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Scăderea populaţiunei .evreieşti 
în România. 

11/ jurtd articolului dlui Radu Rosetti 
din' "Viaţa Româneascl1". -

- Interwiev cu d. A. C. Cuza. -

Pentru cine a cetit Nr. 10 din Octom
vrie a. c, al revistei "Yiaţa Românea~că" 
din l<lfiii, un fapt de o deosebită importanţă 
t.rebui să-i Ii atrws luarea aminte. E vorba 
de articolul d1stin~;uJui cercetător Hadu 
Rostti întitulat "Despre scăderea poplLla
th.l..nei jidol'eşti din Român'ia în u.ltimul de
ceniu şi despre citm ei actuala". 

Pentru mulţi - şi lucrul ecart - ~
ri.ozitateoasftrguindoasă cu care d. Radu 
.lklaet.tiştie să-şi Întărească afirmaţi unile, 
faptul că dsa, În urma apreciat-ei opere 
"Homânia. şi Evreii" şi-a CliSigurat compe
tintit în această materie, dar mai ales fap
tul că cele spuse în susdtatul articol stau 
îngr4dite temeinic sub greutatea autori
tară a. uneia. din CE-le mai valoroase publi
t.:aţiuni româneşti, i-ar putea determina pe 
'unii să croo.dă in veracit.atea neaşt.eptatei 
d~seoperiri şi în acela.ş ti:rnp să încrimineze 
netemeinicia ala.rmărei unui peri('ol peste 

-- ~ puţin timp di-1tpărut. 
'~k. 1I"~V~tă.· atitutiineaItJ:ill'e~t!L~~.şi·~'>~~f·d 

fjrească, Che-stiunea evreiască la no(în Ro
mânia oferă atâtea ascunzişuri, necesitea-

t 

r.ă adâncirea atâtor imprejurrLri, cunoaşte
l'e·a atât,or fapte, în câ-t nu e de mirare cum 
păreri diarrwtral opuse vin să se încruc.i-
ş('ze· r5sboinie in atmo1:(ff'l'a. înc5raatelor 
diseuţiuni contrad~ct.orii. 

Bănuind îndoiala şi nesiguranţ.a cen)e
tărilor ac€'stei probleme, da.r mai ales înţe
legând că o ros ti (>1 de afirrmare - ori câtă 
euloare de t,emeini~',ie i-s'ar rla - nu poat.e 
să-şi croi/ască drum de ard Cl'tlL fără cu
vântul hot.ărÎtor al (',('lui mai autoTizat şi 
mai adânc cunoscător al problemei evre
ieşti - d. profesor universitar A:. c. Cuza 
- am nr('zut de a nwa datorie, pentru lă
murirea inţelogerei c\pplin('. să obtin un in
f.eT'viev complină-tor. 

Fără a simti nevoi(l d,,:-\crierei ullui in
terioi' de birou universitar. fără a inşira 
llUmănt1 tabIourilor de pe pereţi, obiectele 
mai de wtloare. ami~ltirjle inc.hegate in 
cine ştie 0e bihe10uri alegorice, numele 
" ultimei opere" la Co<1 re distinsul profesor 
Ulliversitar lucra ehiar in moment.ul vizitei 
luele, voi lăsa să urmeze grabni(~ a'cr;st. ex
trem de int.en~~ant int.('n"iey. 

- Yeţi fi cetit, df> sigt1r. <lmnnule profe-
. ~or, in Nr. 10 al,. Viet,ei Româneşti" arti-
colul dlui H adu RoseHi "dospre scăder8a 
popula.ţ.iunei jidoveşti din România în uI
limul deceniu şi despre cifra ei a.ctuaIă"? 
__ Care este părerea dvoast,ră cu privire la 
:11ălSura propusă de a, favoriza emigrare.a 
evreilor cu ajutorul statului? . 

"_ ln principiu ori ce scădere 'a jidani
lor ~ 1) bim~f~'leore pentru Români. Ad;a.og 

!&lxm. iEi.a 

Însă. c:ă nu ori ee scădere are ac.eeaş va
loare peIltrll noi, Cât despre propunerNl 
de a se încuraja omigrarea jidove.ască cu 
ajutor dela stat, evident cu scopul împuţi
ni'irei jidanilor în Homânia, eu o ered cu 
totul greşită. Şi ea să nu ne fU(:C'I11 iluzii 
nf> pe urma scăderei elementului jidovesc 
şi faţă de mwsura propusă. eu cred di tre
buie să o privim în lumina următoarelor 
trt>i consideraţiun;i fundaifllf>nt,de de na:
tură a o rf>du~'e la adevărata ei vHloar~. 

1, 8căr!p1'rQIIHlllrriră n jidanilor 1/1/ 

Îr/.'H'IJlfl/'azi1 I/umai dl'rât de:;;roltarl'(l Ro
manilor. Şi iată faptele G<1rE' o dovrdc>s<, cu 
prisnsinţă to~mai În ultimul timp, 

~Iai ÎnUli ('011\pl'ţllJ şi mes{'l'iile mai a
IN, În \foldoY<:t Sf' află exdnsi" in millli ji
dovC'şti şi' ca eOl1~eeintă şi ('.f'(l mai mal'(' 
pndf' a populaţill'l1e] urbane. Tot aşa se 111-
Ul,mplă la .saU" ('.\] ('xploatHroH moşiilor şi 
el1 llimirirC'a aJ'('nda'5ilol' români. 

.:\1 doil(>~, fapt C>Hte dijuziwwa j-idoi/ilol' 
pe oe o parte ('Mră rogiuBile în cal'p a
proa:pr nu exÎ<.'llau mai JfI·aint.e in Valahia 
şi Oltpnia, iar'pe dp altă partf' la satr, ceea 
ee f'fiLe lin (('IflOmen ClI neo1Sphire grtlv ia-
rilşi a llii imuIni timp mai <1lp,o:;. aşa da.r illdi
fpr(\nt d(> sd\dpl'ea poplIlatimH'i jidov(>şti 
totalp. . 

. AI trei 10<1 rt~ pt este Sdl del'l'a cOlltin uă a 
p.np()rnti~i (~l·p~t.in(· 1" (H·'n,,:,:p /';11'0 SP nrodllcP 

,;<# '? ·U· ~ " .......... ).- .•.. _ . 

de ani dp zile şi rare acum ~'i:! intins şi a:'ni-
pra altor oraşc"; aşa 'că nici a.cest, ff'nomel1 
de o gravitatp· !!posrhită nu a [or;t influen-
ţat. Întru nimii' dn Împuţinarea e!e/UeJlht
lui jidon'sc oC'la lR!m şi până ast.ăzi. 

V (}I1 1 zicl' dar d1 /;ii aici e u chrstie de 
metDdă: Ca I'\ă 11(' f<WPllI o idee exactă d(,5-

prr starea llO(hqtr5~ t,rebuie .să privim deli:l 
noi (~ătre jidmli şi nn dda jidani cătră n{)i, 
A t unei \'0111 H'doa ('.ă ~căden'a ('.oll~t.atat·ă 
il p!clllPntu]ui jidovpş;e nu modifică în mod 
pspnţial rr·jatinllilp 1I0Cl8rrr €'<'.onomÎ('p dp 
până (11'11111. Sp ('('1'8 dar ca să deosebim 
sCărll'l'(,1l nll"lnel';ră. a jida.nilor dr scă.del'f'a 
lor p/'oilomÎ('ă, a e{'(4., hl mai cu dposf>hire 
intpn~s<ÎJIlnIHlP pe noi. 

La l8~lH J1opora.til:l .i i !lovea,s('R t ]'OC\lI'(' 

OP limita r\pf.lyoltărpi ei posihi'le la noi a~a 
că priso"ul a trehuit să pl('('(> ~l il1l"f'CI. nu a
ntât din ('"uza pxpansinnei IlO<1stre ci a E'X

pansiullei ei. 1)p alt·fpI Clcea..stă SdHh~l'f' mn
nWI1t<mă îşi pif'l'de din valoaren ei dară o 
privim În Inmina unci altI' eon;'iid"raţii rare 
urmpază. Şi vom zi('e: 

II. [ IllÎrlrflţiul/('n jidanilorÎ.1I România 
(' n primejdii' permnnl'ntă rczcrvoriuf lm 
l'fnh' aflfllldu-,<;:I' 111 imrrliafn nooM'ri'i arra
]111'1'(' , 

Popnrat in j i r!OY(,'l.'îC'ă totală de pe in
tregul pămt~llt. nllp~ ('ât e posibil să nunwri 
aSf'111Pl1(>H (>!em('flte din principiu refrac
t.arp ori d'll'Pj llumărători, era după st.atis
hra dela H}()[) dpl 1.!)74.000, din care în
grălnădiţi ca Într\ll1 rezervorÎu neistovit: 
în HUI-lia i),700.000 şi tocmai în gubel"niile 
mărginite en noi: în Austro-Ungaria. 2 miI. 
7·7 mii ~i mni cu deos('bire în Galiţia oare 
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ea singură arp 8;')0.000 şi Ungaria alţi 8;;0 
mii. Aşa clar in aceste dOllă ţări învecinate 
Cll .noi, din Dumrl.rul t.otal al jidnllilor ne 
11.574.000 trH.i(\s'C 7. 700J)OO! Şi j at ă c'an~ 

este proporţia în cm'c se glisPsc în ll1H~ll' 
Firi: în HlIf;ia trtlicşte un jidan In :2;3 locui
tori. în Polollia 1 1<1:2. în Galiţia 1 la ~, îll 
l"ngaria j la :24, în ]{omâ'llia 1 la 22, în 
Frallţa 1 la ;~J:2, î1l AlIgli1J 1 la 2i")B. în ha-
lin 1 la 7$)0, în B('lgia 1 la I GHO! 

1 )cllsitatra extraordinară a poporaţill
I\(.j jid,wc~ti în Polonia. în Ualiţia şi Jn 
t"ngaria, sporit[l eont iIlllII prin creşteril(' 

0i <.nlUil]P. o [mIlP în st.arp dp emigrare Pl'/'-
11/ (J III' 11 t li. ff!\' ăr/Stl~l( 1 U-SI:' de pref erinţ.ă a

supra tpl'it·orului !Jost l'1I al<' c~r8i graniti 
llll pot fi păzite, mai nj(,s diIl C{lllZa con-
('ul'sului fraudul()s pp caJ'f~ îl dau f'lIligran
ti lor .iid~lIlli. l'oreligiollarii lor aşez<lţi În 
H () III [1.11 i jJ. .J i rl (/ II i i s 11 II I fi a l' ) il' n t I'H '/1 oi () 'II f' -

Ilfl/,(J('irp fleoyra!ică, 

Toclllai situaţia aCl'LI,";\a pXl'ppţională 
f'xdw\l, lH'lltru totdl'lIl11la ori ce sol\lţie eL 

pl'ohlpllwi .iid()v\'~ti prin acordarea altor 
drept uri dC'cât (]c('lp pn'<1 multe dttp lp ali. 

('Il('i ori d' 'I[lrgin~ (1 <!cI'slo}"a al' a\'e<l ca 
eOH:-if·.ciIlţ{1 illlrndarl'iI HOl1ltmiei (:ll elpIllPI\-
tnll' parazit (] 1'1' --- ('11111 foart.e hine zicea 
(1. HOf;ptti -~ rHl'p ,i<;f' î~J8duşrl. jll tarile \'(,
cillf'. iar popol'ilţia r()lll{tnf'<l,~.;{'H <lI' di,spnn>tl 
;)('npprit~ cip străini. 

. ..... __ • l' ..... _ i . 

~i ill lumina f}ce8j·.ol'{::)Jl~jd{'raţ.illni .';e 

v('clp dCll' că .'i('ădf'rea lIlomf>,nt·ană a numtl
ml11 i .ii d (t ni 1 OI'. 1111 CI re d('l' ât o valoare 
foartn rf>l<JI'iYH IWlltrn Hoi şi face ~ă slăbim 
ar'ţinn('ellJU<lfitTă PHPrgică faţă dp pericolul 
jidon'l-iC' jll'JllW1H'lIt. 

Ad illtt'n-illC tocmai a treia consiuc
raţi lllHl LI l1oi.v~tră cu privire la măsura pro
pllsă dp a împuţina numărul jidanilor fa
vo]'iz[llId PlIligTllrPH Il)!' cu iljutnl'lll statu
lui. ~i vom zice: \ 

11/. 1111'1(1'(/)(1/'('0 I'l1Ii91'(/1'I'; jidol/ilol' CII 

I/)ulul' dill parlc(I s/afv/1/i/U/ ]Inot" fi /1 

!IIt/.-;lIri! (1 Iloli/ieei /'omâ111'şt.i, 
:\('1 'li.1Hl rl 111 rlBlll-ţ, IH'oIH1Sţ, .lc,ml de d. 

Hadl1 Hosetti a fost propusă şi de d. C. 
:--IU'rf> în .. Viaţa HOlllţlllf\·;llsCH ,. din Xoem-
nil:' 1 BOi. zi6md di adiuIH'a noastră fată 
d" jidHni t.J'f'hlli{' I"iă aibă na eordativ ne
ce·s[u' .. ajlltol'ul st at,dui pentru p.migl'area 
H\'('st tii prisos dp pnpnlatl0 p\TPiască'·. 

Hpgret să c'onst.at dî şi aici nu faee-lIl 
dpC<lt să Il(' lă~ăm a ri inflnenţ,aţi în poli
~ica. noa~.,tră df> ideile întâmplătoare 3'le 
străil.1ilol'. ('Hci aceeaş Jl1~1..'mră a. fost Pl'O
plh',ă Illi.l i tntf~ L dp Cll110SCl1t.ll1 pnhlicjst on
gJ"z IIOlltsOll II. ~haml)f'rl{,<1in în intol'vip
nil său publicat in .. NoIlA HC'vÎstă Homâ
nil"' dpla HKIO in care zicea: 

.. Ar trehui să plăt iţi llll pl'PlIliu I?v]'eilnr 
,t.1Pntru p{II,ru-iirc-(l, Homânioi., ofi (',lt de în
gl't:'unătoarf> ar fi această 1H3ISnr{1 pellt..rn 
'finanţrde u,'oastră. Ea Y'(l l'f'.nta c1f> o tniie 
de ori ma.i 111 uit". 

n asemnea păTl'l'C' s'a putut naşte în 
mintea 11nni englez insular 111?('llTIOsc1'Hor 

,. 

