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Independenta presei noastru.
.1 rad, 29 Feb1'llarÎe.
Asupra pro~:'H"\i ~'a ,'orbit atât de mult
la noi, cu şi fără rost, încât îţ.i pare că in)sj~ti asupra unei banalităţi când prinzi
condeiul să mai adaugi şi tu din part.ea tn
ceva. :\fai aleg în vremea din urmă, che,'!tiun('u pr0sei s'a ridicat atât de mult la suprafaţă .. Înctd toţi nrchpmaţii s'au simţit
indcrl1naţi să-.~i I'ipună şi ei cuvfmtul lor
nocerut asupra ei. 1)ar, in sf<lrşit, aceasb
nu importă, pentm că libortatea opiniunilor este atât de mare încât de multe ori iţi
pare că ea se cDnfundă cu obligativita,toa
JOT. ,Şi, la urma urmekH" faptul că se vorbe~te atât de mult. asupra ej, dovedeşte nu
11umai că pre.s('i nO<l,sire i-sQ dă o impor-

L.

tanţă, binemeritată, dar că i-se şi f('cuno<l,şte atribuţia ei de fador do întâiul ordin
viaţa noastr{t puhlică. Şi aceasta e mult

r

rn

pentru noi, c.ari, <Ieşi am îndrugat destule
<:Iespre presă încă din vremuri foarte vechi,
totuş nu no-am năzuit ptmrl in vremea din
urmă s5 o -5i (',n'ăm in ('onf{lrmitntp cu np.c~
.~iti'\tilp nO'l.<.;rn'.
'''-

i

Vur sel rnţiIlPlTl ad!~yărul; pJ't'sa ~~te un

factor de Î.ntâilll ordin 'în viaţa noastră.
Nimoni TIU cont,esU'i annst a,deviir, deşi in
a-ceiaş Heme nimeni nu-şi dă osteneala să
tragă

din el toatf' r,onc]usillni]o logice cari
50 pot. trage
şi t.r~bnip să se tragă.
Foarte bine, prpsa este un fa('t.or de întitiul
ordin, dar Cll'll1 poa:to să-şi susţină pre,sa aaceastă atribuţic, .'Sau şi mai bine, cum
poate BOI 1'ie presa un ,fador hoBdua.rd Poerze.

Viaţl

lini,tili.

Trad, de L. T. Lai ..
Totideauna mă mir, de ~ oamooii aşa cum
aunt, ţii mai aloe eei din târgurilo ,mari. Nu Înţeleg, C() faţă du{', deşi umblu ţii tră!.ie.~ printre
ei şi doar 'nu-s :născut în fundul lumii, ci tot în
Viena. In anii din u:rmă m8.i ales m'am convins,
-că oei mai multă trebllie să fie surzi, dcoaroc,() tottleaun,a acolo se string, undt. c kurua mai mare.
Nu lea destul, că ziua toată um1blâ.n1d pe stradă
aud numai llrletul .ai,enelor dela automohile, ţipă
tul sperios .al signalclor deha tlramyni cântecul
frâmbit-elor OOOlductorilor şi ţâcănitul şi pufăitul
motoa.rclor; nu, S<la.ra, când al' putea afla linişti'
şi odihnă 00 mai apudi. de tâmbăliiu şi de petreCW i sgomotou80.
Şi-l mui
cămuzi~a

iau în nume de rău rpe Rieharo StraUIlg
lui fa(:'() 'U.'Il agomot .atât de groaznic.
Da, ce să fj făcut, dacă asta-j pofta oamenilor?
Să de cânteaoostor meehi 8ălhatece, cari când intru -in toat,1'U tot vuetul de P6 61lradă-l aud, ceva
lin ~i <lomol ca un ~i.gJeţ, ca să. râtdii Bau. poate
să~ ŞI fluere ~
Şi acum, să ac reÎnto.nreă anumitele localuri
de potrecere la muzica lî'nyoohită 'de altă-dată, cimd
vjzitatorii voies-c ntUIlllai să fie red ica ţi prin vin
ţii prin sgomotfLll ;nmntrerupt .al o.rchestrei ~i al
cântăroţil()q' în.tr'() stare ma.i IÎllaltă. de ,betie şi de
u.i i.wre baeohi'Că '?

tărîtnl'

pres-e

noastra? ~\.i('i. se 0prcf{lcânctu-se r,ă înghit un
('are nu s'a conceput în mintf'a

an

viaţa

naUI. (';lei dac<.\ Pl'('su llodsirlJ un ar avea anllmire Jihprt:\ţi df' iniţiati\'ă şi critică,
dacH pre.'>!'i flunstrp. ~au cel puţin unei părţi
a f'i. nu i-Sf'lngAd[]jp toaUi indf'Iwnd('nţa
d0 g<lndirf'. _'lllIHPIî1 sig'llri şi o şlie ori şi
cine dl inwdiat ar intra în rilldurile noastre o ('ompldrt lwadivit.ate şi o grozaviJ
df'sori ('nt are. :\"n'11l doar aU. U'<l experienţe
Sli b ClC.e:-it raport.

mulţi

ră.spllns

lOT. lncotestabil că in"\'ăţămintele a.cestor
doi ani sburillmaţi din urmă 1[m1Uresc un
răspuns fuartp (,<ltt~goric în această chestiune.

Prp~a, în unprejurarile în eal; trăim
noi, nu poate .s{\ se susţină ca factor hotărî
tor în viaţa noastră public[t decât atunci
~ I'n pănlt. in a(,l'!'a~ Vl'l'llW ('[lUd pl'(lsa
ci'md ea se poate mişca liber, când ea an~ . rom<.lnească prptindp să-şi aibrl, in:depenun caracter bined('fi.nit de lndependemţă. denţa ei, trpbup ,'l{l dpa şi pa edf' mai put.erDar să fim cât. se poate de expliciţi, nice garanţii pntrn a!ipirf'a pi la toar.p principiilp prugramlliui partidlrlui nostru nacăci t.are ni-e teamă că, la cetirea aec.stor
linduri, fruntea cutăruj bun Român al no- ţional. Altf('l, e foarte firesc, UCPtlstă prestru se va întuneca grozav, richcându-se în să TIU numai di nu poate Ră fie considerată
ca
aparţ.inăto[lrp
partidului
:Ilaţiofaţ.a lui o tablă scrisă cu litere .de flacără:

1ndrpcndrnt a_ ...
~'ll, domnilol" nu
eum stă luc11Jl!

\'ă spM'iaţi, căci

nal, .·i după imprejurările 111 cari
noi, nu poatA fi nici l'umfmească.

iatA

Să.

nu ne sperie, deci,

trăilH

indepc.ndl'nţl1 pl'P-

sei n,oa.stre, d'wi această illdl~pendenţă nu
se pO<ttp inţ('lpgt' decât UJl ('udrele progra-

Part.idul nostru uaţionaJ nu este un
partid IÎn adevăratul ÎI1ţele:i al cuv{mtului,

mului

lIn partid-anllată., un parLiJ organizat ea
cele llllgurf'şt.i hUll{warii, SliU ca part.idelt\
din HomfmÎa. In a('ţiunile partidului IlOstnt akMuit. llUIllai prin <,ohezillllea de
Sf'ntillw.nt a Hnor .sllflf'tp, nu se poate expr-

naţional şi să

pendp,nţa
răci

nu 110 am{lgească depn'.sei de padicl din alt.e părţi,

iDlpn~.iurrtl'ilf' noastf(~speciale, după

cum am adHat,
.

{~Pl'

o

presăsppcială.

Illt.r'un singur ('az am putna să creăm

Cjt.~i UII cunirol ciw;til şi rodii uf de~~â,t. prin presi'i de parI id in toată Icw:a, .iLunr,i dl1ld
presă. Pr0sa lloastdt trehuie să. fie un sti- mult dorit a Jloastr~ organizatie polihnă
mulf'nt dr acţiune, prin propaganda ei ne- ,.,'ar înfăptui, cit,nd ('.ontrolul de care V01'îngrăJii.ă dr. nir.j o port1J1că oficial!, ea tre- . beam s'ar PlIWa. 0XPfcita in lJls{Lşi orgHilli-

I
i

Imir srt lil'. în Jips<1 d(~ un organism viu al zaţia partidului. At.unci şi poate nici aparbdull1i nost.ru national, lin adevărat tunr.i. c.Îl.ri o oPOZiţj0 cinstită. în tD3te inl~
p:1rIanwllt al politicci noastre naţionalf', pr<'jnrărijr p~h; produrf,iv[i şi utilă.
undo so discută fără sfială, cu sinceritatn ,Fa.dorii noştri competf'nţi trebuie să s~
rlll$'tlitft ~i indri'i.snealrt cllviinrioasn toniC' t· gAndNlsră t-otdt'alUl<l la aCf',sl .adevăr şi să
problen1P]e r ..wi agită viaţa noastră naţio- f 'nu pinrdă. niriodaUi din ye·dpl'f> dj, pr~p<l-

In Viena m\aş.fj rUl}inat să {lll<J o viaţă atât de
deeot rahăla tă.
In hotclul scump, dar ]uxo;;, în ~are Joclli~m,
{'l'am aeuma dimineaţa supărat. Deşi hooolul'8.şi oa:re nu SoO apucă orăţIOllll doritori de re. ('(lst:a za.<'e m mijkxntl Germamiei, chelnerii unicreare ,'ara de alte plăeeri sgomotJoa&e ~ oare nu
formaţi ~'I()rbiau .atât de stricat llOmţ.eşto, parcă
e wednie de inROO1nat cii u.nii excurllioniţrti viteji
ar fi fost nişte Franoozi sau Engleji. lnsă fiindcă
însÎ'llgurătlatea pădurii înoop @ă ~hhie ca nişte
era.u nemţi, .dobun!l.OOarnă voiau să se al"ateprin
măgari plouaţi ~
asta {'R nişte oameni, cari au . petrecut mu.ll. în
Zace pe semne in firea vromii uo,a.stre o por- străinătate şi cari lji-an 'Uitat limba maternă tră~
nire irezist.ihilă de a fugi de tărore şi de-a Se a- ind în sodetat.ea .atu t<lr străin.i ,distinşi,
1'unca în valurile UlH,\j yi-eţj sbuciumat-o şi sgoMai aJes Lord-Ch{'luerul, cel mai mare PO&U'
m.otoasc. Poatc-('ă munca. 'm.'li grBa. pentru piine toţi, .îţi hohăia atât de noînţ.clCd pe 'nas, in'Cât
o priciua poftei .după petrooeri vehemente şi ioi- 1'tam rugat cu dtova v.orbe foarte prîet.enoaoo, ('l~
tin(\~i după, plă{>eri (Jure şi ordin.are, eum, 8e ~t.ic
faţ.ă .de-un d,)mn atât de in,;emuat, să ne oăti'im
('ii un :îmhlătitor poate să unghit.ă fără 81rpărarc mai bine U11 tălmaci; n{'-ar scoat.e pc amfLlldoi din
hl~.ruri)cari la UD diumÎstar ajU'ng€', ca adre:;a
În'Cur0aJă. f':rril mirat imi răspunse, că H}rba nw.a
unei agem.ţii deingr.o:rare fo\ă fj" eol dintîli ~er"j vieneză îi face gr(lutăţi.
ciu prietin('[.l~, de lCarc .ar avea nevoie.
& intelege aceasta Ma a spuză calll oopotriyitii. ('um aşi fi (1ut('zat eu I;Îi y()r~~ oa af',Jl,s)i în
~~u mă voi sfădi {~U Jlime pentrll această c.ol1palatul Un11Î hotel prin~iar! V{)rh(\3m [Jlemt~tl'
(~{'Pi·ic a y.iCţji, care îş poato €X!prim:l fericirea
currat.
ca la teatrul do aurte. El însă nu voia ,,'o
numai prjn ti!~to şi trâmbiţe. Se poate că :r.aporînteleagă,
Şj mă năcăjia gi'mduJ, <'ii 01 ill .sine e
tuJ IJlffiatural Între dare şi ·a\'erc, ("are neaduc·e
oonvin~.
cii
ordinea IUIU('i ,a.<;ezat.ă de ])nIUnowu;
int.r'atî1t-(\a ~tl'Îmt.ori şi 'Ure obÎtr.~ia în dorul aC\1 mult mai bine al' fi ros~ta:tă., .daea elt i,~
CC.ilta de oXG'(\'l.ltritiiţ.i, Eu tocmai nu 'P{)t pri0ep<,
servi prâu2'1Ul.
. .
acest fel de a trăi, ce ne amin~t.c de hoţijle aI'n
howlu1
are-sta
numai
Pl'8.nzuJ.
rle dimineaţă
celor oameni nenorociţi,. cari .înt.ind mâna spre
îl
puteai
mÎmi'a
liniştit
fără
V1Hrlu1
mUE!i-0E'Î. De
lucruri striiin{', '1111111ai ca să-şi trăia~că bine 1) zi.
Amân.douii-g plătite 'pr~a sct.mpf uua ~ inchi- .altminterea 'CÎL.nt·a t~)t,deau;na o ('apelă. {~are·i sil"a
soarea, care nu te preoa e'lnst,eştR, {'oalaltă 'Cu gri- . pe ~i-~"JO mâ.neau, ",il strige dt ]Jot, ca !Să fie înţ.eleşi. !Sunt un mare pri<:'otin aJ.~uzici{)i însii.
j ile de {'..ari nu poţi aeHp8.
cred că € un mijloc de p.of.N.-'{'Rl"e pentru s~e. l_a
Şi mai puţin pot înţde.ge aceea ţXln'uire
a
~ânearD se potriveşte muştar sau -sar.e şi mutrăi in sgomot şi lux, eeeace am ln{'.ereat'o şi eu
Zlca {l adecă supf'.rfJnĂ da('ă-,~ numftl mimcăirile
odată opt til~ % inţ{\l(>.g~ că intr'1lll orn.ş st.răi.o.
biu(> făcute.

. Şi oar(> mI trehllie 83 fie hl<'rate azi şi opcrile
mute aJe artelorpl:a(lti{l(l l'Il cul.ori stigiltoare ~
fornw dure, ca să plad?
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g«-l::,iil no'I..;;t.râ. ,·i.;lţ,;~ lloa~tJ'ii politică

fiţ, vt'~uic vit~, (~nc!

atlllll'i po,l!c."ii

Hlc"

pn'~a lwa .... ! ră

caile.

stmt{'IT! l1oc,e:<;ita.ţi scriem numele act\.'lta:

a-şa cum ştie eu,

Budapf'sti Il irlap, Ori cât de supărătoare
ar fi însă I1rlob~le lui d!~ şaca 1 românofob,
în lupta noastră de a-pă.ral'o tl'~buip să tiIwm nH~r('u s(\amă de el, pentru c~ f:\l dă
totch'anna s('nmaJu} ata.curiloJ' ce 'Se in-

penLru infa}! uirf'<l programului ptlrlidlllui
llo:.. frll naU()J1~' l.

:)i

Încă ('l'\-a.

1; azt'tnl'ii lIoşll"i.

mai

('ljns (lf1 Vl'('lllf'<J

inct'Iiut ~ă,-şi dea :'l(1awa din
C('t! ('{<\ lIl<1i 1lluli dpspre 'ldpvăraflll lor
rut ;111 lllteIP.<5 .. ă ci l~ll pot. s.[l rrunf.mu mai

din unn;l.

,111

Ilnl l.!'ti' ni;;1{' sinlplA11la.şini inregistritt.oar~.
,';1 t' i Î 1/ d l' tU il a}'(' ti JOI' 1 \:-;t~~ n (l('eSoil ră t.o(~m ai
din ptmdltl (h· v(:'(krt-> al adpv{ll'uluÎ cii pre~<i l':;;te Illl fador lt~)tarit,or in vict~a no.1.QfTH
IJubJidi.
PriH ItI'HJ(lJ't', ille[t odaUL :-;fL 1lU Il(' spol'it~lll ~j să lIt'

couvingt'.m

Episcopia rreco-orientala ungureasca.
~inltjmo "'-c)E'vă.rată oroa.n' de câtH ori

illdf,pendenţ-,l

pa~tdIldu·şÎ

ll1t'n'a.ză lw 'toat·e

nu-

('[1 indp.ţ){mdnnţ.a

,rn',sl'i estt' o lttilit;,ltp ,,,in(' (ftla

1101/

Îu vrp-

rlrl'apt ~
noa ",t·riL

('II

indă rMnÎcj('

'atât(}

roat,j' sorţil..- dt~ rf'llşiUi,

TW

l'Ppf'df'

llrmti·

to.urp<l ampninţan':
{f'.fma;H i Iwi.ţ'l uul01'llif' ar, i,nCeH:ll o se.pam,religioasă.

ţ)'UfM .<;.ăizba:nd<,.ască

n·a.;"

nimi.r

rll (J.~{(l. 8{' prai.(',('fe.aUi ."Ji infil~nţc:re<l. II:"";, episco-

Petitia dela Ilhiu «- respinsă. l('M C.uri-a n
lt>fwinat (J..·.:.. hat(»·(·u in ..~h .. gl;iu~uea msnoebthUlll dela
19hiu. 1'(','>pinj(Înld !><,tîtia aJe,g-ăt()rHol' f(lmâni ~
(!{mdIHlllli'tnd n-i la SltrlH!·ture~1 I'heltuielilor in ,,11IUIi de 81611 euro &){rtapetitiei :a -fOilt. hotiirîti'i
.1., dp1J\l1){·rile .l{·Plltllt;lI/ul Sz~z Pul EI a dt~d~
!'lH (',1 n'.lI .Inlt ni~'i o (·.HI11"Ştinţ.ă ~h'~pn:' mitHir~a
,t!t'g"!\t()rilol' ţ'U mîwdiri ~i biilltm'l şi Il 1)(>.g"8t. CR
,u- fi mOlllit pe a.1(>ţâHol'i ('U ~~Jţc lk h';111turi ete.
>o\trJ~răforll~ nle!(i.itor~i,lorr()mimi, d. Dl'. ~.l"C!
Vl<J.d a li!'at,at ('u d"'!Jll!IwriJ{! lui 87-ă$\Z Pili 'nu
:'iunt potri"it<, sit ril~t,..an~~ Illlf'vii:ru~.
fI~'Ol{J'CIC('
l" lJ(~·~to(· putfr1l,ii, ('.:1 mitllirile llă ,'11(1 fi fit-L~ILt fiiril'
;<-t:il't'a 1111 \Tf'lll4" tit' si1p{ăm.lul intr·cgi. Cllnti a
dat ilh~ă wwuitare Ilov()('at"tllul 'f"Ihţii (~mtl'a·N>.
'Hhtt!;1TI~ ~1I1,j,ll\a de mai ,;'I~.
~l'nlt~i\a }k:t,<,\+:ta "". îlH'heK' Ull cttpitAll din
1.,</i nfşiJlOilA'P ale \'i~'tji NmstitufionJl.1f~ «i'n

CU
ee]e

U~l~tI';' " ~(' jll.iJW" ~u ('"ifk'1l:iă ilU' '(l(tiltă fll1:nlOa..,/t

iIJ1F,.!'li.di· .te ii jn.~titif>i 11ll~<tt'l'. După toale
l'Ol't,(,

::t.

1'.(.;;1 ...

~)'

.l'dt' ';Ii

·~nal'tr3

l)Ctiţiri

iI-

dda

•
Z!EL

fi

,~fi#fU' l'a

porniM in cluind ;1/

Ta,oo./Y/ fui Radu

/Ilt

ţara

îll trM,qii,
poate ,~ăilllpiede.ce asta,

.'Iii a-;i'u:ngă 1.0 j>a.p<l, Proi,ed/u do(, lege
t'f\f~ritor l'C! ti n.doptu.l (.11. bucuri.eîll ('(itI/eră, 'Î:J,I'

Lucru.}.

11'0

rf'.ge{c il lla ,w,ncţi.o11Q. Şi ce;i din tabăra lu.Î Radu
L'OI'

a,('eJ (';·t'a

piltea

sa

8('·

nltm~ Î

eh f'.Qti.UIU'.(J.J decu.m'!'{J,

ÎmpaC!' cu. ec.(".a,e nil

8('.

ti II

vOt'

/'IIa.i poate

Un nou articol unguresc al domnului Goldiş?
Ln ;rVagYl'Qrt:uii, Na,plO s'a publicat zilele troout~
nu arti('a! .,Rgy aradi i'Oman", U{':;pro {'·an} redactia a.<'ehri l.iar sU8ţill(> {'il ar fi s(,l'is de d. l'asil"
Oold iş, rncollt{',~tabj 1 cu ucd articoL alcătuit Înaint<' cu "Ree alli. f''ik extrem de oompromiţător
pentru lUI romîLU ellre !'JC măl'turiSf'şt(' ....deran1.
S!m'{H' a1 partidului n.abion.al. bl ~l 00 prO.llntă
a 1f'gt'I4"'a l~Jj ~J angr a d(' ep isrop ea un a'Ct în 0011grmmţiicunăzuinţde df> împăcare. romîmo-ID::tghiarii ale romîlllilm aradan.i 1n frnnte eu d.
Gold~, in ('.1 Re glu,('i'.(' deel1ll'aţii eu desă'O"âr'1Îrf'
îOlpotri,"(l inter{'."-f\lol' nORstro naţi01tale, cum numai lUlM:mgl'3 sau un Ş<>gh('OCU poate să facă.
în el se gîî,4.,"?t<> o manifestă şi urîtă tl'ada.r8~ a.,.,,;~
partidului nostru naţional, D. Va.<:il.fl, Gohliş, Îll
că jnainu> rit' apariţia ace,~tni articol în ...Vagyt,aradi :\ap/(i, TW eÎln<1 ,'O(' ,'<\-onea :numai prin gazetf>If' ung1u'(',şti din 10<>'8.1 ita t~ ('.ă a('..e} a,rtlÎ{'ol \'It
apar... , a dat o dN.'lllraţie Î11 .,Rooufmul" că un a.':ltf('l de articol n /1 il ser i8, cine afirmă aşa OOV8 este
\111 ro4o"fflni.ator, j'RI' 7.Îarnl P•.'ll'f' îl va Pllblica )'lI fi
dat in judecată.
La acea."!tii dt.'C!al'aţÎt>

•.w:hillJl.ba. 8(' va rro1iz4 epi.'1cop;.a 9I',-ro,t. ungu"'}a~v:if.. <blr se M

rN:/!,iuJ, şi j>lPi~'1copi.a, .9,·.-t>rien.lo1ă

Itn.gur(,AloScă. O 1'-"'1' d..eo/J{<!, necesiHfţiTe. ilpir'ilu~le

af" r-rf'rfinri.o"ilol' di'n rh(',sfiun.e.

