aici 
a "feelit'o, dici Î-s'a .arătat 1L,"-lI~ iar despre am ea
tf'l' s':a fă'l~ut arătaTe la [i~iciul p:wtopopesc ea ins
f)(.~'torot. ş<,;olar. {;n antfcl de om stă în fruntoa. 
('onnm<'i. U1Hle incl1l'('ă. dm' nu dire-.ge lu~rnri\e. 

l"licoUlU Hosca}, 
învăţătol'. ' 

= 

Spicuiri. 
Roartro unui premÎ11: Asociaţi'llnc.a diT) Si

biiu puhlieă an de an coJlcnrs pentru .aşa numit.ul 
premiu "Andrein Mură.şan" care e menit ('-eloi 
mai 'hlU1t' lu~ră:ri de cuprins strid literal' apii-
1'11 te în ultimul a.n la noi. In ~11l111 1\n1 era să se 
"deeeal"nă" a{'e.-;t premiu, dar nu s'a pr<:,zintat 
ni{'i o lU-I.'ra]'c care să fie ~trict litera;ră, iar oelo 
înaintat(> fiind de cuprins critic literar şi istOl'i(~ 
literar ,,,'an 1"n~pin~ dela l.~lll'tl1';;. Premitd a rămas 
llstf('l d isp()u ibi 1. 

<'etim at'lUll în ultimll·l nnmăr din "Tl'ansil
vaII i.a " , t·m·i..;ta .. As()('i~lţiullci·' (W~, 7):lH) urmă
turul (,OIH~I\lz {'lI privi.l'C la a{'{',o;t pl'(~mill: "PI'r:
miul de :WO car. 'răma . .; 71/:împă.,-fit pe UHn (lin 
fondu.l ..,Ant! rei u 111 !tră.~ian !(." se dăvllJ:l tL'vei POt'
tu lui, care .~e a.fIă ·'intr' o sla.re mate.rialii de [Ilo, 
mbilă," 

~1 ărturi.;;im eă la retirpa ac.{'J<t,ei ştiri ne,;l 
roşit obrazul şi dCl'u.şin(> şi de durere. Văduva 
"poetului df'şlepfă"ii noa,<;t,.('" ajunsă in aşa hal?! 
A eui e -durerea şi ru.şill1u'ea? A "renerabilei ma
troanc dela Br.aşov, d-esprc ('are ('ei mai mulţi 
TI ici nu vor fi şti ind eil mai tril i~t.e ? Nu, e a no~-
8 {ră Il t IIlw'or ! 

Credem că s'al' Plltt>~'l î,njgl)(:lha în \'re-UIl cen
tru rOlllii.nes<' - mai fnullos ar fi la HN1.ŞOV! -
un oomitet de dame, .care să intreprindă o ac
ţi lInc f1'1.11ll0a'''ă în fu\'ornl \'ă(IUl\'ei 1 ni :M Ilril-
şl'<lnU, 

* 
('ptim In ,,'J'/"(I.ll8ilt'(/llia" (pg. 'i"7) eă feri

{'itnl ;\ i{'olup I )cnsll~ianll :;li-a 1ăsat prin testa:ment, 
.~A:-()c·iaiţu.uf"Î" dreptul '(le propriet .. ate asupra 
.'\niPrilm sale tipărit.e şi manuscri.<;(>, 

Comitetul centrii] Il acooptat Lop.gatml şi a: ]'U;!;Ht, 

pe d. A lex. I"ăpedatu 'să raporteze ll'mu:nunţi t d()~
pr(o "el'ie:rilo ;testate A .. ",oci~ţi:nnoi,~ 111l1ro -e}e so 
~lflă, dllpă cum s.e ştie. şi IstDl'ia Homânilor dob 
Î]j{'pput pîmă la înt(Vrneim't~a Priu<,ipntdm', foane 
pc hlrg. 

* 
J ,. Dt'. lOfll/. :)lil'bll, preot În ,Rudărin, "I'U-

d itnl <lutor al m01wg'rafiei asupm lui .M ihaill 
Y it,ea7.nl, ]Jl'f'llliatii {k, Aea:d{>.mia / romîlnă 1'1\ 

121°00 de lei, .a fost ale.s astăvară memhru· (;0-

resp{)luleJlt În :'{':{'ţi,a istorică a "AS()(:iaţiullf'i". 
Prmtl"o <>"{'ri"nare "<lell'{'i'ată prcsidentului A~{I
eiaţimwi, Plb'intele Sîrbn ră.splinde că JIU pri
~H'';'tc (~1l0l~rpa oc i-se fac.(', ("Tram;iLv:lllia" p.g, 
,"2). ?\ 11 ll1ţ!'logem de ce aec"t gP~t de dispreţ. 

'" n. /)1'. 1 hc ])el/. din :-3ihiiu li 1 Nldus. din in
siirciuar(>a "c\li(){'iaţ.i lluci" UIl IlIaJl\l~11 de Biolo
gic ,~i /q,:nui din ung:ul'f.'şh', după Dr. Adolf 
.111110. Nc' miTii mnlt a('OHstă însărcinare, mai alc:'l 
('ând no g-âlldim la mHl'eleanînt pc ~tl'e Fa luat 
~tiint~l nwdi,'ală din lwmfmia În timpul di11 ur
mă, ~il IlU ."(~ fi găsit ll1tre nmlţii Illedi{~i l'Omâni 
dela noi, lIlml 'l:are să scric în911~i Ull rmanual do 
biologie pe ha7.a lit.craturei medieale rQmânc,'\li 
şi străiu(\? :\u e o ruşine să traJ:lucllm (ni<li n{ă
('al' i;ă prr) ucrăm!) o !.~'l rte de ştiinţă tU! qurească '! 
Şi ind, f;ă o trll/(lueem aşa de slab ca d. 'Dr. Ben ~ 
Pcn trll (Hlol'arlll do 600 oor, dat '{le .,Asociaţiuuo" 
<llui lkn în sehim:blll llnei tm<:luce:ri. slaoo a. wwi 
cărţi, ~al'e nu ('. lawil'elul ~tiil!fi{l:c <le azi .. se pn
tpRn ia0C 111<'I"Uri mai bune. (VPZl .. Tl'ansilva-
1lia" pg. 78:L) . 

* 

Are în depozit ş.uncă de Praga, costiţe 
afumate, mezeluTl, tot felul de delica-
tese, brânzeturi, şampanie fabricat fran~ 
cez şi indigen, cognac,liqueruri. fructe 
sudice, mandarine şi mere de TiraJ. 

Telefon 890 • 

11111 ....................................................................................................... / 
J 
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Cetind .JMemuă-rilcufIlP; l/'ecălor" :tIe lui 
G,..g8 m'a frapat .artioolul d{).';pre A. Bratu, ('~u"e 
eou,'7ună ÎlIl {'âOO"'A părţi, C1I'vânt de <nlvânt cu un 
!lliOC~rolog apărut in ,'vatra şcolară" din Sibiiu, 
mai ast.ăVâr;1. Norocul dhli Goga .că .a sorie lll'
Itioohtl .sau 'Înaintea ~lpariţiei ,,'le.treî şcolarc'\ 
<'.ăci ac altfel rănllî.1H'-Il <Hmpm dsal,,' şi stigmatul 
d<c ~,plagiator"n 

o eug{,tlll'O 11 dhli Iorga (!'Z·ri ... ă sub i'mpra.,in 
lucl'lIl'ilm: dela nQi?): _",Să fh'i că 'nu ve/i priMi 
uiei o mnă afU'tlCf', când m.ai mulţi ·încof1.r(/ă (f('

nd ("(1 să pt('('(~imp(Jlriua In o singură săgeată." 

P. Lutineţ. 

Rivas din Bliuş_ 
Serata literară. - .,Szabadsâg·' şi noi. - Itelec. 

tualii români. şi "Astra". 

Bei u ş, 25 FauT. 

1. al _ F" \'hl~pill: .,lHlpr,)mptut'i., }Uol!", b) 
,.N;l'atii Ilt~l'adC şi t,ot.atuuei s'a ţinut a IX ('011-
f{'J'(';ntil. &mlta a R\'11t unnătorul program: 

). a) F. f'lwpin: "Jmpl'OllIIptu-cis moll", b) 
B. Bal·tok: .,PilU.q~ l'oum.ai'De", (~);(,"{'. la pian de 
• Ina {'m'l1t'lia Bu~itia. 

:! ... ProhJ('nw]c roligil}a~'''; (,o11fcN.'nţă dt' l)iÎ

J'inteIe Pf'tm E. 1'0'P1)" 
a" .\1m:zul't: pXunta lui Figaro" tCl'ţct de vio

li 11:1 e"w('utat .dc dnii: 1. Bu.}"Ii \.a, FI', Hubie şi Al. 
('hj l'a. A('ompa:n ialll('1lt I~I pian de tina COJ'll-eli.a 
Huşitia. 

4. Po('zii tiin (;eorg-e C'nşbuc d(\c]amute de U. 
,'l>sma S,t, in fiI. . 

5. Haendel: ,.,D:nts l'ol'atorio de [nda~ M~\, 
dlahl"("', terţei de violiuiî. C$C(~1Itat. de Jnii: 1. Du· 
~it.iu, Fr. !iubit,. AL t~hir'a, AeOl1\l)uniument la 
Îpian .de dna eO!'lwlia ·Hui;litia. 

1''''1\ zis S('rată literară d(~şi ,le f,n1lt u fo.st Q 

Kplcnd.i<hi ,'-;(,l'atit llJ'tiilti<'ii" 1>a{'tt 1ltl stl'iiin al' fi 
h~:.;t de fat:t l~l a{~Oailt.ll I'Rrată ";Hll' fi făent ('ele 
lJlai m:lţ;'ulitu~1J'c părNi dCf"prc f('lnl nostltl de n 
JtJlIlwi ~i de a ne ('lllti,,,u g'!J..,'it11l'ile pentru at"tf!. . 

l:n p1l-hlie imf'l1s <1 şi grăbit 8ii 11lllŢde de ('1\ 

Y j'ellH' sa.Jde (';I.'I11Wi t'omiilw. 

::\e-am lnH'llTat nespus dt· llIult. <'ii pentltl l'CU
l;'ita u{·.e; .. tei ,-;emf,c, am !putut ('ill;<tig~1 ('0l1t'111"{;ul 

pretu it a clnej C-rlMwlia Buşitin, di...-;t insa prufe
"".lară de· Ipi,lll <it·la ~{'{)alo!e ('i\"il('. 

Prin eÎlntaril(' (,S(,{~l1tat.(' la pian am putut 
g'1L.q"ta tOH:tă lJ, ;·git tia &ufletc~".di. ca tmei n l'tist-e 
d{'~<ih':trşit('. l'n ropot pJ'(·lllng- de aplallsc aeopel'e 
Qtltimile ,a('Ol'<hl,l'i şi dn:a Bu-şiţia a avut amahili
'ta t.cll ,~ii mi l'('fm~e I'hienHir<.~ti I'>tn.l'uitmtrca I/Hlbli· 
eului, ('i afa!"ă de program. fi lIl:ai c-seeutat mai 
mult<, ('m11p~h"i.tii .d~ ale dhri L ~'lllTii~811. 