J;' 



<-II împrf'jurărilnr IlO<~·"trp. E înf;ă curios de 
ti 1:0 ",pc!('a l'f'pt'OdllSll ca o măSllră a pn1itiGPÎ 
Iloastrp de ~tat. dp dHrh unii din noi. Yom 
zi·cl', dar precis: incurajarea mnigmţiei ii· 
damlof l'U ajutorul statului având dt~ scop 
rh· <1'1 Împllţina dt' .'iîgur t' lm'ficacp. ab~Ut" 
\U'\ şi jlt'ÎIlH'jdio;ISiL 

J lje/iC(H'f' >.- dl'oan"ţ·.t~ JIU atinge fOlldu! 
/WITUallC"lIt al poptwatipi jidnvf'şti. ci nu· 
mai jJrisosurile pj anu.dl'. \'01' ('migra dela 
Jwi ['iIU'? E\'idt'nt f'xistpute!e supra-nume· 
rare fă ră ca pri n af'past a să se arl'll că () re
dUC{'fP n p·oporatiunei jidOVE'şti statornicite 
ocupAnd tiin l'collomia lwtională locurile 
iJO<lstrp, alp Homfmilor, Pp noi însă t,ne-mal 
aC(>Hsta IH' illfPrf\·sr(lză, Aşa nar nu scăde· 
I'Ni IIwîH'r;('ă: ci ,~('âd('rf'a /0,. econo/llită. 

,J'bsUl'dă - pentru vă asig'lllind emî
gr(ll'f'<l f'lf'n1plltplnr pri:;~\"l(;!Jni{'(' jidovoşti, e 
dp llatură11lai rl'f'grahă să. sporească nu
mărul lor prin l'migran'(l dj~l ţărilE' v("<'ine. 
('ăcÎ la hdllii statului pentru emigrare se 
,'or '-OI' găAi ('i ;tmatori destui de ori tInde. 
~f' va putf'<l chiar pa. lIuii să emihlTI-'Ze de 
dtr duuă-trei ori. ha ingrnioşi pret'um 
ţi llllt 5' ar pntf'H naştţ"' o 1l1('serie nou ă a. "e
migmnţilor !a Ameri,(';]" ('u banii statului. 

Primejdi·oasâ. - ÎntHl efh ne pone in 
"ituatin HPp!ăclltă dp a nr> amC\"t.l'C'{) În a
[;ţ{'pri cah 1111 1It' prin'Sr.. făcându-nc să 
dfnn lIHŞtPI'P llIH'i eatl'gnrii ti .. 8migranţi

joI' jidani-romfllli" cari" llP-ar put.ea at·rag(' 
IlPinţpJpgt'ri eli ('f'l('I<lltl~ state. Prin crrarea 
Imui hirou ~all a unui selTÎelll a ('migra.ţiei 
jidun~şti din Hnll1imia am provoca în ~('ur
fil \T('UW prntr·.st[tri!p legitime ale ('plor
J.dh: ~till(' ÎndpO(1ştP nertnritoaI'f' dp. (l,':;O-

rnPTlf'(Î marH't. 
-- AtuIlci care rTedr·ti că trobuie să 

fie politic1.~ stRJ Hin] nost.ru in i:lf'A,ilsră ma-
/t. tiC' ':J . "..... .. , . 

- E simp![J, şi ~f' n'allmi'l In m'mntornl 
rnrWlpIH : 

Să df'.'~l'oltam pnterile noa,~tre, rf'(;u.ce
,·ind poz,'(iile pinrlute În economia socială 
română fi r('consin/ind cu ori câte sacri-
iL 

Un nI din cei cari nu mai sunt 
})(' Gregoriu· Ceontea. 

Anul 1848. Act'St an hriiparet {~are dela copii 
<il răpit părinţi, drla mame copii. dela f('te logod
n ici. pentru {'a {'u sângele lor să ne câştige drep
turi omene~ti. pe ('.ari nu le avem nici azi pe de· 
f)lin. Giindul meu fuge departt', de-parte în tim
puri Întunc{'ate ale istoriei, in timpuri ca: "Tri
p.artit.uJ lui V erbOezy" În timpul "Constitutiui. 
10/' aprobat ... " in acele timpuri blestemate când 
popoart'le gemeau aşa de greu in jugul şi 1a:nţul 
medieval. Mult au trebuit să suiere ,popoarele 
şi mllhe şi mari g~lnduri nutriau. pânăcâ.nd iz· 
Imeni În anul 1841"0 rasboiul sfânt. rii'Sooiul pentru 
likrtat.e. răsboiul care ne·a uat drepturi, după 
('ari atâtea inimi 7Airohite suspinară atâta timp, 
până eimd visul trC\'l1t prin atâţi 5e('.oli amari, se
(~oli de zhuciumare. de robie. în sfârşit s'a izbă· 
\"it. Câte inimi nobile, suflete mari. COiPUri vin
joase n'a înghiţit această durdură de care POPQ
nil nostru şi a ... tăzi ('u groază îşi aduce aminte. 

Eram <,oriI. şedeam într'() primăvară afară: eu 
moşul meu. care astăzi. nu mai e în viată. Era În
văţător pen~ionat, şi {'A atare îi plăcea mult să. 
poveoteaseă eu oopii d('$pre lucruri cari au fost. 
Imj SpUnl"3 desprp moşul Traian. of"l4pre ~larcu 
.\ urelju carc nt'-a dat pradă barbarilor trecând 
in.l[oe.si.a., şi de,::pre atâte-.a ră8boaie prin c.are a 
I rocut p<fporul nostru fără: să fOC fi pierdut la vi
forosul an 11'l48. eare \'a rămânea veş.mc neşt-ers 
din amintirea neamului nostru. 

Şi incepu a cp.D\'8.'.ti astfeL 
- l:D allul 1848 eram flăcău iti cum. flăcăul 

"TR IB UNA-

licii {'lasa de mijloc nafirrnală fără. de eare 
nn putem trăi, 

Toate _sforţă.rile noa.~trf' şi toate mjjloa
c,p!e de care dispunem. ale statului in pri-
mul rind, h'ebuesc indI'f'pt.f1te gra,bnic şi 
conspquPlnt În nce-astă direcţie. 

Ce vor dovpni jidanii de pe urma ex
paJlsillnei fireşti şi legit.ime a poporuJui ro-
111<1!.l1 pe terit.orul său in Homânia ~ mai 
la urmă nu 11e priyeşt.e. N'au decât să în-
dure' cOTI-"ecintPle fatale ale traiului lor .In 
contra· naturoi de na.ţie fără tcrit01' şi cu eftt 
prin tpre-sitmBaîmprojurăl'ilor îşi vor da. 
mai degrabă seamă de ~(jewstă anomalie a 
unei pxistenţi rn oontm fil'ei lucrurilor. cu 
atât 80 va grăbi şi sfârşit,ul suf~rinţelor lor. 
Dacă p să-] gooească, atât puh~m fac;e pon
tru dânşii: rp.stul ni·{ datorim. 

In ultimă analiză judecând măsura 
pt'Opusă a emigrărei jidwnikn' cu ajutorul 
statului vom zice: Ea este şi inutilă întnl 
(',U ajutoml st.atului nu va face să. emigreze 
pe jidanii statorn.ieiţi. iar jidanii supml1u-
merari f>migre<1ză ei şi fără hn.ni dela nOI. 

d(> Iltwoie, 
De alHel societăţile jidoveşti ca.ro pre

tinti că exj,stăpentru asemenea. scopu;ri 
fi!alflUOpic.e şi de colonizare În deosebi în 
frunte cu .,Alianţa Israolită Universală'. 

ali ele bOlIi df'stui. In tot cazul statul no
stru nu <tro eht'lllan'<l să fnneţionezp cu 
bani i săi (\('1 sucuI\'3ală a soeieHlţii de colo
nizare . .lea", tra n",formând Î~l ch ip ll(\SOCO-

tit şi fără nici un folos emigrarea jida.ni
lor din România. din o ehcstie a Jor parii
culară. într'o afa .. ere publică a st~tului 
Romtm. 

Oorneliu Carp. 

Conferenta dela Budapesta. Cetim în ,.&al'a" 

din Bueu~ti: 

"Care.spondentul nostru află din izvor de încre
dere că lut membru marcant al cQmitetului naţio
nal român protopopul Dr', Ghe.orghe Popovici din 
Lugoj ş-i-a dat de'71l·isia. 

mai in putere. Imi erli dr.a.gă viaţa, îmi plăcea 
să merg unoe îmi spunea gandul şi inima mea de 
flăcău. Nu era mai mare uăcaz pe mine decât a
tunci, când mama mă trimitea să fa,c oouă zile pe 
săptămână La; Domnii, cMi nepoate, trebuie să ştii 
că oamenii pe timpul acela era.u iobagi, şi dacă 
nu făceam slujba la Domn apoi ne scoteau din 
1'asă in dricu.1 lemei, nebăte.au şi făceau cu noi 
C'C le plăee!l.. Atât ne-al' fi trehuit~ir nu facem 
"Iujbil, era vai de pielea noa..'!tră, 

- Tim!)ul trecea nepoate şi soarta noastră nu 
s-a mai schimb.a, şi Doamne ,sfinte. mulţi oameni 
vor fi d'Hit să li-se schimbe 'SDartoa. Dar bunul 
Du.nmezeu cîmd iuhf...şte pe om îJ ooarcă întâi, 
chiar a.~a cum a incerc.at pe Iov cel drept. 

Aci moşul meu iei ridică 'Capul, privi odata 
spre ră8ărit şi işi şterge o lacrimă alunecaM pe 
furiş din ochii Ră.:Î pătrunzători. apoi îmi po"Oo'lti 
pe lung ş.i pe larg to.a.te întÎÎtănplările <fjn anul a
ceIa,' Imi pow~sti de Şaguna. d(l Bărnuţ şi de 
toti câti se i1u..'!treazR la adunarea de 'pe memora
bilul "Câmp aJ libertăţii"; cooi moşul meu mâ· 
nat de doro1 progresuhli şi dcsrobi rei. luase şi el 
parte l-a .arca iptoricii adunare; apoi povesti des
pre întâmplări·le ('-Hn au unnat. după a'Ceastii a
dunare şi rînd pe rînd iaprih-i firul pov<'stirei. Ii 
fReni atun~i ob·serva rt-a: 

- Da bine moşule, ~llm de din toate părţile 
au lu.at oamenii n()şfri arma in mână; şi numai În 
părţile MurăşuJni dela Reghimll săse.'1t' in MIR nu? 

Moşul stăw o clipă, apoi continuă: 
- Aki nu s'a putut lucra aşa p(:ntl'1l că noi 

6Untfml incunjuraţi de toate părţile tIc Săcui. şi 
o singură mişcare ni-ar fi adm moarte şi foc; cu 
t.oate ,a;cesteQ -la ,luptă '1)elltru libertaw ,i a~9ţ ţi-

1 , 
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Ştil'(,1l ace.asfa (7 pro l'O('(7·t TtI (I.r!' sMlzaf'Îeîtt f(>.1·

f'lirilţ românrşfi". 

... 
Pentru stăpânii "Pop. R.omân ", ln numărul 

49 al ol'g.!lllUlui popoNll "Poporul Român" 8() 11)11-

b1i<'j} nil artieol În eare '*' '''ptUl şi următoaJ'Ole: 

.. ,Jud 0<' 11 dle preşedinte! Dar mai nainte. 
Te rog!1 nI (!) întl'o3Jbă pe ,at~u.zăt.(}rj, cii pri
llleRe şi e-i senuinţ,a 'de v-alabiJru ori CQ numiti 
atunci ar primj-o dacă ,Tudeci . dupa !placul 

, lor?! Oăci, {{upă ameninţările -oole 'riecă, aŞH 
ni-se paro, că încât nu \'(li judeca cimpă placul 
lor. La.' poţi plooa in Italia, 'Unde un drag diS 
roie.t d'a] nostru a urcat odMll - noi ştim cu 
ce cheltuieli - Vezu,-ul." 

Aluziile aCf'-'!te rnuroare îl Vi7,c&Ză ;pe d, (k

t.ayian (1 () g 8. D, Goga "a şti 'MlJn să răapun.<iă 

sau ('um 1\11 ba<'ă în faţa unei infamii de folul a
(~(lst.(>ia. Noi din partea noaJStră ~inmn n'Ulll.Uli să 

adu('{Im amintestăpimilor "Poporului Român" 
~ă nu 1Ie coboa re 'lXl un teren Il tâ t de ŞU hr~ port t:ru 
ei. {) spunem at'eaSta în interesul bineprricepllt 
~J IIp.amnhli. cum s'ar ziee 

.. 
Exposeul ministrului de agncultură. Contele 

&.rt·ny, mi.nistntl oe agl'ieuhură,a r08tit azi în 
'cameră un '('Xposeu VaBt &SU!pl'lSi resorbului său. 
A ammţat o scrie între.agă de !proiecte de -legi: 
dt\Spre ehe.9tiunile si Iv i<'e, despre ~hestiuniJe pli
şunatnhLi, dl'>Sproaranjaroa proprietă;ţrii, d08pr0 
re\·izuire.a legii vÎnurilor, despre faJşifica.rea. li

Jill1Pnteluf, dc,.,pro magaziile de vin ,publi<?..o ş. a. 
şi sJ)('ră sii 'poată da prin noile legi un avint nou 
vietii (>t."OllOlllioo în Ungaria, 

Şodi'll ţa ctl,morii azI n'a avu atIt. moment demn 
de re ma rea t. 