, _~ .. Tic....I,~}ţui<l*Că.:S(, . cu.tropi..
ro,u' p , NI )jD Vii f>p;:lTge şi risipi fără urme,
Înt.0(·lll<1i (',l fllJ1 tma ('(' sp sbucinndi intn'
st{lllei. f)(\ \'itaJitilte;f TH'LlIlHdui nostru St'
\'01' :-tf{u'iliw toatf\ IUleltirile potrinlicilol'
~i nu f~<.jtf' pll!ert> p;tmânteas~ă, eare să-i
poaUl r{\.pi aCfistui pop()r vointa lui de-a
trăi în eff>dillţ.a lui rom{tHf.'DSC{!. Nu 81' tem

Il

dhti V, Goldiş, riU>-

astăzi 1'\~y\'iindi

NIll,p16 I>usţ.inând'şi. afirrull1ri~l ('ii, da, d. y, Goldiş este autol"\.d artioolului
din ch(l/'ltilUl(,. fapt cal'(' se poate dovedi cu manU9(~ri ...ul. Na.gyvlimdi Naplo cere procesul cu care
ptm<le

:l

amt"Tlli:nţ.aLd, .Goldi.ş, pell'tl"n lli~1W

rect

tIi t'ata ace"tl)1' două afirmaţii eontradidorii,
nml ri'lm[{u(' t~U rk'liÎivitrşiro pasi vi,
1li ori{~ l'o/lZ d. V, (}Oldi~ f.)<ite insii dator să IUJlUJlW
publiNU român08'C cladi a intentat proces ma.rului
X agY\'llradi N ap16 şi dacă IJlU, ocân'<i il ,'a :intenta,
Căci nimeni nu poate să ştie cLaeii d. Goldj" ?l-II.
implin,it ori nu făgăclThinţa.
~(~ intd{>.g~'. ~wi

!!LV

~iî lHll~iL'1i n'IU€ Ci) căt.a

la m~ă, fiindd
eari sunt cu t1.tul {'()iI.ltlUI'€
mişcărilQr perist.r~It'iee. I$i si mtul mf'U e&l\lt.ie se
l'eyoltii, ca ud tic pi~dă trebuie s~ mes.too .;) s.aJată
(le.ş.l~ptii porni·ri.

de eraflta\'eţ,i, pe cttli(l se ci·rrt.ă un IIdll~jO ,le 1300thoven. ~'a.,> lJutea otiatîî cu oo:pul si inghit o
buld, dnd dino()lo 00 C'imtă Ill<)3rtea lui Sie()'fl'ied. :U 'aş Îmtlvoluă\'Î d'c Ibul1ă OOll'mă,
.'"
ferieire într'un hotel d(' "pe S1lS" nu se
mlHlâu{'ă mâneă'ri .aşa oomune, Şi tot!l1şi mi-~~a
întâmplat că trebuia sit hlghit. 1111 pă.-ltl"lt\', de alttai atât do ilglohill, printre suu.ctele duioa-se al€,
unei rap~odii ung'llreş't i. Şi Îmi părea, t'ii-i dntă
lpe::tSJ ni meu prouuuu1 ~ Il.l.l. Jllj~ t,ihnif. Oum
V6(k~i SImt cont'!'·, (" j-Qe fel 00 muzică la mim{~.1re. Şi daeă în 'JtI;ţ~t e ceru in'dhpOlls.abil ar
Vill

fibi;u.e ~ă i-se

lor, Se p'f'oied(',(JZă ~i înf ;111.tiLreo IIne..i ('.p'i,~c()

pi.i rtr(,~-OriC1tt(Lle.u,l1g-/lt'e.~f.i şi acţiune.a in chc-

potriv/lir'ii /loştri, ('ă elln~cle C(~ fabrică. azi
/7npolrira I/n.<l.tr(j, pol :~ă, fir odată pri,mej-

Or;l~ ~.K).

Cred

11 U,I,

ori mai mtm~tros şi nea,<;emăJ1at mai nobil d{\c<Ît llf>amul potrivniciloT noştri, nu
va putr>n fi inabuşiiă, la np8fârşit, ea va nlPP odat 1'1 ză.gaztl rilr şi vai celor eari îşi întemeiaZ;l f'xistrnţa do popor pe ilstff'l de
;;;[l:!?JIZlll'l rirlir.:ltf> împotri,-a firii ....

rată şi

Ln e:hrstiunflu Bpiscopiei
fll singur ţipă, mcrrll Hiră. Ră ră
gu,'jpaS<'u, in numimd sâll do azi, do pilda.
dup[1 N' I'f'lxlitf'a.ză toată ~()fil'iti('aria sa nulH1SC'IIt..1 şi dllp<i. c(' împroa~c.ă ('·U nouă şi
riU llJai puţi'l1 murdar(l insiuna.ţ.ii dt'cât cde
il!' jH)nii ~WlJma hi.':ipnca noa.sirl1, gr.-cat ..
turhurat d(' gândl1l. ('ii misiUlw(J P. S. Sale
('pisc'opului Radu la. Hom::l şi Vie'Ha are

(il/,r)t>.

tn~i

Im potriv el

ullţ.,71II'e.şti.

Illllr-il(' JlO;lstrp.

dinm~t' formni penlru ci, pot .'tă. fie nWtmânful lol'! Plltf'rrn do viaţă, a unui nf'am df'

i.trate inainte

c.ap~,hllai8.ll'ului 'me-

nu-nI, ca să-şi p<ltrhoo~ii piesele
c.telor,

(~IL 1ista bu-

ReBtimpnl intre prânzuri îl pet.rece-am flicând exoorr... ii şi 'Plimbări în :mtomobi.J. Mi-i drag
,,'0 pOl"Ue.se (11 aut,OlllobihIl ~ute ~ ('I(}lUod 'pc-o
('~Jc ]a te-1 r~; da~~ă merg În tâ rţ( in r ~. î mi pare.
l'a e unadm aeo!o groaznic,c eă,rute an;ti{'e~ <,uri
<;p t.l"imte-au ro f!e?simtm <hlşnuLnilo,r, ca AÎi-i taie,
Căci ce cade la tl'.aI'ă jerfă vi t.ei';Oi mari a autor~~il~lui. liU .f~~e: ~ă-\,i ,ha ţi .capttl: gâşte. găini

~! elUl! nesocotIţi ŞI lndl'tl.Z1U:$,

In tlÎrg

însă oo}o•.

!lui, acoota p?rr~'eŞte pr int.r~ oameni lJi n 'o pot. Silfrn Df' obICeI nu :<le flltÎlUlplă :nÎmi(!.deoareoo
tl'edt.vrii ~rrjnl~i ('~I. Pl1ff!f'1Î .'!e fel~ -din cale
eânJ ../l:ud Jîtrăitul t(;\l{'~ut()i. Eu îruă tremm pe::n~
tril fw"Cure om 00 trf'ec ~j, să am un &utomohil.

(le bunil~mn ('ă

In

C'tll'ând aş d~'l'ni bolnav ciI'

JlIună.

J.n~

proyodinţa lnţeieaptă

'&Stfcl a. diret!-o,

eu am rfLmas făra d~-o a.~tfel de dih:mif', şi pent. 1'11
;\.('J('.asW. ii mu]ţn!m~ din suflet.
.
După (x' ne petreceam astfel ;.;iu<L, srraa',a mă
du(':('I.au oo~ un iestm la altul, dilla o ro-âşll1ă 13
alt.a. Pest" tot 1001\1 () atmosferă r08pin.gătoQre
şi inoorcl a t.1 , larma., fum, ffinzi<eă şi năd'lL~an,
pet~ri şi tă.mhătii,u de tot felul Cel mai per.

vers ffi1-a părut .,palatul de ghiaţă", unde Îll lojc
dmne ~tOOltate. pe când jos părechi lune('.ali pe (1 i!llpnuaţ.ă artificială. Şi dooareoo tot
"paţiul erlf plin de fum de ţlj(Rri, ('rffl f',.ă toţi oori-'

şedoau

ef'rcetează.

se aleg (>11 un gUf,nrHi, {'1lm n.i('j ŢleŞtii
nu ror fi 8vlLn-d.
După o să:ptil'mâ.nîi (klln :!'stfel de tl'Hi sgOlllOtoO!'l şi lux('~, dizujj.,.,toi),..rt, ca U'll {~ df> poştă, şi
în stalroo ft('.oasta deplorabil'it JUli IA~i bilanţul:
n'am l':tzut ,i n''am învăţat uimie 00 să. fie vrednic d~ .atâta {J~tenooIă, l\h.-am perdut. somnul ~i
e.cbihbrul sufle~.
."iaMlnl jmi p~miir("'loC \'iata liniştită şi
tliÎnÎciL

C'ine a şezut. t'.â.nuva pe malul unlli fluviu mare, ~ Dtmă.r('~ noastră, şi .a privit. oolosul ('('la
de ape o fi observat, (~ la unele loouri la mal cure~tul ~oteşt~ ~i imple În paa1;(l un fel de tăieturÎÎ.
P:Ln e.are ~rneşte iară in su;mJ apei şi se împreuna ClI nunul principal într'un loc. pe unde? Il
trecut aeuma odată. Acea~tă apnritiţ ('indată
oamenii o num{\iC ..('.alac."
l:a.~ lllSt.feI de 00 ti tură Il puter.niculu.i fluviu
al \'If'ţn, o.a're ~urge prin ~ mllri, ne-lUn oprit.

şi noi. ~ll şi rpl"ietinii mei. Şi noi trf'buio să plutim
mttltt> ecasl11'i pe zi in viilmă.<yagul vaJurilor, Il,
fiară. lnsii vine clipa, rând o ştergommapoi pe
~ot.itnrii. unde 1" lin~,~te şi valul iute nu Jle poote
prind.t'.

tuJ

D6.'1Pl'(~ mine cei lalţi facu-şi ,.de cap 111 ~'O1ll0şi Îmbu17-e.a13 ma~lor, cari de-abia ~taaptă

să

se r&Cl"OO în m.1rea veciniciei.~ u le luăm în
nnme de rRu, in5Îi fdlU lor de-a trăi nu e pe gustul no."tru. Şj noi trebuie s'o pornim spre m.aIl'e,
in"il i('i-('.()!o t.ot, ne mai oprim, c,a să lIle odihnim
i:n PI!('{'. Cfi{'i a~a df> frumoasă e lumea, atât în
10 Mrlf'h' etNn(> al!' ,naturii, cât ş:i în eele plăs
llllrit.e de mâna om('noo~ă. Trebuit1 "Însă s'o p.:riveşti in linişte şi pace. Şi ootiturilc fluviului vie·
ţii vareu-e făcute pentnl U1:'oo9ta, ca apa ao&o
llnde mimioasă se p:răbllŞt'şt.e ÎnalJl te, să aibă }&
lmd(' ~îi 'in oprnaseă puţin <:;i !!ă .curgă mai lin. N i~e

zioo

v~sătJ()rj) înapoiaţi,

fiudeii cu

plăcere

ne

rpintoa;rccm d'Îrn ('imd in eând in }i:niştea sfântii
:l vremilor trecute, la amintirea in'\'iorătoore Il
"jeţji d(' altădată,

,De aC(>~ .iubi,Ul rămăşiteu' treeutului Ol'al}lJlUI nostru. m ean pluteşte lÎllcă o suflare duioa9tt
şi uit.at.11 dill viaţa linişt.ită şi cumpănită a Btră
JnO/oŞilor, nI' af>I'of'<i lltl (' drag yerdl'lc eodruhri VLonf'i, {'al

fl

f(>p.jQî:trii

dda ţ3J'1Î

<'11

mimil(' pline,

, lin 8U,net deplin Il t de cIopoi. ca:re~llli \' înc ptl-D
adJere dm~"prE'l COdl'1J} Vi('''Dei mi-adll(l(1 o amintir!' oi~ ~Înf1~('ţe, cîmd aeelaşi fmnC't de clopot li
\"f'~toa. Jlllmel c:aldt'l întâlnire cu o ~opiIă blondă,
cre-.sc~tă printre viile dimprejUll'uJ V.ioo.eL
Şi

atunCI ciripea o pri,-ighitoare în a.cljerile prim iiH.îl'(>l

şi muştele Dâzăiau prin

fâm il ţe.

"j

,.
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Viena lmpotriva lui Khuen.
Situatia

politică ..

.1 md.
')(jC4'~l li!ldIPJ;Hă

::m

[,'l'b I'llHril' ,

gun~rll

J(.

cU

p~4rtidlll

kU:-isuthi,-;t dl!purtp dt' cJ intari situaţi<l gu·
\t.'rIllllui. prornitt· u fj ~mr~itlll gun'rmdllÎ
li h u (' n-ll (:dc rl"ti /',11.
Ih~(~ltlnlţiil(.'

1.>1' cari 1.,-;.1

f[iCLll

llliUlstrulsprijinul

pJ'P~t'dintp uJlgal' pelltru {{ (,[I.ţitiga

)
1

I
)

purtidului ko,"isuthist LLLl prUY(Jei.lt IwduDll"
,.iri >,;erioa,)jp il! t '1' ..('trri!(1 Illilit ..u't! dill YiL'nu,
Uinistnd eO!llllll d!' r[ls!Jui :;;i "dui st"lluluimajur S',ill pn\ZintHt lltlIllLti dt'eftt la Maj.
Sa. peI1tru a-j ilduce la eUllu~tinţă Uf"t'st e
dl'c!;mlţii şi u prott\::lta IJltpat-rinl illtl~rprl'
r[u'ii ce-o dn guvprnul UlJg<~l' adil'olului dt~S
pr0 dr('ptul ('oru<lll{·i dl'-a dlCnw :;;i reţin!"l
i 11 s('n iei li 1l1i IiLt j' ~I eti \- j'i'h{' rY<1 ::qwei <tlil.
f Iltl'eal!i1 jJl'psi:l \-it·llezCt. pilită :'li .. .\'. F r,
alt' (·ru'ei kgrtturi cu gu\"t:rnul llll-

I)/'I','I,M"',

(run'sr- sunt

Lin()l:uno~cute. tXlllstută

cu

lJ~

...

-<.,,-_

~

•

.\nllelc' opoziţiei jW:ithiste 1·ă.mifn df'ci
cel(> veehi: şedinţe intime şi votări noroi.·
nale. C'l'(J Jintâi yoLare nominală a şi a,\-ur
10(' in şe·dinţ,a Ul' ay,l.
ln ,)!"Ihnţn tie azi g';'l eOIlI,inuat nilstJ'IH:tia prin discuţii în cheshe ck~ ff'g'lllaII )\'11 t. l' a tril dt'IHI' II t l illl n·nli C'<jll crdill.
Cu d('jJul-ilt gl1n'nw.m{~lltal ;j fikut propllllL'l'!'(I c<J aSLlpnl tuturor t:f'n"l'ilUl' s[t st' YOtl'~Y ueudati1, Opo~iţia a I;(>rnt vota.n· pe-II-

lnl fi('<:,\I'(' Cl'rerl~, Discllti~ a tN11It pttllţ, Li
.-;f[tr~itul .';il!dinki fi:'tI"tl SH SI' fi Întrat in OfdilH'i.1

di' zi.
Audienţa

.\1 ill i.... 1. 1'1 ti

('uUHLU

ţ'-t"fu] <;tah1.luj·wujor

J.t.

rlt~buj

la Maj. Sa.
~\ nffCll ~rg

s<",h('mull mI fOfo\t

primiţi

\Ii

ieri

in :l1ldit'Jlţă de f'ătrii 1rfaj, &'1,
III ('t'N:urik j>Olit.i.t'.('
Ul'(·U.'it:J l·t,j

S('

:l'fll·llJă t:~1 Î.ll~IlJ,J.i(''1!l.a

dui ~nfi miJit.al'j au ud'tl~ la ('lluoştill la

\I .. j. Sale det'lnraliile ('ollt.t>lui KhuCll-Ht~('ryar.\·
<'ii în ('a:cul t:ânt:l dedHraţillc
nri.lli..,t.l11Juj-pJ'{',~inu, nu \'(.H· fj T{'WJ(· .. tf'. H ruÎm{Ioi \'o/' fj ll('Toiti .~ă-~i dt~H demi;;;,i.l.
~i 1-i111 eOlllunit"Ht

~allimitat(' eli declamţiill' {:ulltelui K!1uC'!l

.,Reicbspost" despre

audieufă.

pl'i\'jtoare Il' reforrnplp militan' nu \-01' pri.
Ol'g-allul p<ll'tiduJ'I.lÎ ereş.tin-<;()CÎal .,Rcichsp08! '!
mi ui<:iudată aprobarf'l.l CorouIll'i, .. He'Î('h,~· publici! <w-r;pl"I~ aC("',.A..,tii audienţă UMUiituarelt'a.nlllpost" anuJlţfl ehi.} J' cii lllinisLrul·prpşeJinte ' nunt.,:
ullgar \'U fi primit în curînd în audit'nţ.ă
Atât mjlli,~f,.ul de ră,~bui ct"d ,~i. ,~e.fvl sla{ub,ipentru a-şi explic;) atitudim'a din Canwra nwjot" f}/I atf'(/~'1 nftmfiltnect lrfaj, Sale a,mp1'O, ",0'mărilo-r qrare ale de.clo..f'O.ţ.iilo1' m.ill·i,sf /'Itlui- jJ)'e.~~
li p p1l ta ţ ilor.
dintr /II/gOl', Amâ.ndoi a'll daw"al. ;1/ mod ("-<ttl'::-)f> atribuit' 1I1~U'l' illlpOI'L<.mti:l ~i \-iz,itl,j
901-i.c că nu .'0)(' pol idenlifi-<:a cu inler-prcta1-p.a eo,,ruu.'jtenitol"nlui fir' u'on la l1linistl'l1l t'(mntll telui J': hu.('trl-l/ cârn-ar'y;" ('C p,-iee.ş/e ţffu09'/
tit !'/e, ('oroolleiÎn ('/I.f'.sti,il{' l/l ..i.ltl(Ij·(' ,~'i da.că ii/'
tip ră,"ihoi,
f"'-p'Tlan'.(1 (((,(,~I.~t(l 1'(/ li oj.ll'o!Jnlă. ei .'11)// ill'voiti
IlJ ('pl't'llrill' politin' Jiu \-il<lld eirculu 80 d('.m/..~ioll(,Z('.
.J l'j<l Z \'lHILJ l'i dus pl't' ;1 p-ro piCI ta dt<lllisÎp d
fII t('rC'/o-de /;i'l(' infol'liu:r-l.e !:il;' a (irodi. (:/1 Iw'ă
puzilil'dnte.a că nu l'a fi nC'l~oie de demisia ti'.lar
gllYPl1lldui I\I/Ilell,
1

III \TelllPiJ aCl~asta ub.sLl'uqiil tdll1ică

diu Call1l!ra lUlgarrl a !'eîllcppuL Partidul
justhist <l I'eul;lit ,să stDarcă dpl.a pn'şedill
tt'le SaCUl! dt'elar'lti'l ('ti \iJ ,Hlmite votărill'
11OnlÎual(> '1<1 q'reri dl' t:onn'ditl inh'I11cie!.tp
1)1> ll1tt' mut in' dL>cât buala.
~

---

.---_.

+-

--

rară

Vl!rc8.

m.iTQ~lIJ
imbătăt,)1'
î11tr'o lumină de ful~rel'

de liliac mi-arată
Jocul, pe unde de

treÎ-1A.'i.'i de .ani n'am mai fost, Tl"f'!buie să fie Îil
apropiere: şi nwrgân<l intr'acolo. încotro mii cbem3 liliacul {'u mirosul lui. il atlu mesohimbat,
parl'ă

eri

J'aş

1'i

Y:l2illt

l'('fl

şef,: m.ihtari, fii.fW.că fu, Schimb-run au IHJiJit
noi. de.clara.ţii tăcute de contele K huen, pri'Y/ ,('fu--i.
(/ec!.a.ratiile di'TI camera ungară sunt re/'owfe.

doi

*

din

ltnuă dată, SUR 5e

Moştenitorul de tron la ministrul de răsboi.

III f ua t (' ('{'/'eurile poli.t.ice u făeu f 8CU'
."aU e l' iz i f a mo·~ le /1 iim'ului de t /'0'1/ Il l'a1'lrisc Ft'rdina.nd In lIlinisl1'1l1 ("om.un de 70.,..;boÎlI , I 'uffenberg. rizita aceasta I'sie În
illrÎHsă legătură 1'/1

It" h li. r 1/ -II (: d (' r r li 1'l1,
.,;,,'!, pret i'll de că

Cobcuzc.

Ai~i

j(}S o

<'ărul'C',

,. Q

sprijimd

Dr. ROTH KĂlMAN,
MEDIC.

TEMESVÂR-ERZSEBETVĂROS.
Strada Batthyany 2.

(ColţuJ

lJllpii \'t:rjfi{.'arc~ ;>Ulll<U"Ulni şOOinţ'{'i tl'e\'ule.
pll t tu d~pU't.aţi cer oo~\:ediu,
A' encd i ()
(gu,'.) propuu(' ea 1lIt' I'i"i slÎ aco 1'dl' tutlu'or concediul.
Il ve k J (mos prot&ltea.:ttl impotriva OO{..~'tei IJl'oJHHl~ri ilegale şi cere c.aa.<;npra fi{'('ă,r..',i eel'eri
'ii! &c hotărat;eă Îl.I special
Opoziţia Pr<1\'O('~1 o t:list:'uţie veheJlluutil i,Jj eb~
",tie de regula.ment. şi.i oontestă 'PTeşeclirJ'tRolui
dTeptul 6ă pună la "ot pl'·.Jll'u.nerca lui Kenedi.

eza

III di~wti.a a-eCfUSl4 a lurt,t parte şi ko.'!i>dt"islu~

ltw.nd apăra..rea. justhi.ştiloi'.

Pr*mntele declară că PTOPune.r~ e in eonglăsuire cu regulamentul.
.Justhi'Şti.i },au tind pe rind cU\'ân tu!. şi impiedec,ă

punel"ca la wt a propunerii lui Ken~i,
Discuţia. ti decul"'-1I în mijlocll] unui
5oganF>t
permanent,

str. Hun)'adJ')

Consult.tiuni separat pentru

tuberculoşi.

Al1:oiro cu. Tu.berculin.