U. P(·tm E. l'app n tratat '('hcstii v('Chi şi 
eh(',-;tii :noi din domeni11l religiunii. A arăt,at în 
ee rapf}1'tb'ia1J l1'amonii de ş-tiintă (''1.1 religiunea 
'Şi {'um ,~{l ('~~primă .cei mai cdc·hrii bărb.aţi ai omo
nimei flc.'lpre ('xifltl'nţ,a lui Dumnezeu. Ne spune' 
,a1wi, {'ii {)ri >ce miţ\<'.aro rdigioll.--ă ali 3Vllt urmări 
e·difidt<>arf\ fIoi Pjwntro state, In Anglia toate miş
diri1c rp.Jig-io<1SC ·au adu"" şi reforme frum<J~l'lt'. 

Tredmd la fdul cum f'.1L'nt Prlyjtc prohleme]p 
rdip:io,asc la lloi, nc a:J'ati\. .că .eei mai -distinşi mi
reui .lin tară 00 3g'ită iJ(lânc pC'Iltrll .aecst('aprcr
,bJeme,ind{·t1.'l-ehi de când ~âţ.i va 'llrofc'i!-ori dela 
lmiv('.!'::;itatoa .din la~i plel'lea7.H. pentru lUl {~lIr('nt 
antjl'oligio.s. 

A pltl'ătm-ii hiscrieii ~ in,'SC in frunte {'li 

dnii pl'oft'i>ori N. lor gn şi A" {~, C II Z ~t, <'al'i 
JWl'lWSe {~urentul dfl rege'll(,l'lln.~ il mOl"anu'i!m' 

uTRIBUNA" 

cl·~tinc.:,t.i. "'\(.A}lo îi nxlem ş pe alţi ,distin~i prof. 
cum ~u.nt domnii V. Arion, ~. _MRh~l(tinti etc. 

~i arată c~risunt idcileJ l·onducn:to.a:re ale 
-prof. A. ('. {"u;t.a .. şi {"'Itt"i lUl'l'ăl'ile de o valoare in
cli,wutabilă alD prof. N" I.orga. 

].a :noi -- -continuă oonfercnţiarul - proble
me I'digioaSl'8 diseutat 'POCt111 (kt. Gog a. 

l)ubJi{'ul at~it la auzirea num(>lui <11.01" A. O. 
f'llza şi N. lOl'g-a, ci.tt~i a lui Od. Goga, -a ÎBbuc
nit inapl:lU7,c ii.1l1uuO<lse. 

f'onf<'!'t'tliÎ.<iru] atr<lge luat'ea aminte a 'publi
eului aSl11pra lit.cl'atu1'f'ir{\lig'io~tRe, ('.are e tot 3,ţ:.a 
de tnmlO1H"n, t!Cninl'i şi plăeută, ca ~i cea profană, 
dar poate mltj (~fiditol:lre, lneheic ~'11 cuvintelo: 

,.TrUim în mijhJ.{';lll unei masse compacte de 
t~rani Tomi'mi, ca!'] in urma împrejllrăriJor fatale 
de t.l'n.ill nu (~O'lll'S,e Însemnătatea 1;!OY<cÎ prin onre 
ei do snw ,~it se ponti) ,ad11Jla de Îllyutiitm'il€ sfinte 
ale re li gi UTIi'! i st!'Îi hune. 1}Ht'li {~1t tf-ată dorint·a 
'll1}/lstriÎ 'e.ltl"l:{l llU le lmtem da, o dHtoric mi-se im
Ij)'ltne totu.şi, en ori {~obol'Îmdu-ne in mijl{lo(.,o"ul lor, 
ori {'U alte 1Jrilejul·j ~ă profităm 11 I{~ înd~"}Yta via
l,a umilă şi gro7.aviÎ, prin II11]mllătiiţiJ'ea mOl'aVll
l'ilol' roligioase,," 

D. G. Cn,-;ma, stu~J, in fiI. II {]celruuat mai mul· 
te J){){'7,ii din G. Co!;'-b1lt~" J)i(~ţiun('a fmmoasă,in-
1c1"pl'ctar<'j\ eol'('ctă, .gosturj\e ţlotl'i\'ite ~i tllJltu
J'a.k, a'l fă{'ui ."ii admirăm in dbli pc unul dintre 
('(·i nWl hUlu dedam.llt{)ri. 

1 hljlă fie{'al'(~ d(·dama re, :pnhlirul cerea, cu 
insitinţăalta. ră,"pl:iti1Hl t.ot (xlatii (." aplauzeIKl 
{Iedumatur. 

?r.1immail' ('a 0-;e('u\icull t~O;lt tert-eteJe .dloT 
L Hnşi(ill. Fr" 1Jnhi{' .~i A." Chil'R. A('cşti trei vl.o
linişti în sara ';lC'.()'itsta alt avut () ishândă dCJ..'\ăvâr
~ită. produci'md admiraţie J)ublienhlj nzisoont. 

~ ea-părat, dl :mnt foarte odifidîtoaTe Întrn
'llil'ilc de a~(}st ,<;01. ('hinr dc a{~ei.a o nUllmită p1'Cfiă 
mnghial'u 'n11 S{' uitA {'U (whi lnmi la prestaţilllJrile 
noastre, Aş.a "Rz-abadsag", 'OrgllR11] .din Oradea
mUJ'oa hl1 Tisza, îDl'eg-j.:'!trfm<l Iprdf'gerile.ce le 
"om tine la -'late. Itminti1:-o Îll l'ăVflŞl11 treeut, BCrie 
(~u înw'T;;-111Mll'C eontrR ltomâ ni lOl' din Hcil~. <Jidi 
~~oP11l llOC,tJ'U nI' fi ~ă ar:mj{~m o ."-f'I'i(· do adu'Iliirl 
în {'al'cs:I atîţ:lm tin'anii {~ontl'a Cngurilor, }len
tl"1.1 di mi fost C'Jiluinnţ.i ('(li tu ('kl'iei rO'llIâ:nidin 
Oru{]cu-uwI'{" 

Rog, Il{' dnii dpla .. !::-)zaha<kîp:" sufie pc pace! 
~il nu şe spel'jC'! Tt'i'iim la t\C'I' liber! 1\limt.ea. nua
stnl (' tl'PlI7.n şi I1n TIe "om hlll după nebuniile 
luI' ! 

* 
DC' altii ~lIH·t(· livem Yl'llşrna-Şl {'hiar şi între 

noi. Inci\. nici pit năazi nu Yfldcrn nid jumătate din 
.intel{'{'t1Ialii noştri fign.rînd ca membrii 'ai "Aso
~iatiunii'·. ~'a trim:i8 t"utm'ora .Alp{·hrri frumoase 
atÎtt din rmrt-e8 d-o."ipihtămii.nt1l1ni <'Îl't şi din par
ten (,oll1itetulu-i (',ontra1. 

0011 "]8tor1.11 nostm in{'ă nc-a (lat indnnnare 
aspră., 8ă s1Jrijinim ~,AsociaţiuncR". 

Ce ~il \"('zi insă! La. ,\{'es.'Î.ca .Ilpelur.iabia au 
l'Il'''JllL'I1S ('Î\ţiy,a lm~oti {}(}l1ştirmt i oşi. 

Iar de ,'Ci mergf> atîtt la Vaş.ciiu dlt şi 1« 0.,.eica 
~i n~i l'ă_'\fol 1'Cp;i>b1:1-.ele membr.ilor casinclor ma
ghj'~lT{,. yii veti î-1lRrozl de TI11miil,Il mare de ro
mâni, {'ari figur-oa.zăa{~olo. 

1)1'00 Ono-rata ,,Stragă" oela .,Revista Preo-. 
til{lr" Iirc <!Cv<a de zis'~ Ştim, t'ă .'l'a sl1lPărat foc, 
.eîmdam intl'€bat /I)l'eotimea, de YOlcşte să aibă 
in sahll lor biMioh~di: poPol'alli:-:.:m ba! 

Senin. 
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Risboiul ifalo-turJ 
lusemn<1tatca hombardăroi dela 3einj 

e stabilită prin împrejurările cari au ~ 
loc. la această actiune. Cele două vase ~ 
ceşti de l'ri...,b-oi ar fi putut fo[u'te lesno; 
ntaz~e vas(:,Ie itx:l..1icnc de transport, cari ci 
eulau prin Marea Hoşie . .Era deci de dai 
ri.a not~~i il. u!ipue de a sooato D00ste V\ 
dm acţ.lUl)(~. l 

~\cţjunca, flotei italiene nu const,itlle\ 
dlkal'c a {·oJlvlmţ.i('i dela Ha.ga. BeifuOJ 
m,te nJl port de mare fortificat şi nim.ic ~ 
Îlllpiedel'ă bomharda1'l'·;t sa. ltalit'nii 6'~. 
mărginit lnsă de a bombarda cele dun 
y,!se ti.l r~'e~~ i dt: l:ru.,boi" b,?l:lbar(;amcnt cm-, 
n a prK'lllult IlIC} o stncaCJU1W In oraR. 

1 J0cuitorii din Bciruth ghi{'jser~ at:\ 
de bine intenţiUllea eontra-aJiliralullli it;i 
Ean- îndtt seaduna,'wră în m,u'e numă.r 1: 
mal spre <1 a7.istu, la .spectaeolul seufundd 
l'('Î ceJDf doutt ya:->B turc('şti ch:> cătră. cru 
eişctorul italia.n. care se înapoinse fl.ll\lU\ 

în a ('(\-;t scop . 
Contra-amiralul a raportat Iti H.011la c 

nu (' nici o ,"idimil. la Beil'uth. 
Din raportul $o:;it la mi.nititerlll de !'ii. 

boi /'{'ZU!Hl {'lt şi va:wle italir"!1C1 s'au all's C 

stricăciuJli d",,;tu! ue serioast~. 

Cine a Cerut atacul din Azia? \ 

In oore-uri 1(' gll'Vernamenbah~ se spun-e eă ~ci, 
thlllca flotei italimlc la Be.urutlh 'S'~ făcut în ,Ul'm~ 
Il ropl.ln erei gem-erl:l,,1ului Canava. A(;elo'1a a reu~i' 
să -ocm.in,gTL ţ.('llYerllul italian, {'-ii l·i\,,-;.boiul trebuj~ 
oontinuat şi .o;H.l':;;ituLll"ii de TI~ipolitania, doollrdl~ 
.situaţia. italiellilor În TII·i~politll'lli,.L (~st{l fO-IHl8. 
criti{~ă" 

i\linj~t(~nd J(, fjtt<l.nţe va trimete .azi in Sirial 
la Beinlt.h şi Alt·p b~Ulii nwesaripclltruimbar
earea. lt.:Jlienilol'. 