, Un zia.r italian desp.re demisia bar. CoU1'ad.. 
ZianlJ Gio,..nn{e d'lialia din Roma, rm"6llind in
c'ocIată a.""upra demi~iei fo.''1tului şef al mail'elui 
stat m.ajor 81UJStrG-'U'Ilgar, c.<Jrie în N.r.-ul du mai 
nou: In Aus,t.ro-UJlga'ri.a s'a dat crezÎlrrnânt unor 
l'retÎ:noo intenţii olan-dea tine din partea. Italiei 
;;i <,Cr'l"trrilc'dtla- con<lucere voiau nl1maÎ să le pre
yie, asigurind frontiorele irta,lo-<alllStriace. Italia • 
singură "inOV"dtă de neîncrederea ce a daşt.aptalt 
la Viena şi tot ea e de vină de atiarea 8uflot~d 
pl'('(lI..'Upat.ă a fostului ~q al almului roajOl'. 

!II 

nut şi-a .lal (,bolul situ, Să ve'zi cum. Şi moşul -in
ceJHl iar: 

- După adunarea dela Blaj, într'o zi fru
moasă ·de primăvarîî, se Hiţi vestea că Românii au 
prins şi ei armele. A. ff)st doajuns, vestea stră
bătu ca o sl'ânteie în toate părţile, şi de cătră sea
ra ne tr(YLim în sat <"u un om străin, bine făcut 
şi cu ochi strălucitori. Nu ştia nimenea cine e, 
şi d(' unde vine. atât auzisem că merge la răshoiul 
pentru libertate; şi ne·a chemat în sea:r.:l aceea la 
biser1('ă, et"a atunci biseriellla veche 'PC care tu 
n-(~[l{)lIte n'ai apucat-o. Preotul făcu \'ecernia, apoi 
În('opu necuno-,"("utlll să ne povestească despre o
hilrşia noa.'ltră şi d('~pre lupta pe care rultăzi po
poarde o 'J)()artH pentru eJiher.:lrea de sub jugul 
iobăgiei şi ne :înd{'mna şi pe noi să mergem CU el; 
şi glaH1.u lui suna atât de froffiOB de credeai ci 
vine din (~er. ne·aIll inrolat ne-o doi8prerece Ie
~iDri, am depus jurIimânt de credinţă cătră necm
no,'1<'u t 111 şi ram re('llll()f;Cut de căpi tan alnoetru. 

A tuncl ne spuse numele: Ioan Bil borean şi de 
"liei incolo noi i-am ris: căpitanul, căpitanu Bil· 
borcan. In ziua următoare din comunele înveci
nate se mai inştiintară -câţiva feciori voinici, toti 
mânaţi de a.cclaş dor, apoi ple.carăm cu căpitanul 
Bilhorean să intrăm în armata lui VaBilie Mold<>
van. dară ai .auzit de el. nepoate! Moldov.an a vrui; 
să !le facă JWP!.l dar în ,loc de crlH'e in timpul .acela 
a luat sabia. 

Şi (',ontinuÎi moşul: 
.. - Am plec4.lt şi mergeam noapt.ea numai, căci 

ziua nu puteam. Am trecut pe lângă Reghin tot 
noaptca, şi rând ne apropiarăm de Sânt Ioana. tu~ 

. nW'ilc LubllÎIlU şi p'l.lŞtile ])<Jcl1cau şi lupta wrgelll 
între oştirile lui Orban î.mrneuMte eu a.l.e lui V t-

,1' .. --' 

~i \""' 
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o . crima natlonală, 
It! nu.mărul noii/'u dela fi Decemv»e •. . f • .d ' ' n,. M?I e-

9l~ rtn fornttea neb!,~? a organ11111i poporal din 
Atad ,,1 oporul roma1~ . de-a duce v'rajba şi în 
pop.or, atin adr'esal dlul Gheorghe Pop d" Bă' t: -t l· b·· ' <' ,~eş ,1 urma,oare,p udt'e Q:n: 

1. 'Aveti DVoastri şi are comitetul national cu. 
aoştinţă' despre crima naţională ce-o săvârtqte 
"Poporul Român" prlJl rupândire.a În popor a 
ilDwciunHor debitate la adrHa "Tribunei" ,i a 
c:,lor din jurul ei? 

2. Ca Învoirea şi aprobarea DVoastră ' . • ~ a 
comtfetuiui naţional se săvArşeşte această crimă de 
Atiertat? 

3. Veţi bineToi a dispune să se punA capăt a, 
't'\ cestor porniri nebune, intervenind ca in cel mai 

apropiat număr al "Poporului Român" să se re
.ină asupra articolului de azi şi redacţia să-,i ex
prime regretele pentru publicarea lui? 

Am anunţal în Geelaş timp că dacă de,~cJ'e~l'aţj1' 
dela organul, popor.a! 1)~Or urma munca lor păr:ă
~oa,~~ ,t'?m ft net'o!tl 8a ne luăm apărat'ea şi 710i 
m ,.1 nbu,na Popor1Jl1JI~". arMând scopu.rile ilS, 

~'1l Ilse ale 'Unei cărdăşii cari încCMcă .~ă te-rOl'i~e1;e 
ITI r rCflga noastră o pl:n1'e publică. 

, .. p'0pontl Român", in loc să'şi. recunoască gl'e-
,~(lta. m numărul său de ati publică din nou un 
lu'ng o:fic~l o,braznic. în care sunt injura ţi toţi 
()~m('Jn't>?, ~~n Jurul "Tribunii", în care cetitorii 
Ş'I abona,tH; noşt7'i sunt timbraţi. fără deoseb,:.,.e 
Irădă.fon de neam.l:ar .. Necare popă şi dascăl. abo, 
1/0./ al Tribunel~. '- aderent al lui M angra" 

1 fi faţa acestor in8ulte revoltătoar~ nu' mlJi 
pu,tem pă-sfl"(/" 'rezerva ce ne-am imp'u.s-o vreme 
dp, un. a,n de ;ale, J 11 numărul t·i1.tor al O1'ganului 
nos~r'~ popm~al ne ,vom, adTl',~a şi nO'l: poporulw'. 

r.'~n:em sa constatăm însă şi la ace,~t loc că 
pc~lidw ce şf-a făcut cuib în nRomânul" s'a săliîş
IUlt acnm ~'~ la ,.Poporul 7'omân", Reprod'ucând, 
(/;~ume. sCl~SOa~e{1 1wasf1'ă adt'esată dlui Gheor,qhe 

! lop de (3~e.ş.tt, pe~ltru a dure lumpa în rătăcire 
\~:~'lJ.l ~bhca dm scrIsoare următoarele' păr'ţi e-~en
,~ ..... ,-(1 e, 

,.Pentru a feri poporul de frământările cari au 
!ost provocat~ de citiva oameni orbiti de patimă 
',~,dată după Izbucnirea crizei, "Tribuna" a deao 
f~~ntat numărul poporal (de Duminecă) şi a În
fuatat un orllaD poporal independent Tribuna 
Poporului", în care - vreme de un an" de când 

... '---.._-._------- ••. _---._.,_ ..••. _--- •. _-- ------ - .......... -+--..,..~. "--_._--_. ~ 

~i1i~ .~t{}ldonl11 Împotl"inl \'ăSt:~lLlatilol' ilă.'e'ui: noi 
ln{',a. mt.rarilm În lu,ptă eu liincile dar nu prea fil
~'ellm "por căci (~i craII eup1.1şti. 

Lupta fu ,lungii şi după luptu Homânii se Înl
P~iişti<hS{'ril . Î~l('îlt eu nu Huli aflam pe căpitanul 
~llbU~'f:..aIl. PH~rzândtu,l pe e.J, am 'Pierdut şi eura
.luI, ŞI noaptea dilitt>Ol'cam ai noştri, etlţi am mai 
riima8',,:ătră_(~Ra, da~'. nu ş(~deam ,a('a~iî ('i! mi Pll
t0am .. fun.d ea hon\'ezlJ nc l'Hlltau mereu, şi de nc, 
ar fi aflat, păteam cu popa Pu])o\'id din Dum
bravii: pe e~rre rau împuşcat pe margiuea vilii de 
!"a l'{)~togolit in vale. 

- De ai~.i Îm'o!o, t1ppoate. urmari! zile grele 
pentr~l .n~)i. Ră\-l~oiul C'lll'gea în alte părţi iar pe 
hl nOl fnca 11{' făePJt "ii ş('dcm ('upf'iriuţi eli tot 
HI'\('un.şi. 

- Tl'eeu UluIt timp dc .atund, şi În primăvara 
Huultui 184!l "l'ni JX' la min(' un pl'ieten -cu {~al'e 
fusesem sub pOrtUH'!l căpit!lnului Bilhol'l'an şi po
\'e~~team d~ intîLmpliirile tl'~'JUte şi înt re Il 1t(' Il' ş.i 
tic dl'))itanul Bilb·nrean, 

lmi zise pl'i{~tenul: "Nu mai aş.t.epta înzăd.a.1', 
{'ăei că,pitanul nOfitru Bilbol'l'an a ('ăzut 'Sub ochii 
mei indată ('C am intrat în lupta dela Sânt Toana", 

A'iei moşul nH'U se rupă clouă1a.erimi cât alu
n('le, rididi ochii Apre cer, îşi fileu o Cr11Ce biîtrî· 
netH;că şi zisc eu un oftat duios un "Dumnezeu gă 
oJihneasdl pe ţ~llpitanul Hilborean jn 'Sinurilc 
dreptilor", 

. Dtrpă ('e isprlh:i mO~111 pOY€'!ltf'la l'Îi.pitanului 
, Bilborcan, ţI 111trebai: 

- Moşllle! Oare mai. aduce-ş.i cineva '3iIÎlÎntt> 
" dt> eei cari nu mai Rlmt ~ Şi moşul zise: 

- O! nepoate, Uâţi cwpitani ca nilbol'ca.n au 
murit ~tl1nci. şi nu-i. şt,im, dar inima noastră ii 

. Ilimte, 
,\ ,D e d a, -Ia 11 DrcelllVl'ie 1911.. ., ~, ." 

există - am propovăduit cu cel mai sincer d.e· 
votament solidaritatea naţională, apelind. Ia po
por să rămânl cu totU fii C1"ediDCi~i ai partidu
lui nostru national român ,i aderenţi lIeşoviitori 
ai programului nostru naţional." 

Ciunt1:rea aceasta t'olni.că o' !:icri.Rorii II.oa.'!tre 
este ce<l, mai clasică dovadă că gândurne oameni· 
loT' cori s'auînstăpânit pe o'rganul poporal al par
tidului nu sunt curate, 

Noi n'a,m invocat j-uder:ata, dlu';' Ghwf'ghe Pop 
de Hâ~~e.ştj, ci i-am ad'uB nu.mai la cunoştinţă de
slrăbăla:rea păcătoa.să a celor dela. "Poporul Ro
mân", rug!Îndu'l să O curme, Vacă dl Gheorghe 
Pop de BăBeşti n'a ţinut de cuviinţă să ia rnă.,;'Il~ 
rile trebuincioase, îl priveşte pe d-sa, Noi ne-a.m 
făcut numai datol',ia de a-i atrage atenţt·ltne.a Mll

pra w'mi$r1'lor nouei cam.panii pomi.te împotrt1JQ 
noastră şi 'ÎlI"Popot"u.l român". 

Nu TIe temem că poporul nu ue va da dnptale, 
cum ne-a dat dreptate (aRta o recunoa§te şi "Popo
rul Român") clasa căritfral'ilor noştri. Poporul 
tia şti să judece cille îi !'rea binele: cu cari îl 
poartă cu vorbe mincinoa.se. sau cei cari cer de-la 
conducerea partidulm' nostru inţelegere ş'i drago
ste, ş,i pentru net'oile "opince1: put uroa.se" , 

Vreme de un an de, zile am făcut tot ce ni-a 
stat în, putinţă ca ,9ă--i lăsăm poporului uedif/ţa 
că în fruniea pa,.Ud~lui nost'rlt au f1ju.n,~ nIl-mai 
o~mp.ni de,~inteN.saţi. cari 1TuJ.nce.sc numa,i ptmlru 
bmele POPOl'l.tl-u~, lJacă n'am reuşit nu ~ vi'na noa
stră, ci e.ste v'ina celor cari îngăduie să ~ publice 
Î71 .. Poporu.f, Român" murdăriile cele mai oft'ihi
tOQ,t'P de .~uf'ef. 

Nu a noastră va fi răspunderea! 

- "Tribuna". 

Scrisori din Bucureşti. 
Răvaş de acasă. - RUla unei necun~ute. 
Gânduri cari se ghicesc. - Rolul chelnerilor În 

viata noastră. Unde mergem? 

-Bucureşti, 29 N oemvl'ie. 