__

Numai sămilite de a lui Maathner târgme,$e econon&dina.rii, cari să ttiu oo.g~ bine a&UJ)Ta lucrului; şi atunci da.ci adtfeJ de săJnAnţe ar fi mai ieftine,
P{01ltt", că ştim din experientl. că acel.e u-u corespund şi
Dumei pa~ba m Q 8ă fie la 1lt'lD1l.
I

mii

!I

Pl'ilnÎru la reJa('ţÎp rttl ('\fi l1Inniff'sÎ aţiÎ
el!' ÎlllJi"f' şi iÎueurajt:.\f(' P ' l ru poetul P<'itimin·j nl}<l""tn~. (}et,;wi . :1 I Toga. n{ff> Z{l,('('
a,...;i ill:"J~ Îu('.:itLlşat in t("llltlita din Heglw·
tIi·lI. BC'lll<l rl'flill pe ('ea t,rilllisu dr)a Ham;wii 111l1'o"ilH'lli din juddul (iurn.hufIl{Jrului prin 1)r', \il'lI Blftlldu oc'putat şi a ţil
j',l1Iill'" l'ti>lll;llli din Pîrnf~m'a, einj ~Sf'<n';l
Illtl'lHliţi iti ('pn'ul lor de l('ctun'i al cilnJi
p,l:t.J'()Jl (',<;tp d. ()ct;n-l<H1 (iOg-,I, [lU hoifirÎt
s/t-Î trim il;-' rÎ[ldnrilp dp Hwi jos la Sf'ghpdill. ~r'

tHlt'lIr;. nf~SPI1S dt' mult acc<lstă, t.I"-

zi!'!'> a I'lt'IItiHIf'U!ldni lLaţiona] În .... inul

Vi-

r;LllilllPi IHI<J5tr€>

din Arad. Ei

an

Inpi<I lHlt)omdiî,

j,;H ma~

;i1, ( n)ar~a.All

irnifat 11(1np[lral Pf\ !1D1-!'Jri. c·a,ri îşi iHJ .. <L,-.zl.nltarsa·
.';;(lu·lIri/e" lor (I\.us~llth aszt.alt;n·.';<l.,,~~g, 13.1w'h{,s 'j ..";zJ,~It(~~a~;ig' fădmdtl-ll'l .i. (iog<l.
pat rUllul ('!'['('ului l,t!' do ]()(~('.!Fa, (~:ln ÎnsR
lji dnyad,i lllH'i ("lJl:';lt~iiOli VI'()prii 1 nmil[l('sl Î, de ('il,re Tlf' InH'uri'i,rn (it'O~lt-"t fi,' l,llJlt
'T'iJrnuli r'omij,ni din Arad ~IUI .ln111ent.
ut'[l~t'-lI"S(', I'"lrt' po'-'if' fi foarte u' il nţ,â·i, în
\- ieţ.i

III' i

1'1

("olljura.r. dp

!)or'jm
('fI ~j

su

,1!M

'lUa Il I':;tt.i in ~I('e;:;t

,..-w

(.f;j·Ş
n~l l'u·rnÎl11p.1s;di.

lor de

('il ("{'l'('ld

uugunt ro-

h'dul'ţj ,..,ă (~n·a';';·

iHflorf>:1,"wi.i~

Din Buco"ina.
H"ltli~lIij JJi11 .indq'lIJ (; IH·ahllllltJl·nhli Bue.c)- ('U dllN.·/,\: ln.,..,)l.~',;(' ~);.,. llI11rele Itomîl1l d.
lkbl\'iâll (;,:.ga. ~ l'li1'Ui~HfJd li fo,;t
ultimul

v.iua

ro

timp atât. 'K- ,~g'llihrit prjn (l mj,fl,ifi('~q:i1t1w C€.,\rl't'·
t.abilii. +" tf"lllniţH ;jill ~'~h('(li'T1. ~i·j ~!m'(\'>(~ \'J'f'dnil'lIJui hl}Jtiifvr 1~'nt.I'1I id(',dlll ll'ostru ll:lţiouaL Sanlit,j$k .~i '})llkn', '~a .:-!ll :o4I1J~W)J't~, eU u~lIl·.int.ii mi~p
'-lilt' ~t.rJ,ari!:i'WuJlti matrh i.a;l'.
Tot oJ'ritil ni-~r UllP~(~ lll.itna ~le hll~:llrit~ ~i 'fiii(k~k ltl "jilorul 1I0f1t·l'U, viizÎl:nd -eli .~Îl.nwil.t n-aţÎOJLJ liL din Lnil/li1{) fiilol' u·o~tl'i. ('ari, Îl) urIna
urg-i(~i Yl"l'lHur:i.krr ÎII ('.are 'Il(~ {'him~jTll, ~u zăcut lai

la.npwiJ(' maghkr.Î:mmfui OmOrlt'lr de conştiint,l
n.aiionIiJii. ,tU ,,'~ st.îuiI. Ii îl i",bllenit în tlal'ară
lumrnoasă,

I mLrăţi:;;iilll ('U (h'a~j)"tt' Hewiil'ginit:t 1)('_ ItI'avii
t<..vJo~ romÎulj din Or.H!e-:}-Jn3l"('_ 'apii.ratm, YJ"e!l.J.... i

fleinfrit'Q&.\ti

şi

,-;uAetuJnir'OTlJil1H"'<' -

;Ii

J-(' {J.,'.riJll izbÎlTId:1' deplină în lupta i71h'("f'l'ill~ă,

Pl'lltMI R,rmimii ;jin judetul <Tm"ahIlIlHll'ului:

Camerei.

Cosulfapuni: .. m. 8-10, d ... 2-4 ore.
..

ţ

Dr. N ieu lilându. l.lt'lfUll'iL
Şedinţa

Barabăs,

,1

A rad. 2H Februarie'.

nj ...j
/li U\l t (' 1/ il

,

a

Manifestatii, pentru .~
Octlyjan Coal.

.'.:all.

în Huînga ,-,iile, cari

şi tinoreţe în locul aC€>5ta sfânt. iar o mierlă şut'·
!'ă dospre alt-o vremi. ·mai bUJle, O ciIpă tainica
de viaţă Ii~liştită c o feTî<:ire număJ'ginită. Cine
-dintre ·aeei. cari sunt S{']avj i vieţi i sgomo-toa<;e
rJ('Ia oraş o inteleg?
Dar nu bănuiţi ţ'oi. aC'I(li cari -duC€ţi (J vh'l~,ă
sgomotoaBă în or.aţ! Lăsati-n~ numai şi pe noi .să
trăim, cum ne place. im linişte la o cotitură depărtată Il Dl1lli'lrei fnn()a.~ şi Illbailtr('~

('(mtd/li

oru f de i /'0 IZ
u,.,igurat pl' IIlhlisfr'/l1 d" rii.<.:boi tip tot

al'atii printre {'odrii iutuneeaţi (~stelul ~tlb ot'l!l
acum inmurge.';c, indrepta Iln zid sur. caro imprt>jmuieşt;.p o grădinii; pl'imtl"c liJiacul şi iasomi.:l
de acolo, aproa~, se înalţă do.i plopi ~i lin pin
llegru·alb·8uriu-.albRdtr-ll-ve1"de. Adie a primăvară

d('('!araţiil('

Pag.

tăranii

Inla

diD Pârneava.

l:iraJIii rom imi din slrburtliul A.rad
('U

toată

drago,...-;.te.a,

:-\ii t-e

,bU(,lU1 ~l sllt]('f:1I1

",â

t.f'

i'alutii

tj-~'{, \'-t·.iOeli.'a.f2:t

cu

î lI1j"l'f':'Irnă. ~- al l'I()~tl'lt hnrtiTIiifm" r:i! ,] şi
scÎlnte~ n'-~'-Itrlî. f~Ja ::.i wfHldria (·;ul'at.ă a Rf,mrmiJ{)!' ~
n(Ji -

BU<-'1ll'ii-li' bucuria ş.i dt'ţlt..e!Jbn'Ca lloa,sfrli a
tara~lil<.r I'omârri; b1lellrii-tc~ ('llrată şi stl'ă Im~j·
t<>8re ~to('a a huuinării '1l(.fIl"U-e.fo11 ,'are l),;,Îu gratău hlHnfÎ !fi ~1.uI("(l ai ~fărîll1aty.att'l{· lantul1lI

ru]

dU-;'1l1AnJ(.,j,
Te ~h>{fiU1 \:.<1.

.

pe lucl'~t'i1l'Ul d~, d'ÎmÎIl('ată cal'€'
ne \'~t.(1t{' ell\'â,ntul .\ d " văr u 1 Il i ~i al D l' P pt ă tii.
Bu{'ură-l{' ~Jimpreuuă

('il noi, tu mu't' ai <upl'i,n~
lumina t1s:;'t'f.tiirii in toat.e l~$€"le l"Dmîwe!}tL

ln 'nwltde

tăranilor rom:1 rei:,

j

Ioan Panta.

•

.~ ~7't\ .~:

,(i·,~-iH

.. Din Nizza..

I

jlentro frUHl">f'uJ (,x('lllphl de dl"ap'~)st.e de
n(,ilUl. vă trimit !'-aJm:ifl"ÎJ.e ţii recunolftinţ.a :fIrea.

şi

Gr. G. Stavir.

---
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·
Răsunetul

prionniriJor dala OradeaMara 10 Dubrogea.

Indată

ce s'a răspândit ştirea despc(>
POl1lPU it ă. a h:ologilor rom[mi dela Oradea-mare, ~pctjUIwa
Ligei Culturale> dela COl1st<l,nţa. ea,re d() j
ani 8(' g{t-:;cşte sub conducerea Drului Alex.
TrdtlşeS{"ll şi il cărei secn·taf este valorosul
profesor Xic, OrghidaJl. a organizat in ziua
de 8 Fpbruarie c, în sala Teatrului Eforiei
o serată dc proh'stare, eu public pt'l cât de
llum,eros pe ulM de ~dl'et a luat parte la
an'u ,D1aIlifc~taţiun(' naţi{lflttlă,
Dnii prDf, N, Orghidan şi VI'. Al. Trtl[l~escu au ţinut eMe o euctÎntare ad hoc~
D, C. Dimitriu a. declal1lat Cell un densobit
tale.]}! .,Oorun'ului lui Jlol'l'a" de St. O.
[osii şi .,Martirilor" de Y1ăhuţă, iar dşoara
FI. :.\fusea a e[mUlt din piano "Steluţa." şi
altf' cflllte-ce llaţi,onaJe.
tJcrlJceu t iunea ne ma i

Iată în întregime discursurile dlo]' 01'.

ghidan

şi rruJăşescu

pP1'Cle mult, diIl

a

,căror

reSUll1al'n ar

îllsemll[ttat.~a lor:

Discursul dlui prof. N, Orgbidan. .
• IJoaml1f;lor şi

])0/1/ 11 ilaI'>

Din !lbu~iumul de fiecare zi al vieţii IlOa"h'e
moderne atât c1eagitau., ~l drui f'.lab ecou îl vedem in 'miile de \,;,tiri risipite P'j',in ziar{~lc (',)ti~
di<l1w, se ,dospri1nd din când în ('ând unele fapte
eari prj1I semnificaţi.a lor deosebită i.·8 din ~a.
drul Întiimpilhilor obi"nuite, se impun atenţ.iuuei
tuturor, sguduie eonştiiLnţa publh~ă şi trezosc fur.
tune de entuziaBm sau de indignare în pătmrilt
('{'le mai aditnei ale maselor. O ,alstfel <de ştire it
şi atXlia 'lled'pre elimillarca celor 113 teooqi români
din sCJ1li.na.riul 'romano-catolic di.n O,.ddca-mare,
pe motiv c'au îndrăznit să vorbească unul eu alt~ în Limba Îrml:tată de mici ('-Opii la vatra păi
l'lntească. };u este român iubitor de neamul lui
~
y~
1a auzul aco;:;toi şti riI
(~are sa ramana ,nepHsator
(',U toat-e ei! nl1 (>.Se a{'e.astaruei cea dintru fii d~
I'ligur nici cea (Iiu urmii. jignire a celor mai sfint.e
drepturi ale U'lastrp din rpartea duşmanului nostru
-

A

-

~'Cular.

Ţ

Intre noi şi Unguri e un J)j:O<~f.l<! de vea<:uri,
Fiecare 10\'jhuă nOl13 e () nouă pidturiî aruncată
in paharul eel mal'l~ al suferinţe.lnr trecute,!pC care
le rii::;.coleşw pîlllă în fund trezind din nou ama.
rul, ('are a învenin,at ,-jat.a JU()~ilor şi 8trămoşilof
noştri. Iată de ee ori de eâte ori ne vine ve.<:iU~a
uno'r noi lovituri, sufletele noastre 8unt pătrun
se de-un fior de N'voltă şi indurerare ~ atât mai
mare ('u <'ât p(>ntru moment ne {1 <"11 neputinţă de
li contrihui rpN'{>um dorim la S<'himbaroa a('~',Htei
atărj de Ju{'nlri. ?\c mângă:i(\m doar cu niidejdia
că 8{~ "a umplea odată paharul şi <'ii ya w~ni în"f5~it ziua dl·eptăţii.
Vin toate părţile locuit-o de HomÎmi • .s'au tl'imit! ~mne de, adm.iraţie pentru purtarea demnă,
('1.u·agJOusă a ee10r 16 te-ologi r(}!nÎmi pe deoparte,
de prou.stare şi de Înfierare a di"'poziţi<"l atiÎt de
brutalc a alltoritiîţ.ilor t"Colure ungureşti pe de
altă parte. Se.eţia Con.-nunţa a Ligei Culturale.
ţipe. de datoria ei să protostfzc .şi ea împreună.
eu Domniile '''(Jastre înpotrh'a bmt.alităţii ullgu-.
l'eşti şi să trimită bravilor tineri, expresia oolori
mai mItle oontimellte de admil'aţic şi recu:noştintă
pentru ţ.inuta lor vitejească,
1ată cum s'au potreeut fatptcle:
, Unul din puţinelo foloase pe caro le-au avul,
Ho:nânii gr~O-C3!tolici pe urma unirei lor cu bi.,
S€nca RomeI, Q fost şi dreptul de .a~i 'Cl'eşte un'
uUI~ărde p<rooţi. in institutiile catolioo din ţară,
IosIf al II -lea fIxează numă:ruI anual a] tineri..:
lor, eari !'ă fie pl'imiţiill cele 3 seminarii catolco
la 32. Pentru intreţin.eroa aoostor thuNi mitropo:
lia grlX'v-c..<ttolică din Blaj a .ărsat odată pentru:
t,Qtd{'auna o sumă anumită în schimbul cărej,a se~
llli~aril{j c~toli:<: sunt obligate să se ingrijească
do Instrncţ.la ŞI l11zestrarea eu cele llBOOSal'e a ti-.
(terilor încredinţţi lor. Aşa .se explică prezenţa
(,<,lor 16 teologi români în seminariul catolic din
1

----~--

di:recto:r al -6emina:rului,

------
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Wl îuflăcu.rat apostol al imperialismului maghiar,
a luat llu\.suri cSt'cpţ.l0uale împotriva teo1ogil(}r
i'Omîmi, Întrezieâlldu-le d" a mai ,{)rbi rmnuneşte
intre zidtrrile S<'minarului. - o disp<Jziţlo (',<'lre cu
toutl~ rigoarea -"alll'tiunii ei c le.."ne de iniole.'l că
nu era eli putbtă dt) Il fi rt:"spectlltU. &> intllmplă
di unul dintl'{' Humîmi S~ îmbolni1Yeşte, Doi ('0kg-i -- tot rouÎmi - se du{' în infirmerie sa-l
,-iz Ît(,7A'. La ('ăpiHiîml bolnavului, tinerii îşi vor
fi l1itat probabil de severitatea rt'gimului CŞl.Cep
t ioll.a.l şi 3U nH- fi trezit comuni,·iludu-ş.i unul altuia, <-entimentC'le duiv/lSC d(> eari (>I".lU piHrunşi
iu mOIlH'ut11.1 mc'cla, în limba lor mat('rnă. Peda·
gog'ul U14-,'i.lr n'a înţdC>l des:igur momDIltul p..'lihologie şi tot a.;;a d(,· putin la inţeles şi diredDruJ
în faţ,a dmia fură duşi numai dCi.'u.t ti'll<.'rii d(lliq uen li. L rmcază o S<'enă <m adevărat mÎşdit
toare. cÎind la o~e.r.. aliilc aspre ale direetQru1ui
tiinăruJ Bont'a fa{.'C un prut inainte şi cu un gr-st,
ca şi cum i-ar fi of('l-it renm:'llda Îi zi.'lC eu gla.~ hotărît: "De {'ât sil-mi iei ilmba mai bine IpOftim
reH'n'llds_" Imediat furii chemaţi -\,i ceilalţi ele\'i
români intreb.ai·i daeă se solidariz.ea.r.ă sau nu eu
{.'Ul('gii JOI'. La ril.spul1&ul afirmati\' al .a0(,\~t0ra
fură declarati eu tOţii eliminaţi. X u li-sl' permise
811 mi rilmÎmă nl<'i peste n,-,apte Î11 8ominal', ci
~arn turzill fu silit un ca:Jloni{> dela Episcopia
romÎlIlt'fl&.'ă să-i f;('O<ltă lX' poartă 2 CîtUl 2 in huidui(>lil{> foştjlol' lor ('{llegi. In f'uflt,tele amărîte
alt' tincrikT cari S(> furişau posomoriţi djntre ziduril(' ~eoalci lUl.de-i du;;e~e dorul de lumină se
!pctreL't'a 1n",ă U11prOC(\'l de o p1.ztcre cOYHI'şitoare
Însotit de cea mai e.uldu m Îl1lgiii Ne, ('o e dat sufletului omf'n~\ s'o simtă, Era hotărîrea d(> a
înfmnta ariee de·dragul iubirei de neam şi ('Ta
mîll1găicrea cii cu pretul eelei IUai mari jertfe pe
care o pot aduce nişte ele .. i şi-au făcut şi ei daH,ria fată de neamul 10/'.
Interesant t':>te doamt!elor şi dUlll1lilor eU. faptde !l('(',<;iea s'au ~tl'e{'lIt in Oradea-mare, ad{'{'ă
tocUl.ai !l<>,.l<.l ll'llde ("tI două ,~ăptămâ'lli inainte d~
a('('st inl'ident, EpiBCOP111 romîm Vemetriu Hadu
du<,(' o ma.,ă la eare inyita;;c tDaU> pe.rsone1(' inalte
ofi{'ia]o. Alături de prefectul judeţ.ului 'a luat partot' ~i Epi6e~~pul .ung-ur şi probabil şi dired,)rul ,~
min!lruJui pomenit. La a('(\.~t bandlCt ;<;'au ţinut
tnil"turi paei fi,~te. intre al ţii prefectul nu il 'a
sfiit a deelara d poporul ungurese şi ('u cel roIllUnc,'>C trobuic <iă trrualK'ă în cea mai perfectă
armemie, 1'{",~tîllldu-şi r{>!('iproc patrimoniile
Illiţional{'. Jk_'lbră<,ată do haiua ipocriziei cât de
nUIlt'illo'asn ne Ilpa!"{\ afiI'ITllaţ.imlea I3.ceasta repotatII şi în public, alături de cuvintele eXŢlrimate
de diredoml seminaaului in fa,ţa t(.'()]ogiJor 1'0miini: "E o n{>.("U"iintă să ~'o:l'hea:;că eino\"a.. românf"Şte illt~wti1ij.,~roa..;.că!"
Ironia ii<i.{it.eÎ tri-ste- <.>Ol-n~i(j('nţ~ţ>Ulle. în ade.. urata ei hllnină noua tactică de maghiurizare
întrebuinţată de {!i'ti.va timp incoa('e de unelE:' Ct'r('uri lmgurcşti, anUIlle ademenirea în numele pă
<,('i, Dukea, .bindlkătoarea paee, ni\'ăiri nu poate
fi ruai dorită de.~Î1t în A roealul nostru româll(~, ci:mp de crim(,f'Jlă luptă, în ('are fraţii no{'tri "ăd cum an de an îşi Î.ll~roapă câte-o parte
inscmnatiJ din virhltf,a lor de popor. Oligul'hia
maghiară dornică de a-şi înfărt.ui yi.'lUI unei
garii unitare, curat maghiare d(·Ia T~aita pimă
în Carpati, a intdes că \a 15huti mai le,me cu
ramura de ma.;.;Jin în mână şi {~U zÎtmhctul ad{'minitor pe lmz.e. S'au găsit eâţiya printre fratii n()o.
ştri, cari să ereadă În sine.eritate.a noei atitudini
şi să ia dr('fpt hani huni promisiunile lI"n~l1r{'şti.
{'azuri co. ce.l dfla Oradf'{Z lre.bwie să deschidă ofiiii chifLr.şi celor mai nai.ri. Ungurii nu ~'or J2~C'.e
,-IN'al!!! ('u }{nmîlllii. In toate "timPll riIe -oligarhia Ull.L;11~M<-aa-f08t atot atăpânitoare. Revendicările 8o<'iaJe din veac'urile de mai nainte cum
a fo,<;t sîmgeroasa r6vohlţie ţărăneaS<'ă din 1514
,.:;au la sfârş.:itul y{'acului al XVIII-lea revoluţia
lui Hor{'>a, n'a ştirbit nimic .din hegemonia ei. In
,-eacul XIX-]ca cund ideile democratice trezite
pe urma rc"ohrtiei fran{'e.ze am<mÎnţau .să spulbere drcpru.rilt' de ('alltă ale OE'lor câwn'a familii
nobile, c.ari deţin-oau toată puterea g1.atuhlii. poporul maghiar s'a "ăzut deodată intre 2 focuri:
dinastia habsburgjdl, ('arI" nu înteleg'{'a să renunţe
la ,ahsolutism şi popoarele nemaghiare cari trezite la. vjaţă proprie ccreau dTepturi naţ.ionale.
Se dC'Sfiint~ll'ă atunci privilegiile m{'dieva!e. dar
,~ub .aIMrenţa Unlll naţionalism dus piinii la ee]
mai fanatic ş.Jvini-'lm care fu înfiltrat în acele
vremuri de ooevărată primejdie îll intreaga masă

un-

Doamnelor Ş1: Domllilo1'.

Oradea-mare,t\.ctualul

o

..!! 1\ 1 PJ {J 8 A II

..