"Yeni Ow~etn." spune eli oonsilitu de minişt!'j 
a trebuit Ră hotăra.,<:.cii expul~rea ita.ti~milor PC:l
trueă .ahi dil1 ~iria, Ale}) ş.i Bcil'uth ~dirmall 
~ă dad itali·enii de a{~olo n'a.r fi .expulzaţi evenl
m~~ntcle I'egl'('tabi le s'ar putea. pctre<:'.('. 

Victimele bombardării. 

Din Bpirut11 .se oonlUui'Că în mod sigur că cu 
prilejul distl'ug-el'ci î11 portul 1k'i l'uth a ef'lor două 
V!U;() tu)'{'e~ti {le <.:ătră 'e:"C1H1!,a. italiană, numai. 
dOl.lă CfJ.'ioC all fost. uşor 'tricato .fără vaia. tirnl1li 
itlalian, A-c'C.~io două. case sunt edificiul nil.rIcii 
Owmanc ~i Hiiu('.ci Saloni'C, Ca victime ~ltl fOi<t 
numai :,0 militari t.ur~i morţi .'laU răniţi. 

Protestul Portii. 

PO!L·'1'l.ll a insă.reinat pe arobrosadorii 
ei din striiinătate să prot.esteze JXl lângă puteri 
contra procodării italienilor la &i1"Uth. 

(xmHuw:hntul fJotei italiene a i?.erut cxtl'ada
rea celor dour .. \':1lSe şi Il .dat timp de gîindi"re nu
mai 20 millllte. Hupă expirarea aee&tuÎ termon 
.a pNj(ledat la bomhard:al'e. 

Procedeul .aOOR<ta QSte contra di...'1poziţiunilor ar· 
tiooluh!i 2 a.l oonferinţci din lIaga dela 1904. 

Senatul italian şi bombardarea 
dela Beiruth. 

M'inil.';l:rul ma:rinci, vioo--aroil·.alul L. 
CattQ1,iea a .oat cotire -dopeşei C\.lTIOS,cute cu priviro 
l~ .,cţtunea navlIJă din Ueiruth. :Mi_llist1'l1.1 Il RPU~ 
apol~ l::l.-<>.oo),tă aeţi~e DU ora lipsită .de difimtl-

FABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Văpsire de haine. Curăţa re chemica. I "KRISTALY" Spălare' cu aburi. • 
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d-ti din cau7..l1roici~i port.ului şi puti~ţa de :l 

?i€ aduce .EMieăcillni Şl "-ase1or nClltlro 01'1 casclor 
ode lângă coasta m:t-r ii, tohL;ti acţi'1llloa ta fost COD

dlH'ă (,'u encrgie şi cumpătare. (AŢJll1use). 

Mini~tl'lll adatl$:ă d S()(X)toşoo de .a sa datorie 
_Qţ. a SOJllnuha adullărei acţiunea strill.ucită a două 
\'il5tc~ şi să fad elogiul a..miralului oomandanţilor 
>;l-jedripagiilol' şi .in spooial ofiţerilor Garibaldi 
ţii Penueio, (Aplause prdlungit(), 

PresOOÎ.ntde ~\dullării a comlUlicat o scri80are 
_~_ nUll'eid,mlni Visoont-i Ve.llosta prin caro reg:ret[t 
d~ nu a putut asi,,,ta din cauza t;i'inătilţii sale, la 
manifost':lţillnile patrotioo din &mat. }larehizul 
'dduU,;g"ă d din c.auza t.'VC11imentclor ea1'i au schim
hut cou,diţiunilc în Meditcra.l1ă fLlle..x.ar('..a Trip()li
,1l;1.nj.ei era o p1'()blemă (~a['C incumha Italiei care 
1r(>llllia l't~,(JJ vată. 

Ik acum singura (~alc ee o putem urma "fără a 
Il!' (J,ezollora olite af~C(>,a de a perst.'VCI'U eu noin
Jriul.ată con.st,'l.ută. în aetiunoa in(',eputii. (Vii a
plauze). 

La camol'i'i ministrul mu!dnei a făcut. dedara
Jiuni amlloH.ge eu cele făcute la' Senat, fiind \. iu 
d.plaudat, . 

INFORMAŢII. 
A R A Dt 28 februarie n. 1912 

R.omânia reia relatiile cu Patriarhia. 
Din Constantinopol se anullţă: D . .Mişu, 
ministrul RDmânieÎ, Împreună. ·cu d. secre
l-ar l'i'Soski şi eu alaşatul milita.r au asistat 
·,"';'ilmbflL:'L la serviciul di\-in culebrat ÎIl bi
:-8ri('.u J>utriarhil!i. Patriarhul a l'rlCllt l'ugfl
('iuni Pl~lltTII })('/"(\c1ll'a l'('gal[l şi lH_'lllrll prin
cipii 1ll0:;;tl'1Iitl,,·i ai lt()1I1~Îlli('i şi tl pr0I1111J
tat llll di:;('I1]":-; il) (-a]'(~ a zis: 
. ..:-;tlllt f(~ri('it de-a JlIIl\'il ('p]('bra s(lrb;t-
111<1 n~iI (IrI uduxÎpi. În prt\ZPllţa Illillist rului 
ltUlli stilt, orLodox ('[lrn in d(,(~llrSld vremi
lor a luptat şi a lucrat. a]iUuri CII noi. Marf>U 
Bis0ridi, ral'(, 1111. uiUI vechile' traditiulli, 

';' st fi feri c: i trt d!· il( 'l'S L (1 "1'·11 ill)(', Il t" . 
La ]'(>(~{\ptilIIH';1 ('<11'4' a urmat dllpii S('f

YÎ('iut divin. d. ~Ii:;;l! il l'xprilllat multumiri 
11I'lItru l'l1.!!ăciltrlill' ftwlll<~ dp pat.ri'll'h şi a 
"Jd~t~Jgil,t e;1 d11l'inţil Hq[t'Jlli.~i gu"\",f.'l'Tlului 
.. "te' elI' il .-.;I.rlllgl' rl'laţillllilp dilltn' ('(,If' dOU;l 

I!isprit'i ale i.ll1lbe!ol' lla~iuni.. 

l,a ;o;f(îrşillli SI'l'viciul divill. pal rillJ'hlll a 
·(lfjelat nn r('qUÎI'm pentr\l ierarhii rOln[mi 
Thposaţi ~i (1 dilrllÎt dlui ?\fişu aIHlfură pPfl

-1 nI. ('opiii priTwipf'lui m()~t('nitor. 

- Grecii contra Românilor •. C~am]lania ('Ier-
torală în 'l'un;ia ('-"te în toiul ci, Fif.'>f'aro {lin nu
'ţimtalităţil\' ereţ;tine ·diu imperiu, SpJ'{~ aşi IVligura 
reuşita efllldidaţilol' rc.'p(lCtivi, nalltă să înf;('l'i(' 
. in Jist.el(' (~le('t(}l'al{· -cât mai mlllţi din partiza
Itlli lor. 

Pentru 'a împic{hwll pe Hom:tlli de a fi.(' înf'cri'C 
;in listele eledorulc. (}re-cii dilJ ,;-angiaeul Sprfig'c, 
'llcrie z.iand ,,!lrcrtat.ea" din f{alonic, - alt for
mat bande" al ('111'(;.1' S{'op e. .. t{l terorizarea Româ
nilor. 

Celnieii şi Chil'igiii de nationalitate rom i'tn ă 
.<;unt ameninţaţi cu moartea o}i tm dÎstl'ugel'~a ani
malelor. Ştiu-t fiind că an~ra {!('\ni<'ci1or eon;,tă 
·~in turme de oi. iar a chil'igiilor în car'avanc <le 
",ai şi entih'!, pericolul. {lupă cum se vede, {':<-te 
foarte mar'{\. 

Aco,.'l't{' bande :Ht1lt patrollate dc epi,'!{~(ipii grce.Î 
,-din .Ma('~donia cari, -se Ştif\, !runt ~ei mai IJ1n1'l 
.nllî:m-i.mi ai romÎmilol· din ~llle.fox!{}nia_ 

- Pământul nostru şi eroii lor 
;'hmt mtrlte. foartp multl' r.olţuri menÎt.e sfI 
'iJducă Hmint0 tn'('<ÎtoruJui pi,os, că într'un 
<lnume pd.cc" de p;lrn[Hlt SI' odilln(>~~e ciola
-ud() el] ră rui erou C1.lre s' a. slJueiumat o viaţă. 
. pm1tl'1l folosul semenilor săi. dar sunt şi 
locuri cari t.e fac st,-ţ.i stringi pumnii şi să 
:-~f)('('i lHl blestpnl dind treci pe Wng[J, pltl. 

"TRIBUN AM 

Şi luerul <west.a se întâmplă Înt,otdeauna 
când marmora sau bronzul ridicat dea.<;u· 
pra gropii eelui ce s'a dus, nu e semnul cu
cernicei aduceri aminte a urmaşilorr~u· 
noscfttori, ci e mai mult un nwmento că 
şi pe aici a străflllgel'at.. ochiul hrăparcţ al 
eutropit{)rilor. şi·a fost răs(',olită Ftrîna din 
pacca ei de copitdt' ea ilol' sălbateni ai hoar
ddor ee au trecut cU nwt. dn C'llC{'J"itori pe· 
ste pil.mtmtul nostru. 

0i poaU\ an'm şi Hoi un dram de drcp· 
tiltf' dlTlcI ne cear<:ă un St'lltuuent de re· 
HJIW ('itind în ziarele ungure.,şti ştirea că 
Bihorul va primi o statuii ~j uu pabt cuI· 
tural caw s~i etel'llizeze ll1Pl1lOria lui Arany 
.1<'1H08, iar Kpbt'Şlll o tabW c.ommnorativă 
pentru P('t(-)fi. ertci tpndinţa 1'50 11lvede· 
I'('azii; monumentele ce se ridică nu în
spanlIlă cinstea si vrednieia celor ce s'au , 
dtls, ci punctul rîmă unc!p a pătruns pociu· 
giJ1l'<l distnwtiyrt [\ C'}('ml'Jlhl1ui şovin stă
p[m i to r . 

Bihorul ·însă e al llostru şi ţill(\m la el 
elI to,Ltă Utt'ia, dpşi oblăduirea ungureasc:ă 
li dat drumul tuturor pli'igilor şi locustelor 
n'nitE' roiuri din Ualiţia asupra lui. e tot 
,1 t<ît a 1 nostru pe efi t şi :';obeşul locuit în 
majOlitate dp Homâni şi martor al ilHor 

nl'mi de slr;ducire apnsă pentru noi. 
Toah' (lc('i-ite colţuri sunt ale noastl'n 

şi PP p;lm[mtul n}()~t('nit dnla părinţi nu au 
{'P cituL] eroii lor, mai ~d('s câtă \'1'('mo cel 
nUl! dn'pt ~i ('pl mal C Il sti t rlin
t r,~ lllpti"l.torii pr'lltru lilwrtaU', p 0-
s;il!dit s;l-~i d\l<ll'llli"l sOlllllul intr'o groa pă 
iI('o[lf'l'it [\ ('U [l'lIIIZ(\ putredă dn :;LPjar şi în

S\'fllllati"l de o sillglll'<l <;]'IIC(' l'upUi -do vâu

tul ce-i {',lllta illlnul amutit al biruinţ.ei de
ilslIpra TIlOrmâlltllhli. 