Dintr'un orii,~el dcpărtat,'din părţile ungurcnc 
am primit o scriso.a.rc, Pl'i~l care o ootitoare a 00-

ilt>or cl'Oni<,i mii "roagă frum<)oS" să nu mă oe,U'p aşa 
de mult de faptele şi intÎlmplărilc de senzaţie, ci 
să scriu cât mai desgîmduri şi lucruri din lumea 
mea suHcteast'lf. "De dite ori ·deschid ziarul, îmi 
arun(' iJHii virile să văd ee t'lerii la cronica dtaJ.e, 
~i-l1li I)al'(;' aşa de rău ellnd Îllt.âlne.sc descrieri de 
fapte, in cari nu e.."t(! ni-ei o eă:ldură" Este şi o 
hune, parc urmăreţrte mai ('u drag oole ee se pe
tl'(':(' în I nnH~a s1l'flCtte!\~.{'ii, dedit în proza'io~ lume. 
în -care trăim", 

Ori eiuc ai fi tu. neenn{),!wută eetivl"arc, nu 
uita ei! eel ee scrie nu e.~te al lui, ei .al ateelor.a că· 
rUl'a ;;.e admse.ază şi ori câtă predilecţie ar {\yca 
pentru a,numite subif.-'Cte. tl'ehuil' sa se gândc.a.scă 
la tOţii. Se m~'ă un griiunte de nisip în mare, 
l'ent ru el ÎnE()mnoază asta un eataelism, S' a 
sl'him batiu,,,,ii w,.tul fired Nu, Dacă acel grăunte 
al' avea gla8 şi simţiN'., arUIChma tot g'l'ozavul mu
gN al mihd şi ~l' vorbi, Ar puvesti de.&pre tu' 
mile \'it'\.ute, ol;l('.()lo în tai1ViI,adimeă, al' cân1,a far, 
ll1<.~d, ,)(> (~.are l'a simţit in anumite olipe, Dar 
ce-ar in-oomna aeO'lbea t.oate în zorul de ca're este 
mfinută lmn{'l:\:? (,i'q-i s'ar npri să a,<;culte ce spune 
gr'uuntelt' de nisip '! }'{larte puţini. dupA cum 1111 
mulţi vor fi (':l1'i judeeli in fe1nl tâu, 

Şi, daeă te Înw!'el'cază, află ('ii aş aV{~a să spun 
ailÎka_ OlÎndu.l'i cari m'au întovăriişit, coruri cari 
llli....:lll bătut 1l! 'J)Vl!rtn minţii. puveşti frull~, 
în ('ari lllll 3yut şi cu lJ.rl rol. Poveşti 'Cari s'au 
"fâr;;,it ban.al, povcţJti. cani s'au sfurşit frumos, Şi 
<]l'()\'eşti pc {'ari gânduL m~r tîlcuitor le mai. da-
1)iină în dipele de nORtalgie, O lume. în care e :aşa 
de hine fiii te re-trl4l'L când yezi -că a~teptărHe te-au 
in!;leolat, <'ii eşti ~trăin de {~oncep~iile, de felul de 
a 'ntelege viat,a al <"Clor ('ari te încQnjoară, Dar 
f'-"te numai în ('lipe-le de dor de repaos, Tn clipele 
în l'ari t(' 1nlhură prea rrmlt sgomotul patimÎ!lor, 
tpe {'ari le în1:1lne-ştÎ, Şi atunci te ~ând.eşti la multe, 
l,a {'oloR'ala depăl'tare dintre '<'cea e.e ne spun da,s
eăbi, t'Îllld ::untem pe băn<.'ileşcoalci şi ceea 00 în 
realitate există, Şi veri cât te-ai lnşelat când ai 
crezut căI triumfă gân<luL 

* 
Cu 1na'te ae~ îţi pare bine, când vezi ea gân-

dur:ile tale gfule.a<! adăpoot llnoova, într'un >00lt ne· 
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păta'! de ~uflet, Jntr'o fl'Llmua.-;ă poe1.Îe a sa, ela.'1i 
eul uMtm lo!>tf exclu mu: "lnimi nu mai .~UlJt.", 
Şi poate avea drept.alR. Dadi ,,'al' fi tpăstrat 'puri
tatea inimilor, eÎitC dl'llIllC nu lIr fj fost Înli1tul'·a.t.l', 
Cute yi{,tinIC, l':lri au căzut fliră de niei {) vină, 
li l' wupa u1.i l{Jcul Il1cni,t ecl~}l' ('ari triumfă, Dt· 
mult-cori m'am ~ÎlIldit cure ar fi pedcap!411. c.ea llHli 
mare pe.ntru {'inc,a ('111'(' a \'{,lot !'ă-ţj fadl un l'ihl. 

Să-i dlli UII suflet Imrat. Întreg. "ii .. i dai Vll'tertlll 

dt> li 'u!clt.'gp şi ~I ('Llmplmi rănI ş'i apoi sii·l duci În 
faţa fa'ptt,j lui. Hă-I pl"jveşti lung in o('hi Ffi să 
taci. ~11 {,J'{'d c'al' putea !'uporta chinul. Şi dudi 
·azi ;;{' tr('ee cu uşurinţă pe.'\te .atÎitea 'hH'ruri zg"tt
d-uiw-arl', (>i'U' l'a. lip;oeştc jol.uflf'tul. O ştii îleca.-.t~1 
şi vwmai dc 1ll'('{'o8 Îri pa 1'(' a~u <le bine, eân-d îl! 
nustiul ('Ilre t.e ÎTI{'{1ll.i4l~ll'ii, 'lwin ("are tr('('i ~Il un 
bl.dl1iu fkril dt· nume, în-tii Lneşti ()I\W pline (\(' 
"iată, in ('i~U1 Înflort'ştp flnan'R l'n·rlinţei, a ~lll
tirei <,urate, 

Şi mă miI' eă ~traya, ('.at't' s'a Ilruneat şi s-e a, 
runră În ,uflf'tc, a{'olo la noi, nu a diRtl'1I8 totn1. 
I)in 8erisilarea ta, n~'nno!>{:1ltil priot.enă l'ăsar~ 
Însă alt guntl, pe ear!' pf)ate tu ni{'Î n1.1 l'ai ghicit. 
Şi e11 îl înţl'leg: Ci\I'turarii şi ·faris{'jiall profana1 
aşa de mlllt tmnplul \'il~tei noustre, ÎnC'llt fje-(~al'(! 
om de hine ,..p întreabă eu ingrijorare: De ce nu 
ro,'l!\I"{, de U!'},(!tw.a, dintr'o l'olibi'i a Vitloomu:luâ no
stru, un ('1'i!"1 .• oare (~1I bieiu.l de fo(' să lovea.sdi 
in ('{'i ('.ad ,:iill pc hU7A' virtutea, ia!' în ~llflot pN" 

veM,jn:a ~ 

('ele ee t\(' &erru În !\1Iumit.(, Pllblil'.aţ.ii peno
di<'l' d('.la noi, sunt de natură de a sl'ârbi Ol'l-«'(' 

bun simţ. Hunt b8lrbarii, cari arată că în IUIU

nlÎte joooeăţi un mai ('xi~tă l1i{li un pic de ludi
eitate, 

Mă l''->g, l~t' mă i.ntere1;t><lZ!1 '1)(' mint> Împl'ejll
l'al'l'U ei! un domn oar('-('al'C a. dat dlte"a ~-or()an(> 
împl1.lmwt ltn:ui om, \'are-Î ~-n('a ne unealtă.'? Cp 
nlst <lHC în "La.ta nuaÎ'ltră llec>l (l{I,hol', ehelncl' Il! 
DU ;ftiu ('(J o.'lfen(.·u'~ ('e'mi pa"ă mie ('ii. d. eutal'l' 1 

a Împrumutat baincl(' unui hO{'lll '1 lntrul':H viata 
n"Jn..~tl'ă publidi 'p1'llgre,:;.ează, dadi s'.ar adeveri ('ă 
un IHlv1wat u plătit datoriile unui biet priheag', 
<:are:la dl'\:!ptul Y()rbind, li fust de multe-ori parfl
\'an.ul eare a Iprimit. loviturile, P(~ cari brohuia S'I 
le 'Pl'imeast'ă stă:pîmii săi( De ee atâ,tu eriminal(· 
at.(mtatc 1a !.lumI! simt?· l'lnd(' vor ajunge ace~ti 
o-anwni. pentl~ l}ll'lnu('zeu? M [UH' IHlate îţii yor 
imputa şi eon{~ur"Sul ee şi FlIu dat în a.numitc (1-

v('nturi g~'1.Jant-c, Mfme ... Dur eine şti~ ee ya fi 
mâne ~ , 

* 
})11 fim mai op1.imişti, Hă fiJ1l mai i l'l'erezii h,,·j 

în puterea sufletea,s.că li al'('stui neam. Să tiil
miJ<oitn ~('('.st(' t'enonwn(' aşa: Bufl{·tul mare, '"'11-
fl€>tllÂ lHlbil, sufletul g<,neJ'ns şi IIlUllJdru alaee,'1tui , 
.popOl' n'Jj, putut wler.a să se ~;I~'zc pe el ·pr.aful 
şi gUllOl<u1. N'a vutu~ răbda -să prindă riidă{~ini in 
el rătJl. ~i, ('~ vinul, care, dind fierbe aruncii HpIL

ma ('u otrăvurilc ei, astfel acest .... uflet aruncă a
cum veninul, pe <,.al'{' în deel1r"u.l vremurilor r li 
primit, C~ia lle H(' serie llI.zi Înan11lnite p'ubhicaţ.ii 
pNi'Jdice e spuma o1răvit.oare, CIII'(' ese Jin \-asul 
ClI ,"iIIU} Îl} ft'rmentaiil'. 

:1: 

Este d('(·j fi1"('.':>(', Iloclmu'''Kmtă pr~etellă. ('a 
tu şi alţii '('li tine să se s('ârbească de tot ee ('stt' 
fa,pti\ onwneaf;că, !l3 l'!mte în hllnea suf1eto3.3cii 
(1 ('lipii dt> odihnă, !'lă eallW aev}{) o rază de lumi
llă,~ii·şi În('hidli 'allZllJ p('ntt'll trîunbiţ.ele patimi
}o!', E-proo grott>~l~ă muzica al·ea..~ta.a. minciunei, 
e 'prl'a !'ălbatidi larlll.'l, e prNl trivială vorba, (' 
!ll'ea d1l-1gu,<rtăl()ill,re .argumentaţia, e prea insul,tâ
t031'(, pentru {Iri-ce \)1111 ilimt năzl1inţ!\ eel,or ee h· 
alirn(.'nt.t>ază Ipe toa1e, 

Daeă am fia.iun:; l·a \111 gra(! de t'"'uhul'ă lUai 

înllalt, tA.:Jti dintre noi ar întelege că ()ri-('{~ rând 
in ('a.rt> e vorbu de r{)In} lui, (tabor în viaţu noa
stră publ Î<'ÎÎ est;(> o in<sultă ela adl"eBa {'.eti toruhl i. 
C'etito1'!ld aşte-aptn să ('('tea..qdi îndmC>11111 bun, ~ti 
'CRtească sJ.ova adeviirul ui, sa. i-l>e spună 'Calea, 
"('.are du<.'e l'a liman, Şi eând {'olo i-'5(' spune d~ 
pitulcle .da1e Jui G ahor, de pantalonii îlIlpnllllu· 
taţi unui biet boc>m, O, e 1'luşino8. t' ne.'l!)11!:! .de l"\l
şin08 ! 

A('(S.Sba e halul în ~re au ajuns !:lfiinţ.ii nOştri. 
Iooanele nOlUitre. V,aj, eşti şi tu una din llIldţi
mea care- în grozav.a-i dt'SeDpţ.i{" llruncădiE'lpreţul. 
asupra J.ooallelor, la cari s'a lllchirullit. Şi tu t~
le-ai ]ThC'hipuitînfrăţitc'l'u corul şi ţi~a fost dtlt 
să le ''1}zi târându,S(l iunol'oi, Şi tu, Şi Cîlţi vor 

.. 
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<-tI îrnprrjlll'ărilor no<~."tre. E inf:iă curios de 
il b vedea Hlfll'odllSă (~a o măsură a, polit.if',ei 
tloa.stre cir ~tat, de cătră unii din noi. Vom 
zÎ-cp dar pr('cis: [nnlruja.re{i emigraţiei ii
danÎlor CII ajutol'ul statului având de SL>OP 

dp 'l·j impuţiJl<I dt, , .. igllr f' i'lIeficac{>. absu(· 
d;l şi pt'ÎllH'jdio'<lsă. 

J ne/iCf/N -~ rl('oa.n,,~e EU atinge fondul 
[1r,!'11WIIH"'Ilt al popDratiei jidO\·e,~ti. ci nu· 
mai prisosllrilo t}i anuale. Vor emigra dela 
Iloi ciue? E\'ident f'xist,('llţcde sllpranume
I'are fără, {',(1 prin aeea~sta să se adllcă {) re
duecrp a pop0l'atillTlci jirloveşti st,atornicite 
OCll p€! nd eli n economia naţ ională locurile 

oi j()al~rre. a le> H omtmilor. Pe Iloi iJllsă t.oc.mal 
'lceasta lH~ illtf'r~ează. Aşa. elar nu seăde
I'f'a n !trneri('ă~ ci i;ci'idp1'pd lor c(:onomi('ă. 

.4'b.<wl'dl'i -- l)f1ntrll că asigUlTnd emi· 
gTarea f'Iemf'nh'lor pris(~"H<lni~C' jidoVO.5ti, e 
Of' Ila tu ră mc'i i df'grahă sĂ. sporPHse ă nu
mă.rul lor prin pmigrarea di'll ţărih~ v{'{'.ine. 
('ă~i la O,lIlii Rratnlui pentru f\migrare se 
\'or vor gă''1i ri [imatori dpstui de ori linde. 
Kf' \-a putea ('hiar ca. unii să emigreze de 
4 ·[tt(' do llri -t fpj ori. ha ingt'nioşi - pret~u m 
ttilmt s'ar pllh~a naşt,p 0 lllp:-Hwie nouă a. "e
migmnţilor la A Ilwriea." c,u ban ii stat,ului. 

Prim.t'jdi,oasă -- inh'll (~ât ne pune în 
.... it.uati.1 llppIă{'.ntă df' a IH' amp\'it.eca Î'n R

facpricah 1111 1H' privesc, făcându-ne să 
diim ilaşt(~rp 11llf'i eat,egorii a "emigranţi-
lor jîdani-rom;llli" CHrf> ne-ar putpa at.rllg(> 
IH'Întt'J0gf'ri ('u n'lf'laHl' stnre. Prin crf'area 
nnni birou Sili) a unui sfll"Vieiu a omigraţiei 
jidov('şti din HO'mfmia am provoea ÎIl scur· 
I fi \TC'nw prote,strLrilfl legihme ale erlor
lalte state îndflOh$h' meDoritoare dA ase

IDf'Tl ea m~lTfă. 
--- At.unci ca!'C' (:redoţ.i că trobuio să 

fi(~ politica shlJn!ni nost.ru in <H'Ajlstă n1U-
!"fie:', '-

'" -<.,Ir_ 't .... 