I Martie IL lO 12

3 poporului u.ngUl'(>S(". oligarhia. maghial'1! con.tînun >'ii ~ a1intt~ in plăcerile atof"puu>rnleiei im·
piltilld in l<X'UI \'(~hil()r iobagi lUlţionllliti1ţăJene
II1a,!{hi.lre. [ati'i dar d în sprijinul drepturilor de
lH'gel!lvnie, pe ('arc le re.da1l1ă elem('!l1tul ungure.s.e pentru ...me, i'l' iuyoadi însil.ş.i puterea tradiţiei, argument.ul i~toric ~tl unei situaţii !priviligiatc {'are datează de H:lleuri. I.a acoastă situaţie, r ngurii nu \'I()r c.N.a uiei eîmd de l}Ună \'00 ori
cilt d{· {'om'inşi \'or fi de ncx'c."itate.a. uuei i·nţele
g('ri eu celelalte naţionalităţi. La ac.east.a se mai
adaugă visuJ lor de a {'reia (> r ngarie unitară
dupll {'C în luptelc eu <,.usa domnitoaro au r0Ufit
~ii eiÎştig(' uni tate.a po}itid (ineorporiLnd A roca1nl1a r ng"nria). Tn urmărirea ace.stui vis care ,s'a
ntlseut in mintjle apriru;1) alt> generaţ('Î dela 1848
şi e.are astazi insu n('leşte .şi indeamnă lafapte intreaga 1l.aţÎune maghiară dela locuitorii '!lsraci
ai satdor pîmă la arist{l{,l'aţia ce mai de sus, s'a
pornit în mod sistematic şi eu o ~tăruinţă ."1'f.'!duică de eeB mai î.na1tă admiraţie acea acţiune
uefastii. <1(. maghiarizare a tuturor elementelor
nf'maghial,{·. ,Aeeastl1 ucţiUlw este Îllf"l'€ţinută cu
t·oate mijloa{>d~ ,'ari ..,tau la indemU-lla statului
~i carc rezu.ltă din ed mai inalt spirit de jertfă
al '1):!l'tÎ{'ularUQr_
111 ."K'l'\-i<'Îul <'i se afla ol'gande administrative,._
jmtiţ.ia, :lrmata, Ş<'ofll'a, toate instit.utiile de stat
~i chiar şi {'ele partioularc. :E atilt d(' adânc săpat în inimile patrioţilor maghiari, visul unei
rngurii UJlitare. îueî'tt rartid1l1 politic care ar declara în Pl1blic eii renuntă In el şi-ar pierde in 24
de ore toţj partizanii. In astfd d.e împrojurări
e let<nc de Înteles Fp{'ntru orişi<.'ine 'Că nu poate
fi v'~'rb!l desprt> Q impă.~!lre .a Romunilor cu Un/!,ul'ii. f)oliticil de oportttni.sm sau de împăcare
inS{'nmează pentJ·u 1{umitni niei mai mult uiei
mai pl1tjn d(·('îtt renunţarea la \-jaţ.a lor natională.
Ad{'diraţii co.ndueiiturii politi-e,i ai fratilor noştri
au înteles aeeasta de mult. O nouii confirmare
a lleeluiaş adevăl' sunt {~lc p€t,re('ute la Orade.
Acţiuneu de maghianzare a inceput odată eu
,
Împăearea Cugurilor cu {'.asa domnitoare, 'aşI!> daI'
~
după ineheierea tralls8etiunci o('aro stă la l)n~
dUHlj,":l1luhli actuaL Fa .. 'a a.,('{':utllat mai .alt\S
illp{)tri\~a ş"oa!t:Jor ~'onf('sionalc. Şi-a ajuns apo·
gt'11 [ in legeu drHC'onică a conte>lui A pponyi, care
a dat ocâIllan~:I'('.a 10dhtril ~eoalei româuQşti, In
1907 existau in lJ ngaria peste 3000 de şcoli priIllare ortodoxo şi Jneeo-<"ato]Î<.'IC. La inceputul anului 1911 mai erau 2439, Ufa dară in timp de 3
ani de zile • .au fo..'<t închiBe numai puţin d(\ 600 de
~'Oli. &mnifie.ati,· pentru modul de aplicare al
si..leost('i legi. precum şi pentru scopul JXl care il
umulreşte e-~to că ţinutucile mai bUlltuite de urgia ei. au fost ac,eloa în <,.are populaţi1l1lea r0'TI13neaH'ă e mai eompa<'tă. Xumai in eomitatul Hunedoarei, ţinut alproape curat românesc, s'au in·
rhÎ,-; 180 ş.eoIi, In locul lor ,~'au clădit în unelt'
părţi Ş<'oli de stat ung-ure,;>-ti, în alte Ipărţi s'a alungat imuţăt,oruJ român din şC0ală sub' moti.- d
Ii(~eaşta nu <'Ore&pundo ('ondiţiilor higieniet' prevăznte de }eg<,. pentruca p€ste -câteva stiptămiini
nllm3.i, (';u un cini"m ll<>maipomenit ,să .se iUHtalew
iu a{'elaş loc.al, învăţătorul ,ung'Ur_ Cele mai multe
('omllne îru3, au ruma,; fără şcoli. E 'Şi aceasta (1
('nUN'plie origÎ11ală ungureaS{'!1: <leC'fit (J şcoală
mÎC'ă, t':11 un înyăţtăor rplăt.it IIlai modNt, mai biutl
nlmlC.

Pe litngă Ş<'-o!i au
stituţiile cnltul"ale cu

rost luate la goană toata in-

oal'a<'t.er 'llatjonal. Nu (1 de
mirare da('Q 111 asemnea împrejurări, în timp de
40 de ani de rr.gim dualist, Românii n'au putut
să-,şi infiinţcw nici o .'lingură irutitlHie culturală
nouă. Pc cel\! care le~au i-nfiinţat în timpul aOOo·
Jutismului între 1848 şi 67 au inooput ale pierdt',
Aeeiaş mână eare cu semnătura ei :încuviinţase
~i garantase altădată funcţicmarea multor -instituţii binefă<,ătoare, e .silită acum la bătrâneţe de
ironia soart.ei .să &emn'CIZC d('('rete de anulare ţii
desfunţJarc. Şi t()tuşÎ poporul românesc din U ngaria continuă a rămiÎ;nea profund dinastie CU
năd('jdia in monarh, dind 8'ar rpu1ea repete cu
_
atitta dreptate cuvintele ]ui Strafford eondamn.a.t
la moarte: .. Nu vă incrooint.aţi în rogi ('ăci nu esto
în ('Î mÎmtuÎrea. , , " -- ---t'
0itadela c-p>a tnai putenljeă a fraţil(}r u0"iltri de
pe.,;;te munţi 's fo.'lt şi ('ste bise:ric..a. Nici ('Ia nu putea rămiine n(>ştirbită. S'au luat di8poz.itii cari
să slăbească legăturile dintre oonducă-torll biseri'Cei şi prooţi, cari în mod .siln.ic, a ajun.s sub control direct al statului. Episeupii şi mitropoliţu

I

i

'1reb\lic~(,

I

'3

l~:~t~.

fi l'f>:f'{omandati dp g"U\'enHll din
fi intări~i dp JIlomll"b. In Sflll"Şlt
~
l ' _-1'

w;ntl"U a rrmb:>a

, I
l
i in uJtim11l tiUlp s(' plătmit"ţlte .ee .m~J ~l(~g atentat la \"i~\a rnd<'})(vYHkntă a b}~:r1~{,l trap.rn no"..I:r1. E yorba .adc'd
<'le înfiint{'l;(' {'îttc o ·Epis;iOPK' ma",biltră 11* liinga eelelart.e ('piseopii lmite
",
rv --1
x ••
t

H.

"i ....l·t"'t..a ..Ol·jt·ntrue. , UJlU

va

~ilYlrf;U Şl ae~a,.,

.R,.
vor
pierde eu desăvârşi<z:.e infl~~ţ:aşi ~u~torit:atea . lOT
-'1 Rumooii yor ]'ămwne-a hPSlţl de cel mal de scu;uă mdrumătol'i ~i avără1.ori ai lor, Arhieroii ş.i
lJl~tim('lQ {'a;rj int-otd(,.H1Ul3 all fost in fruntea
w iş.t'llriJ.o l' nu ti<>na le,
Am ponwnit.. Ooanmelor şi dlol' toate a<~cstea.
i'<e

~.~ două mitroJN'lii diu Sibi"iu şi maj, Î--:-i

"a /'Ou ne dăm ~~ma ind,odată (':it de precară e
,~ifllJlţia fl"'aţil-ol" 'noştri <k~ peste m1Ul1"i. ~u (lstc V'Or~

ha

lupt.a

pe:ntl1.\

,~e ahi'! natm·il. d

dltm'a dl"{'.ptl1ri politice sau

f~ YOl'ba d(' o luptă dei>JX'rată

pentro în»~i ·(\xÎHU'nf;a lor naţională. Ca cctă
icni ai StUtUhli l'omiJn .a di.rui ra ţiunc 00 a fi,
giHleştc o putel'llieii ju..stifieare toemai î.n inter('_'iUl
11(~ (',urc tl"(~buit.· .~ă-I arii te fratilor noştri SUbjll~·aţi. ea fii .ai a{'('lllia~ ne:a.m, ingrijoraţi de "ii:!JI'nl lui. ne Într('băm şi Qeum: Există Vl'C-O solutie in faţa I"ituaţi{·i atât d(' triste in <'arc 5-(' află
fnlţii HOţ-t,ri din Al-.ckal şi linga.ria?
Fireşt{', mimtui'(,H atiu'nii in primul rând dt·
("j. A ve-m s-l)(')'antii {~ă poporul (".a]"(' a dat in tre<'ut.
d~H'.('7.i d{· atitta putere de N':r.i»t("1lţă, nu va putl'~\ fi d{'~fiint~t nj~i in viitor, nici pe cale d{' yiolentă. niei prin cOlupţimH>, ni(~i prin adeIl1eniri
ţi lin.gll~il'i. E (~t UluIt mai putt'mică în ci, drag"08t('a <k- llt"am, Oi· limbă. de pilmimt;ul stri'imDi"e'!(', de 1Dt tr('.('utul plin <1(' suf{~rinţ.i, pentru ea
-~~'Stii dragoste :-ă 1){)3tă fi când\'a înăbt~itii.
Vin potl'ivă ('u <'ilt yor fi mai apăsaţi, eu atât
trlai n1l11t :-{l \',a int ii ri în e,j. conştiint.a romi"tn'·~~';
"ă. ('e (]oya(!ă strliJ.ucită dfJ,orp1"e a(',('astă <'onştiintă
ll(~-all dat tin('l"ii t.eo]c'gi din Orack·u-mart>. Fie ca
l!estul lot" dt> sol i d .a ]" iza r (' l'Îi aibă un r:"i,;u-Jlet \'[It nwj tirg. "ii piitnmdii inimih' fraţilor innăşlllii,~j\i {'ari dt'-un an :;;i mai bine ~, J·;,,,boic,.;.,,
Întl'(,' pi, i"tovindlh~i in a('.(,~l;;tii 11l])tă. toată {'11l'!"~·ia 1'<' ",11'(' ('U ~I!i,t;j folo',; Hl' fi putnt"o intn'bllLnţa

I
,i

lllll\(}tr.i\·a dUţ.mam!lni.
.Hm· d·fi{·ă mÎwtuil'('OI atill-nă În primul !"imd

;!e ei, nu Înse.amnă Cii noi {'"ei <k flK'i n'am put<'11
~i n'um fi datori !Oii nu fa<>em nimie in ajutonll

1.,r.
I'a

~t.atul romÎm ar('. e(·1 mai maJ"(> intere.s pent.ru
ex.i..4<>J1t.a (",(~l<H 3 milioune de Homimi din Un-

ga.ria

să

nu fie 'periel i tatii. Imprcj luări i,-tori{'('

hine ('l.1.n()..,"'!'ute f;'i fatalitatf'a pozitiei g~gTafi{'c a
t:hii 110<L.'-ltre. u('-au ;:ilit ~ă ne alipim politiecşte
1jf' tri.pla alianţli. Două "Ţl('ranţe in d'-'lIn părţi s'au
Ilă.~·ut atunci Noi nă.di"ij.du.iam eă in urma apro·
pierei nOR!'1trc de tl-ipla alianţă. 1: ngurii din l~)
litetc dacă nu di.n datoria faţr~ de aliaţi, \'()l' Îuceta
,·u p<'US{':('uţÎlluile lO1". Ei {iin contnl. f:lI){'rau C'ii
"t~t1l1 !"<nuÎrn <it' (Ira,!.!.'1.d {'inste! {'(~ i-5'0 fă('ut lnl
se ".a mai anwst{'o('u in -e}w.-;tiunea tl"lUlsilvaui'i, şi
astfp! \-01' avt".a mîmă libNiL ~'a realiz.at !'lpcra.nţa

h1'. Şi ast.Azi la stJ'ilditf'!e de l"('\"o1tii şi Îndm,<'rar('
a Rom[LHiloI" {lin l:ngaria, statul rom:ln nu pnat(·
r:1.."vull<!e d.('.6tt ('"lI \"orbelc {'lI cur(' a ră.. <pung Ş<l
!!nna. ('('lor ('m'i ,q'au dus 1(' el SI! "" plîmgă de
~ta.r('a trist:! {'reată Iprin duali~m: .,FleT(· po%um
~N"I j11v~lr{' non:'
1 ~r daeă stat.ul 1"omiw nu poat<> face nimic
În ujutorul rornîmilor de pt"ste munti. l'ămflll(' 11{'t'a~"tă sar('jnă <'11 atât mai muJt R.,",upra S{wietăţ{'i,
:l"wpra pnb!i{"ului marr, a.suprahlhtl'or oamenilor
d(' hinf' din regat. ('ari îşi Încălze.';e s11f1(·t.(·!e la l'azel<.' j.d(·aluln.i. <,;"itl'ii eare mf'ritiî ~i tr~,blli(' ":1 :1"";1111"(' poporul nostru.

/Joallwelor

şi

Pag.5

"TR 1 BON A ....

1 Martie n. 1912

Domnl}or,

~(,-am

a<hmat să n1&Î prDtest:im odată in lIlodnl .,bi<.'inuit împotrÎYa IX".rS(~ţiunîlor unguxcşti.
F timlml «uprpm ~ă tre('cm {I{'la atitu{linea aCCH!<tii ".ntinwntaIă in dDmeni111 fapt.d<>r. Aw'm n
,,'wl{'tak infiinţată de nî,~te oam('ni eutu..<>iai;'ti, ('3

Retay

şi

sn lupte pt'ntm U1l:1t1lt{'u Tw.allllllui. e Lip;~t Cul,
turală, H{, împli:nNl(' :W de ani dela înfiint~H('a
ei !iri ni('i pimi! ih'ltiizi n'arc m{war un 10...'a.l, 1Utde
~ii •~-e adiipo;4easeă. l' n.gurii au 4 SOL-1('tăţi de
lllu .. hinl"lzul'(,. Cea din Alxk·al a eh.dtuit pună
aCl~n 10 miI. (H' eOl'oa,n<.' pentru maghiarizart'a
l"ulllîl'uih 'f.
E hbpl" fil'c.al"t' 1'lintre noi l'i"Î-şi (·heltuia."d
timpul şi lxl'nii (""UTIl îl ajuti'i mintea: să-şi plimbe
\'anitutea Ţ)(~ la ~ is.:~a şi j':tl'],s. sau Sii-\il lst.ovoa-scă n~rvii in joeul'i dt· noroc şi plăceri lasci\"{!, Când e vorba de intt·]"C_.:;{,Je lwa.t.sre ca po-

por. de diwrllJ n'·l';trm 'l'a n~arn, de delIlnitatea
nou:-ltrii prNind{,111 dela fi(·{'.are mai multă ('.ouI
•
..
ştiinţă. Să no prirn(:nim su11<:tctl'1t!, să seu1uram
rlumbul ind~)I{'ntii ~i S:I- JO\"t'dim eii mai e virtu te in noi.
('ând ,;0 \'a facp :!e{'m;tă s{'himbarc, yom ~t1
sii prott.>stilm Într'altfel "i prott'st\11 nO..;.;tru nn ,<;{,
va picl-Je in vi'mt.
Tinr.riIOl' dcI'J OraJ(', ca/'i /I(',ao (re;;il S/)('ranţH unor (impur; ma; hUIII'.

III/

l(' trimitem

f rătf'.~f.

/losll'/I

Scrisori din
Păpuşile.

,Wz!r/-

-

laşi.

Lumea În care ţi-se u1'eşte. -

Crimă

şi pedeapsă.

J lleă douilZC('j de ziJe şi Teatrul noMnl );3(ional îşi închide st:lgiU1H:a de iumii. O .~tagiU!le
frumoa.să~ pIiDă, vio::w, t'.are a mulţămit ţii publicul lfi pc arti:;;ti, care a putut na,?t(.\ un ÎllJdoit bendi('iu - lllilrai .- pe care îl eredcm ('el mai
preţi().>:l ~i materi.tl, pc care il cT('dem util. O stag-iunc În ('.are valorilor noastre ilrtisticB li·s'au
dat ~bi1itatea afinnării c.d~·i mai dep-Iim:,:.
AIătmea de drama mare, e1a.;;ieii, eu S('cnc şi
tablouri grde, eu un ţe",.ut dramatic il1tcns şi pasionut am putut \"cdf'a ('omodia u70ară de ~a.IOll.
\"(\"elă "i fri\"oli"l apropiindu-se putin de -f~lr:<ii, eea
ma.i [x)tri\"ită lX'lltl"U o di,~tr<wii.e treellto31'C. nu
~i pentru ITlnltlllllin'a ,.:.illIinlni ,;uj)(·rior urtisti(',
Fecria ,,;,i-a a\'ut locul ei de ei.llst.c. l'ublil!lll 1) eerea. }\-eria .:aJ"(~ !)rbc:;.te prin d0<. ...)l" ~i \'oroo gol'all-

ilil{){'yeute, 0:11"(' Înciintii oehiul şi În,-;taIă sufletil!,
care te riipe,şte une<:n'i, care te ndil1işte~te totdauna. A fost un lllal'(' billC ('ă s'a ţinut pe a.fiş Jf'
atittea ori ,,1 m:Îl'ii-tc }iărgări te" a dlu i V iet,)!"
Eftimiu .. .De";'i jmtin cam ;l{>(';.)nfoJ"mii l'U tnHlitia
p<Jveştilor ll'>'l,~tre populare, ('.a poate totu,;,i aBcuţ.i
i nteresll'l publ it'td ui eătrii un non izvOl" de inspi.
J'atie poctid.. ciinii lumea 1l{~'er(',et.ată a miturilor
populare.
Pici'a nl(o{ll'lîlă. eUDHldia nllll ii zic 1talit'uii.
a fost cea mai mult. {'.l11t~'ltă. Ca şi poezi.a m(.d"rn:l.
l,i{'.:-a l'ari"ulni al'tual frapează şi plae{': prÎ11 rafi 1111r it·, i!l tere.>,e:l.z.ii pl-in tplmil'a desă vârşitli, ('
~lpl.a\1dată prin teza profund ompnl'a~ii {'('oi formeazA tol.',..;ntul, prin eonf1i('tu] yiol~'nt şi l'ăutat ;11
,.eendor priu('ipale. ltafillăria. E d(' neÎnehipuit
eihii ut('uţi(' se dă dccm'lfhli ;;"'~('nic. 1 n teatrul modern {) fr:ază cIt.> efect e sp<'0ulată a~i pnt{'(l zi<X'
Îll chip b.arbar. Cla"il'ul ar fi plasat-o fiiră mult.ă
pl'('O('upat'e în ori('t, lot'. )fodernul o anunţă 1'11
tlouă-tr('i S(':('I1e Înainte, o in('()njoară eu un fa."'t
1"egal de ;;ituatii al(~', {) :!rompanÎ;lză din pian.
o ro5togo\(·<;,t<.' în tura unui \"al~ Iwbull, ;:Iau o
z"'[u-le violent ?i nea.-:;tel'tat in mijlocul unei t!l,l'{'ri d(> moart{~ . .:\etn 1 înp.u~i se îlH'hol' prin amintirea ('idin non. Pip.~a s'a l'r<.'at pentru d,inM_
Priyiţi, .. Păpuş.ile" lui P. \Vo1ff. .. Prostul"'
lui Fll:1&cL Şi eu toate a~tea pi(\~el(' U('(·,~tf'a plaI'.
?\ atural. ('le nwrîtă {'{~ mai dt!1l1ină awnţic. Ha-finăria ~l't.'nică 111l poate fi UJl defc('t. E o nec('sitate H timplIhli nostru e.are c('rp teatrului o yi:l~ă

mai

rafinată

docât

exÎ,;tă

amănuntit. cle SUltt numai

8enedek

intreprindere industriall de artl bisericească, sculptare de amvoane, altare şi
statui, - aurire şi decorare de biserici.

Budapest, IV., Vaczi-utca 59. (sajat haz).

hl::late.

ue

di,;p~ <1(' frum~ţa r<>lului, d-;~ se simţ('.a a.pr~ave

.de eurăţenia vieţ.ei d'C sat, o I3.di{'I'e uşoară <k vâ.nt
primăvăratie îi tt{<{"t.>a p.:.mtc jX~ dinainte, auwa
i'iunetul elop,)tuhl i de biseril'ă, 1ntmă:ra în gii.nd
1QviruriJe r(·Jwz.i ale tQueei, prind<,.a t<U llrl'ehf'~\
mUg'i'tuJ iniiA\uşi t al Ulwi ,-ite riită{'it(~ df> cireadă.
p"in moIH.:lr{', iar prin S(·miintunen..'<.'ul ~i"ilii, PTi,. i nd I'eflexul beeu l'il')r elcetrice, }XIatc intrniirea
,r('-UJl apus fnllllos (It.· soare_ .. dp ,;oaro câmpelW,'.'.C'.