- Grevă uriaşă În Anglia. Dupii gl'evn celor 
dpla căile fcrate în y~ra treeută~ pp (~are (~CH rg 
Llo,Yd a relL~it a o îrnpăea, luerătorii din mint-le 
de dirbuni se miş!.'lt La rînduL lor in t.oată Anglia. 

l: l'miLrile 5e \'01' ilimţi nu numai in Anglia, 
tlar în to-aw ţările cari adU!~ cărbuni de a<~lo. 
(; /'{'\"a R{'C'uta, da.cu 8{': face şi tille până la isto
virea (k>l~)7.it.d{)r al' rw[)i la milioane de mUllei
tori putint-:l dp a llIull('i. Aw;tro-IJug'ariaadu0e 
din An:.:-l ia opt milio:me de tone dp <'iirbuni .pe an_ 

. f\u s'a putllt înpă ajlmgC la înţel{'.gore, clici 
nu s'a r("u":,it a da ('h{~stia înjudc-eata unui tribu
nal de ar'hitri_ LuerătOl'ii vor să hotăra:;wă un "a
Iar minilllum, l-lC ('arc ('.apitaliştii -să'1 plil,teasdi 
in orice caz. 

A('.(~ti~l ,'le 1IIle_'W, dar (·PI' hutnrirp.u şi ·a uU1li 
lllin.irn dc TIl'()(hwţip ÎI! &.~himb. 

<+reut.atoa este eă s-alal'tt! minimum ('.a şi pr,)
(JLH'.ţia minimă nu poate fi acooaş pretutindeni . 
deoarece preţul hrauel, al chiriilor e f(,lurit după 
!{)cllJitiîţi; iar p-roducţia atârnă de fdul minll1or. 

1 n tm repre.ze-ntwn ţii muncitorilor şi ai ,'H)cio
tiitilOT mijIO<'{'l'-C primul ministru Ausquit. Uoyd 
ne·o1'g-c preşC(lintel(~ eomNţului. Sieincv Buxton 
mini,,,tnd de externe Edward (hey şi ve,~tituj 
"îrnpli<'illitor" <sir Ocorg Ascwith, iar regele a 
<'~rot să i-se ·adueă la cunoştinţă mersul ne.gocie
rJJor. lJ~>()('.amdată ;;;e V'a amana termenul pus 
pontru inc-e'perc.a gnwei şi apoi, ,se crede, cii înt!)
lcgerea 00 va facc. Vre·o sută de mii do,l-ueră
tori Sllnt împotriva grevei. 

Din Londra Sl' t.tdografiază.: (rTPva a j;;r,

bu<,nit, llPput[lI1du·se l.~jllnge ,1.1 intelogore. 
Phnr, azi Hi).OOO de hl('TătDri ali Îl1'c~tat 
IllIlTW(] • 

- Un pungaş original. La .concur~ul IJ\'-iatÎoc 
('.(. 'a anlt 'C'ri l(){' în ,Jnhanisthal lumoa S(' adunaoo 
'{/'ll'iurn şi da năvală asupra ghiŞ('!Urilor de bilete. 
Dar <'-AAieruJ nu I'oOsise încă, ('âl1d un t{inil:r îşi fa'o{' 
loc printre mulţime şi 'SC dU'l"e la easu do o des
<"h i{le. Pe urmă n în(,f'put si! doa p'ub1ij~ului bilct.e~ 
şi a dat bini~or, că mai k i"prăyis.e, când a venit 
bătl"inllJ, ax:levărattll casier. "M-.a tri1llIs an!.::-e
pr~.n(lrul, că· se impa{!icntase lumea. - se a;dre~ă 

tânărul Cl.ltră ('.asier, şi mmă cu vinzarea bik
taIor. Când a isprăvit, a pus banii in buzunar ţti 
- "pofti.m, vin şi au.. Nu are a f.a.c..e că aţi înt&-
ziat. O să VOTOOsc eu cu .dilrectorul". Bătrînul a 
plecat Înainte ere.rimd că vine şi omul eu pricina. 
dar "casieruF' cu bă.nişorii a spălat putina dispa
rind in mulţimo şi de atunci a l'ăma.s dus. 

- Manifestatiile studenti mei ruse. Studenţi
mO"a d"la univorsitatca QUl .Pfltorsbllrg ,a,înoopui 
din nou să se mişto !;li de astădată dllşmănia lor 
nu O îndreptată numai contra profesorilor, d d&:
drc;ptml ('.(Jutra tarnlui, 'Care noo. să impună Cu 
forţa la ulliv0fsitat() profcso(.nii de .. <;ignaţi d~ ei, 

<m. toate <'ii universi tat1.*\ este auwnomă. Stu.J.611ţi i 
de trei zile îJ\ooa-<.~ au inoercat să zădărni<lOaSC:i 
cursuri,le manifc-~tând contra guvernului. DiAQr
dinea '<l. ajuns atii.t de departe încât eurswrilo au 
,;;e pot ţine decât sub pază poliţienească. Ieri dup;! 
~moazi poliţ.ia a pătru.n~ in loealuluniversităţii 
şi aal'C<ltat. două sute de studenţi, QCupând toatl' 
sa1ele de învăţământ. 

- R.egularea rîurilor din Bucovina .. Din Cel'
nfruţi i;C anunţă: La Întrunirea cu-misiunei pontra 
rej.\ularca rîurilor, deputatul Grigorovici a 1'1"0-

.t-e,.;tat in oontra prupunerei ca comunele rural" 
să pliltea$că jumătatea {'hcltuicJilur din punga_ 
ţăranilor. 

Grigorovid ccrc ca boerii să pll1tollseă pe!"
sonal {)o parte, iar rcstulsă :;e complecteze dh 
fondul rdig-iiJnar, căci !l('e8t fond a fO.'oJt Într(·· 
buinţat pâ.nii a1..'1lm tie guverne pentru ~tCapcrirt'a 
tutll1'Or mişeliilor şi este tinlp să se întrcb.uinţ.e~E~ 
în mod folo.-;itO'l'_ -

Vcputat.ul din dietă Piatkowsky prot('-",t-eaz:i 
în contra ftdmitcrC'j în comi,,,iullO a lui (;rigoro
"h'i, care fiind sO<'ialist, ad u-<:'e lupta. de dasă, ţ:i 
spuno că mar·ii proprietari au J(',.;tulc greutăţi ... 

1'1'f'zidcn.tul, c<mtele Meran de-dară În (prin-ci
piu ('il (higorO\-jei al'C dreptate .şi <'ă va rnteryell i 
pe liing:l guvern ca ~ii H(lmÎtă propunerea lui. 

-~ Societatea teatrală la Oradea-mare. D: II 
(hade ·ni-se scrie: Comitetul filial al ,,&-cietăJ:ii 
pentm f(Jud de t(}<lt nt rOll1fm" <lin Oradea-mal',
in mhmarC'a generală din ~5 1. c. s·u. reorganizil t 
în mo-dul următor: 

l' ..t'<.'Ş«linte: 1.)1'. Demctl'iu K i s s ady()(~at, f'E'

cretar: JLareru L J o 11 r c il eassierul "Hihoreni i·· 
c.a,s.sBr loa·chim !fa l' ta fu:n<'ţÎonar la ban-e.a "Ij;
hOl'cana" şi Jneă !r, biirhati valryt'oşl ('ari în tol
dfla.llna au fOî't în frll'lItea mişeă;rilo r noastre Clll-

turale şi ·sociale. tt&! 
Reorgllnizat astfel -('omitct-lll ('redem ,că S~I

miinţa inaooinţ.ată a('{'Stor siimu,Jllli-m-i "Il fi artm
eată în pământ ·btl1l aduel\nd astfel roade îmht>I
şugate şi dintre ('ele mai blme, 

- La jocul de-a răsboiul. De când cu ·isbuc
nil'ea riL"boiului din Afrioa, !pentru şcoalele ita
lione - cu deosebire în orele de gimnastică! -
jocul de-aru..~boiul itruo-turc se bucură de mare 
popularitate, G:rupurile ad\'el'Sarilor se recrute;t
ză dintre elevi - fiicând cei sttrguincioşi PC) 
itai ien 1:1', iar oei le,neşi, drept podeapsă, pe turc!_ 
La nn .a,-:tfel .de j.oe al ş<:'Oa"lei de fete din An~;1 
lIIla, cea mai i:lilitoaro şi cu as}YiJ.'laţ.ii de OOIDIl1I

dant, a ,adus <lI' ac.asăşi unreYohcl'. In lupt;t 
('o s'a ir~in8 intre ifalien'i, şi iurci)ptl când întJll
fleţire<l ajuIlsese la pa:roxism şi viet.orÎa era .si
fi.,'111'il, fetit.a .a tras un foc de l'ovoJ.ver, G-lontd, .. 
a nimerit şi in.a0N.'IU{o vrelllE' nil tlu'\(~ s'a dat pesto 
cap. Pă.eat numai {~ă tureul era una dintre <!Olf'
f,"CJ C sale. 

- O anecdotă despre regele George al Au
gliei. EldantuJ alb e 'un rar exemplar pa.chî
derm in Europa. E atÎit de ral' că nici nu se {}redp 
eîi; există pc la noi. Cu"toaw acestea intr'un. cne 
din Londra un "Sidoli" oarl'eare' iL1l'lmţă că el ar.' 
un elefant alb. Hegele George foart.e ("'11ri.os 5(' 

d'lJ.&C să vadă aoo&<>-tii mimme, ('enu se poate '\1'('

dea decât la regele Biamului. 
"Ascultă, dl<> antrepronon, ii zise regele. stii

pUllului cir{'uhli", ('um ai intrat in 'Po:;c.<tiune~1 
acestui elefant r' 

- "Majest.ate. un dir{'et-or de circ. e..<;te auf:(,
rizat să înşele ~ublicul .sălI, intocmai ~~a unii pN'
prietari de cinematografe, e-ari una anunţă şi alt .. 
rop1·c7.inti:î. Eu Însii nu vO€\SoC pcntl1l tot ce est . 
in lume să minţ 'pe Suvcl"allul meu. Elcf:mtrf 
meu nu e aJ·b decât numai {'!ii de două ori -pe zi,., 
il vă:psim !" 

Se zÎee <'ă n-gele Geor~ a ris de era să~:i T.e 
rău. 

-. 