E ~impU.l si Sp n'Jlumă Îll Ul'lllător1li , . 
rJ'lnClplIl: 

Să de$l/,o{film putP1'il(~ noastre, rl',(:uce
'f'ind poz1~ţiilf' pierdute 111 eeonomia socială 
romd'nă şi _,'cc(lllsiniind cu o1'Î câte sacrt· 
czz __ 22 

Unul din cei cari nil mai sunt. 
I)p Gregoriu ,Ceonfea .• 

Anul 1848. A~t .an hl'ăparet care .dela copii 
li răpit părinti, dC'la mame copii, dC'la fete logod
I) iei, p€ntru ca ('u sângc.1e lor să ne câştige drep
turi omeneşti, pe cari nu le avem nici azi pe de
plin. W1ndul meu fuge departe, departe în tim
puri lntunceate ale istoriei, in timpuri ca: "Tri
'P~lrtitlIJ lui V erbocz,Y" în timpul "Constituţiui-
101' aprobatc" in acele timpuri blt:.stemate când 
p(Jpoarele gemeau aşa de greu în jugul şi 'lanţul 
medieval. MuJtau trebuit. să sufere lpopoarele 
~i mlllte şi mari gânduri nutriau, până cfUlld iz· 
bucni În anul UHH riisboiul sfimt. rlishoiul pentru 
libertate, răsboiul care ne-a oat drepturi, după. 
0ari atâtea inimi zdrohite suspinară atâta timp, 
pună eimd visul trec~llt prin atâţi secoliamari, se· 
(~oli de zbuciumal'{l, de robie, în sfârşit s'a izbă· 
"it. Câte inimi nobile, suflete mari. corpuri vin
joase n'a înghiţit această durdură de care IjX)po
rnl nostru şi &.<;,tăzi cu groa.ză îşi aduce .aminte. 

Eram eopil, şcdcam Într'o primăvară aJară: cu 
moşul meu, care astăzi 1111 mai e în viaţă. Era in· 
văţător pensionat, şi oa; atare îi plă"Cca mult să 
povestească cu oopii des'pre IUC1'uri eari .au fost. 
[mi spunp.a despre mOţlul Traian, d~pre Marcu 
~-\ ureliu care n{~-a dat pr'adă barbarilor trecând 
tn l'ioe~i.a., şi de,'1pre atlÎtea. rii.'!boaie prin care a 
lrflcut p,yporul nostru fără: să Re fi pierdut la vi
forosul an 184B. ('a1'e va rămânea veşnic neşt.ers 
din amintirea neamului nootnl. 

.şi Începu ,Ii rpovc...'Iti a8tfel: 
- ln anul 1848 era.m flăciu tti eum • flă~ul 

fieii da8G df' m,ijlnc na(lrnlală 'Mă rf(' ('(IN' 

nn putem trăi. 
Toate _sforţăTile noastrE' şi toate mijloa

crle de care dispunem, ale !Statului in pri-
mul riud, troblWSD îlldn'pt-ate grcvbnic şi 
r.0I18Pquc>tnt in ace,astă. direcţie. . 

Cp vor doveni ,jidanii dD pe urma ex
p'!Jlosiunei firoşti şi !egit.ime a poporului r'O· 
111<ln pe teritoruJ său în Homâ,nia - mai 
la urmă nu 118 priveşte, N'au decât să în· 
dUl'r (~()nsecin ((\le fata le a le traiului lor in 
eonfr<cl, nuturei de naţie fără terit01' şi eu (:<lt 
prin tpl'C\'!Îtl11B<l improjurăTilor îşi vor da 
mai degrabă seamă de ~ceal3tă ,momalie a 
Ul1e,Î t\xistenţi Î'Il oonh~a firei lucrurilor. cu 
atât S8 va grăbi şi sfârşitul suferinţelor lor. 
Da,(~ă e să·] gă.seas-că, atât. putem face pon
tru elfmşii: restul ni·1 dat{)rim. 

In ultinlă analiză .iudecAnd măsura 
Pl'opusă fi emigrărei .ii{lamilm· cu aJutorul 
statullli vom zice: Ea este şi inutilă întnl 
eAt ajufoml statului nu va fa;ce să emigrelie 
pe jidanii staJomi~iţi, iar jidanii Bupranu-
merari emigre<l~ă ei .şi fără ha.ni dela nOI, 

Of' nevoie. 
De a.1t.fol societăţile jidoveşti eaTe pre· 

t.intl că exjst ăp-ent.ru a,s.emenea. scopu:ri 
filant,ropiee şi de colonizare În deosebi în 
frtlnte eu "Alianta Ii'iraelită LJniversaH't', 
au ele bo,ni destui. In tot cazu] statul no
stru !lll are chf'marea să funeţ.ioneze eu 
hanii săi oa sueur'lsală asocietttţii de colo
niz.are ,,rea", trau-"formtmdîn chip TlE"St)co-
tit ,~i fără nici lin fO]08 emigrarea jidani
lor din România, din o ehostie a 101' pmii
~ulal'ă, într'o ,afacrre publică a statului 
Româtl. 

Oorneliu, Ca./'p. 

Conferenla dela Budapesta. Cetim in "Seal'.a" 
din Buocureşti: 

"Core.spoMr"ntul nostru află difl iz'vQr de 'încre
dere că lUt membru marca,nt al comitetului naţio
nal român protopopul DI'. Gheorghe Popovici din 
Lugoj ,i-a dat dem·isia. 

mai în putere. Imi era dr.a.gă viaţa, îmi pJăcea 
să merg unde îmi spunea gândul şi inima mea de 
flăcău. Nu era mai mlu-e năcaz pe mine decât a
tunei, când mama mă. trimitea .'Iă fSIC -două zile pe 
săptămână 10: Domnii, căei uL"J)oate, trebuie să ştii 
(!ă oamenii pe tilJ'lIpul a{'ela erau iobagi, şi dacă 
nu făceam slujba Ja Domn apoi ne scoi.oou din 
casă în dricu1 lemei, n.e ,băteau şi făceau cu noi 
ce le plăeea. Atit.t ne-al' fi trebuit~ă: nu facem 
Hlujbii, era vai de pielea noastra. 

- TimJ)lll trecea nepoate şi soaJ'ta noastră nu 
se mai schirnh~. şi Doamne sfinte. mulţi oameni 
vor fi dorit să Ji-se schimbe 'soartoo. Dar bunul 
Dumnezou -când iuheşte pe om îl ooar(',ă întâi, 
~hiaraşa ~um a Încerc.at pe Iov cel drept. 

Aci moşul meu î~i l'idică 'Capul, privi odată 
spl'e ră.~ărit şi îşi şterge o lacrimă aIunooată pe 
furiş din oehii săi pătrun;;ăt.ori, apoi imi povOilti 
pe ,] ung şi pe larg to.a1e întiarrpIările din anul a
cela. 'Imi IXH-esti de Şagu:na, de Bărnuţ şi de 
toţi câţi se ilustrează ]a aaunareea de ,pe memora
bilul "Câmp al lioortătji'); eăci mOţlu] meu mÎl* 
nat de dorul progrooul'ni şi desfobirei, luaso şi el 
flar~ la ac-ca iptorică adunare; apoi povesti des
pre întâmplări'le <,..ari au urmat după a'Ceastli a· 
dunare şi rînd pe rînd ispră\'l fil"ul povest.irei. Ti 
filcui atunCi oh-servar~a: 

- Da bine moşule. cum de din toate părţile 
au luat oamenii noştri arma in mfmăr şi numai în 
părţilo Muri'işllluÎ dela Reghinul sădesc În Sltl/l mI? 

Moşul stăw o elipă, apoi oontinuă: 
- Ai-ei nu s'a putut }u-era aşa pentru că noi 

!Suntem incunjuraţi de toate 'Părţile ue Silcui, şi 
o Hingură nllşocare ni-ar fi amUl moarte şi foo; cu 
t-oate <alC0St~ ,la .luptă .pentru libertate ,i aCţlst ţi. 
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Şfir('a aCMsta (/ pro~'oca.l mat'r s~m;aţ.ie i,l {'('cY

curile I'()tllân('~fi". 

* 
Pentru stăpânii "Pop. Român", ln llumăl"uJ 

49 al orglwului popoJ'.al "Puporul Român" se Iptll

bJipl'i Ull al'ti~ol în cam ;.tC .<;pun şi u'rmătoarele: 

,..Judecă dle preş«linte! Dar mai Minte, 
Te rogunl (!) întroa.bă pe ,a<!llzăt.ori, că pn
Ill00C şi ei M'n!Jln~.a !de valabili!. ori că numHi 
atunci ar Wimi-o dacă jUQ€<'i . după !placul 

• kll'?! Căci, după ameninţările cele ·ri.scă, aşa 
ni·se pare, că în<'ih nu vei judeca după placul 
lor, ~9.r poţi pleca in !talia, 'unde un GJ'lag dQ 
poiet d'a! n(tstru a ureat <ldartă - noi ştim cu 
ce ~heltuieli - Vezuvul." 

Altuiile .acE>.at(l murdare il vizează ;pe d. Oe
t.ayian Gog a. D. Goga va şti t'UJn să rn..<lJYllllIdă 

sau C':um să ba<'ă in faţa unei inhmii de felul a
ce.~tBia. Noi din partea norustră ~inam n1llIDai să 

aducem amintcRtăpimilor "PoJl()rul'Ul Român" 
su nu 'Se eoooBI'c ve un teren atât. de şuhr~poritNt 
(~i. O spunem R"00a.'3ta în interesul binep:r.iccput 
.al nNtnmhli, cum .s'ar zl(';o 

* 
Exposeul ministrului de agriculturi, Contele 

&r{'n,r, miJli.<;tntl de agl"<iC1lltură,a rostit azi în 
~amel'8 un ·expoSffll vast a.<rurpNll resortJului său. 
A ul1lrnţ,at () serie întreagă de !proiecte de logi: 
dospr.p ehfi"ltiUllile sil \-ioo, de8p're -chestiunile pă
şlluatlt}UJ, de..'1proaranjaroa prtyprj(ltă;ţJi1, dO..'lpl'e 
J"('vizuir(·.a legii vinuri!nr, despre fa]şifi<:ar6a, li

JimC'nt<>lt1r, d(';lJ))'o magaziile de ,,-in 'Pllbli('.() ş. B. 

şi speră să poată da prin noile legi unavâut nOI) 
vietii ('1~Il1{1111k>.e in Ungaria, 

Şedinţa camarii azi n'a avu aih moment demn 
de r('mareat. 

,;. 

'Un ziar italian despre demisia bar. Conrad. 
ZiaruJ Giornale d'/tnlia din Rama) rev'tmind în
c'odată lltSupra dOOli>!!iei fo..'ftului şof a:l marelui 
stat majQr aiustr<r1l'Ilgar, c.~rie în NeT .-ul du mai 

Şi 

nou: In AlI~·t.ro-Ungari<a s)a dat crozrumân1 unor j;" ___ C_, 

rrreti'TllSC intenţii clan.d68ti.ne din putea Italiei l 
: r;:i rO':N'UTi}c d~lacofbducere voi'au numai să le pre- ',.,.q 
\'io, asigurînd front,iorele irt:aJlW.lllStriaoa. Italia .. 
tJingură \'inoV'lltă de neîncredorea 00 a d~ta,t 
la Viena şi tot ea e de vină de starea sufilotead 
pl'('O(~pat~ a fostuJui ~1 al start.ului l~ljor. 

i' 
nut. şi-a rlal 000lul său. Sti vezi cum. Şi moşul in
eoplJ iar: 

- După adunarea dela Blaj, intr'o zi fru
moasă de primăvară, se Hiţi ,'ostea că Românii au 
prin,9 şi ei armele, A f~)st doajuns, vestea stră
bătu ca o srunteie în toate părţile, şi de dUră sea
ră ne trezim în sat ('cU un om străin, bine făcut 
şi cu ochi strălucitori. N n ştia nimenea cine e, 
şi d{' unde vine, atiit auzi;mm că merge la răsooiul 
pentru libertate: şi ne-a chemat în se.a'M acee,a la 
biRencă,eraatun-ci his-erÎ(':11ţ8 veche 'PC care tu 
n('poate n'ai apueat-o. Preotll'l făcu vecernia, apoi 
ineopLl necunmH'''utul să ne povestească .despre 0-
hflrşia noa.'1tra şi de.spre ]rupta 'Pe care aBtăzi po· 
[)f)arele o 'poartă pentru eJihm'<area .de sub jugul 
iobăgiei şi ne indemna şi pe noi să mergem cu el; 
şi glasuJ lui suna atât de frumos de credeai ei 
"ine din N'r, ne-am înrolat vre-o doiilprereoo fe
~i()ri, am depu.9 jmflmânt do credinţă cătră neeu· 
nos(';utul şi ram r(,'{'llnOl'!Cut de căpitan al 'noetru, 

Atunci ne spuse numele: laan Bilborean şi de 
'lici incolo noi i-aln zis:cnpitanul, căpitanu BiI
brrrean. In ZllJa următoare din comunele înveci
nate se maiinştiinţară -câţ,iva feciMivoinici, toţi 
mîmatj de a.rolaş dor, aJXli plooarăm cu căpitanuJ 
Bilborean !!ă intrăm în armata lui Vasilie Moldo
van, dacă ai .auzit de el, nepoate! 11oldov.an a vrut 
aă Ile faca. papă dar in 10c de {lrll<'e in timpul acela 
a luat sabia. 