~tiea F"rmmdă, llt'pu.ata lui de Fcnwy ~i-a
gă~it o inh~rpl"Ctă a.le!lf'tl in ţ:fC>l"&;an;J dnci A~la",
l'ruteanu. ('ea mai ale~\..'>ă I1.rti.>;1u li S('clwi nn.a",tre,

a ştiut en muJtă j$('usintu :-.u tl"(;;ll:ă rida viaţa ('11minte t;fi pCllit{·nţi<>l.tsă a fOlllA'ei cre.s\'util îll fri(~;~
hti DU1Iln<>zeu ~i ·r{\'l1X·ctul Qaul(>nilor, la viaţa lpg"('I'ă, plină <le peri"ppţii şi a'\'t"nturi a.mol'oas(' a
fenu'Pi de salon.
.• Lumea in car{' ţi-,.;c ură~tc~' a !tIi Eli. l'~lil!e
ron d(\'.'i g.eri..,.ă pc la 1821 a euprill.'l ecItl lUni aleS4~
lllonWlltc de frum.-;ete tl\:itralii <.) piesă {~min!l

mcnt.e pt-nrru publicul iutdeetllail, ·p-l'lltru I-luloa'uele 9Cratelol" literare şi Ilrti"tiee. C Il spi rit H.l{~.
ironii de o (,austicitate dll1icio~tiii, o ]t·.g:ltu "ii ele
al'ţulle preei'să. apTOllpc sevCl"ă.
Scrisă la 1H:21, cOl!wdia ltli Pailleron, s'ar pu...
tri,ci de minune şi pcnt.ru t.impurile lwa4rc. :)i
llzi Re mai ga;;('~~ saloaue in care etiehot1L vorbt\lor ~i a ~f,<;tl1rilor inii.bu.l;lC' (',('.1 mai elenH'lntar
,~illlţ d(~ omelli,'. ~i azi un TI'au('het san Toqucvill~· f'lln t ~lrt~'U Lqi p·ell tru di.~ .... uţ iun i ... g"t'ologie(·.
iar hhcl:'ir:II11d de sllbprC'feet ~i azi ."(' \"f'(]p la lo(·.nl I Il i înt r'" atare so{·i{,tat('. Vila ~I Ollllll('H!lU j.t
hătrina f!twesă Jc spirit, intdig<mtă. stilpânită.
cI(· o jndp(>ată ~{tJ]ătoa;.;il, prad.iet·ă, nwn'u în hl'ptă.
eu 13{{"{·t:\t·{'tt ri{hl'Olii a lwpoatt>i sale, a d.)v(l(lit un
talent rleo,;.{·l!it. E curios viit de biu(: ,"c simte dlHt
:?Ilomulcunu in rolul acesta de ducesă.
fl-:-;a stii!lIÎuoşte toate însll.o:il'ile ll'llei ('x,'(']('lth,
"donmne din lumea mare": g+as, ţ.i'llută. t.rup şi
o mnz.i~~alitate Î'n \"o<.~ Hrist{){'ratieă. ~i c)(':h('larii ..
N'IH'larii îi poa'rtă t'U o (~le~a:llţii l!('Oi'pbitii. ~i-i Îll-

el reaptă «prc

Frape,lză

Olll,

privi !H!u'l tOtd(,~1ll1Ul Ţlest~· amin'

sa li I1W h i II a t ii pu ţi Il î!Htin u·.
:\ 11 toenmi pnglt".l:iuua lOllt ';('11 Lll rol u1 !llt
şt iu \',1 r('i ~I i,;;:.,.;, {'u toate (ll'('",tea. ,,;{'C1J!1 df'd a r.aţ,ipi
(k dra~o,.;t{~ diu ,.;{'riia fost admira.bil rec-lat:l.
II-,;a Împrcună cu pllrtnel'1.l1 <.Il ::State Drag-<>Iuir

l1('-a ţinut un adt·y:trat eur" de p,;iholugi{' ... Am).rul fiziologi,' ... umorul p~iilOlogic:_ .. ,.;ubstr~lt ul d~)
{"on-,;-liinta.'-. mai (,~>ln'illg-ăt0aI"€' arglUuen~e d,' tlrag,."te niei că ,,(' P'Xltc in('hivui.
}'e rina IOlH'seu am \";l.Zllt-o jUl'and iarun a0C:l~ta d'l,-"'tul d(~ d~'.S şi, în totJe,:mua ('xl"l'l'ţional de.
ingrijit. D-,.;a mun ..:e~te f"arte mult, c stăpiinilil.
d{' (l \'oi 11 ţii mare: eh· i'igtl'l' (' pMionată pont l"ll
Tf>atru. J>l");!l't~";lll P'!! \'<ll"(' k. fă·('ut de anul tl'l~'
cut E' uimitor.
Cll ('rîti(' ne "'punea ('5. în rvlul amank-i din
Taifun il intrc('ut 11t' interprda d,in Hlwurcşti.
In .. Zi1e \"(';:';.('Ie clapă răsboi" e 'ViDat'. ~'a:;:i plltr~a
spun!' da('ă ,ina Inneseu po.,::.e,dă numai o pprfectă
intnÎţi(' :nti:<tic:"i. p.au dneă d-sa. într'adevăr ~e
Ja:;ă ('artinltii de ('ăldura. rulului reprezentat.

X n tot. fI,~tfd ,,':tr putea SpU1111 de d-ra Anicnt~l
('~rja, D-M ",imt.e. simte ]X>ute prea mult. Da, di~:

şi

în TI.'lllitate.

Iată ,~Păpu~ilc" hli Wolf: un 5ubi('{'t banaL o
femeie eare vre.:! ])ri'n ('oeheti"irie să <'Ît";'lige simpatia bărbatului ei. Persoll<agiÎ'le nu :;unt l't'tn-

diat.('

prin eontra-"tlll (':'It" 1" \"(.1 ... ituaţii pt·in«p ('U m~ti.~1"trie. ~i1lg"1lrtll
Fen1JCY {~al"t~ St.~ prezintă cu t<Htii in ti'miMtea sufletul ui ilău, blilnd, inttlligeTI t~
indT:lgo~tj! de viata lih,'l'ă a fermei. rn till dt.'>SpriTll~ din roman~.'le sau nuyelde. lui lLaupaii.~mt ~
ii lip,;ia flll1l111l păIărÎla largă de pae în cal), Iuloaua in g-ură ~i stl'opit.::.oarea de 11..,ri. ('a ~i eroii
npitr('('ut~l\lî s~riitor france:t e pasionat de ,"iata
de ţara ..ură:~tc ~li\"~Ll:mă;~x:da Parisului, adorii 1>0\;zia liberă a câmpullli.
DI Radu Hemetn-sz.'U, 1111 i.ndrilgo..;t.it ~i d aI
natul"{'i. ne-a dat un de F(;'rneY flublim. Vl~ Sigu1'.

a'::'l<l (' llll

dd0:,t. Oboseşti pub1i('uL ~\rflllat do

pom î r('a n(~l;lpilll it.ii a unei ş(Xf/le eu lminan te,
t:'ătrii ;;f,irşit.

at'ost puhlie

>;('

simw extelluat mora-

li,'(',;,,(', .\m ('ere d';'<Jan·.i l'flrjă mai multii !pre·
"tanţ5. in joc, mai multă stiipfLUi'l'e de sine. Pl1sin-

In atelierul nostru se execută: altare, amvoane, presbi.
terii, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar
la împodobirea bisericilor. - Odăjdii, prapore, potire,
candelabre, sfeşnice, etc. etc. - Altare vechi se auresc
şi se renovează.
Liferează statui sfinte, icoane,
cruci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine.

I

•
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:nea 'Ilf'lnfrîn:,:ltil ne amintC".,t.e a<i,)1e,,('o(mţa, Adol(>~l'ollt.a ~i in joc deei, OI"i cât ,s'ar sinlţ,j cineva
biruit de p'uierea U1lUi oontimi>ut OllrQC:IU'e. explozi~l dc pasiune "Il cuprindt' î~ OIi şi rexemnaren
vnt<doutii, TI\'>El.mruarea di.spreţuitoare fat,li de >lUf(,1'i<Il1ă îll~frşi, a omului de atiHca ori lm'it. Adu] (lS('('Antul În fat4~ hU{~lriei "Il ride pÎlnă la le~in,
in faţa dUl"'l'oi \'U pliin.g!' ro ei1lei rinduri dc 1a('l'i;mi, ~1 nt l.4"ltl '1.,'l l' if!C'ii .. a 'Pli~ngc cu stiipîmi l'f~,
.\l'tii'tttl Ya lle{~ltua tQemai ae\Xlstă nuant.ă, 8eriu
aee,.t.n impro.'iÎi in urma roprezcl1 tiir ii vies{'i
,.CI'Îmil şi perh'apllii" În (".arc d-şoa'N (';il'jă a cx,(~elut şi în e.'lre t,(.{·mai ci-sa şi-a topit prea mult
>,ufletuJ îl] fata dur<'l'(\i.
,....'pil'idoll ('arplI .."
=

Scrisori din

Bucureşti.

o sentinţă. -

Smara şi studentii dela Oradea. Apostolii banalităţei. - Sămănătorii,
Bucureşti, 15

}\·bruarie.

Ctll't..:'a {"ti jlll'aţi şÎ-a ~pw.; eu":mtul în Pl'O{'l"~ul
intentJl de fU BrCicll1N ziaristului C\T0U Iosif
Httbi'n~tein-P(\tn'S<~u pontru ealumnia aduiiÎi În
bl'ol;'llra d(">;[ll'e (,arc a fost vorba ln s('rj50~lrea de
leI' i. lO>iif nu bincstei'll- Pet)"o.'>Gu a fost eondannut
la amnmlă şi <) lU'nă îlH'hisoltrc. Verdictul a~e."ta
<"8t(\ viu eOIl]('ntat în {'Ol"(·.urilc j'lltelcetualilor eyn~i
'fi,in t:1!':1. A f~t.de .~igur o {~aloll1nio şi justiţia
~l-a f:l<'ut d.1.t')!"Ul o:lnll ;;atisfae.ţie ('elui lIeuz:tt
pe ne>dl'ept ('ii al' fi ninrlilt eauza neamului său
l>ledo:lriile ali dOH,dit ('}I împrif'illUţii a.r fi fii~iind
jlurt{' cii'll U110}0 soeintăţ.i ('OnulI<se de ",eli timcll te
llU ltJ<mHli prickIlt\şti faUi de tura si neamul
JI~'l"'ta. Cum i!h~ii ohit·{',tul [ll'(X''«slllui cl'a' ealolUnill,
~_a .tn~eut 1,!~0l' peste rolul ÎlIlpl'i('Înatilul' in su~ic
tatllo onewţiti.
r l~ pr~w0S rI(~ ('a].~nl1l Î(>{·{1.7t ig1a.t este <'cnl Il u
t,()('m~l obl;:,-nuit aÎ(~i. )oJaj ales fiind vorba de ~la
l{.Hlllua pl'lll pr~ă, Felul curios cum se inţ.elege
] I bOl,tat{'a jJl'(\'>Cl, fa(~e ea arl'r-;iapc totdcmma Ilr.)('{\se\{J fh' al'est fcl 6ii I:!l' ,~fltl'ş<'aseă eu aehit~ll'ea
.jl{'uy.a.tuilli. A<'u,m (':ltm'a zile labia !,'a jud(,."Cat PI'O~'>;ul lUt{~,lltat d~~ 'Cll A. r. Cuza. Calomnia pentru
'(~al'e Cllll'IlC'l~tul ~~a\"a!lt {'~wma..<;e In fllţ.a justiţiei
pe a?n~!"":l.~!1 Slll, ('l'a {,'YHlcntiL Cu toate ~H'esu~a

Y?~dl(~tul JUl'llţ.i]or li fost altul. Foarte fiJ'L'';c.
~'Ilnd "orl:<l <de apăl'HI'{"1l cLnstei lumi irrnltat, profc'sor roman, eak,mIl i.atorii se {whitiL Ve Indată
<:e l~~t~: V(jl'[H de (}a/lH~lli .~tl'iîilli de sânge!€ Ho,stl'lI,
.Juraţu Sl~llt ]a illlllţ.inwa -datoriei ]01<' Ca la 1I0i
Jil nlIllelll, (:-;t(~ o YOl'hiî ·elcx repetat~I,

Aici ar fi If)(~ul să 'rorbim d('sprc wrul (,'U ca:re
indivizi :le grăbeI;c .gă b,malizcw cele mai
frrunoaso gesturi. cele m1l1 inălţ.il.toa.re cu'vinte,
~le mai luruinua.."\C sceno. ~un1 ill!Ji\'izi, <mri par-

udatii părţ,ile hti ullloristic(\ tot astfel ~i de dat.a
aee~ta, mTi.reţia prot<'Stului S. fo.~t arelmată prin
strulut'lto8l'Cle v{,l"suri ale poehdui, (>'urea făcut
o impresie aoŞa de adâ.rwii usuŢlra ll1lci scriitoar{'
dela llOi, Aeest(\a sunt wtt'surile Slllurei, ('~lTi nu
puteau 1ipsi.Lc trans(,J'i~m aie.i:

Când s'o 'nfuria ])QPonll,
Vai de {'.oI ee'l agupr~te;
Că{'.i eu vârf el tutwrora
A plăti nu ,<;e sfioşte.
Când vă Toţ.iŢlrimi răsplata,
Ce ,erM <,urînd o să \'i('
.
In zadar veţi cere mila
Dela leii in mimie!. ..

0, bl~avj tiueri, cu ce'ţi ~i grositînaintca dllfll]le.z.eului neamurilor ode .aţi fost' meniţ.i să ii-s;e

~ldr:scze a('~"te f;trof{~! Ele vă 'Vor aKiuoe poate
ammtoe ~a:a :-ă 001 mai frumos gest al tinoreţ.ni·
'VoastlN:' lllcalzlt d{\ r1l"a.g'G.'ltoo de ll(>fim a fost UI'mat, de sunetul stridont al aeest-ei h.arfe, Si nn"te
.
•
L,'
" ,t'''- ,
\'1eţl zumm, regretam:! că scn iniitalea u{1.ului DO~tru a f(),~t tlmbrÎtă de OOroana asta.
>/<

Interventia de pace a puterilO1'. - Turcia mud
Chestiunea Cretei. - Capturarea unui
vapor englez.

'Că in mod conştient. \'jn să rupă "ăhll de poezie
ce împodobeşte anumite luC'puri şi pofte. Prin
felul cum le ·ve(hmu, prin cuvintele cu cari le ex-

pacea. -

Bombarom'C'a Bcil'uthullliaavut de efoct illtCl'Hnqiu putcrLJor în favmll'oa păeii, Mini'it.J"lIl
:rl!. f>Xkl'nf> rus SU.'lOJlOW U in~~epllt tl'utativclf> la
ind<'lnnul Fru:lltci. Af~lfă de memhrii triplci-ent{'nte, \'(11" lua parte la ac('.,;t(' trlltative şi Germania şi AlIstro-lingal'ill, ca roprezentanţiai tripkiali-anţ(>. j'll treugă U<'t.1une,a '])U tprilor esw de a {'xe!'('ita ,(} vr(',,,,il11l(~ aSlI'pl'll T UJ'ci oi , ea aooa.sta ~
r{'C'uTlCHI,wă ~lJ1('xa]'{'a TripoJitauiC'i la ltulill. ('f'~
1elalt,e conditji de pnec se creoe .atâ.t la Roma {'tit
şi în c{'relt! rf'pr('7,entll1l \i)ol' Pllte61or, că nu V(lr
întimpina ni,('i o difj.{'ultlltt',
"Trilmnn" ~Jjn Roma anunti'i, {,il apl'OmJ)C toti
HmOa-"'l!iJurii marilor pu.t.«ri }aCk'llstunti:nor.o1 alt
prO!Jll" 1 \)rtii 81L În{'heie pae{l, " illatin" din Pa:ri",
"'11~ti:n(', ('~1 pa{'ţ'a {'.",t<1ubwlllt lH'{'csară şi llll lYOa.te
fi am:matu {li11 ("~mZ!l {'omplicaţ:ijlor in i1L.~ula
('r,ehl, cari "in si'i jlwl1I'('e şi mai JIIult!iituaţi'<L
TUI'<'iei.
A>;uj}/'!l începutului trut'<ltjvelor de plleC primim urlrl:{t,narel(l .informatii telegrafice:
()OllshllltiJlopol. 29 FobJ'ua.rie.- TUl'eia nn
yoioşt(> eu 11 i<>i un (,lI Îp "ii ineh{li(' jlIH'e, d-aeu i-1'e
pllne (,(lql(liţia. ,~ii l'{'t~ufll>a:'w:î ant'xaroa Tl'ipolitaniei_ :'\ j('i Poarta -51 nici g-m'cl'Intl otoman nn
1'1mt di"PIIŞi .să ('t'<.lC7A,' :a.~upra 'a('mtei ehe$tnni..
T11reia t:~te (lispu"ă ~ă di8cutcasnprH conditiil<H'
d{' 1;)[(',{' numai utnnri, {'î~nd It~'lli~1 ar rm'oca d.oeretal'{,:l anexilmpi.
Roma, 29 Februal'ie. - X llm:lrul de ieri ~tl
"Tribunei" H:tluJ1ţii. ('ii intre lnttel-i.lc europene a
Î1H'('PUt ull!';('himb de nxleri în {~h{l;'ltia 'pa'cii
tUl'Nj-it.:tli('llC hlÎmdu-sc 00 l'llză bineinteles 811\'er:mitatea Italiei aSl:[~ra Tripoli"ullli
Pari8. 2(l Fcbl'uari<,.- "Le j<'ig;u'o" de a,st,ăzi
spune. eă într'adevăr contra<>t.ul Î'Iwheiîlt î'ntn~

plică, prin fruzele t~,U cari eantil n{1 00 ptmă :n
C\'i1:lt."llţ,ă Î'Il primul rilld pe diin~'ii, par'că nu nf1lI11res\! ulweva decât ,,,ii al'Uuee ambra banalităt ii
peste toate lu~~ruril(~. l)(lr-"l)I~l1ele ~i faptele despre
eare yorl)('$('. Lu atitudin{>a demnă a 8tudmlţilor
dela Orad<.> \'il1<' ,slllara ell \'crsurilc (~i. Muj zilele
tre~ut~ u:n CUllOSCUt \'~în{ttor de icftillii PQţHll,ari
tatc, cllut.tnd -"il :î{~ relen.'w pc el sl1b scutul numelui ti clui muri poeti .ti noştri, eu u ntlvpidă lip,;ă
<le bun ~ill1{ înşira OA'cric de llib.butii. Era vorba
de 111 timele CÎwtDC'{\ ulc dasieu hli Iosif, Poetul le-a
eetit într'un {wrc de pl'iNe'ni litf'Tllri. Câ:nt(~ile
:Ul t'ii.eut să liierinwze pe eei ele f'ltii, oari ,În telegoau puterea fl'umS{'1ci lor, O fi fo,t de si~ur <l
$\~cllă plină {le o IHx"pusa lumi'I1ă 'Şi poezie, l'oatR
fi oeva mai mi;;,eiltor deei't.t gla'~1I1 sincer aJ unw
JlIa)'c poet, {X'tind.în fata unui pu h!i,> {'e'1111ţ,('leg'ca
,<;trofcle rupt ..' din trt'mll!'lar{'~l. ~Idilncului din sufletul său < Nu, Dar al 'an'ti 'nici o kamă vro-un
gllJa1' se ni găsi eat-e >;:1 hll.llaliz,czc aoeastă duioasii s.ennlL Şi s'a :giinit ln ll{'rsOa1M domnului
eare fu('c pe orjgillnl ul, "orbi nd d'O.~pr{' .. , ştreang.
Ştiţi cum i1lt,it.ul{~azll d. Loyi'll{~'K"l artioolul În
C'!ll'e vOl'be''ile df'~pr(' :l<~iWtii seenii ~ - Ştreangul!
O. hUtll.1 l·tI\'ii.Tl\~i ce departe ('st{' pa "Jo aHcmcnea
oameni!

Şi pcA~te to~tc ballulititţ.ile, pe~t{· tot zom] de
ase pmw îll c\' idOL (ii al 111101' ou.menl cari fac ~ă
h'igiB îll jUI''llllol', 8e riJicil !Işa <le !\lIS munca 1;10destă şi l'Odlli{'H a eel'euribr de 1r<Ctură 1'ăspânditc
Pl'in turn jl1treagă, Zil:nie Î'nt,ilnf'l;\ti în ziare acurte notiţe, (>~1ri le fac să'ţi {lai &eallla -de jortfde
pc ('ari le fac (':oi grupaţi În jurul a{'{)l<lr ooreuri
pentru ridicarea uiyclului cultuI'al al poporului,
Xunt îlH'ăţătol'i fltrăd\· pret.enţii, preoţi tineri
OUl fa(' binele nu do drllg-ttl aplauzdor, nici al
ieftillci popularit.ăţi, nici nlrind Y)'p-o reoornpmlsă sau (kl'Ol'lIti{·, t 'i'] fae (k dragul de a :rupe întiUJlcl"c<'ul ('C ;1('j'rH're pali! ii Il! 11] I'f,~1lI t, pc {~IJl'e se
nbatc ltll sufkt blm şi g('nero~ şi nwre:SufJetul
pop,ol'ului ll(J...,t,l'U, 1;i, \'ll7.iiJlod tl'a.gel'cade injmă,
o caldr. l\uil de luminii te îllC'iilze;ttc, Cât de sus
suut aceşti sămălIMol'i cari 111l a,şt(~ptă roada
peclltru ei, fată de găHigioşii cari vor să secere
llemurire din piimlÎntul su.mănat eubana.lităţi.

Fr~t1lţn şi halii:l~~ltmnpăr,~re..a ~o:-.i~~,~

k'res.elor ]01' marltllne

Vl,!.:''':!l'",

Fr:mta îşi Yfi <i-a tot <:oncul'su] la Încheierea
ph'eii .şi "Il ad(,),~l la t.oate cundi tiile puse de puteJ'ile' p:ll'lJ:lIlH'ntare,
Alarmări în ju~l 8eiruthului.

PO}lll.latia .J('la ţară la primit cu multă revolt;l
n'1'Itca bomhar'd.lrii portului Beil"uth, In toot.o
păr\iJe f;C <,!'Oei<>, ('ii Italienii yoi{'.»e ~ă debal'ce în
port. J)(l a<'{'{'a g'MIPllJ'Î mari {le mOh<lIll{'(!ani <lU
ipl{'(':lt ~pt'e BcÎt'IIth, pentru a sări in ajntoru.l fraţilor 101'.

]}prmtaţii .i'll'lcni, din lk,intth, Aleppo, ]):1masoC si Icru~11im au ccrutg-uvernuluj tlu'(>csc ~iî
ia ('el~' /lIHl gr~tl:rn:i('.(l m:l.'!uriptmtrn expuhan':ţ
Italienilor din proyi1H~iile siricne, peutl'U ~'ii ('1
nu mai pot garanta de viaţa lor,

Ajticolul "CCl'e;~l dlui O. Goga să se
explice" pubtieat În uruI i!9 al "Româ.nului" euprilldpâ lin atH('; jmpotriva dll1i O.
(~. rriJslrlwHlu, pC! lJl'Jna căruia d. rl'ăsIăua
nu n trimls clJlIi Y (l,.,ile Uoldiş martori. 1nci(kntul uc(>:;tns'u h'rminat acum, în modnl indi('at cip rîndurile pl' ('ari ln-mn pri-

Rezistenţa

Turcilor.