Pq.8' 

'1- Cinematograful Aporfo. Două zile dearin
dlll ci1*n\.ufDgarful ApoU<> Ni da publk>ului pri
Jt'j Aii oomil'c .el-eaţium.i din domeniul poliţiei eri· 
trJinalt~. Programul extrem de interesant e format 
din pat.ru puncte şi nu exagerăm spunân.d că 
.. (~Oll't:rahandiţii" m{'ntă toată atentiunopa. La ace
l~ lllhel e şi restul spoct3COhuui .,Brăţm·a·', ,,0 
~paTgere" şi "T'Bina 1l'Il.ui iata<:". 

- Un atentat în primăria Vienei. La şedinţa 
JtIUJli('ipală 00 a avut eri 100 în Viena, disouţiile 
,.;e Întill.8eseră până târziu in nO.1.pte. Pri'llIarul 
lIlerhamrncr chiar se pregătea să l'i<!:icc şedinţa} 
j'ând de pc ga.lb·ie a 1·ă,. .... unat o pu.şcătură .de re
H)}ver. S'a iseat o mare pallieă printreasist.enţi, 
~~n toate ~cest(Iă seTvitorilor le-a rell.';lit să prindă 
pe atenwlt.or, t~hi.ar in momentul cfmd .'IC pregăk--a 
;;ă tragii al doilea foc. A fost dn;j la poliţie nnde 
a mărtmisit eii e funcţionar la tramvai şi e arne
lu;n1.at să fie dut afară. Agitaţia doI a şedinţă în· 
,ă il sgtKlui~ at.i\t de mult Încât comi.'lal"llJ i-a 
<Imâ.nat interogatorul pîUlă ziua următoare. 

- Cea 4in urmă ştire despre Szab6 Gyorgy. 
Cet,itorii i,i yor mai aduce wmint.e, poM.<>, df' 
figtuN\ tlr·i.stă .a '3~~hli tl'ullsfug şi rolul :îndoit 
de trist cu eare şi-a IÎnch-eiat viaţa în arena pu
blieă. Când va. romÎm şi d~'<Că1, ajnns pe urmă 
,rupă continue gndurdi .~i Î,tljo.->iri director la .~·().a
la .de Rtat, .şi-a maghiarizat nnmeI.e şi profitând 
"e increderea ,<tU]){\riOl'iJora fulşificat cambii pe 
II'U:Dlele in.spectol'ul'ui defrll.udâna în I8:COO~ 
~'rem() şi bani pllblit~i, A fost osândit Ja patru ani 
temniţă ordinară soootindu-i-oo .şi vremea petre
"lltă in ar-est prcn~nti"". Sentinţa Il fost a~lată 
b1 tlaJblă CaN) a 1.1$at-o no..q.pllimbată. Eri a avut 
!'1iC pmtl'llctar('a finală - dar până .la ace"t ter
men BzaM Gyorgy a Înce:reat odată ~ă înşele ju
·~L.itila, f'iwindu-Se nebun. A fost. ,însă d('mas('at ~i 
p'US din nou la ri'i('o.'ll'c. ' 

- Ziarul "Tribuna" se află de vân
zare În Bucureşti la librăria .• Neamul 
Românesc" Calea Victoriei No lOr. 

:r Numai sământe de a lui Mauthner târguie.s:c econo
mii şi grli.dinarij, oo.ri să ştiu -cugeta. bine asupra lucru
lui; şi atunci dacă altfel de samdnţe ar fi mai ieftine. 
f,emru că ;ttim din experientă, că acele nu corespund şi 

lJllIIlai pagq.tba lor o să fie Ia urmă. 

x Seminarul juridic Dr. Gereb, Cluj, Str. Farkas 
(lângă edificiul cel veehiu al teatrului). Pr('găteşte pe 
llngă ono.rar nUc, pentru exa.menele de drept. de sta.t, 
rigurOO8e, de drept de stat, examene de advocat şi .ie 
maţ~tra,t. In .'1 luni se eil.şt[gă licenta de doctorat. Fiind 
î.tt pragul proiectelor de reformă Il învătământului ju
rid it: , e dorit ca toti cei interesaţi si se adreseze spre 

Leoa Tolltol. 

" &ASIOIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C. Corbul. 

rormar~l. 
Ha.r Nata.şa. ;;tă.nti; ea .'.CQa,Sf> toat,e o.bi·ectc>le fără 

pret ,<Ji :reuşi sa. vîre toam cele d.e pret IllllTIil.i în douii 
lăzi. Nil mai rămÎlnl'[l, fiecltt a .se inchide capacu'} lil:~ei 

(ro ~ovoare; s'a,r fj putut se.Qate Încă VI'C-O ('ftteva lu
.:roM din ea, dar Sataş.1. .'w opu~(> şi llj)ă~ă din toat,~ 

lIuterile ej eap<1.!"ul. rug!lndu-l pe '.all't Şl J)(' Pf'tra sli-i 
ajute. 

- .-\pi1sati, Petra ~i Wa,iliei, a.păsa.ti ~ll to~ii! stri
~ă ('a. 

eovoar('.!e ~D !Jl'esa.rii ,şi lada se închise. 
N'ataşa bătu din olani .de bucurie şi lacrimi li tiş

nîră din .ochi. Dar Jlumai dec{Lt ea B(! oeu,pă do ('el,~

Jalte pa.chf\te ~i toată lumBa ° urmă cu î.ncre..ler€. ('on
leJ.e nu se luai .supăra <::ind ii se spunea că Nat.aşa 
,·ontra.vf'ube poruu(-ilor Jui, şi toţi ai ("·'I,Sf'i se adresa:l 
,..j c.and \'oi<1,u ~ă ~tie daeii careII' t'rau df'stul de in
,·urc.8,w. 

ell toată ;)A'eastâ .(lctivitate infl'ig-lIl'ată însă. impil..
"b(',tatul se llI'rnă pimă lloal)tpa .târziu filră II putea fi 
lspră vit. 

('ont('s<! sr' 1'l!1I'ă .':Ii contele amiWlll pl!'(·~r .. a pe li 

doua zi. Honia ~i Na't.aşa ~c ('11kară rără Il l'(' des
briil:a. 

In timpLlI llOJJtii un 'nou e-chiplil?iu {'olltinimd un 
nlllit-!' ul)fl îu Iat.a porţii HostowuriJol'. Maria. ['arp 

.. T R I BUN At
' 

binele Jcr la :teest seminar, ca.r~ ÎnI-Mneşt~ mult ea.riflfa 
a.d,. OM pali. . 

l[ Gusta" T6tray - Oradea-mare. 8tr. RA
kacz;y, prăvălia pentru elită, nnde se pot CuDl· 

păl'8 lucruri de mână, pentru dame precum fi ne. 
OO!!uii. cu preturi foarte ieftine. Telefon 783. 
'x Primaşut prJmadoaeJ Fedak sari. favQritul publi

cului din Buda·IINta "a cone~rta j·no(',{\pâ.nd din 27 1. ~. 

În h{)t(» .. Central''' aHeroo.tiv intr'o zi in caie.nea. iar 
în alt.a fn grădina. d~ iarnă, timp de 14 zile .. Taraht} 
de muzicallti foarte bine instrua.t. ('qa com'Pu.s din 12 
membri. 

ECOIIOMIE. 
Bugetul României. Citim în .. V Qint~l Naţio

nală"; 1). 1'. P. Cal']), pr(>,~inte1c cOD",iJiului de 
fin.a.nţe ,a depus .M ar(.i pe biroul Camerei bugetul 
gl.o:.rJ(·raJ aJ statulu.i pe exercitiul CU),('J1t 1912-1913 

Bllgctul s(! ridi('li la &lUlla de 505,500.000 lei. 
ln -exj>un'fl1'l'>Il :'la <le motive, d. Carp spune că 

pe.ntru satisf'a{~er('-.a tutUl'Of nevoilor statull1Î ar 
lIUli fi TI(woic de ltn rplus d(' :·J60 de milioa.nc cari 
S'SI' .putea dobândi ţ}l'intl"un non împrumut. Cum 
i:u~ii anuiHtţile al' (i gI'eJe, s'ar put<·41. giL-;i o soluţie 
în ('un"el'>'lilill('U tutrrror t'clorJuJtc imprumuturi 
în rentă d.(~ 4 la >'lută. 

~'i<-dia ex('{ldt'lltului hugCWll' est>!.' de 50 milioa· 
ne. AU1l1 t.1'('{'ut .amavllt U71 oxcedpnt 0(1 r)6 mî
liotin~, iar ~IllUJ a{'e,~tll piinii în Hwmenhll de faţă 
;]8. C('(W, {'(' 71(' fuf'C să C!'('fif>lli cii exeedC'ntul de il

mLltrp('ut ".1 fi î·nf)'{wut pi'ulă lea incheierea exer
ci tinl li i. 

= 

BIBLIOGRAFII. 
Noui pies.e muzicare de Tiberiu Bl'ediceanu 

"La şez.ătoa.re" icoană d'j~n popor (110 act cu un pro
h)(iiu) 1('xt de C. ~!Indu-Aldea \"li I. Borcea. Ou
prinsul: Prdudiu ~i 001'. Nr. 1. '1)oi,oo lui Sorin. 
Nr. 2. MimdTuţă eu O<'hii verzi. NI'. 3. Oântec din 
hătrfmi. ~ r. 4. A lui Moşl\f.nrin N r. 5. Melodra
ma. NI'. ti f'ilnh>('nJ J]C'n<li Nr. 7 De masă. MI'. 8 
!)cem'i ?II r. !I ('11 ntec haÎ(hH:(',-'C N r 9 a) Solo dC' 
fluicr. S r. 10 Hr:l11. NI'. 11 Vuct. X r 12 In vii rtita 
.şi ('OI'. l).al'titura Pf;U t.rn ~aJ)t() ~i pia.no 001'. 8. 

Doin.r ~i cânfece 1·omlÎnrşii. (Canto şi pi'ano). 
Cllietul II L }>:'i"iiridi mutati ('uibuL l.ellgltJltl-te 
frnn7.llhţă. Tm'!ul'('a din ,"alea Racă,. Ar(jemitc-ui 
('001"11 <IN). Ce "ii, ba-de tft1"zi')J·. 'I'n te d1J{'i, badc 
.~ar~ec. Foaie "(~l'd{", foule; lata. Pp unde umblă 
dorul. ti 4.-. 

_~_~~ _____________ L __ ~~_._ 

st·a în poartă, ghici numai (ktât că fu('p,l rănit trpbllia 
să. fi .{Ol>t n('-un inaJt pprson.agiu. Pe capră, alături Jf' 
vizitiu Ş{'tlea un moşneag, un y~d{'t dp -cn.Hă mare. Echi
l)aJ.!:iul era urnult <11' un .:ar in -t<lrr> se afla dJlodieu 1 şi 
doj soldati. 

V {mjţj la 11oi, SIHl.'il' bfLtrim<l fem!'p valetulul... ;\ i 
noştri sunt galia de plecare, şi ea.sa va riiilmlnea. goali!. 