Şi oontinuă moşul: 

" - Am plecat şi mergeam noaptea n.umai, căci 
ziua nu putoam. Am trecut pe lângă Rog-hin roL 
noaptea. şi p.ând ne apropiarăm de Sânt Ioana, tu

. nurilc Luhui.'i.u şi puştile poeneau şi lupta oorges 
întl'e oştirile lui Orban ÎIlnpreuD4lte cu ale lu,i Va-
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o . crima nationala, 
J ti nu,mărul nos'lt·u dela 9 ·Decemv1'e n .. inl'e

gu;frind pornirea neb7mă a o,'ganulut: poporal din 
Arad "Poporul român" de-a duce '.Jrajba {>'Î în 
popo~', artn a,d:'esal dl~i Gheurghe Pop de Bă,seşti 
IInrtatoarele w f1'ebăl'l; 

t.Aveti DVoastră şi are comitetul national cu. 
110000tinţi' despre crima nationali ce-o săvârtqte 
"Poporul Român" prin răspândirea În popor a 
.. bu~iunnor debitate la adresa "Tribunei" ,i a 
~,lor din jurul ei? 

2. Cu învoirea şi aprobarea DVoastră ~ a 
comitetului national se săvârşeşte această crimă de 
neiertat? 

3. Veti bînnoi a dispune să se pună capăt 8-

.. ' c.stor porniri nebune, intervenind ca in cel mai 
apropiat număr al "Poporului Român" să se re
yină asupra articolului de azi şi redactia să-şi ex
prime regretele pentru publicarea lui? 

, 

Am anunţaf în acelaş tim p că d{],că di',~aellraţii 
dela organul, popor:a! vor urma munca lor păr:ă
loa,~ă., l'om f1, nevOIefl ,<lă 71(' luăm apăr'ar'ea şi 7101' 
tII "Tribu.na Poporulu i", arăiând scopurile IlS

('unse ale unei cărdăşii ca.rÎ încearcă .'/0. te-rm'i~eze 
infreaga noa.stră opim'e publică. 

.,p'oporul Român", în loc să' şi recurlOa,qcă 09"6-
~(/la, m nurnărul său dr. azi publică dhl nou un 
//1.'/19 f),rt'i.c~l o.braznic, în care sunt în jurati toti 
oamemti d'lm Jurul "Tribunii", in care cetitorii. 
şi abona,ti1: noşt7'i suat timbrati, fără deo.~eb':1'e 
frăJ.ă,fon de neam, iar "fiecare popă şi dascăl, abo
tia.( al Tribunei. - aderent al lui Mangra". 

In faţa acestor insulte 1'evoltdtoare nu m'.l1· 
plO.te.m. pă-sft'O ,rezerva ce ne-am impu.s-o vreme 
âe un. an de zţle. J n numărul ~'i1:tor al 01'g(muluf 
nos~~·~ pop0r.,al ne. vom adrp.sa şi noi poporu,lw' , 

l .. mem sa cUTLslatăm îU8ă şi la aCN;t loc că 
pe~'f!,di.a ce şf-a făcut cuib in "Ro mânui" s'a sălliş
Ilnl acu.m ~.~ la ,,Poporul român". Reproducând, 
/ln'urne. SC7?SOal:e.a noa8t.,'ă adresată dlu.i Gheorghe 

'---, Pop de Base.ştt, pentru a dur.e lttmpa în rătăc1:re 
... n,u pu.bl1'că din sc,'isoal'e următo(lrele' părţ1' (',qen-
~'" ... .J,(Jl~ .... ,~ .... ... .... . .",. 

"Pentru a feri poporul de frământărÎle cari au 
!ost pro\'ocate de câtiva oameni orbiti de patimă 
1~~ată după izb\lcnirea crizei, "Tribuna" a des
f~~ntat numărul poporal (de Duminecă) şi 8 în
funiat un organ popor al independent Tribuna 
PoporuJul", in care - vreme de un an" de când 

~jli~ .Moldonl1l im)()trÎ\'a l'iL~lllatilor Hă'{~ui: noi 
mea mt,rar!lm în ]ulptă eu lăncile dar nu PI'<'!l fii
l'eam sp<.lr dlc:i €i erau cu puşti. 

Lupta fu 'lunguşi după luptă Homânii se Îm
p~ăşti.a.sf.'nl încut eu nu nuti afLam pe căpitanul 
~dbl):·e.an. Pierzându-l pe el, am ,pierdut şi eura. 
.JId, Şl noaptea căIătoream ai n01Ştri, câţi am mai 
I'iim!ls,., :ătră ~ c.asii. da~', nu şedeamtl{"as!i ('ii mI pll

tt>am,.flln.d efi honvezll ne eHutau mereu, şi de nc
ar fi aflat, păţeam ca popn Popovi<'i din Uum
bnidl. pc l"~rre rau Împuşcat 'IX' marginea vuii de 
.,',1 ro."togl)lit în yale. 

- De ak·j în~olo, lIPp·nate, urmară zile grelQ 
lX'ntr~ ,u:)i. Ri'i~~oiul (,lll'gCR în alte pârţi iar pe 
I-u nOI fnca Dt' He('~l f'ii ş('dem elI părinţi N1 tot 
:HI<'lHlŞ.i. 

- Tre,cu mult timp de .(ttullei, şi ÎIl primăvara 
llllul·ui lR49 ycui pe In miile un pl'icten cu care 
fusesem sub porullca căpitanului Bilhor.l'an :;;i po
w,-"team d~ l11tiimplările tre<,'Jtlte şi între nlt('le şi 
de dlpi tanu 1 B i100 ren u, 

Imi zise prietenul: "Nu Illai aştepta înzădar, 
diei că.pitanul nOlltrl1 Bilborean a răzut sub ochii 
mei indată ee am intrat În lupta dela Simt Ioana". 

A iei mO~:llI llH'll sci:bpă două La.crimi -cât alu. 
nf'le, ridică ochii 81)re cer, îşi făc-u o cnleC bătrî. 
lle'a,;;că şi zise eu un oftat d'ui08 un "Dumnozeu să 
oJihnca.'K'U pc \'iil1itanul Bilborean în sinuriIe 
drepţilor", 

'Du-pă ce i!'prih1 moşul p<)ye!;t(~. că.pitamllui 
, Bilborcan, ţI intrebai: 

- ,M()şuJel Oare mai, aduce-şi cÎ1ieva ~drrilinti> 
de ceî cari nu mai >!Unt? Şi moşul zise: 

- O ~ nepoate. Câţi capitani ea Bi1b01'ean au 
murit ~tl1nci, ~i nu-i ştim, dar inÎxn:a: UOţlstră ii 
aimte. 

De d a, ,la 11 Df.'OOmvrie 1911.. ., ~, , .. 

+-- ... _ ... ,.- .. ...--.. 

există -- am propovăduit cu cel mai aincer de. 
votament solidaritatea national~ apelind la po. 
por să rămânl cu totii fii crediDdCM$1 ai partidu
lui Dostru national român fi aderenţi &&~viitori 
ai programului nostru national." 

Oiuntirea aceasta volni·că a ~crijjorii Iloa.'5fre 
e~<te. CM ma'i clasică dovadă că gândur1.le oamuti
lor c.ari s'au instăpânit pe o·rga.lIul poporal al pat'
'idului nu s'unt cv.rate. 

,""'oi n'am ·j.nvocat jildecata. dlui Ghc{)l-ghe Pop 
de Bâ,~eşti, ci i-am ad-us numai la cunoştinţă de
slrcibăla·rea păcătoasă a celor dela. _.,Poporul Ro
mân", ruycîndu'l să O curme.. Dacă dl Gheo'rghe 
Pop de BdscşN n'a ţinut de cuviinţă să ia mcisu
riIe treblll:ncioa.'le, U priveşte pe d-sa. Noi ne-am 
fă.cut numai datoria de a-i atrage atenţiune.a. asu
pra urmărilur nouei campanii pomi.fe impotri1Ja 
noastră şi- în ,,?opQ1'u1 'român". 

Nu. fie temem că poporul nu 1Ie va da dnpta.te, 
CU1fI ne-a dat dt'eptcde (asta o recunoa§te şi "Popo
rul Român") cla~a cărturaraor noştri. Poporu.l 
t'O. şti să judece c~ne îi l.'re.a binele.: cei cari îl 
poartă cu vorbe mincinoase, sau cei cari ce-r dela 
comillcere.a partidulU1' nostru. înţelegere ş-i drago
,~te ş,i prntro nevoile ,.opincei puturoa.se", 

V reme de un an de z1'le am făcut tot ce ni-a 
sfat in, puhnţă ca să;·i lă.~ăm popoT'ului credinţa 
că în f,'untca pU7'lidtdui nostru Q·tJ (l,juns niL-mai 
oumf.ni de"inte-re..'laţi, cari munce.sc numa;' pemtru 
binele poporul'U'i., Dacă n'a'ln t'e/l.JŞit nu ~ vîna noa-
8tră, ci c.ste v·ina celor cari îllgăduie să se publice 
În .. Poporul Rom.â.1I" murdăriile cele nwi otră1'i
tom'p de suflet. 

Nu a noastră va fi răspunderea! 

• "Tribuna". 

Scrisori din Bucureşti. 
Rivaş de acasă. - Ruga unei necunoscute. 
Ginduri cari se ghice~. - Rolul chelnerilor în 

viata noastră. Unde mergem? 

c8ucureşti, 29 N oemvrie, 

Dintr'ull ol'i:işel depiirtut,'din părţile ungurene 
am pl"irmit o scrî.so.l>rc, 'Pri11 care o eetitoare a 00-

~t.()r croIhi<.'i mă "roogil fruU!<»S" su nu mă o('.up ~a 
de mult de faptele şi intflmpliirilc de senzaţie, ci 
să 8criu drt. mai dC'.8 gânduri şi lucruri din lumea 
mea suflcteascH, .,Ve câte ori deschid ziarul, imi 
'amne 'pruyiril(l SU vIld C'e l'o!:r1i la cronica d.ucle. 
!:îi-mi 1)31'(;' aşa de rău CÎind Întâlnesc dC"..scl'ieri de 
fapte, in cari nu e.. .. rW nici () eăldUl'ă, Est.e şi o 
lume, ('are urmăreţlte mai cu drag oole c.e ~ pe· 
tr(>(~ În Jurlw3 suflc<t~ll,wil, del.~IÎt În pro?}n'iolt lume, 
Îl! >(".are trt'i.im". 

Ori (·i11e ai fi tu, n.eeull08eută eetit<Y'are, nu 
li it a ('ii ed ee scrie nu este al lui, ci .al .a{'(>l-ol'a eu· 
rUl'a ~ adl'{'$('.Qzu şi ori l'tltii prod-ilecţie ar avea 
pcntru a.numite stlbieete, trehuil' să se giindească 
Ia tut,i, Se mişdi un Rrăunte de nisip în mare. 
I'('lltru cI înl'-cmnează asta un ca.taclism, S'a 
:i('himbat in.<;ii r,.s-tul fil'(~i ~ Nu. J)weă acel grăunte 
ar aw,a glas şi simţire .• aradU1Hl tot grozavul mu
get al mihei şi -ar vorbi. Ar povesti de&pre lu
mile \,Ît<atc, ol:leoOl{) În tainlll,adfmcă, al' câllrta far· 
mt ..... ml. 'JI(' care l'a t--imţit in anumite 0lipe, Dar 
ce-al' iIloomna aC.ffit(>.a toate în zorul de C8:1'(' oste 
mânută Imll~a:? ('!iti ~'ar npri Ba a,,>culte ce spune 
grăuntele de nil\ip '( Foarte puţini, dupA cum U1I 
mulţi \"01' fi (',Iri jud('!oCă in fe1ultâu. 

Şi, dacă te intcl'esează, află ('ă aş Il\".("ll să spun 
a'tÎlt{~a, Oânduri cari m'au intovărăşit, 'Bonmi cari 
llIi ... lll bătut la poarta minţii. poveşti frumoa.se, 
În nal'i Hill aYllt şi eu un rol. Povcşti {"ari s\m 
:"fârşit ban.al. ~}()\'eşti, caI'i 8'.a,U sfârşit frumos. Şi 
,poyeşti pc ('ari p:Îmdul, meşter tilcuitor ,le mai da
llună în clipele de nOi'talgie, O lume. în care e .aşa 
de bine fiă te l'~tragi. când ve7.i 'Că a~teptărHe te-uu 
Înş.elat. <'ii ('Şt.i străin de eonccpţliile, de feluJ de 
a 'uţe}(>gc .'iaţ,a al ('(llor e!iM te înconjoară. Dar 
este numai în I'hpele de dor de repaos, In clipele 
în cari te 1ulhură prea nmlt sgomotul patimil<l1" 
lpe e.ari le întâlneşti. Şi atun:ei te p;ând.eştî la multe. 
TJa {'o!oR"ala depăl'tal'e dintre 'Ceea e.e ne spun da.s
ciili1. dind suntem ve băncileşooalei şi ceea 00 în 
realitate e:xista.. Şi vexi cât te-ari înşelat când ai 
c..'rezut căI triumfă gân.J-ul. 