(}anslanti.nopol, 29 Februarie. - Noile veşti
de 1W {'uml;1ltl de riisboi SllJUt favorabile puten·j
tUN'csti do rezi~tcntii, Un Î1ll.putern1cit 1111 cornit\'tuhti 'IÎl1il/'-tul'c j'napoiat de pe -eÎmlpul de riis.bo)i
Bpllne ('11 în CirC'Uaika trupelo hU'CO-iI11'abe -su:nt
avrnvizi<Jlwte ,<,u material de ră,'\hoi pe cel f!yuţin
d"i uni de zile,

le pllblidul1 aici:

Declaratie.
Soi. sullscrişii martori Întl'llltiţi in ura af ar:crli de {)11 O(l re! i I'i{(' ln t re dO'rnnii:
Octarian C. Tăj,dăllOJln şi J'asile Gol<li.ş pe
urma artirolullli"Ccrcm dlui O. Goga. să
se explice". apărut in ziarul "Românul"
111', 20, ('onstatăm, 17/ femei'lIi codului de
ol/oore, că articolul din rl!('stinne nu este
Îndl'cplat Împntl'lt'o oJloarri private a dlui

ni

cu 1'I11'eia,

IncidentulO. C. TasI3uanu-Y.:Galdlş.

şi

l'~h' .~I ~!"t:1Z1

Exi"'kn(H a\~f',.:t1Ii "OIl!I':wt in~;i Ull (> impiedeeă
(P(' Fran\:t I ,!('-JI st~1 in legtltm'i (le priotenie şi

Core~pondent.

mit
Când se dt'ştoaptil~ romi'mal
E.M 10111 în mâ11ie:
Tl.t~ dU~lllani ee iOe -alege
C fie nea atun{~i !Să ~;tj.c L

lisboiul italo-farc.

anumiţi

*

Soart{'<l tf'OlogilOJ' ~d.aţ"i lI.fară del:a S(~miJllirul
il.in <?l':uica-mare IH'.>/,eupă in chip firC'St; pre.'!a
ŞI ?pl'llla pl~bl ieii dicn H1ymân ia, Ziarele publidl
4ll'b(',()lc clogl"oM"e la a(ha<>a bl'avil()r studo1lţi C'x11'i
au şti ut să'şi al't'l'e ('U auîta ca"al(,\real!C~l :demn iUIte droptul l.imbei lor. E o frumoasă maniiestrure
~l solidJritătii naţ.i<ma)e, caro nu l)()lltc d~ât să
ne bueure. ('UIn insă O'ri('cact măreţ. îşi are CZIt.c

1 Martie n, 1912

Prinderea unui vapor englez.

lii

Roma, 29 Februarie. - In apropiere de e.ar.nÎ'a \'apoarele de r~1sboi italiene .a<u prins va.';ul
M1~1(~?~ "Hes.ervo", 0000 dueoa material de (,O'ntr~lbaru!ii Ţ)(,Jlţl"U trupele t'llrooşti.
VapoJ"Ul mlgl~ 'a fost sechestrat ,şi dus în
p'?l'bJJ ('atania,,_~____________
f

Demonstratii impotriva unui deputat.

(). C. 7'(ls/(I71:(w11, ci 1mpot1'ica activităţii
R(wIUt_ 29 Februarie, ~ Sludenţi.moa univarlui pu bf ire, ,111'1 de codul 11 li ndtnite satistac-' Ritad a J'ă-cut azi noapte o demonstraţie ootilii

tie· ca cal('r('Q,';ră

prin

l/l'TlUJ1'('

eonsideTăm

i ncid ('11 tu} in chis;

A ra<i, la BR F eOrl101'ic HJ1 2.
Martorii d-Iui V.

Goldiş:

Petru Popoviciu
Of. lastin Mal'şieu.

Martorii d..,lui 0_ C.

impotriva deputatului, pricipele ScrtnOOlcta, eal't'
s'a <1(~'larat ea dtlşman al ră::.ooiuJui. St,udentilnc~
li ('emf, (',a pri,neipele să--ş.i depună mandatul.
Turburările

raslăuaml::

Ioan MoidoTaIL
Eugen Goga.

Pnris. 29 l<oorual'ie. a;nunţă, cii

ruî.t('N.'!,3 de

de.

Le Matim" 00 azi'

;p~a.:re·'Iltl1.hotănt. t1:i răsboi, în·apele f'ret.e'i,'pentru

puterile
l~se

În ~ta.

\

••TR IB UN A-

1 Martie n. 1012
intcrl"cni Î11 turburări]€', cE' iau proporţii tot
mari iI',(' al'.{'-lL.;Ui insul ti , ~1inistr1tl pre~']f'dinte
l'oin~.arr{ ,li C''{·l'u-t ,şi Ru"iei ~U tnmitii ajutor in

.i

mai

'l. :l'Cta.
T1U·hurii rup al'~te ale neliniştitci pOp'uJaţji
~l'('.t'('7ti din Creta .<;(~ ~Pll:n.e. cii' ar fi preludiul unei
"1l),u·j de::;lii.nţ1ul'Î in Babmi.

!
!

o ches tie l~ personală.

--

Arad. :3H Feb rtKl.r It'.

.\fii văd ~ilit. uri dttă orOR.I'C am pentru ne. ;o;(ill·.-;itde eho."ltii J)(lrsO'na.le, {!li {~r,i am f'.:kit nevoit
in ;rcme.a <lin urmii să Ţlli~~ti,'le"\(~ lumeu! SI1 mai in·
voe indulgenţa cetikll'i lor p·cn tru una pc l..I<tre t)'Ctmie ~i'i. o liimllrcs~ in publieitate.
S'a arune~lt a.·mpl'a mo.a ntiita noroi, incat
<.Ip a~ fi ati:lt de mie, pI'('eum vrea.u adversar-ii m~i
"il mă f!leii, ar fi trebui t "ă mă înoc în eL
Cetitorii îşi vor lI{.[lll',c amillte dintr'o vreme
"Homâllul" îmi în."". . ţia numele consocvent cu part ieula de "J)r." .doşi .ştiau că aeerrsta .nu m i",..c en-v:Îne. ~oeot(Ja,Jll <'ă am dt' a fllec cu ne·una din
il'._,niile dq~lnt .. te a.le ,,l{()ffilUlullli", cu \'I'C-o batj(){~lră, cii eu. biet de mine, \'ezi Doamnc, ni'.~i
ilIă(~ar "doetoI'"

nu,"",

Ln tll-mii am ,1,i1at eă. JIU C nici glumă. uiei iro·
nie. c ceva intl'li~lmt de tot: o aeuzii de f(!lul aooi>t·a
in to.'1hl fOl'lml l~t adresa 'lUOU. D. Oneu .imi !-IPUW.
"""ii ii poT1H'niHO ceva .a:-;tiiYHrU d. Dr. losjf Blaga
in Tuşnad, că cu prin HmnÎl.'ll.ia. m'a,~ fi infi'tti,;,>at
~l{' dor'MI', A('{)st ItH:ru mi'l eonfi !'mase ~i colegul

meu Ghe(}r~'lH' ~toi(,ll ş.i Întrcbilnd şi pe alţii a
trdmit ",ii mă conving, cii o malt.imc do <J.uIHmi
."(, fa(~ priJltoute piil'ti.J.e Ol>,(ml <"ec.~tci Vt\7tÎ r.alom.
r1IOUl"o(1 •

.M'am adresnt illledi<lt «Ilui J h. Iosif BLlga~
profeser iri lha,;,O\' ~i am isbutit. pn>CUlJ1 ;.;(' \'U
vedBa din ;;;el·i,-·urilf' d(, !Hai la v:de. U nll:! rt\-i-l..'
I1ăscocinO;:l, (>an' put!' ti fi pornit dintr'" neinţ,("
'pp:('r", plil1:1 ia lll'!n<! t,j, I'ul.lie ,""'I"i,"t>rih· ('dl'i .'~:
! 01 i "ii d\'b ;-li ll{' t.,)t.
nra~ov,

19 FcbnwI'ie 191:3.

StimatI( ])omnu!p BoclI.

A.m [)l·jmit pl·{,tllita d-v ..~{,l'isO!lre ,di ll 1'; Fc1.11'u.arie R, (~. şi îmi iau \'oi(: Il Vă ră;.:pu:ndc urm<ÎJ(!.::.Ll'ol-c.
}'l1a.tele IH('\l Silll. Bbgu, t'ul"TnaoÎ"t in Tur<
mI-Severin, mi·a pon~.~tit !'lI "a fost d, ilr-. Bocu"
..ve. acolo, {',Il '1'IlFJ'rZt'111,ant :J.l "Trihunei". El a!;>a
\' ii ştiu. j/ i-a ,.,pt1.(~ apoi, cii d.yoa:-;tră vă-aţi fi re·
~'()fJ1>:l,ndat 1 ))'. H,)ou, eun.d, J<., adv. Atunei am re·
fJ.ec.t,at eu ~i '111 (J Ji.>;f'lIţj{· eu d. (hICl!, ci'i rau fal',f.'
d. Jk'1.'u, Ast..a (' ('.hG.. ti-c insă de vre-o etlti:va ani.
llU ,de a,.,tiivarii. 1/ i ...':\(~ pare {'ii era îndată după
,ni.-;;t... aleg-eri, la (~.l.I·i eraţi ·candidat.
\!\ u'mi mai uduc hine aminte dacă fratde meu
Îmi l'lpU~, eii cr'J. şi el însu?i de f<ltii, -când V ii-aţi
n~{X)malldllt, ori ,~punL'ia U1U11ari de 8everin, dar
mi-se pare t'ă zi{~eJ., cit ,~i immş, era de fuţă,
l

Or, Iosif Blaga.
. ] n 1Ll"Ill.a a.l.'f6t{~i ~'l'jsori m'am ~resat dlui
...'-!·impf>1I. Hl<lfja. ftrmaej . . t in T.-&vcri.n, frat-ele
-rltui profesor Blaga :;li pril't.an al nH~U, c.are mj·a
)'ll;.;pllTt~

următoare]!':

Tl/iflll-SevcrÎn. 11!~4 Fuhruari:e ]912.
})ra.gă 8('1'('.,.,

.

Am primit. fl<'ri.soaroa ta ~a carP mă gl'nbes(' aţi
.rii:qnrnde ehi'llr -cu. întoaN'erea cu r-iel''I.llui.
A clli păcate ispăşeşti tu, de se ţin toate lanţ
dE' c.apul t.ău ~
, Să. rC'\'in lu obiC(:-t. Sunt şas.e uni, de CU.l1d s'a
"{lat o sCI<bare La Crovutfua.tului, pc yak."a lla.hnei
(Verciorova) dind făeurăm noi Cu11J....ştinţă pentru
'Prima dată. "!\ u ştiu d'il.(~il'ţi am in t('lŞti , că eram
I~ll nll.şul meu Vr ..Mo1"ari1.1, eram "Îneii flăcău, când
wmiseşi cu Tiberio Axon:tc şi erai prezentat.
Dupii "re-o două săp.tămiini, dela serbare..
j'am &cl'i~ fratelui .meu, î'l.lt.r'altcle şi de eJlQStia
. .a..<rt,a ~ă a,m făcut C1lI1oştintii <m un <bărbat bine intru toate cu Seyor Bocu, fo..,>t. oa:n.didat d'O deput.at,
1~ăci după cât imi Ilduc ami.nti\ aşa par'di spunea
f..i Ti-baric AXffil1e,
Aceasta am mărtUJ'i~it.-o 111 ser.is fMtehti meu
Iosif. Să mai f.ivorbit ulterior d('o tine, n~~m
vorbit.
. După atâţiu a.ni îTh..~l şi în frilmânt.lirile w.'iea
'~~.'lt "T ri:buna ",eine ştie l'um şi -o fi adus el aminte

PaS! 7

şi cred cii nu cu răuba.te a coniundat cam:didat de
doputat, cu eannidat de 1)1', ,in drept,
('·U

d ragoott'

S. Blaga.
M'am adresat in acceaş vreme şi difl-tin"ulni
meu amic tl. Tiberi c Axente. <advocat, fost deputat,
nepot .. J marelui Axunte OOO1"U, care m'a prewutat pe mine întâiaoară în soc1.ctatea din &we·
TlD. Dân"ul îmi !jl~rje:
TU1'1lu-SeverÎII. 1:3 Ft'bruaric 1915.
}1I.bile SCl"cre,
in urma f.Cri80rii ble, ·am diutat să am <) Iâmm·jl'e f..,'U farmae<istul Blaga. Eri l-am văzut şi
i·am spu!-\ epIe Î11tu.mplrate. ~f i-a doclara~ că ~~i~i
od.atii nu te-ai prezentat 1ai {~a l)o('tor In ştU'D. ~
f'aU a:1teeva că aeum şase ani când noi amu.nd,).Î
cu })o(,eaJllL ne-<lJll dus la pet rooeroa dela \' e.rciorova, pentru prima oară te-a {~U11(A..cUt prin mine.
Xici odată îm;ii tu nu ţi-ai dat titlul de doc"t.<:lr.
El i-a "cri~ lui fratc...s:l:u că ~'a Întâlnit cu un fQst

eandidat de deputa.t 11X'U şi eă frate-.său a con-

fun.lat.

Vezi dar {'ii şi el neagă. eii a.r fi sursa ziseL,r
pl'ofe-"<Jl'ului Blaga din Bral7'H'.
Tu pe aici nu Illlmai {'ii nu tp-ai pl'czenba.t ea
doetfJr, dar 1'o';'ea1 de câte ori -eu îţi aduceam vreun lI]{'rit , pe.llt.l·u mod nI {'um este rodactată ."Tri,.
buna". Pe ai{'i tottlc.aunaa.m fost împl'PUllii ŞI nlCl<-dală nu ai Yurbit deeât de meritele altora în
condu{'.erca luptei de di!lc-olo.
Eu te oblig ."ii a..~ig-\lri pe toată lllmeu, că nici.
odată alei în N'y.prÎn n11 ti-ai dat titluri. pe cari
nu le-ai 8YUt şi d1Î~lr dacii li-ai fi anlt, JumNl Cll
care ai {'ollypt1it l"rll prea !'\Cr iOll..'lii , ŢI,mtnl OiI tu
O'U o niitl{'(~ti (~1 un titlu de dOC't,}·rîn drept.
~till însă eă ai hi..-.:..at CP~'l lIlai frumoasă i.mpl'P~ie lX'-~t(' t-)t locul.
1 }ragii ~'H'r{', ,,{;·el ('iJ toate ~ "parg' de eap1l1
tiin, imi pun' îTl,~{; binc că tonh\ elite ţi-,~(' artllH'iÎ,
nu'ţj -"'parţ;t'

nici 1l.H8 (·.apul.
{)u{'ll ei într'o Inptii aş-1 de m:u'f', umhlă ('Il

flc:.]('uri de ~1"H'a. atunci vai de noi.
l'Dtr'o zi din anii tl'{\Cuti, po duri mă iÎnhll'
ee-am -d-ela <cxpoZ'Ît-in din Ribiiu. am da.t lX' la Bra·
şov ~ă vi'id pe unchiul S(>Hlrlt1, pe care Homânii
I·au I:'i,;at ",ii mom'i'i în spitaL
lntr'-al-tclc mi-a SPU3 că rău îi plIrp, ('ii n'avem oanwni, e.ari sit pont.:. ridiea ;<\1" nivelul f:li
domnitat.ea lupt·dor nO!lf"tre llatÎ(}lllilf'.
Am J}l·;A;(',-;rat.~ bine lnţe!(\'), dând n-i Îllaintl'
multe nume.
- ~{'poat.e Tiberie -- rui-a SPUil biltrînuL --"('ngllrii gc {'uminţc..--c !;Ii Homîmii proM.(.'{·w.

Al tiiu
Tiberie.

*

JnC'r)(ku:l. tL.al{' "('117.,,1(' mele, cetit.orlllul ....

Sever Socu.

INFOR~1ATII.
A R A O. 29 februarie n. 1912
Ana VoiJeanu.
Pentl'll un iubitor de artă CU1'1;ltă. Inl'e-a uUlli
tahmt real şi d i~('~p] innt în sărăeăcioa"-a nOaHttă
\'iaţă al'tistieă, trebuie să fie asemenea apariţiei
N.'g'en()]'l;l toaTe a U'llUi colţ de ianbă vorde in faţa
eăIătorulu:i prin pustÎlL Prea. ~lmtem năpiidiţi
de diletanţi, prea s'a .Îosi'ipânit a,,>upra noastră
puterea m.ruiocl"uIui.
D-~'l1'a Ana Voilca.nu ill'(Xmtffit.abil cu este
un r~l talent iput.enlic, cum puţin(' aT'C'm, a că
rui intrare în \~iata noastră artist,ieii trobl1~e @ă
in\'csdeaseii pe toţi oa.'IocMi noştri dor-itori. rle
progre.s A fă{'ut 8tudii serioase la Viena. de unde
a plecat ca pri.IIlla premiată a conservatoT!Ul ui.
ar(~ v'a Ră zică şi () şooaJă 1€!I1"leim.ieă, care i-a lustruit desădrşit forţ.a IUltura:1ă inii.s.cută.
C'ine a a .... ut prilejul aă o Q.<>culte pe d·ŞOOJ.'a
Voile-a:nu Ia eOlwertele pe cari le-a dat până acu.rn
eu concul'ouu altora! Sll'ntru si.guci că a înţcles câtă
artă cuprinJe 3J(103.stă tâmără d<nU1uşoa.ră româ.nă
plin;i de tempc1"amf"Ilt. Pi.a.mu ~n.ă1H\nit. de mă-uile
ei \'.)r~te, :notcle îşi primt"sc c.lr,<;uvârşit.a 1-01' armonie pronll1dă.
IlaI' domn1şoara Voi.k...anu a -câ.ntat până acum·
n\liIDai diuJ.(hl'şi uşa. numitull CO'/l.O(lT"S, Astăzi pl"i-

din Sibi..iu ştirea ca la 8 Marti.e, domu.iVoil/?4nu va da un (''Q.lloortsingură,
De siJgur. acest p.as este destul de în.'<lră8neţ
şi în a.cooiL'} vreme deooobit de îmbucurător, c8t.>j
nu ,ne indoim că el va consacra pentru tmdoa\r!l:i
locul do onoare al d-şoarei 'Voileanu intre pianistele noastre de cel mai bun renume. Publiou.l
sibiam dfl a căru.i critică se supuno, încă este o
dovadă d{'~<;pre a.ceasta.
Aşte'pt.ăm, deei, oon(!ertu.l d-ŞOarei V oilca,nu_
al CăTUi program va fi tumătorul:
1. Ba{:h-Bwwni: Cha.come,
2. Brahms: Două r-a:psodii.
3. Schnmall.' &:mat.a g moI!.
4. Chopin: Fal1~ie f mohl .
i'"J. Chofri'7l: ~ootUTnă e moll.
msă

mim

~ra

- Consistor pkmar În Arad. Ati, s·aintrun·jf
consislorul ple'n.a-r 0.[ A mdtdui la şedinţă. prezldafă de p. S. Sa Episcopul 1. Papp. Consistorul
a hotărît urcarea lefurilor p-rofesori.lol' dela ,'Ij(minorul şi preparaT/dia gr.-ort. română din Arar!
Cu câte ouO d-e coroalle (L7ll/al. Urcarea le{-ii se 84>Goleşie dela 1 Ianuarie.
Consisiorul a fixat şi alegerile .gellerale pentru
8ioodl/l ('-par" ial.
Pntru fondul ziariştilor români. Instit.t1t1d
tde (~redit "ArdeleanQ" din Ol'ă'Ştie a votat SUDl:l
de 1000 corQunc pentru fondul ziariştilor român i
("Fundul DT. I. M ihu"). Dirocţiunoa i'n.c;titlUtll·
uui .,Albina" Ta -propune să voteze pentru "acel(l~
don:cl tot suma de 1000 coroane.

-

P. S. episco.p Or. Vasile Hossu la Timi-

şoara. Pără,~ind yeehea M diece7.ă a LugojuJui,
P<'lltlll neuTllu'ca di>O<'('zei de {;her!a, p, S. epL.,>cop111 \'[~sile 11o,%u a făcut ieri, .Miercuri () vizitâ

de adin. epi.'<('()pului rom.-{'at. din Timil7Oara, Dl'.
IuJiu Cluttfeld()r. Epi.scopul rom.-cat. a d..<rt îll
onnilrea di~tinsll.}ui (y'].'!lX~ un prinz b eare au fOl't
invLtaţi ('pis{y'P1d s:ÎrhN'{', (feor.g{' I-etiei, p1'Cf~·
tul loanovi{'i şi alti b(Ll'bll ţi de ,.,eamii.

-

Conferentele dlui Teodor

R. Popescu.

SOOI-

informati. că d. Teodur It Popescu. fUD('ti':nar lH "AJb:i;na", ~jbiiu~ v-a ţinc<.a În (':ur~ul 1'U
TIei ~~1arti(' in mai multe ora.şe ale Austric:i,cO"ll'
fennt.f', despre .,Ex('ursii prin Ardeal-Tunmr
Hoş"u-Rolmlnia". Jnt[da <,onferentă o va ţinea la
] Martie in Aead(,1ll'ia 0(' {'omerţ din Vicna, li
dona ]sI 4 Mm-tie in Oratz şi la 6 Martie în M.e:ralt.
tplll

<;- Cornel Popescu. not.ar {'ereual in retar, ;t
IL i'n nI r.stă ric :l5 de

l't"pallzut Ia 27 Februarit>

ani
Odihnc-lt.:,că

În

j)iU.'t'!

- Socialiştii impotriva impăratuJui Germpniei. Din Ht.ra&<;bul'g Re anunta cii in .şt.>dinţ.a do
(,1"il1 nrmi;;iunei budgctare a Landt-ug'ului, iSOCialdemc"C'.raţiî au produs .suprimarea fondului miklor de ('are di·~PllIlC ,j'mp:lr!1t1l.1,li care e în SU1D:i
de 100,000 miirei şi n fondulll.disponibil al gu..'Cnlatol'lUlIj în sum:l de 1:10,000 mărci şi SWII,l
de 2.ilO,OOO mii.r{'i astfel clobundită să fie între..
buinţată j.){'ntru aeordm-ea unui supliment fU11l:'tioTIJB.rilor ini:criori in "ederea scllmpirci traiului
preell1l1 şi PCr.lltl-U ajutorarca 'Ori'anilor 3.(~C8tora_
Libe-!'alii G{'('laril ('ii acea,~ti"i e-erere va fi pri,-it:; de Împ:irat (la o bruscal'C!I pers-oauei -Bal",
f\etlunf> Ia ca,(' ei THU 5e pot 8..."OC'1·9.
Fondu lmile10r n fost tot'U~i sUlp1'imllt împotlti\'a \'o1.lu·ilor liberalilor; în schimb fondul disponihil 8:1 J.,TUYe-r!llat{lntlllia {Gst înmHiinţat împotriva yot,urilor oSo('i aI-dE:Jl1o (':ratiloT.