- A.em şi nai ('as-a noastrli la il!OS{'OVIl, !'opuse va
lf't.ul. numai ('1'1 (1 depa.rte şi nu mai ş!OO.e llim('ni' în
trîn~'a. l"id nu .::-tiu măcar 1lacă o să trăiaseă mînă a
roJo. Trf'bLlie să-I {'on~tllt PP. ·rnedjew. Si bii.trâ.nul ~l>r

vi tor se d(>.te jo.s de pe capră. ,şi 81' a.pI'Opie de doctor. 
- Billi.l j';lspunse ac{'st;t la proPUJH'r('a valetului. 
M.1.ria prupu~e ca rliJutul să fie dus în ('{IJSă. lin.r 

<,um nu putea ri dus fără primpjdie pe s(,ări. 1') fu [11-
~·taJa;t într'tlll pavilioll. 

Hăllitul a{'e5t~1 nu ('fa altul decât prilltul .'\uJr,'i. 

XLI. 
Cea din ul'miî. zi a Mosec}\"f>Î Începu. Eru. într'o DII

miuN'ă limpf'de şi V('s('Jă d..., tOl1umă. Clopotdl\ tuturor 
bis.erieeJor lsttmw pentru liturghie 00 în tOlltl' Dumi
n('(·i:Il'. Se pă.TPa. di nim('ni JlU .pff'Yl'lIf'u Înej\ lio~rt'l 

ce aştrpta Moscova. 
~'Hn.1.i douu lueruri illdir.au at'r>astă. sLtuatiullp; ati

!ndinf'.']. ]Joporului d(' jos şi pl'('tul obie.l'tl'lol'. 
Lu<,ridorii. moji(\ji j)rin!r!' (~ari se amf~,t{'call fUIH'

tionari, ~wminarişti şi nobili. o porniră, des .dr> 'limi
neaţă. în spre 'fri-Gori. DUPă r{'-l a.~tel)tiiÎ'll zadar p(> 

HClstopşin ,ş·i tOllVinSll ,'ii ~fosrova 'Ia ('Îlfha În mâni10 
dUi;<1nallilur. multimr;a se Întoarse În Or.1Ş şi se r(>s
pIlJloi prin (·ft.rdnmi şi birturi. 

111 a,t'f'la.ş .timp pretu.l armrJol'. ,Il earr~lol'. ,tI C;li1O! .. 

al aurllini ml'rg(>a. tot c!'i>",cllnd. ÎJl vr<>me re ban('.J1o
tf'll' şi ("(\.If'laJt,(> mărfuri seă{Îe.au ca. va!oarf': se da pnlJ
tl'll uÎmj(' lIlobiJ(>. hl'Onl,uri. Hglinzi, şi IJl'ntru un sim-

29 Februarie J912 -
(lai.rl uZ J V. Pe sub fklri mă leagănă. 'J.'~!ti€· 

\"(n'd~ pup de eTin. Rus in \'ll'fful d(·rulllui. MânJ!"Oc' 
d(' drH~n~ti'a noastră, Când treei, bade, pe -la ·noi. 
Frullz;J Vf>l-Qf', fl'll.1lZ"ulii.ă. A uzi, mândro, C'UQU·ţ.i 
cÎlDtă. ~'a dus ('uew de p'-ai~. a cor. 4.-. 

.loc1lri t'omânf'şfi (pi.a.no IIO]Q). Caietul IV. 
Hora. lnvârtit1\ 111. Brîm V. P.e picior IV. Din 
Mal"3mUl'ii~ Ardcli'ana V. Danţu. Ardeleana (oa 
in Diluat) ] V.Pl'eţuJ ullui ('ai,.et. cor_ 4.-. 

Quadrille pe mot;t'c l'om<Î.nf'.şti. 00)'. 2.-. 
Ham (ds m.o1l) cor. 1.:}O. 

* 
J. rida, Motul la drum, pentr "0('.(>. ~i piano. 

~ 1 {·Ol'. + .5 fjL porto. 

* 
Dr. lastia CI. IUlCa. Doine şi cântece popor.al€: 

l'OlIlimf' • .,ti. Voee ~i ipian partea 11 a 2.50 lfl fiL 
porto. 

Cânt{'(·o şi pJâl1g'f'ri, O eompo:t.iţii romuneşti 
pentru voce şi pian a (pl'tC"( redus) 2 cor. )0 fiL 
po110. 

V iorele de iAJ'lDă. Polka JJ1aznr penÎl'l1 piauo eJ. 
n. Il 40 fiI. + 5 fil. :pol·tO. 

lIarşul studentilor din Braşov I>mlh-u P1UU(;' 
ed, Il-a.8. 4OfiJ. + 5 fiI. port.o. 

Thulia Romîmă~ marş romflnesc pent.ru plalh" 
00. TI-a a ~o tiL --L 5 fi1. porto. 

La librăria" Tribunei" să află de vânzare '0-
suri dela "Reuniunea Femeilor Române". Bacata 
Cor. 1 + 10 fileri pOTio. Recomandat 35 filerÎ. 

POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 

J\.1I1'<'} Simu. Va$ko. ATU primit 14 COl'. abona
m(~nt pe SBm. 1 1912. 

Redactor 2>eBpoJl8abil: Juliu Giurgiu. 
.,Tribuna'· institut tipografic, Nichin li COlI .. 

De dat În arindă. 
o casă cu prăvăli e şi trafica, lângă 

drumul de ţară e de dat în arândă pe 3-t) 
ani. - Doritorii să se adreseze lui 

Zenovie Hodis 
comerciant in Marosbo·rsa. 

(Berzova, Comit. Arad.) 

pln ruj d" mojic se oft'l'rau dJl('i suit' cit' l'uble. C"jp 
tr(>izeci de car(' vl'nite să tJ'ansport.e lucrurile Ro~~n
wiIor cO.nstituiuu o {'omoară lM.omită de multi 111 pen
tru earf' Sf' Uf('rf\Ull sume cOll~i.dt'rabile. Af.ară de aooJ.
sta. in dimiupata l:Iecl-t'i zile vÎstavoii şi l;C>l"Yitorll ofi
ţf>rilor răniti ii rugară pe Rostowi să Jo dna din ca
rele lor pentl·u a putea r>iiră ~i !fos('o,·a. lnten<lentul 
)"('fuză eat('I('ori(', slHmâ.lld că n'ar îndră7,ni să tra,ns
mi~ăr{)lltl1Illi a.c('astăpropunel't'. EI'a evident ti .la.~i 

Si) ceda un nar, i-ai' urma aJt{'Je şi că la urma urnlf'lm' 
cf'lr trj·zrri dr~ ·rflrf' nici n'.al" ~dllllgf' J)putru aN"St S~0i'. 

Astfel ~iindt:a illtendentuJ în illwl'f'sul stă.plinilor săi. 
- J.:i hin!', Wa.s11iei, ga.t.a snntf'.m ( Îtltrpbă în a.ce(·a 

dipă ('onh'lf' Ilie pe intell<leI1t. frf>l.'â.nJu-~ <:ll.pUJ I,twl 
şj sa!utiw.d e·1I hOllomi(~ p!' ofitprul şi Ile vtstavoiul "ari 
HH'bl'au nI Wasilici. 

.~ Pnt·pUl Înhăma ('aii llumai d!"I.':Ît. 
- Bun ... IIp in(lată ('f' SI' vn M'ula f)Qutf'sa, 1) Tom 

porui la .Imlll. 
- Aveti nf>\'oj(> elI' neva. domnule? îJ Întrebă apoi 

pe onter. L()(:ui ţi la mitle:' 
Ofiţf>J'lIl SI' a.jl!'ojJiă şi fa ţa lui pa,Iil/li Si" impurpll :;1 

ueodat.li. 

- Contp ... vă rog ... dati. .. vă implor ... autori~ati;l' 
s~ j)lllf'lO {)("upa un IOl'şor într'un car .al ,!tră .. 

Dar mai inaintp. ~Ii-~i fi formulat i·er('rPil ... j.~ta'·ui'll 
Ulll! i alt nfiţf'l'. rNu;tmă aeeiaş fa,voare pf'J1tru stăll:Î H III 
SIIU. 

_ .• \! au, da, făr-u g-rabIli.· (·onlf·Je ... Rf> lllţr>l"~j' .. ,' 
în t ,>lege. 

... 'Va"iliei lrolf'ştr unnl ,~<l.1I d01lă rare ... \ "IJI VI'd.·;, ,' .. 
('olltl>Je <lf't./> arf'~·t(> porun/".i în t.ermiJli n!gej, 01.1 r 

<!r·.i-a exrlr!"sia ele 1'{,("lll]oştiJl(ă a ofi tf'J"I!lui îl inti) ri ,.,. i.
si III t .1m ,Î·llt 11 J • 
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f.J 
.~ 

F 
~ 

\ 
I 

, 

B 
la 

-
Ci 

ti 
O 
la 
,t 
• 
B 
<il .. ~ ...... T 

el 
f( 

f~ 

n: 
p: 

~ 
u 
ti 

fi 
( 

• 



Nr. 37 _~ 1912 .... _-.--" T J 1 f) (J Il! . "'-'~ -~- P Q ~.~ .• _I ________ P __ ~. ______ ~+ ______ ~".~~. ___________ '·~1J8~; __ .. u.~ .. ~~ __________ ~ ________________________ ~~a~.~-

.. 

REISl MU{SA 

ta. 

BEKESCSAB~--~AGYVÂnAD 
lnmssy-ut 41-43. R~~6nzi·ut 14. 

(LiniA »Apollo<!, • 

.... ~ ........ .m .. .r~~ .... şa.~.a. 

Se ca.u.tA. 

o vânzătoare în prăyă1ie, 
caro va fi introdusă in brod?irie cu m:1şină 
,i care ca instructoarl va fi angajată. -
Ofertele sub »Post bunII. sunt a se trimite 
la administraţia Tribunei. Se re tere cuno· 
,tinţa limbilor: români, maghiarA şi germân5. 
.... ~uw.~n. .... ~ ................ EWQ~~ 

de rellume mon~ial: 
BICICLET.E ~ 

T~E p~llI~~N',il~:~~ ~f1~. 
cu osle camp.uulari, ....a:z::~·~fi.~1'1Ir~~.P 
roati automată (cu frinl liberă) se vf.;ld pc lângă ga
r~n~ de :~ şi 5 ani cu patul original a fabricei, iără 
OICl o ri~lcare de pret. tn rate lur,:lrc de 12 şi 15 cor 
precull! ŞI pArti alcAtuitoare pc n tru bicic1etc, Cl 
gumă Inteno:u-ă şi exţerioală prima calitlte, soncrjp, 
lampe, pe lale, lanţun, rf;>a'ă automată, (anus. - Il 
u~~ circ~laţie.i ~are unde in tmtii At:tro-Ungari1 
trimite şi In provIDcii cu preţ. foarle r.!dus. - La 

cumpărări mari Il! d1 rabat mare. 