* 
Cu. tDwtc acestea îţi pare bine, cind vezi ca gân-

dur:ile ta1<l gă~ adă-post undeYll, într'un colt ne· 

p'reiSFT ·WfYinmr.aarttttiifRiII 

Pag. g 
( 

păt.at de l!uflot. tUtl"!) fl'lllllua.'lă pue1.1e a ~a, cllit\Î

L'1.11 IlORtl'1l Iosif exclamil: ,.Inimi nu mai ,sU1lt". 
Şi poate avea drept.at.{·, Vad ","al' fi .pastrat 'puri
t.at.('a inimilur. eÎltc dNllI1C nu ar fi fost ÎIlIălt,ur.aJt,l'. 
Câte yi<.'time, ('.ari Il\! ('ăzut fără de nlni o .-iu::l, 
ar O'(.'11pa azi I{K'11l meni·ţ ('elOI' ('ari t.riumfă_ lh' 
multeori m'am gÎmdit ('urc al' fi ].md.eap!ia ('.oa ma i 
lUare pentru <:ineva eare a HJi't ,;li-ţi faell' un 1'8.11_ 

Să-i dai mi suflet l\ul'at. Întreg. I'ă-i dui "j..JUiI.oI·oa 

de a 'nJd{,A'p şi.;1, <mmpiini răul fii wpoi să,1 duci În 
faţa faptei lui, Nă-] p,"in'şti lung în oehi şi să 
·taei. ~11 {')'('d <.'ar put.ea HUp0I'lta chinul. Şi <iaeii 
'azi i!{' treec cu uşurinţ.ă pe."t.e atiitea lucruri ?-.g'11-

dttit()~ re, e!'ou' {'îl 1 ipi"{"şte 1'1tflc<tl11. () ştii ueca. ... 1H 
şi to{'mai d(, lH'('('a Îţi pare 8:şa fic bine, eiin(f în 
nustiul ('lire ro În<'on.i~.lnrli, 'prin ('aloe tre-ei cu un 
be.Jtlill fihil dt' nume, Întlllnp.şti oaz.e plin~ c!(> 
vi.ată, în 0Hxi înfJort'ştp floan'a ('J'('c!inţ{'i, a ~illl
tircl curat€, 

Şi mă mir ('ă vtl'ay,a. ('~r{' ;;';:1 aruneat şi :;e li

runcă in mflpte, ll<'olo III uoi, nu a distrus totul. 
Hill S('J'isOlll'ea ta, n(;('nnoscutii priot.C118 răsare 
îmă a.lt gun<1. 1)(' earp poate tu ni{'i IIIU l'ai ghi{'it. 
Şi elI îl înţe]p.g: Cărt.urarii şi fariseji ·au prOfallUl 
aşa de mult tmnplul vil'ţci nOllstre, încut fie-(~an~ 
(}In de bint' ;'(' Într('abă {"u Îng'l'ijm·are: De ce nu 
ra....;al'(' de urJ,(\eyu, dintr'o l'olibă a Vitleemulu!Î no
stru, uu {'rÎ::;1, oare eu bi{'iu.l de fot' să 10V~1.5dÎ 
in {'{'i (·-.ari -<I:n P(' hU7A' "irtntoa, 1ar în ~uflet por
vtlJlti rE'R ! 

* 
('ple (:{\ I:i(' ~('ritl in anumit.{· publi('.aţii perlo-

d.t('e de.}a noi, ~unt d(' natură de a sei!rbi Ol~-«'(' 
bt1U simţ, Hunt boo'bal'ii, cari arată că în IlJIU

mite jooed.iţi nu m-ai exi,gtfi ni("ll un pic de ludi
('ieate, 

Mă rog, ee IlIă i.ntel'(\!:wuzii '1)(' mine împl'ejll
I'art'u l'li un domn oare.o('are a dat ci\t.eva 'c.oroant> 
împl1.mmt 11n:\.1i om, l'are·i scn'en de u.nea.]tfi. ~ Cp 
n.l_~t .arc in ,-ia.ţa noa,.tră aep) o {vI)i)I', ehdnel' lH 
nu ştiu ee eafE.'Il('3·1 <.'e'mi p.a,;i.i mie ('ii d, eutan.· , 
a .împrumutat. bainel{> unui hoem ~ lntruc:h viaţa 
nIJa,~tI'ă publi{'ă vrllgTe;:;.ell.ză, dladl s',al' ade \'C!' j ('ii 
un fi<!V(Wat n pl111it daturiile umIi biet pribeag. 
eare:la dr<'lptul vorbind, a fost de multe-ori parII· 
\"allul care a rpri'mit lovituri 1<" I){~ cari brebuia ;;11 
le primeust'ă stăpÎmii ~iii? Dt' l'C atu'ta priminal(· 
at.cntate 111 ~ull1d !'imt~· li nde' VOI' ajunge ace~t i 
oanwni, pentrm Dumnt>zcu ?~H\lle poate îşi ,"01' 
imputa şi (!oni'u,n-ul ee şi l'au dat în aill.umite a
venturi galant.e, MfmtL .. Dul' ('in(' ştit> t'C va fi 
mânc~ 

* 
})ii fim mai up'I.illlişti. Hă fim ma.i il1!er(>.zii.t.ol'j 

în puterea suflctea.."-Că Il aei.'_'ltui neam, Să tăl
mă<,im ll('(\S.tc fen()meu<' aşa: Bu fl<>tul mare, p.u
n('tuJ nobil. ~u flotul genCl'Oll şi t~lîHl.d ru al ·a(,R~hl"i , 
pO'JXH' n'a putllt t{)'lcr.u să se ::l-Şt.'zc pe el pr.a fui 
şi gunoiuL 1\ 'n putut răbda să prindă rădăcini in 
el răul. ~i. Ca vinul, care. eîmd fit'l'be arul1-că tlpll

ma cu otrăvurilt' ei, !l:>tfel a,'ecst &uflet aruncă a
t'llm veninul, pe ean' in dem.ll':ml vremurilor l'a 
primit, Cei-a ('.c ~(' .>;(Tie ~l.zi in an1ll11i t.e 1)'1.1 bmeaţ.ii 
p(>l'iodi{~e e iiţ)mna o1răvÎt<.l!ln', ('Ul'e Csc .din '-asul 
ClI v.inul in fe.rlllentaţip, 

"' 
Este d('('l fi.r(~, nocun'(l."I{.mtii ,mim.enă, (·a 

tu ş.i alţii '('3 tine .să şc sdirhca&că de tot 'Ce e~tl' 
fa'ptii O1TIimeat-di, ~i'i eu.u1e În lumea, suf1etoiUlcil 
() C'lipii d(> odihna, ~iî eaute ac.o1{) o rază de lumi
nă, ~iî·şi ln('hidliauztlJ pentru trfunbitele patimi
lot", E -pre.a grotc .. 'lg.{'ă muzica. ae.cust.a. -8. minciunei, 
e ")I1'l':: !4ălbatÎeă larma, c prea trivială vorba, e 
prea di~gustiitO<lI.l'e .argumentatia, e prea insul,tă
toar(l 'pentl"U ol'i-<.·(' Imn i'imt nă:l11inţa l.~(>lol' ee h' 
alimt'nt-<.>a.ză (pe toate. 

!Jadi am fi ajuul! la un g'1'l!.{l {le !'u-Itură mai 
innalt, t,uti dintre noi .al' inţelege ('ă ori-<,c rfmd 
in (~a.rc e vorba {l{~ r:olul lui Giibm' în vi-aţa "l!{Hl

stra pnblidi. l.'S't.e o in~u1tă la adl"{',;;a ('.etitoruhli. 
Cctitoru] aşte.aptn să ('cteaSo<'ă îndn1('l1ul bun, sii 
e.etească ~l{)y.a adevunllui. să i-»e spună <,alea, 
'('.arc duc(l la 1in"llan, Şi ('ând <"010 j·se spune d~ 
piţulele dll,te lui Oahor, d.e l)anta]onii i1"npnullu
tati un1.l.i biet bo('m, O. e l'll.lŞ ino..'1 , {' nc.."lpu~ d(1 ru
şinos! 

Acesba e halul În ~rea.u ajun->l s:6int,ij noştri, 
IC(>8.nele noato'tre. V <a.i, eşti şi tu una di11 lllUJlţi
mea care în grozav.a-] de,"JCopţie, aruncă dispreţul 
3f'Upra iooallelor, la cari s'a îll(lhin~t. Şi tiu ţi'
le-ai inchipuitînfrăţitc·t'u cerul şi ţi-a fost du! 
să le .cozi 1~rtmdu-~îllnoroî, Şi tu. Şi câţi vor 
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!Ilai fi l'a tine, olt'Hln Jle p<lmântlll sf!Înt de lacri
Illile păiri'llţilor lHJoŞtri. Ştiu eu ce 8ă'ţi ră'S
llund? PCliate-ti voi llM'ulta sfatul. Şi în depăna
l'OO at.âtor gAlIduri, ('.ari Il' fiU nimic a f.aoo cu ac
('ţiullile olil't,a't(- ,dp putimi. t'ine va Qyea ochi va 
Yl"Clea di~pn'tld (,f'l nUli adîmc pentru anumite 
atitudini. 1. U. Soricu. 

Dosarol. 
OmuJ a,] căl'ui nume a ajUlJj.<l, să Iie un adject.iv 

U11'U!11 de (>aract('fri~~t.ic t">ell~rLl tot ac este mistifi
e.U'e i;li l'c'J.X.'rodillţă, domnul Goldiş, eoarcă să se 
ll"pere în H1lilnăruJ de astilzi al "lwmiiuului" faţ.<i 
de mai multe invinuiri grave ee i..,·au a.rlu:s. Ame
sfeeii o mulţime df3 chestii sub titlul ca:mun; .,1k:J
JIIarul .. ealm,J'l.li P Vomle.~eu". Faeef\.«'C'st h1(~ru ca şă 
i'lH{>O!k«..Că dreillpta judcll.lltă a ooti,torilor lui. 

L~mlll'im 1llSă I/oi glthmU<tiasul: 

1. D. Cmldit;\ \'{){lşiesil se apere împotriva dos
('vI'lerirei noas/1rc cii l-a f~ut pe Şoghcscn "rego

. lIf'Nitul'ul rue.3lnnrlui·'. 
2. n. Goldiş vooşte să se aport' Împotriva Ul1thl 

,Nit"l'lOT (;Dusistorial din Sîbi in, eărui'H i...a SPUJ8 A p
pon.vi {'ă Goldiş e mi lleimos. 

a. D. Ooldiş nen să susţină că nu l-a (mm
pă rat pe foot,n.j IlQSh/'U rofEl<'tor Cehan, U!l să ne 
Înjur€'. 

lAt punctul prim domnul Goldiş răspttnde 
prill ... tăeere. lAt pundllJ doi, d. Goldiş ră9punde 
prin ... inj1llfI'Mul1'i. l,a punotul trei, d. Goldiş riÎ.s-
Illmdf' prin (00 oredeţi?) ... mărturi.a lui COhltll, 
Simvatic proeodeu, nu-i aşa ~ Şi mai aUas cinstit. 
::\'i-6EI pare că alei d. Go1diş s'a Întrecu<\; pe sjn~ 
îmmşi. Cruei, s'o spunom Il'rapt, Pl'ea e goldiş. E 
g'oldi.ş d(', tot. . 

Acum eă d. Uoldiş ta<,(\ wsupra aflK',orii ~('
gbest'u, îll~leg'm11. In chestia aoeasta se află UlI 

dueu!1lent publicat, negru pe alb, Q .90riS011Te a 
d i,sti lJl~lllll i .a.~f'SOl· cOllsistul'ial dm Sibii u, d.Llltal' 
Triteallu. crure nn poat€' fi ră.<;thlmăeită. In cho"uilll 
Iwoa,8ta trebuia să tacă, căci ou minciU'Yl'u nu. poate 
"don~di)l. Daeă arnpga, din gura întreg puhli{~u
lui 1'omi'tn{\'>(' ~'r f'şi ea un ehou J)l'Plullg: ,qoldiş ... 
gola;.ş'! 

Că în a{a~'erea eu Apponyi ÎJljuel'ă, e prea fi-
I !'t.'!:'(~ dlUpă memtalitat(,!1 goIilişea.">Că. PB.ntru oe a!i 

nu injuri Ile un om pe oare nu'] cunoştI, pentruce 
sii nu-i zici ,~mizeNlbi]" unul pr,ooot. despre eal'e 
etii că e în Eivuaţilll fOlairte plăcmtă pen'hru tune: 
nu'~ipoat.e a'phca al'gl~ment.e lumeşti! Şi apoi 
îlleÎ'i em"a: Dacii îl1jll,ri aCl1lm vigăneşt.e pe un 
!i<'nmtor ('alrrn rul tău, el poate veni 'mâll('l să'ţi 
vâre&llb nas dovooa materială, tu ... taci gohhşeşte 
!;ll·ti laşi publi;cllLl eetitor cu impl'BBÎa înjurăturilC1r 
tale: "Tot nll·i adevărat, ui1e aum s'a sU!pÎ1rat 
l'ăFl'~ml" ! 

Nu-i' a.şa, eă-j goldiş de tot ~ 
Şi acum sa ne Î'ntoaroom în spr(l .... Cehan. 
D. Goldi.ş se roagă de Ceh-an să (ie..'mlrntă el 

(t~han) dacă a fost. plăt.i,t ?iaU nu de d. Goldi~~ 
Noi nu putem sp1l'ne În chE\!'ltia aooasta nimie, căci 
ai'l""i e COirnpetent numai d. Vernescu, oare ne-a. 
trimis telegrama publ i'CM,ă de noi. telegramă pe 
f'rLre o tinem In. dispoziţ!'(] ori cărui editor n7 
lIf'Jsfru. chiar şi a dlui Goldiş. 

Să~'P'8l'a,m în<!lă că d. Varne8CU ne Voii trlmlte 
",O'rilso~rea. d('loa're pomenea. Atunci ... atU'nlCi se ,-a 
lOpOl'i dosall'ul mincillnjlO1' eu Fri a,cest om in1pu
iata urrechile cetitorilar putini, pe Mri ii mai are. 

:I:>oiSarul min·e,i'Wljlol' dlThi Go}di~! Câ<te nu sunt 
şi in ll~t Î;nC8:rcat dosar: (afal'ă de eeli!1 î~
llate !.i~i) N'Thm~rul ung1.lJroeSC al lui TilSljl, ale
~ea un;chiuJ.ui sau, ehest~a cu votarea la a;lege
ril. de depurtaţi (.Jfii11e.r Kâroly, Bara.bâJs), ouul 
lui Vairl,a, ste. etc_ 

Aeeslia·i dOltar, nu eal mI 'i~az,ul Vernesell". 
'.\'C~tia 'Să.'lmlră,ţsMlCă d. Goldiş, îi a.iut~m şi noi, 
în'5& ari pol iloghii ea cele din "Roruânul" d. 