- Demonstratii anti-magbiare in Bucure-şti?
Z iarele lmg<l;r~1-i publică O telegramă dim. Bucureşti in eal'C se spune eu balul colO'tliei austro"llD.garc C<1l'e <l a:Vltt loc în Teatrul X aţional, a .dat.
prilt'j la o "g{)motoasă lUanif<,st.aţ.ie a.ntî-maghiarit
a uniyersit~l.rik)r re,mlini 8~da de hal 'a fost .decorată cu ste.ap-uri u71g'1.ll'Cşti, ~tudenţime.a uni,-erRitariI a ~rut indcpărwnea ste.ag'Ul'ilor, eooa ce
s'a şi întâmpl:at.
Ştin."tl de,spr{' a(>('a.~tă demon.:>tl'aţie n'a foat
confi rroa-tii.
- Portretul 5ărmanului Praoti. Vin Omdea.mal'C ni .....<;i) S(~rie: Olubul independi,'lt din Orade»mare a ţÎnut eTi o ~int?i in caro a hotă-Tit >I!:\
felicite part.idul justhi8tpentru atihKlinoa Sll.
energietlşi .pa.triQtidi ce·o ohse.rril irn cameră.
Inaint.e de f!-C s'ar fi ridicat ~inţa.. s'a petJlc'('.oUt· un in-ci-dent f()arle ~anlcteri'8t.i-c. Tin membrll.
aadre.~t. .prcşodînwlui () intel'pclarc, cerând !'-lit
6e :în.d(jpi'î rtw.,c din 8ula de şedinţe portretul lui

"

,,~

Pq.____________________
8

__

~

PmJ1(';i.s(' 1{os"utll, fiindea Ko~.:uth
('1Nrlincios idciJ.oT indopendi.<*~,.

a

d~"ellit ne-

Peste cerc1'ca ~eo~ta 's'a trecut la ord:Î!nea
:'.i!ci, pentrll a nu W 'Provoca <,.mtnri. S'a OOD6tal ... t, insă, eă ~i b01i.irirea de altminteri ar ii fOS't
pri~'3,

14!8

~*teTa
~... ţe.

- deoarece portretul lui KOAAUth de
zile nici nu mai impo<k>beşte sala de ,c'

Servitorul ehthuhli l'a dus în pod ...

Ia-ventia regelui George al Angliei. Ihrpă
se lmunţ.ă din Londl'a re.gcle Goorgea cerut
lU'6vet pentru o mnmţie a sa care COllBtă din o
~ohă dublă, Cl(1) ncecsioollzB: :numai un foc. Invenţia
:-:e baza.eză .pe mooilîtatoa grătarului, eare se poate
J'id:ic.a i'n mod 'U.,<;Ql", \prin U!ll mehami.sm şi a ae
"'şeza în soha ceealaltiî. Prin fQloolrea acestei
illYenţii se evită o mare e,antitate de eombu,stibil
l;'t se ('rută şi mult timp.
-

~-.m

- Pentru un certificat medical. Din Deva .'3e
('omunid: lledicu1ui -elim. Pui, Dr. Francisc J acţ!.'Cl" i,'l'a întâ-mplat ieri 'noap'k"1l un inddent foarte
ucplăcut. Doi indi,jzi, s'au prczentat la locuinţ.a
lui şi au e('rut să vorbească <'1l doctorul. Au fost
e.Q'llduşi in camera de oe'llsultaţiuni. Peste câteva
Hlomente 808i doctorul, la intrarea căruia, "pa<lienţii"au tăbu.rÎt asUJlra lui şi lamoninţându-l eu
rnoart.ea l-a ecrut să retragă un anumit ccrtifieat. IDedical dat 1lnui om din l<X!alitatc, care fusese Mtut d<' ei. DodDrul Jlcpi('!l'zîl.udu-şiprc
z.enta de spirit, s'a putuf. elibera pe Q clipă din
braţ.ele atentatol'ilor şi i-Ţlunându-Ie di aşa ceVll.
uu va fac(', fi În(,,(!l'c,at să S() retrag-ii.. Unul din cei
doi În..'!j'j. i-a sărit inuinte, i-a inchis ealea şi împing:md-u-l înditriit rau hlat la bătaie. lAl strigă
tele doctol'uhu au intervenit ('('i din ('află laa că.
rol' "edt-rE', att'nt:atorii B'au îndepărtat. l}o(>tonll a
~ft'Tit ră.ni graw. Firnd inşt.iinţ.ată jandarmeriu,
cei doi atelltat.ori au f08t luaţi în U1"1l1iirirc ~i
prin.~i inseurtii vreme. Sunt doi lucrăt.ori.
Promotia unui ieneral. Din Berlin se aA f{lst primită eu d(',()scbitii! .-impatie ştjrea
despre prom{)vurea ~~lI1cralll'hli lwbcr:t Carp de
I~tor în gc-ografic. (~mNalul 1)US in Ul"ma unui
i'Il('id~:nt În di;;ponibilitatc, a urmat facultatea de
litere a uu1H·l'sitiiţi.i din BeI"lill, lui'md Mudiu de
";I)('{'ialitat~ -g'cog-rafill. La pr(]illOntrC a a,'lÎ,4at un
1mbli(· ales earc i-a fileut O\'atii noului dDct{Jr,
lllmţiî:

niciosânmăriÎnul orali. ~finistml de
j'ntl'(m.e a aprobat hotă.:rÎrea consiliului C',ommlal
ltin Dici<l'Siinmărtin, de a ridica eonm1l3 In rangul
dl:' oraş, cu magistrat.
~

Reiele Aziei.Mici. Cu 111 înrunw trăia În

partR.a nordică a Az.iei·Mie""i, un vestit tâlhar, Ciak-

Leoa
Tol.tol.
.,
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ROMAN.

Trad. de A. C. Corbul.
(Urmue).

Vontele Rostow ,privi în jurul său: Îll curt4'. pe
sub IXlrţi. prin pa'ViliQane se zărl'llu ră11itii {,3ri-l pri"ea.u cu un a..c r ro g 11 t.o r .
nu dorl'ştr qij intre în sufra~erie pentru a lua. dispozitiuni În prj"inta tablourilor?
II întrebă in.d{'ndi'ntul său,
-

'lIlI

Excelenţa Voastră,

('..onte.le intră în easă. J'\;petându-şi ponmca de a.
!!-e respinge ofiţerii cari don~au să plece cu ei.

- Da, ~e poate goli din ca.re, şopti el eu voce.a. misteri-oasii, .ca şi cum s'a.r fi temut a fi auzit de cinava..
La ceasurile nouă se deşteptă şi contesa., si Matrioa;naea.re-i fusl'se cameristă in tinereţea ei şi ('are acum
juca. rolul deşefu.l politiei ei .secrete îi anunţă că se
<lescărca.u ('arelI' şi că în loc de bagaje se lua.u :rănitii
pe cari oontele, in simpJicitatea sa, dăduse porunca.
'Să fj.e luati în .e,.'\Nl.
Coniesa. porunci sen'itoa.rili
pe la. ea-

f Martie 1912

...... ______________

~r~

să-I

r03g'f' Dt' conte <le

3 l' ani

- Amicul ro"u, mi.,~'a. spus {'ii ni->;I' d"sC'ar('ă ('arelf', Ce illsomn('ază a.ceas.ta~
- Vezi tu. drihtuţa mea.. ml('\3 mea. cont('~ă, voiam
tocmai ~ă-ti spun .. Cn ofiter m'a rugat .să-i dau ~â.teva
car~ pentru riin i ti, .. rnt",ll\~i tu, mobi!('!(', obiectele, SI'
pot inlot'ui .... [Iar ('(, ar deveni fără 11 oi 3'(,I'$ti ~ărmani

vl-eialj, ('-are în urma jafUl'ilol' t~lruS{', lIjun,qe:-;e
temut 00 int~~a.gă povul~ţill. Scapilnd de mai
multe ori dina:i:nt.t'a pot'f!roi trimis'e coutra NU, şi-a
luat nllmde de "rege" al A ziei lJ\lici. tn acea.stă
caJit.afc dom:uiCl\ adevărat. Cuvântul lui t\ra ascultat de toţi iar OIxlinelc oxceutate. In cele din
urmă în,.,ă, le-II 1'€.uşit t{»tll-Şl autorităţilO1" săI ~':'Fltnă
miill'apc el, PVPOl'uJ înfuJ"iat ]' Il omorît Îlftuint(' de
aduC\"-l"('..Q S('.11 tÎn\ei. GOlllHl pon~ită oontra lU1 a
fo,'rt eondu>lll d .., lUl oJiţpr de ja.ndarmi, Sami effendi, eare (h~'pt l'H1tnoştinţă, li fost EăI'băt~)l;,t şi <)norat de poporul :Wii.P:llt de temutu.l bandit. AceBte
onoruri l'au 1i\.'1at rece pt' <;fite r, -ea.'1·C CI'B. aht.iat
după comorile banditu.lui iPrin-s J-tl el, (:iid la
SoC1ll'tă; Vl-enw şi-a pără.Hit po.."ntl ş.i (;u ja:llQaMIlii
şi 9OlOl1\ii riimo!;-; ('redineiDlj:i, s'a rctr~ in munti,
cODtmuÎu1<l j:H'llil'ile "regelui". Retos de glorie
şi-a lu.at şi el at.ribllţiile de rege al Aziel-Mic;'. şi
în '<\ce-!l.-s.tă J(>mnit'ate ('omite eele mai în.fiorătoare
crime. HIn l111mele re.p:elu.i" dă oroUllC, eari (,,'11
roate au de S(··: p jefuirea unui bogătaş, aduc,e
sentinţe de IJlnarte, :;ri. cerc d.('.~pă.gu.biri. După
fl~pte]e (~omiSC', nou] rege este cu mult mai infiorăto,. d("t'l~t <~el (iinaint.o Popul'3.ţia o duce într'o
continuă k-amă. Auforitiîtile au tl'imiB şi contra
lui lpowre, (laI' mult·i dintre ]Xl1.eraşÎ au pK-dat
.arma, ncyoind să lupte contra fostlliui lor 00mand'ant. A{',t'şti.a slmt cerdl(;zl, iar "l'egelc" (ffiU~
şi el tot {,(·l'ch{·z, eeea ('~. cxpJi.eă at,itudin~a lor.
~ Exhumarea osemintelor lui Napoleon 1.
Se ştie, ('ii 1<1 1H40 guvemu] franeez a primit din
paTtea Engkzilol' antm'iutia de a tra.n"l);)rta 0~
mintele nllu'clni 1)]-1zoni('r de pe in..'1ukt St. HeJena la Paris.
Fn martur ocular căpitanul en.g!('.z Alox<lllder n(~ POy('~.;t{l~-tc în l'cvista "Contur.v M agaziue"
cideva a.mll;n.UJlt;e t<lsU'pra acestui cwmi.rnent, pc
eaTe le dăm şi noi ccti,torilor noştri eli. o amintire a marelui împărat.
Luerărw{' do exhumal'c an Înc,oput. J.o o,rele un 11
din noapte in fa'tla roprezentanţ,ilor guvernului
<,ng]ez <:i c.el faneez. Abia a doua zi pe. la orele 9
dimineala ŢK'.atra {)Ca mare oare aco]J{~ria mQr-mimtu! a putut fi ri{hcată, Doctorul cchivajului {rl\ll('('z a~tro.pit gl'Olrpa -cu ehl(J!' şi pe u'nnă UDul dintre nwmbrii <l-"js(\1Iţei II i.ntrat Înill\lI1trn. Vup:i
0&:'111'111 ill;.<p<,('tie îll ~ar{' li c!os{xyperit o miz'll avaric la U11 eolţ. al eos~illgnlui extern, s'a pro("(·,lal

la f'xhumare,
Cu funii groase cele tJ'Oi ('osciugUl'l !iRi fo"t
scoase dură, Al doilea eosciug ma de plumb ~i
închidf\a pe cel dintiliu care era d(l lemn. C'u multă pl'ocauţ,iune s'a deschi,,; (l(),'lciugnu iill.terior in
care w aflau (),.~iIltele aUţ.,'lu.stului mort. Linţoliul alu (le măM~e a fost tI'as cu Îltgrij ire ..1e

110('t01', 'l't'ltrtnwă nu f<IC ~illl la c.('! !tl'ax! de' putl't':.
t'aeţ.i-c ajuns{'se (·,:ttl1lVT'\lIl. Fata palidă.:a; Impăra-.
tull1i f'MI nf'~·whiInh.nt.ii a:~a eum fu~ tn.(~hi~ă Î;Uiiinţ(' eu dOllăz~ de ani. Lu<w-m'hle illtimo lta cari'
lffi'păI'atnl tin('8 :;i e.ari an fo8t îneh~se eu el IU ,
{'01;t~iug erau 11~atLn"'e. 131-i<'01.11 era puţm ataC>\T".
În1r'u:n coJţ.
După oouă minute termenull maxim auol'dat de gu .... ern insl.cctriej, pentrn a reTi ·eadavl'ld
de illflui:nţ.a aerului ~ (l()s.ciu~l .il rost l'llCh.is si'
transport.at la Paris, duVii. şa~ ani de suferi:ni•.
.~i douăzeci itl{~ VWilli(,9 ho<.hnll ai marE'lui gelwr.tL
-~- O ~nucid~re. curioasă. E vorba de. un (}(J/p14
ILUl .de 'aL'1 din A'J'ad, ('.I11'e Într "un mOIDon l.
de eX'trrună SoC1l'Sibihtalte cşi-.t tra1'l nnglonţ in tÎi::I'I.pIn droapt.<~ cukilndu-se astfel singn r la pămâl1L

d" 13

De ee?
Pentnl·e(i a vorbit Erzsi palavre de c1ârnklUl. ~
Lntr'llldeviir t'Opihltl (''l'a uceni.c de croitorie1'3 un ,mil,e.sfJ"'ll Blâ.zsi .J o1J.i)nf eu llllOl('le. :Mătllit t'u t
are Q fo~ii cam d-e 14 a:ni, pe Erz.s1, O fi, n'o fi"

nu Be ştIe, fata insii BllstLn('a î:ntr'una şi mărtu
ri.-;O!l <.~hiar, că uCilllicuJ e înd1'ăg'O~tit do c1ânS<l •.
fikând ootfel haz pe 8O{".otc.:u}a lui, liictuJ băiat:.
amă.rÎt, l'll-'jiTI'nt poate, Q-e îndd"i.'1m'(>~'lla lui - auzi
a.colo! tu lwnnic să te Î1Jdră.gosteşti de fata ,;tă
pânului - Într'un moment d~ (le,'''.p-erare I;'i-a tr(l~
'RI011~tl ..'. ,m~Jltuitor" l.si'i:rmall'lnll_ Te pOIDtffileşti •.
(,i:î şi fatn 11 IUboa, ('il's grozav de şiretc fetele. ~t
i!pu'n llici odată păRUl ininwi,

- Ziarul "Tribuna" se află de vânzare in Bucureşti la librăria .. Neamul
Românesc" Calea Victoriei No JOr.
x Primasur prlmadonei Fedak sari. ra.voritul publicului din Budullt'sta va CODferta inoepând din 27 1. <: •.
în hot!'! "Central", aHE:'rn<Kiv intr'o zi în cafenea, i:n
În alta în grădina d~ iarnă, timl) de 14 zile. 'raraJul
de muzi~a.nti foarte bine instrua,t, eilte COJllPUS din 1?
membri.
=================-=~
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mai nouă aparute:

S. Mehedinti. Ciitrd "P(tp('l'ltii" pa1"ti<ludui li.
bend a :W hani
a banj ]JQrto.
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Redactor respon~abil: Iulia Giurgiu.
.. Tribuna" inRtitnt tipografic, Nicbin ,i con..

rilJliti? Ştii, ~unt ofitf'ri pe cad nOI \Il.şi-nt, i-am tHvita.t.. Cred, anlic.:\. mea., eii a,m fă~ut bine ...
Contl'le ro~ti a·reste a{~est{> cuvinte eu timiflita.t·e,
a~a cum j-ge întâmpla ori elI' dt(' ori ('l'a vorba de illtere.s.e mat('riale.

Et so~i in tră SUI"jea trasă de doi cai bine hriiulti_
Întoomui ('-Il aceia .pe eari ii\"ăzuse O{b.\tă la, un oar/:'cllre prinţ. F2 c~r('e.tă <cu biig-al'e de sea.mă curtea. (:<)rele şi IH' C'ând urca peronul îşi scoa,se o batistă albă.
din buzunar, căreia Îi făKu un nod.

Con.tt'.sa ('ra do(' ja obicinuită cu a('('5t
ceda întotdeauna cheltuieli tl.ăunăto.a.l'e
struirea unei ~aJern, a unei serE', a lLUUi
ea gâ.n~iea depi eil era de datori<l E'Î de
ee era. pledat Pf' arest ton,

îl
pe conte sămtă m~l.na ~ata~şei şi Soniei şi'
se informă {le sănătatea lui ..maman:'

·ton care pr('familiei: conteatru de sat:
a combat<' tot

Ea luă 3ierul ei docil şi plâ.llg-ător şi zi,;(' sotuiui
Ascultă, \'onte, multumita nu St' mai dă m<:l Ull

ban pe ca"a noastră, şi a-eum vrei să prăpădeşti averea
copiilor lHlstri. 'fu însu-ti m'ai asigumt. că propriNă
tîle noabre nu nlai vaJoarează d-('cât. o sută {je mii de
ruhle. ~u, ami('ul. JIU vreau, nu consimt să fa.eă a·eest
lucru. Grija .ltUyernullli să 5e o{'.upe d~ ră.niti. Stiu şi
('·i a,ce,a..9t.a. Priveste peste drum, la vecinii noştri; .. i
şi-.tu tnlJu;port;~t avutul îneă a{;um tl'('j zi1!'. ~ umai
noi suntem a.şa <ie proşti. )}llcă nu ti-e'it.1' lllihl tIp mine.
glÎnd('şt,,-t.e ('.el puţin la copIi.
Cont,('le bătu "Uzduhul eu mtl.l1a şi jp:şj din odae
fără nici o vorbit.
- Papa, ee (1.i tu? îl întrebă Nat~a.
~ :.\'imi,·; ~j ce-ti pa-să tie? r~sJlUIl~e eonh'J,' ,~tl
m:lnle.
-- :\m auz.it reva: dar efO lueru nu "l'l~a mama:'
- Ce-ti p<llsă tie? mai strigă conwJe.
-"at.aşa se apropif' df' geam şi ră.ma~e ·gândit.oar.'.
---- Papa, iată..J pe RNg, ~.trigij f'.a. privind arariî.
Berg, ginemle lui Rostow era deja ('.olonl'l şi decorat eu orJ·inl'1f' WJa.dimir şi sI. Ana. El ocupa Încă
fUJletia. plăeutăşi linistită lir suh-~pf fie> sta.t major al
('orpulni aJ doill.'il d·e UI'nHI.t;\.

-

]<)1 intră În salon cu J)a$'i hme·{'uţi şi neră.bdători.

îmbrăţişă.

Cine se o<'Upă de sănătate, a~~uma? frIC\l. contple.
IlI' hl armată? Ba,te mereu în 1'1'Irag('re, sa.lI \'om avea () luptă?
-

I<:i bine, ce maj nou

- ~uma-l Domnul poa.t.e să d('('idă soarta patriei,
papa, ră "punse Berg. Armata Mr<\luce.şte de eroism
$'i şdii tin În lU'f'st mOll1f'nt ~fat. Dar cine poatt, şti ce
s(> va Îlltâ.mp!a?
Xatasa îl privea ţintă. {'.\~i ('um ar fi cătu<tat
ehilHII silu solutia vre-unei pmbl<,·me.

fJ(:-

In clilJll a<'pia. intrii şi t'ontpsa În salon, cu chipul
obosit.

nl'mulţumit şi

Bprg sări intru înttlllipinaJ'l'~t ei, ii siinltă mâ.lI,l.
se jntl're~it de> săltăta~a sa şi răma.se lângă dll.nsa.. ;')(_
primân,Ju-şj simpa.tia. s.a prin <'lătinăI'i din {'.ap.

na,

-~
maman, ee vremuri llenorocite pentru un
adE'văra.f rus,dar fiti fără gTijă, încă aveti vreme s~
ple('ati. Berg sroa,s.e ba.tiş,ta. din bllZ.UlkU eu un af'l' îirC'sc, !;e prefăcu C'ă <ltunc.Î ab(;.'l observă noduL r:im.l-f'
trist şi gfl.nditor şi miHă în f:hip Sf'lllJlifieativ (lin ",1 fi ..

Am a-ţi cere un mare sl'l'l'ic·iu. Ilallll. zi-,' 1'1.
Uai~

(Va urma)
I

I

~f.;,;N~r.~3~8:...._.:;.:19~1.:2_ _ _ _ _ _ _, ._ _ _ _
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HEISI MIKSA
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SfAT ŞI AJUTOR
celor cari sufer d iregularităţi de stomac,
contra stomacului stricat, ardere de stomac, incuierea scaunului, sgirciuri de
stomac, greaţă, ameţeală, vomare, insomnie, colică, anemie, gălbinare, etc.
le recomandăm:

iFABRI CA DE

Picăturile
III ai

DBILE

BDÂDY'
n
1\.

lndrăssy-ut

NAGYVÂRAD

41-43.

RăkOczl-ut
(Linii

Post sijur

şi

14.

~Apolloc).

slabil

poate afla un tAnlr comerciant, care poI4!de limba română, maghiară şi germână.
Oferte sub ,. Viitor sigure sunt a se trimite
la administraţia ziarului nostru.