Lang Jakab es iia 
mare comerciant de bicic1de şi părp a'dtuitoare 

Bmlapest, VIII., J6zsef.k5t ut 41. 
PiHaJe: BOr( .. ·t~r 4 ,1 tn Buda. II, Mll.rgit k6rut 6. 
Catalogul de lux cu 1000 ue chipuri se il imite 'gr:ltuit. . 

NUlnai pentru acei fumători 
cari avdnd în IHxJere săJlătatea lor 

jerlflSe CII/-- -2 fileri mai mllit pe zi 

Specilliitate "Club:' 
120 foiţe 20 lilopi 
70 foite 12 lilepi 

o. cutie tuburi (100) 70.tilel'i 
ltJ sta/al medicilor lsant atâi fviie UIt şi 

tuburile libeFo de Bron11 .r:;i marelle , 

de tipar, pucum şi k1ăsime (aşanUf;lifa 

"Anbl~eH) dar totllŞi ori-ce tab şi ori·ce 
foi(4 are IftlJua şi iscălitara jabricaJ:t:ll11i 

"Modianou impreunate cu presiune de apă. 

S, poate cUlllp!lTa în or-Jee flOfică. - - De· 
pOlit la Bt.l.'~zel'l M. Tf(1fiâi de spe-

cialităţi, Arad. 

~rtIea.,.ln atentia pomicultorilor! 
Ofer altoI de prunl bosnleci ca 
lOBalkanska Carleae (Regina bal· 
anului) şi »KralJlca Bosnec (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2-3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

pruni. Poar:la e foarte mare, esceptionaJ de dulce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
cân(l se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa
bricarea ţuicei fi a sligovitulul. - Prunii mei nu 
suf: r de căderea frunze1{)r, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
frull73, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat in diferite rânduri, cu premiul întâi din par
tea guvernului. A fost premiat la expozitia milenară din 
BJdapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me
dal:e de aur, la expoziţia internationalA din Paris 1900 
Cil medalie de argint şi in fine la expozitia regnicolari 
din Bosnia şi Erţegovina tinută la Sarajevo iarăşi cu 
m.-:calie de aur. - Pentru calitatea prunilor garantez. 

liia.va. T. KoJdi6, 
mare proprietar in Brecka, BosnIa. 

~jJI III1III1IIII IIIIII1II1 II 
• Premiat cu diplomA dela corp. meseria.şilor. 

~ Bothazy Laszl6, 
sculptor şi tntreprinzător de beton 
,i piatrA de artă, depozit de nisip. 
N a g y v 4 rad, - Erzsebet- utca. 

Primesc Qri~ce lucrări ce se refer la 
branşa mea precum lucrări la edi
ficii şi cripte cu diferite expozituri, 
de piatră şi marmoră, apoi crud, 
monumente, etc. _. Lucrez în bdon 

~c~~ cu mare pricepere, precum caldă
râm de beton, canale, poduri de 

beton cu fier, table de ciment, bazine de asfalt 
Trimit desemnu şi catalog. - Voiesc să atra~ 

5' atenţiaon. public prin lucru bun şi preţuri ieftine. 
: Llferez pietri şi nisip in canto mare. _ 

m ~IIII illllllllllllllll." 

-~ ., 

cu old brut, dela 4-100 HP. 
Motoarele mele patentate au regulatof cen
tral şi mechanism de aşezat cu mâna. -
In urma arderei regulate a oleliului, motoa· 
rele nu produc nici un miros neplăcut. -

Nu trebue curăţit des! 
Spese de funcţionare pe ori 11/2 filer. 

SuranJi Vikfor, 
iogin.er-zncchan.lc diplo:tnat. 

Budapest. YI .• Lăz6r-atca 18 .. 
(IndArAtul Operei.) 

Conditiuni favorabile. Preţuri ieftine. 
Intermediarii primesc recompensă. 

01toiuri de I 

struguri 
expediază. ga
rantind de sOIU 
vită americană, 

a C1 0. netedă şi cu ră-
dăcini, precum şi in diferit~ lSOiuri, recunoscute 

de trainice, asortimement bogat 

Kftkfillomenti elso sz61oo1tvany·telep 
ProprIetar: Caspari F'l' nyes Med.gyes 16 .. I Y , (HagykukilIl6rnegye).j 

Poftiţi ,i cereţi preţuri eurente ilustrate.. 
Dinpreţul curent se pot celi scrisori de recuno
ştinţă din toate părţile ţărei; şi aşa toţi cei ce do
resc si comande pot cere mai intâiu informaţiuni 
dela peraoanele cunoscute aşa verbal ca şi În scris, 
despre increderea ce o pot avea in firma de sus. 

Cina yoieşta . 

rachie curată 
să se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
dia Lato" 

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

~-T"Tfl-'~-f"Vf i~ ~~t . t "f 
t··l·~~~·~~~~-~~';' ... ~; -~:~~;H·A .. '~~' /iri'f~if'~-··~·-·::J··~")::.1l;~H' \:';f!)r""" -~.-.-:.-.:tI1L'"~- .. y~' 1 ~.J .. ~~,~. ~.~ •• ~~: _.. ~~. -.~». '.;~. ,~~~~\i'",.. :.-, .. ~,~ . ~<~t~?""""'~ ~.J~;'I ' .... :('f •• .... • ... \ •• n· .. j ... •••• •• .. ny~· . ., '" '1:: v ~:::\ ~::l' ~::ţv1~::'fv1~:tnJt~ 

~l Dacă: stropeşti cu "fOB.HIII" 1.; 
deoarece »fORHIN«-ul este ~ 

-ai mai pu- MICTURA DE BORDO s.~ 
tină bătaie adesea îmbunătătită. Se lipeşte ~1 

uşor chiar şi de fmnzele umede. :';'~\ 
de cap, La ori-ce brumA poţi se ~ 

I stropeşti,. nelăsând nici un :Y~ 
ii! J(. . -a ucru fel de sediment (drojdie). ij~ 
_~ ~c-;;::: mai puţin, Multime de scrisori de mul- ~""ţ 
• 1l ' ţămită şi riCulloştintA• #"I~ 
.~ Pregătim Invenţia drulul Aschen- ~ 
)C' m" a cheltuială' brardt de R&kenpor ,1 Bordolpor. ~ .. ' 

,~ mai puţinăI Cere prospect graţuit şi franco it' 
. c ~ dela fabnca ~. 

1~)/1';\~::~l!fll.&'\!lll."'~:~.~.Il>!t"""~l!fll.&',-v~:i!~:' ~~,~11~,il, 
I·~;.~(~~~~~~~~ . . ... 
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Fi..-:tnă ROttJ.Ânească! t ~ 

EUGEN LIEBLICH 1. Recomandăm 00. public românesc ti 
totograf" Salonul nostru de croitorie, 1. I 

Sibiiu-Nagyszeben, str. Elisabeta Nr. 56 (casa proprie). bogat aranjat cu totfelul de ştofe din patrie şi străină- . i = Executi 'toUllul da jeoa"8 artistica. = tate, precum engleze, franceze, scoţiene etc. ~ 
Plau.ti~n.a.tipie, icoane simple, mici şi până la Lucru solid, PUDctuos şi pe lângă preţuri moderate. \. 
mărime naturală. Pictu.ri ren u.J:n.ite :in La dorinţă călătorim pe spesele noastre şi În pro- 1· 
ole u în toată mărimea~ după orice fotografie mică. vinde la ono nostrii muşterii. 
Foto~raf"'iarea, copiiilor' executată Rugând binevoitorul sprijin alon. public româ-
modern, fotografiere în grup şi familie, se ştie că ateli- nese, suntem cu toată stima: 

eruI acesta în privinţa mărimei este primul 
Atelierul în timp de iarnă este încălzit, se poate foto- 1 )etrica.ş şi Anca, 

. 1 - <,Z'olwrt 
grafia chiar şi pe tImp p 0I0S. (Cluj) Kolozsvâr

f 
str. Kossuth L. t.lr. 24. el. 1. 

t Cu desluşirl· ser~~I~~~==~i!1 a \ 
~~~~~ I 

Primeşte spre efeptuire şi repara re !of/elul de lucrari 
ce aparţin acestei hranşe, ,precum: popice şi bile, dopuri 
şi slăvini (pipe) pen tru buţi gherghefuri p. lucru de mână, 
articole p. fum ători, camişuri, şpiţuri etc.; bile şi dacuri 
pentru biliard; domino, şah 
şi totfelul de. d ee o r aţi i, la 

. mobile, etc., cuiere Ş. a. 
I I i Comandele se efeptuesc 
i prompt şi conştiintios. II - .... .. \ .. ', 

SeR 
••••• ~I1 ............ I ••••••• 

!:"' Georg Barthelmie i 
• ... ~', h. it ar .~.. J:Uec an.1C • 

• ~); .. - . Braşov, Strada Portii Nr. 41 .• 
• , :-, . ,ii ,', _ .. ".::-;l .;-::r,'" .~)" _ (Coltul dela strada Sfintului Ioan). • 

: '~t~~;:7:-';ini, ~e scris, socotit, . .' ;" : I dictat şi de cusut, apoi pentru aparate : 
• electrice şi fizice, lampe electrice de • 
• buzunar, gramafoane, plăci, ace, hârtie • 
• - de copiat şi diferite utensilii. - I 
• . Telefon 380. 
: -Instructor pentru scris la maşină. - ~ I ........................... 
DODa~D~:0DOOD~aDDD,D 
~ ~ 

~ Mizera J6zsef, 8 
Q rnăiestru zidar diploU:'1.at. ~ 
~ Biroul: Arad, Ilona-utca 34. " ~ 
S Primeşte totfelul de lucrări de branşe pentru edificii, a 
~ precum şi efeptuirea de planuri şi expres-nota sau ~ 
~ ~l ~ preliminări de spese atât în localitate cât şi in pro- ~ 
~ vinde. - Tot acolo se pot cumpăra uşi şi ferestre vechi. ~ ~ ~ 
~ '~ 

~ 

O~DD~rJOOQQD~erJ~a~a 

. Tele1bn 38'7. . .. , •. _1" -
Braun II. Antal .. •. 

Arad, Boros Beni·ter 7. (casa proprie) ~ 
Recomandă depozitul său bogat asortat cu t 

~ văpseli şi 1'u.ateria.l pentru zi<..lit ~ 
în atenţia domnilor cari voiesc să zidească. Atrage atenţia mai ~ 
departe asupra varului de prima calitate, cement, ţiglă, ţevi de 
belon, praf de piatră, împletitari de trestie, table de cement 
pentru pavaj. - Productele fabricei sale de ghips din 
Baia de Criş le ţine acuma in depozit desfăcându·~e cu pre~ 
turi foarte ieftine. - Cere sprijinul ono public: 

Cu stimă: BRAUN,N. ANTq~~ ... ,~ 

~~VJft~~--r~ , 

II RomâniI replantaţi viile cu altoi dela firma românăf II 

:r\;I u.P"urul" " ~ , insoţire economică 

Elisabetopole-El1 zs6betvâr08 
(Kis-KfikiUlo vm.). 

__ o Altoi de vie 
calitate distinsă - pe lângă celea mai 
moderate preţuri soiuri de vin de 
masă 'viţă americană cu şi fără rădă
cină, ochiuri de altoit, viţă europeană 

cu rădăci nă. 

Se află de' vânzare la insoţirea economică 

"Mujurul" 
Elisabsfopala-Erzs6batyarol. 

Material disponibil În al
toi peste trei (3) miHoane. 

Şcoalele noastre n'au fost atacate de peronosporă. 

Altoii sunt desvoltaţi la perfecţiune 1 
La cumpărări pe credit celea mai uşoare condiţii de 

platăl 

, la cerere pret curent şi fnstrucUuni gratis şi franco. 

a Românii TriIllitep băieţîi Ia cursul practic la altoit IJ 

, 

\ 

I 
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~. Petrol AniăF~~e~Woiika Jânos i 
fabricA de piane cesar regale I 

TeD1csvar-J azsefva.ros, ~ 
Iiitr-iSzilâgyi 13,.:: Magazin in Hunyadi-ut la. I! 

~!!~t~:~~!~~~o~~~ II~ 
executte promptă. ~ 

Profesorii şi instructorii de. muzică pri- ~ 
,. .,~~ ; . .,. mese favor cuvemt. I 

r. :'~,r.~:~:~:~':i<';~:' , ':.... ~~:;': Catalog ilustrat la dorintă trimit gra- . 
,:. ' ';:' '. .~. .' tuit şi porto franco. 

__ ~"'~~_I3~~~~~~~~1 
II II 

, 
t 

Cele mai bune fabricaţii de 

PUŞTI deVAN4'I 

puşti flobert, revolvere şi piştoale 

Buldog, pecum şi totfelul de gloanţe 
şi praf de puşcă, cu preţuri ieftine, 

Cele ttlai excelente t"abrlca.ţii de 

JM:A ŞINI DE C~JSUT 
pentru t"amilii şi industrie. 

BICICLETE 
să căpătă cu preţurile cele mai 
ieftine şi pe lângă plătiri con· 

venabile În rate. 

Mândria oricărei gospodine 
este pâinea bună şi fru· 
moasă! in locul dospirii În· .. 
delungate şi frământărei obo- i \ ~~~ 
sitoare, este de recoman dat ~ 
maşi na ,,1 D EA L" pe ntru Iri '";.--.. ..-

dospi rea şi frământarea pâi· t ( 
nei, premiată În mai multe ~==2Si". 
rânduri, la expoziţia de lucruri 
casnice din Timişoara 1908 distins cu ~Medalie de aur« şi »Diplomă«, 

KAL EN
e 
6 A cTANO S 

Hajy"rad9 Piata SZIDi LaszI6-,ef. 

FILIALA FA.BRICEI DE GHETE "ANATOMICE" II OS K O VI T S 
Telefon 218. A R A Df SZABADSĂO-TER 18. Telefon 218. 

______ 4 _________________ • _________ ----------.-A ---------------------------------

Extras din catalogul de ghete de primăVară: • 

Ghete bărbăteşti din chewrau brunet cu baiere - - - Cor. 10'-
~ ~ " :; » ~ ~ ~ americani - ~ 13.-
» » ~ » ~ cu nasturi, » , 17'-
::. femeieşti» :p abbe - - - - - ~ 7-50 
~ , ~ ::. spangnls - - -'- - » 7"50 
» »coloare galbenă deschisă, americani - - » 11,-
::. ~ jumătăţi, din chewrau brunet cn nasturi - , 10°-

Direrite calităţi ele ghete bărbăteşti şi f'enJ.eeşti: 
Cor. 10,-, 13"-,, 1'7·-, ~~.- şi :28 0

-

Ghete pen.tru copii şi f'etiţe dela 1050 până la. 130
- Coroa.ne. 

Preţuri solid tixate % Ghete comoad.e ,,1 tariI 

EXECUŢIE DE PRIMA CALITATE! 

------------------~ 

,. 
"ro 

• 
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CODRUJL" 
" instUaf da cfedit ,t economii soeiefafa PI ac!il in BafaDi (lol t;sbGk4DJ). 

• I tit ....... :zt 1 • I ",.. • ~ __ .. __ ... -.....,,. ........ _* .. __ "" .. ...,_ ... ,_.""".-. ___ ,."' ... _.-.. ___ >;1 ....... .................. -.-................. . .... ........ 

InviMW pe domnii acţionari II institutului de credit şi economii »CODRULc: la 

a 111-1 adunare Banorală ordinară 
Iare se va ţinoa în KiiriisbiJkfny (Butmi) la 9 Martie si. n. orele 10 a. m. în locclităţile im;titutului. 

OBIEC'I"'EIJ]~~: 

1. Raportul direcţiunei şi al comitetului de supraveghiere şi stabilirea bilalJţuJui. 
2. Deciderea asupra împărţirei venitului curat 
3. Darea absoJutoriului direeţiunei şi comitetului de supraveghere pe anul 1911. 
4. Alegerea a 7 membri in direcţiune pe 3 ani § 30 statute. 
5. Eventuale propuneri în sensul § 21 din statute. 
KorosbJkftzy (Buteni) 24 Februarie 1912. DI REC.T'l1N f!j 
Dispoziţiuni statuta re : rn adunarea gen~fall au vot decisiv numai acei at.:tiollari, ca.ri au fo:;t iftduşi ÎI! cartea actionarilor cu cel 1 

30 zile, şi au depus cu 24 Ofe Inainte de adunarea generală actiile lor la cassa instittlhlJui, ori la institutele de~ign:lte de directiune. Eventu 
plenipotente incă sunt a se depune la institut, cu 24 de ore inainte de adunarea generl'.ll, căci la din cO:ltrl IlU vor fi considerate § 17. 

fiecare aetie dă drept la un vot (§ l8). 
Plenipotentatul trebue să fie însuşi actionar al institutului. 
Nici un acţionar nu poate avea mai mulţi plenipotentaţi. 

. ,Pe minoreni îi represintă tutorii, pe societăti, corporaliuni şi institute le repl ez În 10i repre.zentautii lor lfiali şi in cazul cind aceştia n'. 
acţlonan § 19. 

, . C~nform ~. ~ 7 din st~tute pentru, primi~ea şi. depune~ea acţiilor, rugăm institutele • Victoriat din Arad şi filialele ace,teia din KIsj 
(Chlşmeu), Vl1âgos (Şlf1a) BoroşJen6 (Boroşmeu) ŞI >Cnşanac dm Brad. . . 

Active - Vagyon Contul bilant cu 31 Dec. 1911 - ledeg·szamla 1911. evi dec. h6 31-en. Paslve - Tehe 

~as~a;n numerar - Penz k~Szlet - -~- = -6477 73 - - ~aPi~al d~ =;-.:-Reszve~t61::-;:'ct~j â ~ Cor. _Ii: ::iooA;oI:. 
Oir6 - Oiro - - - - - - - - 15420 - 2189773 fond de rezervă - TartaU:kaJap .- - - - ~ l-,·,,!. trW2,~ 
Cambii - V31t6k - - - - - - ~878581·-:1· Fond de penzie - Nyugdijalap - 7558: 
Camb. cu acop. hip. - Jelzălogiiag biz1. vâIt6kM860S'- 1547189/- Depuneri - Bctetek - - - i: "67061 S: 
Cont-curent - foly6 szamla-.~-~-- 1_ 55440 Rccscont - VisszleszamitoJas - ' 987243 -
Ef .."t. 'k . k 21001- Creditori - Hitelez6k - - - - - - - - ij c~, 8056"t 

ecle propm - r:.r1e papuo - ->. Con trib, rest. la dep. _ Be nem fizeteU tOke kamatad6 II,: 1253 2~ Debitori - Ad6sok - _.. 331
1

i50 , 
Casa inst. - Intezeti haz _ _:: 32000 - Interesele acjion. ncridic. - Fel nem veti osztalek - Il 1797C 
Mobiliar _ Felszereles 1311'- I Interese tram-itmii anticip. - EI6re fel.vett.kamatok - il : .2021498 
Amortizare _ Leinis - 111'- 1200 - Profit transpus - - 1910: nyereseg ăthozat .. 1000'- :; 

I Profit curat - Tiszta nyereseg- - - P305'50 li 133M ~ 

~ --1~tiO=5---27~21~L= ~: 1005272 ~ 

Debit - Kiadas ContuIPerdere şi Profit - Yeszteseg os JlY0rese,~ szamla. 
.. ~3T2 'a .... ~ - - T_ --- _U -, -~- - _.- -. u ~"'w.-ll"""'ff i' ........ :---=.-::1-

Interese de depl.meri - 8eteti kamatok - - 20667'90 I 

Interese de reescont - Visszleszâmitolâsi kam ._?0151·20 ) 
Sala re - fizetesek - - - - - - - -
Bani de cvartir - Lakpenz - - - - - - -. 
Chirie _ Hazber - - - - - - - - -
Spese de birou - lrodai koltsegek - - - 3853'16 l 
Porto - Port6 - - - - - - - 658'37 
Dare erariaJă şi comunală - Allami es kozs. ad6 - 3486'19 Oi, 

10% dare dupll int. de dep. lOo/o toke kamat ado , 
(betetek ut<1n) - - - - - - - 2066'83 : 

Compet. de timbru - Belyeg iIIeh!k - - ..:.-::~ =-:: 
Amort. din mobiliar - lei râs a felszerelesb61 - -:, 
Profit transpus - 1910 nyereseg-athozat - 1000'-
Profit curat - tiszta nyereseg - - - 12305'50 

',1 

555302 
2744 

1111-
, 13365'50 

---i, 998876ti 1-
-,1-1 --- 1-

" 

~Buteni, )a 31 Decembrie 1911. 

Credit - Bev~tel 

.c:".-V - 1. 

St, Pene,lu m, p. 
contabil. 

1000-
9603674 

3761 
191420 
290 13 

0988768 

DIRECŢIUNEA: - iOAZOAT6sÂO: 
Sava Raicu m. p. Ioan Coama m. p. 

I'reşedinte. v. preşedinte. 
. oSalusttus Barbut m. p. Terentie Mlcluţia m. p. Dr. Aurel Orozda m. p. Alexandru Nlca m. p, I 

COMITETUL DE ,SUPRAVEGHIERE: FELOOYEL6 BIZOTTSÂO: 
Subscrisul ~omitet d. supraveghiere a revidat contul bilanţ şi contul perdere şi profit ,i le-a aflat in depliJ1i consonanţA cu cărţile 
institutului - A felUgye16-biiottsag jelen merIeg~zâmlât atvizsgâIvân, azt rendben es az in(czet k6nyveivel osuhangz6nak taIalt. 

KoriJsbokiny (Buteni) 26 Februarie 10 1 2. 
Virgil Antonescu m. p. Avram Oftuglu m. p. Patriei" Covaclu m. p. Petru Vasilon, m. p, Dr. Ioan Papp m. p. t 

preş.din te. 
• .. " c 
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