,i

~~~~~~~~~R~I

IŢesetorieJanosartistică
~
es
~ Schmidt
~

pentru mâncat. Se capătă pentru revânzători
dela Lengyel Sandor, Pankota. La do·
rinţă trimit mustre şi oferte pentru preţuri.

farmacie 1. "Regele Ungarlal"
In VIENA, 1. Flelschmarkt U4.

r'lTI ATENTI! la marea de scutire, eare reprezinti pe
• Sta Maria de Mariacen., la impachetarea rOile ,i la aub•.-iere, ...re tlte copie chipului de pe lature
să re.pingeti orice imitaţie.

................................... i

Oleu curat de sămânţă de Iudae,

de stomac »Brady«

nainte »picăturile Mariacell •.

Se capită fn fiecare farmacie. O sticlă
mare Cor. 1·00, sticlă mică 00 fiI. 6 sticle
Cor. 540, 3 sticle mari Cor. 4'80. Pentru trimiterea Înainte a sumei trimite franco:

i:n

IBEKESCSABA -

l-1i.g. O

11.:

,jr;iII'

~
~

o;.l;n,

VI N URI
vechi

Vinuri vechi t Vin a\b K -'68 litru.
Rizling -'70. Roşu --94.
Vinuri din anul 1910; Carbenet alb
K --90 litru. Şil1er K -'56. Rizling K -'58.
Rizling ii Ruje amestecat K -'54 litru.
Vin din anul 1911 K _·SO şi 52 litru.
Vinul să expedeazl cu rambursl dela 50 litri
In sus sub tngrijirea mea proprie.
Vue dau Imprumut pe timp de doaul. luni.
Pentru caJitatea vinului garantez.

Petru. .Benea
propr. şi

Tarsa ~ ,-l~-~~~~~i~:~-~e~-~~,-;~~~·~~-uii
J

I
i

Cinc!bfuricl (peca).

i

totfelul de pânză, damast, ~
~
~ rufe pentru pat, ştergare, pânzături, 'lJ
~1: servete, perini, albituri pentru domni. ~
(g şi dame. - Trusou complet pentru ~
Pregătim

Gelleri si
, Schuller

Ast, Beregszaszi, Stelzhammer.
Piane spre inchiriare lunar dela 10 cor. in

I3UDAPEST

fabrica: IX.,
orăşenesc şi

Răkos·utca 4. Depozitul
biroul: V. Szeckenyl·u. 7.

Liferanţli ministerului de arrlculturi, de
căilor ferate ungare ,i al paştelor.

Se cau.tA

prăvaJie,

care va fi introdusă în brodărie cu maşină
,i care ca Înitructoară ~va fi angajată. Ofertele sub "Post bun« sunt a se trimite
la administraţia Tribunei. Se recere cuno·
ştinţa limbilor: română, maghiarâ şi germân5.

.................................
,J/!J;JrJllWartilll

In atenţia pomicultorilor!
Ofer aUol de prun I boInleci ca
:.B.lkanlka Caricac (Regina bal
canului) ~ »KralJlca Boane« (RefÎna BOiniei). - Altoiul de 2-3
ani cu coroanA admirabili e cel
mai bun din diferitele soiuri de

prui. Poema e foarie mare, esceptional de dulce şi
brie gllitoui. Se coace spre sJir'litul lui AUi\lst,
aIn<l te poate folOli ca detaert. p«mtru UI cat, la fa·
bricars

ţuicei

ti •

lIIigoviţulul. -

Prunii mei nu

..fer de cld6e1l frunzeIor, (Polystlgma rubrum) CI
de
alte aoluri la cari in mijlocul verii cade

reculi

!rana, priclnuind Itricarea poamei. Acest soi a fost
premiat tn diferite rânduri, cu premiul intii din par·
tea fUyf.rtluluf. A foit premiat la expoziţia mileaari din
Budapata 1896 ,1 la expoziţia din Viena 1897 cu me·
dalie de aUf, la expuzi~a internaţionali ~j.n Pari~ 1900
.. medalie de arilnt ,. in fme la expozIţIa regmcolttri
~ BOU1Ia fi Erţegovina ţinută la Sarajevo iadti cu
II.tcWle" de aur. - Pentru calitatea pruniJor garanta

.ava. T. KoJdi6,

mare proprietar la Bre6ka, BOIDIa.

•

SU8.

Acordârile te face specialistul l11ieu d. Henrik Ehrbar.
Taxa pentru acordare În ora$ centru i cor., suhurbii
:, cor., provincie după invoială. - Ori·ce comandă,
acordare ori reparare rog să se trimită la adresa
I

honvezi,

o vânzătoare în

I

budapestană de casse de bani II

o'

I

I

PIANE
PI.A.NINE şi
HA RMONII

Ţin in rlepozit fabrieatele: Bosendorfer, Ehrbar,
Stingi, Koch ~. Korselt, Thek, lanber~r şi Olo!s
Petrof, Hl.'atay. Neuburger, Hoffmann-Czfrny,
Pattart, LUTIer. Richter, hodl, Cramer -Mayer.

0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a. . . . . . . . . .. . .

,t

~

domnişoare.

I

infiint-t de mMie 1. 1850 fi condu$fi acu. de
mine ,. Arad, strada Deâk Ferencz 28 (in Clsa
pro,rt.;. - Ţin în depozit piane vechi
nouă.

tn coloare cafenie, neagră
,i mat, luaate dupi si·
stemele·nlOdele ale celor
mai rrnumite fabrici cu
mechanizm ellglez şi vie· ~"'" ' .... ."
nez, &U 3 pedale Îmbră· '. .~.
, " l , ' . •:';,;
eate in fier iril'lu .. _
. '., ,-o ._ ...""..,.,:,.;.,:,F

~

fabrica

neg. de vinuri

VilAgo8 (Arad tu.)

~-,------_-. ~~~~~~~,~~~~~~1~~~~
ij! &.'C-e~_.o/~_'C!~:~c __ . 'C:
.E...,

cari posed limba română, maghiară şi ger·
mAn§, cu plati fixii şi provizie mare - se
caută. Oferte sub :t Cd.ştig mare« sunt a se
trimite Ia administraţia ziarului noastru.

:u.oui de vân.du.t.

Adresaţivl cu toată Increderea la proprietarul
de vii din Şiria (Vilagos) Petru Benea, clei VI
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lângti
preţurile cele mai .moderate.

1~~~;O'!~~~'!::~o!:,
S.gh~ ~~
,1
din

şi

I~I~ISPIN JOZSEI.;"
prAvAlie de piane

Efectuiază casse de
bani, libere contra
focului şi spargeri·
lor, casse pancelate
pentru păstrarea d06
cumentelor.

o

.~~I._~!_~~_~~~~__ ~~~~~~~_~I
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Catalog gratuit
. franco.
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DeC!orat cu medalie de aur la
agrioolA din Lugoj.

trăsurI,

expoziţia

,ele ,1 lustrui re.

.,__

Sitater Nr. 5. (lângă Hotel Europa) :

Are de vânzare zilnic, carne proasde vită, porc, viţel, oaie, miel,
de porc a/umată, apoi totfelul de
cârnăfării, slănină şi unsoare, În
mic şi mare. - la cerere trimite
in cane proprii unsoare proaspăt
topitd. Expediţie promptă fie prin
posti fie ca marfA. Cereti prospect.

:

p:ttă,

luceee.orui lui Balint Dicsic8.

Atelier de

măcelar Ş i cârnăţar,

m _

LUOOj, strada Nitl Popa

lA.nCA 1II1• •:ric_.cr•• orlenMl.lA r.tt1ÂRA.

m.

Pregtteşte

totfelul de trAsuri şi clrute,
precum şi lucrlrl de dogărle şi fAurlrie.
RepareazA trăsuri vechi cu preturi ieftine.
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Cele mai bun e

•~
'f2
Anunţ
~
~ P: t.. com.une şi cor:nitetel~ parohiale
:
•

bl!enceştl gr. or.,' gr. cat, că
deschfs în Arad un

!
am ~

-

=nou atelier de aur ă ri e. :
•

mai

:

..

IULIU

CHE'RRLlNG,

=

ŞI DECORATOR ne BISERICI. :
ARAD. Vâlaszt6-u. 36.
,.

AURITOR

~ • • • •9'i~ • •.,~ • • • ~<t;+

~
-

bună

prăvălie Îrl
aceasta
întreagă Ung ari I

privinţi

In

.

BRAUSWETTER JA/VOS

Aurării efeptuesc atât În loc cât şi În provincie. :.'

=

cele

oroloa,.
mai aoIidt ,i cele mal dupi modA
Juvaerioale

.tit pe bani gata, cât ti in rate pe lingi che·
_şie de 10 ani şi preţuri ieftine, Iiferează cel

... Primesc spre efeptuire totfelul de au- •
.. rArii bisericeşti, rame, lampe, mobile şi .,
... tocuri pentru oroloage de părete etc. ..
•

38 -;: 19J

rwologie:t' 'n SZEGED.

'W7.~"';~';".o~""~

II

CATALOO cu 2000 chipuri se trimite ORATUIT.
Notei: el Ram al a~l. vor primI catalogul gratuit cari n cer ar"'lll\

proyaaare 1. &tanti Tribqoa. (ad..aiu că. a cetit anun(ul in Trib.)
le fac [u limba maghwă, germani ,1 IrulC:ed.
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Corespondenţele
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fischer Test~ir~~
sitt.

'abrlcl de relde, iogrl4iturJ,
de
lIatraţe.

roldc

.,ti "

! rad, 16zsef f(jherceg·nt Nrul 18.
labrica:

~ossath·atci

45.

Recomandă

în atenţia ono public totfelul de lucruri de branşe, cari se află
în magazinul firmei, cu prelari ieftine.

Ingrăditnri dela 30 iil. în sus metru~]
Catalog la dorinţă gratuit.
Telet"'on 55"...

io~~~~ee@~@ie~~iiii~~~

Mare depozit de cuptoare.

lOR
EHDIE,
atelier
electrice pentru
maşini
ascuţi re artistică şi

cu

SZATMĂR,

Am onoare a aduce la cunoştinţa on, public, că în OI
(Cluj) Koloszvar, Monostorl·u. 1. am. deschis aII OI
ma,. mlaazid. inregistrat şi provăzut cu cuptoare din
fară şi străinătate~ unde se află în depozit permanent
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de
olane D'lniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. 6t

E

homoru.

e _ _ .1-.vay, vi ... ·A.vi.
de

rribuna1.

Se recoman..

pentru pre-

gătirea şi asc1.oţirea oricărui
soi de cuţite, ca cuţite pentru căsăpie şi bucătărie, pentru masă şi bricege, unelte
pentru ciobotari şi cojocari
precum şi ascuţi rea bricelor
pre lângă preturi convenabile şi execuţie ireproşabilă.
lA trimlt_ a 6 brte. barblerllo',
J. aoc:otellc taxa nllmal pentru 5.!

E

Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu model, asigurind-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preţurile
cele mai soJide.
A$teptind bineveiteruJ sprijin sunt cu deosebită stimă:

a

I

;

Of
OI

m
I
=\ •
9lmmmmm!2mmmmmmmmm2!m!!Bi
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Tamas, Jo.zslls
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KolozsvAr.
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FILUU FABRICEI DE GHETE "lNAIO MICE" MOS KOVIT S
____________
•_____ --__________
~____________
A RA O, SZABADSĂG·TER
18.
Telefon 218. ~
Telefon 218. v_-_____~__~_____________

Extras din catalogul de ghete de

primăvară:

Ohete bărbăteşti din chewrau brunet cu baiere - »
»
»
»
» » » americani li
»
»
li
li
cu nasturi,
li
li
femeieşti)
)
abbe -

Cor. 10'» 13.'-

)

li

»

»eoloare

li

17'7'50
7'50
17'-

)

li

»

10'-

:)

spangnls -

:)

-

-

li

»
»

-

galbenă deschisă, amerIcani
jumătăţi, din chewrau brunet cn nasturi

Diîerite calităţi de ghete bărbăte~ti
C;Qr. 10'-, 13·-, 1'7'-, ~~.- şi
Ghete pentru copii
Preţuri

şi f'etiţe

solid fixate!

dela. 1'50

. .

EXECUŢIE

pAnă

~i

Cetnee~ti:

28,-

la 13'- Coroane.

Ghete cOlUoade

DE

PR.I~lA

CALITA'"I'EI

şi

tari!

I
\

•

J
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Itzkovits Gerson, Budapesta, IX.,

Mâjerszky 8arnabâs

Strada. Tot:npa No 14.

Dulapuri da

fabricant de maşini
In NylJ.legyhAza.

ghiaţă

la cari e necesară ghiaţă
puţină,

tru măsurarea vinului,
a berei, conducte la
pregătirea berei şi pentru scurs, în preţuri mo·
derate şi serviciu promt.
Intreprindere de accesorii
la fabricarea zodei, sticle
de Bohemia, sirup de
smeură, lămâi şi ananas,
alabastru şi praf de li·
monadă Ş. a. Comandele
~ se efeptuiesc prompt şi
klfeu preţuri convenabile.

rrabricheazl dupJ o experientl bogati
ca specialitate

prese de olei mânate cu apl
Plue de olel,

construcţie

simpli ori
de olei pentru
incllzire cu aburi ori foc. Teasc pentru
simburi de bostan. Maşini pentru perfectionarea oleiului ,i aranjamentul corn·
plect pentru fabricarea oleiului. Un~lte
de meliţat floarea soarelui, Ş a.
Exportul pânl acum In 237 uzine.
complicati.

~

PrăJitorl

q================m

·U·;

j

~

! Lampe pentru mine
~

şi

,"

I

preparate pen-

Feivel Lipot utodai
Budapest, IX. Ipa~-u. 4.

tot felul de lampe cu aeetyleu,
fabrichează

Fabrică

Barlos Zollan

bănci
'.,

pentru şcoală, aranjamente pentru bi·
ro uri, accesorii de
gimnastică etc.

fabricant de lam pe,

Budapest,

de

VII., Gizella·nt SSt

Catalog ilustrat la
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dorinţa

se trimite gratuit.

~==============rr===a
să

se adreseze,

doreşte a-şi

procura
autentice de

Un mijloc, de infirire

varieUţi

RODITORI

peufru bolDlyii dl stomac

arbori pentru alee, plante de ornament c?n.ifere,
plante de imprejmuit, frude cu boabe, pUletf, etc,

,i pentru toti aceia, cari fie prin receală ori ingreunare de
mândri, fic prin lipsa de apetit, prin mistuirea grea, ori
in urma mâncărilor prea reci ori prea fierbinti au contractat

VITE ·ALTOITE
Yi~ europeană ,1 americană cu ,1 fără rădăcini

calar, sjArciari, dur.rl de slomac etc.

(calitate superioarA)

este medicina

(Catalog instructiv la cerere gratnit).

BaldriaDum a doctoralui Enill.
BaJdrlanum se recomandă contra tuturor durerilor
de stomac, qe calitătile unul vin excelent, care păzeşte contra
tutu ror urmărilor, precum: nervos/tatet insomnie, ameţeli ~i flegmă.

. .~
'~

~

];!4
~

-,:tJ
.

1
'

•

In urma compozi~ei sale excelente, având vin de Samos, picături de Baldrlan, slrup de smeură şi de c:ire~et Baldrlanum este de recomandat şi contra constipiţiel şi diareel precum şi la toate cazurile, cind se reclamă
rntirirea organizmului.
BaJdrlanum Dr. Enget nu conţine absolut nici o
materie stricăcioa5ă şi se poate intrebuinţa ,i din partea celor cu constructie mai slabă, precum dame şi copii, timp
mai îndelungat. E de preferat să se ia dimineaţa pe nemâncate şi seara inainte de culcare in cantitate de un păhar
ţie licheur. Copiii şi cei slabi să ia Baldrianum În apă caldă
fi .să·1 Îndulcească cu putin zăhar.
Baldrlanum Dr. Engel se află in sticle de 3 şi 4coroane În toate farmacille din Ungaria. precum şi in Arad,
Aradul-nou, Ologovacz, Oyorok, Menes, Paulis, Lippa,
Hidegkut, Vinga, Szekesut, Pecska, Tornya, :Vilagos, Egres,
Nadas, Berwva. Orczifalva, Merczifalva, Sândorhâza, Bogaros, Szerb·Sz,"peler, Perjamos, Szemlak, Sârafalva, Nagylak.
Farmaciile din Arad trimit in ori·ce parte,

SA ne păzim de huitaţii!

Baldria.~::e::'1nu[;~.

-

Engel!
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Viitorul e al

maşinilor

de treerat de sine umblAtoare t

F'ne dne· hTast"
VEire k I~

Daci. locomobilul d·voastrl nu
este provbut CM a';ltomat de s{ne
amblitsr, a6lresaţivl la fabnca
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Tmeesvâr ·J6zseiYaro5,
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unde căpătaţi ori-ce informatii de liplă. In atelierele
acestei fabrici să transformă
la an peste 100 locomobile ~
În automobile după cIl mei
nQIl sisttm şi cu piese noui iii
brevetate. - Mtlr, cruţare ~
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~i dl b~n..l se p.afe

ajunge

Cfl. maşlnllt a~stt

leftme!

CondiţII
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l!J
Qutomoh~llCt. Mared.epozltî~ ~
!oC?mOblle cu, ~bun. PreţurI i!i
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"ALBIN ~"Jnstitut de~credit şl de J~Qnomii soc. pe actii în Sibiit
A XXXIX-a încheiere a Conturilor cu 31 Decemvrie 1911.
CONTUL BILANT PE 1911.

Activa

Capital oodetar:
15,000 acţiuni a K 200 _ .'. ____ __._ 3000000fondul de rezervă al acţ1on.rilor _.' _-. .__ _ 770000\Fondul de garanţie al serisurilor fOBciare ._,
500000 fondul special de rezervă
_ '-_ ._. __
95577:29
fondul de pensiune al funcţionarilor .. __ _. __
758250 90
Depozite spre fructificare .___ ____ __0_ __ __ 24815383\53
Fondul »Parteniu Cosma«._
.. ____ __._
42218,Scrisuri fonciare cu 5°/0 În florini
în circulaţiune __ . ____ __..
612,000'Scrisuri fondare cu 5 % în coroane in circulaţiune ____ ___ eA04,OOO·Scrisuri fonc. cu 4 1/2 010 tn circul. 2.416,000·- 9432000248500Scrisuri fondare e~jte la sorţi in circulaţiune
Cambii de banci reescontafe
____ ___ ..__ 609152443
Diverse conturi creditoare ___ __... ___
3982433 153
1
Dividende neridicate
.__ . o _ _ _ .___ - •__
3436Interese anticipate pro 1() 12 "._ .___ .... .__ _ 315255\52
Interese transitoare de scrisuri fondare
-. __
140263\75
Profit
net
.-"
._._
____
....
,_..
___
_
500646
181
.
'150695489!76

22169350
Cassa in numărar --__
---,.- --234053
Monete __ . ____c_ ---_ ..-. ------. ---1665659498
Cambii de bancă._ __
__o
.'
---Credite cambiale cu acoperire hipotecară ---- 7615195,28
Impr. hipot. în serisuri foncÎare 1 1.556.198'4\
' 433,97897 11990177i38
Impr. hipotecare în numărar
Credite de cont-curent ____ __~_~._~=_. ~- 755212847
Credite personale ._____.
1455042 80
Avanswri pe efecte publice_o. -._ ---- -___
53350lClasele institutului, realiiăti dela gara Braşoy
'1
şi diverse realităţi de vânzare 0____
600974177
Efecte publice _.. - ___
0_'_
3549098, Acţiuni dela diverse bănci
_.__ ___o _.__ ___
204250 Efectele fondului de laranţie al scrisurilor
fondare
__ ._ _._ ... ... ____ ,__ ____
495990 Efectele fondului de pensiune al funcţionarilor institutului __ .. _ .. _ .___ __._ -__
2512151Interese după efecte___ -"_. .o. ___ __._
33475170
MobiIiar. amortizat .___ _.__ __. -.- .. - -.__
-1Interese transitoare. restante şi debitori
_...
13963135

o.

___

_-o'

___

o

o

o.

_____.

1

____

._--

.___

o

o

---ooj----I--I

-

•••

'\-

COlTUL PR.OFIT $1 PERDElE.

Debit

Intere5e:
pentru i.epoz. spre fructifcare 1.000,711'16
pentru scrisuri fondare._
394.507'69
\
pentru impr. luate pe efecte ~~l, 14~·~_~.. ] 4263Cl7:02
Spese:
!
Salare ____ ____ ._._ ._._ ___ _ 114,512'09
BanÎ de evartir ____ ,-._
_39,48042,668'80
Imprim., registre porto div,
Maree de prezenţă
____ ___ _ 10144'3068041\1,89
,

dart~

Profit net

__._

__..

____

73,740'61
100,071'11

'_.'

de iJlter. dela dep.

._. _ __..

____

.___

___

.__ .

.___

Credit

Interese:
dela tambii de bancă _._. -_.__ 757.431'51
dela cred. camb. cu acop_ hipot.. 381 ,628'34
dela împrum. hrpotecare ____ . __ 720,859'34
dela efecte publice _. _.__ ____ 145,10 1'78
dela credite personale ____ ____ 149,588'12
dela credite de cont-curent ___ 221,293'28
dela avansuri pe efecte ____ ____ . 3,472'22
Proviziuni
___ ____
Lhirii
._._ ____
Profit la manete

Contribuţiune:

diredă ___

____

__

o.

-0_

--_

--.-

---

----

237938159,
1009919

....

____

----

..--

----

1645192

__

__

o·

. . -_

---

----

109775

o.

\
173811 73
50064681

----1----1--1

240763045

240763045

j-

•

Sibiiu, la 31 Elecemvrie 10 lt.

Iosif Lissai

Cosma m. p., director executiv,
Dr. E. Roşea m. p.

St. Stroia m. p.

A

~

5069548976

lon/ Q

Pasiva

lIIRECTIUREA:
A. Lebu m. p.

SIl.

p., contabil-,ef.

Dr. L. Lemeny m. p

Dr. Beu m. p.

SlIbsemnatuJ comitet am examinat conturile prezente şi le-am aflat în deplină regulă şi in consonanţi cu reiistrele instituhalui.
Sibiiu~

Mateiu VoiJeanu m. p.
~

t

la 15 Februarie 1912.

COMITETUL DE SUPRAYEGHIARE:
Victor Fineu m. p,
Dr. V. Bologa m. p.
Ioan Henteş m. p.

FABRICA DE SPALAT CU ABURI

KRISTALY"
,I I "06zmos6gyar,
Pâlyaud var. ii
I

I i

Kolozsvăr,

I

E. Verzar m. p

•
Yllpsire de haine. Curăţa re chemica.

,

I

Spălare cu aburi.
La suma da pasta 10 CQr~, pachetul S8 retrtmlta francat.
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