, 
IIlstii,zi, cari ne plict.iaesc şi pe lloi~necu.U1 pe ea· 
titor'ii n01t,ri. 

'" 
Ca o dovooă de.'Jpr9 procrooOtllrile goldişWi'.e nu 

putem să nu ramatt"eiim şi 111\.8 aloosă ta intilml
plal'e din arti>coluJ ~,~al'ul "c8IZului" V'al'U'09CU". 

D. Gold:i.ş, care a scris ~ artioolneiscălit, pe 
coloa'Illll li 3....a, pagjn'll 4. vor~ i'll per-wana 
pl'imlă, ooriin:d: 

"Nici până astăzi "TTlbuna" n'a produs dovada 
afirmatiel lale Infame ,1 c:alomnloase, d eu 1-", fi 
plătit pe d. Cehan să IC:Tle la .. RomAnul" 

şi îu oc-elaş al"tiooJ., peM'OO<l-Ş pagi'nă, c:oloana 2, 
în chipul alCOOt'8: 

•• d. V. GoJdi. a luptat săptămlÎni de zile În paT
lament Împotriva lellllor ,c:olare ale hai Apponyl, 
eaTe s'a Înc:hlnat inaintea v.stelor c:uno,tlnt_ ,1 • 
enerlliel acestui luptător national". 

hlţ.eh:·goţi! ti nde-i vorba de lcaudă şi tămâiertl 
PI'Up rie~ tl'age-i eu "domnul GoMiş", ooest luptă
tor national inaintoa căruia s'a închinat Appony i~ 
va.'Jtele lui {mlloşt.inte, elx:. etc. 

E \'urb~ dnar să-şi facă olUul ]'CI(~amă. Dacă 
nu Îl1ţcle.g rMaetorii să'ş.i laude .stăpânul. atunci 
jlcn/Jl'LKl(> nu s'a!' lăuda stropâ.nuJ pe el. Are dO!l.r 
tiparul III inQomîmă, Şi câtil ruşine nu rahdă biata 
Mrt~e albă şi mută! 

00 vede În"ă că şi eondoiwJ (JU C!lJre îşi debi
tează d. Goldiş zilnic vr02!a lui mÎ'rlOinorusă a că
pAtat pentru un moment simţire o.mell~ă. Se va 
fi J'evoltwt şi el, săr.acul, de eâte păcătoşenii aruncă 
el în rileag, illră să >'ma, în lN'\lllll unoi nostră-mu
tate I{'~i a fi;rii. Şi ... iată că l-a dat de gol pe rar
Borul llli lltitpim. htr'o clipă, dwpWoo d. G()1diş 
îl va fi t'lt.rluR cu dinţ.ij aspLU de coadă, să mai 
f\gii1'l1ie o llV11Îl innrliră, tuşt,i pe hârt,ie cu acel 
nlir.ol'abil şi trădător eu. 

- Cn document. lm: .. ţios dosvre moralitatea 
!l('nshli Cl.:tl1, rore nu se rU'ţIinează să'şi aducă în 
puhli'C' celi(~ mai nmnel'itate lauoe, să scrie el ('U 

mâna tui, dC!9pre el, e11O't'mităţri 00 u'ccle cu "va
stele lui cunoştinţeH • ACl€'l:% lucru sooot.im că nu· 
mai la un Goleiiş c cu putinţă. 

Mai tJrebll~e v1'C:'0 dovadă depre fltl,';Iiltatea şi 
Dorul rle a 1XL'l'\'eni eu orice mijloaoo a acestui. .. 
luptător naţional ? Nu. Zi-i mai bine goldiş ş:i... 
lHlIle-<> 1~ doaa.r. . 

Scrisori din Baco'lin8. 
Criza dela centrala insotirilor economice române 
din Bucovina. - Dr. Florea Lupu, ca om poli
tic. - Svonuri despre incheiarea unei aliante În-

tre partidul nationaJ-tărănesc şi inire Ruteni. 

Criza, prin eare a treeut centrala băneilor raif
fci,qi(!ne, nll mai formează, de vrc-ocÎlteva zile, 
dhw'lltie puhli('ă. -8.:1(',i în Bu{'o,]na, trecându-se 
toate întreprindprile de lemn ale centralei pe 
8Ntma unei ;::;.(lC'Îetăt.i cu capit.al străin. eu numele 
"Bucovina", şi St'ăpând astfel de o mare primej
die tărănimlPa română. Dar, eu toate că s'a făoot 
o ~anare a acestei crize, 1m to.ate că ea, în Ţlrinci
,pilI, nu mai există, de fapt înc,ă nu e finalizată, 
deoarece se mai află râr('iocari şi suRet.e pseuao
ratoni('e. ~('.ari M yoi, în ruptul capului. din răs
hunare ~etoasă, să seO<lltă totuş ~entrala. la mezat. 

Ca pretext se serv~Se a('e~tia - reprezentanţi 
ai popohl1ui! - de unele vud defioit.e ee ar mai 
reZ'uJta din eumpărarea (\Jnei m()Şii de cătra o-en
trală în Plhrăuti pe Sirete '}i din areoo'area unei 
1'1101'1. 

3Ii("ile derficite există ele, nu-i vorbă, dar 'l"or fi 
lil('operit€. în tot cazul, ~i fac rau aeei politiei!lni 
C8 nd nu lMete.aza eu hlirţ.uielile lor pătimaşe îm
p01ri"a centralei, ;-oind .astfel să tie masele 1"0-
pOlill'ui int,r'o {'ontinllă' irita,re. Sabia are dOlla 
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tiiişlll'i şi {nara l1ŞO!' s'ar putea întâmpla să se sân
gere tDemal ~ia >cari o tin În mîmă! 

... 
lJireetm'ul ()cntl'âlei, DI'.Florea Lupu, oare 

e şi dCI}utat în Caffi€ra provinc~aJă, a incetat sii 
mai fie Iputernieul zilej de pe vremuri, şi se cla
tină aoum in vhiu] illOrUliallUlu1 de sJ)eCulaţiuni 
ee l'a diidit, cu multă îllgrijir~ şi hilrnicie, în t,ot 
deeursul activităţii sale politice. Mandatul nu 1'1t 
depuR îndi,-şi nici nu se poa.te şti când :l'a depune, 
dar lI'i de ţinut., mai mult degeaba îl tine, 'pentru 
că .. şi-a lIlÎlncat mălaiul", deşi traiul i-a rămas. 

De pe urma lui rămân şi lu-el'uri bune, precum 
e lUil?l~al'ell democratică. desrobiu.RB,'rc de drepturi 
J]1entru tărăni.mea l'omÎmă, in politica bueo'Vi
nClinii, all1turea de l'corguniZRl'Ca buncilor aăt~ti. 
Zidi ('e...al' ziec oamenii Învechiţi, conservl8l:iorii 
retrogna.zi, dar mişcarea democrată ne-a adus ~l 
foloase În Bucovina. Că democratismule un spin 
În ochii mult<lrll, se ştie, din sUJ"e vremuri, şi ne-au 
dovedit-o şi acum, de ()Urînd, uei trei doctori În 
teu10gie din Cernă'llţ.i cari i..a.u făcut chiar şi cu
ratului ea leIoarele N, Iorga o ineriminaţ.iune şi un 
reproş, veehiu cÎlt piramidele egiptene şi cunOSiCUl 
ca vovestea potopului, pentru că a adaos la c,'"Uvân
tuJ n.ationalist şi pe ()cl de "democrat". 

Ei bin(!, C'U toată nemulţumirea tradiţionali 
şi incurabil!l II unor anumite <pături, domocratÎ6-
mul ne-a adus şi mult bine şi ne-ar fi putut. aduce, .. 
de bună se.amii, şi mai mult, dacă ar fi lip..<;it unole 
fetc din partidul democrat, între cari vom trebui 
să o punem, deşi nu totdeauna, şi <:u toată apăra
rea C'iC'cronidi Il dlui VI'. A'llrel Onciul, şi pe cea Il 

rilui Flore I,upu. 

* 
Tot în legăturii "u (!l'wa centralei e a se 'Pune 

şi alianţ,a -care au îueheiat-o sau atU de gând ai 
o in-ehcic dellwcraţi-Î romîini >L'U Rutenii. ~tirea Q

c(';a:sta străhate -din ee în ('e tot mai stăruitor in 
]mbli('. lInii o ered şi 8(' folos-esc de ea cu mare 
bu('urii:l, alţii clatină, neîncrezători, din carp, iar 
alţii, '(~ari, probnLiI, ar putea-o 'Confirma, o des
minţe .. 'ioC în chipul (;el mai eategoric, 00 e şi firosc 
sti se Întâll.p]c. 

Cu tn'a.te desmintirile ee se dau, confidenţial, 
de nome ce organul oficia! al partidului naţion.al· '" 
tărănesc: "Fvaia Poporului" din Oernăuţi, n'a a
dus în-că ştirea a~~easta, !}i, hotărît. că nici nu ''la: 

"aunec-o, din consio{H'at,juni de oportunism, ci n11-
mai o alta, acum de mult cuno9Cuti1, în mare parte 
ju.stili<,ată, acClllI eare ne vestia că deputaţii Dr. 
Amcl Onciu·}, DI'. }<'101'oa Lupu, Dr. Romul Rauţ, 
Mihai Chisanoviei, DI', N. Rlându, Ioan de Oupa~ 
rencu şi Modest &alat au format un nou p-art.id. 
partid'ul nation,aJ-tăI'ănet'\C, a'l ciirui orf.!an va fi 
"Foaia Popontlui". I~ucml acesta. e vechiu, pre
cum veche e şi ştirea ee-o dau &(',ei şa.pte deputaţj 
publicităţii efi 8'unt hotăriţ.i aă du('u () luptă ÎIDIJl'O
triv8 Apărăriştilol', numiţ,i azi, din flsincul lor ~i 
oupă f.antazia dlui Vori I'opovi.ei, "ThIlţionahşt.i". 
până la cuţit. Oare va aduce folos lupta -aeeasta ~ 
P·oate 'Că mai d€grabă, decât ,alianţ.a ce-l8.u inche
iat-o ou Rut.enii .... 

Să nu so pară paradoxal când o spu.n aeeMta, 
ual' numa.i în felul ·a('(lsta R'ar put(lQ dt'sbăra ,,'tl;a.. 

ţjonaliştii"noştri de Ienea ]()r mole-ş1toare, să nu-i 
ziecm orientală, şi de unelt.irile bi21antine. 

O dovadă ('ăa:Iianta s'a incheiat sau se ~a in· 
cheia e şi fal)tU] că d. Dr. Aurel Oneiul.de un 
timp încoace, nu-şi dă una cu laudele cari i-le 
adl1ce deputatului rutoan Nieolai Vauilko, eel 
mai mare românctta:g şi fost-lII dU~Olan persona.l al 
dl ni A ureI Onciul, pe vremuri. 

Voiu da numai un cÎi"..t, din reyi!!t8 "Wahr
he>it", redactată de deputatmJ. Chit'!a.novi~i; un04! 
~rie, d. Aurel Onciul ~!Ub iscălitJUra, de!JPl'ft "e
nergia" 1;Ii "geniala preea,uţiune" a eolui mai mlll'6 

duşman al Românilor buoovineni, eare e Nieolai 
Was"~ilko, nrmătoarele: "DIl{'o Verdienst. die ro-

c::c:ar. ......... 
Calitate bună. ~ Croială perfectă. Preţu ri fixe. Pretenţii exagerate exchise. 

KATZ şi· MERDEL, lolozs,'r, .,.,is klr4IJ-f8r 10. IZ • 
. Te _,·v,_ • • '·'8 .p' 'p=m -

:pa 

" 
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roanisehen Hauern vor dcm Huill g-erl'ttet z.u ha
bCIl, gehiihrt, ncbcn dCIU lIla""g'e bcnilen, eutseh Î
dell{'lL, Fintrt'ten des LalHl(',~pra\'"idel1ten. yor 
ulletll lIe1'l'll r(in \Ya""i!ku. El' llat cin ~i('ist('r· 
wl'rk Yollbradlt nur glcidlzeitig ('illl'll llc\wi" rit
ter! idll'r U rlJ,,~he rzigkci t gcgc Leu. Es \Var "pin 
sehiillster 8icg ". 

Pe l'()lUi'lllc~te: n~t('ritul de a fi :,,~ăpat ţăranii 
rOIHi'mi dc 'Pierzare, este a se atJ'ibui, pc lângă co
vârşitoarl'a mijlol'ire a Ţ)n'şl'dintclui tării. îlM,jntc 
de t()~lte, dluidc W llssilko,El a înd~plinit un eap 
de operă şi a dat. totodată, () dovadă de o {~avale
rCl:wă marinimie. A fost aceasta cea mai frll
moa"ă îm-ingere asa". 

Comental'iile l ... ·am 'Futca faee, dacă n'ar fi 
"I/r1.a de Anrel Oneiul. - E păeat ,că-şi cheltuie
şte timpul merit;lIosul bărbat, care a fost, tot
-r!puuna, A ureI On('i nI, 8'Criind ClI \'Înte de laudă 
·-pontl'U eel mai in\'l'ăjhit duşman al nostru! 

'---;_ lIcsnre pagubele deza"truoase ee-ar rezll'lt~u din 
:alian\.a~ deTlloera\i!or rOlIli'mi cu l{.utcnii ar fi ah
~Ilrd să mai insist, dttă vreme nu se va fi confir
mat ştirea \lleea>\M. 

Am dori să fim desmintiti, şi o cerem chiar a
coa:;ta, din partea "Foii l'oporului", {!are c re
d.aetată de un am -cu mult bun simţ. şi cu tn1l1atc 
intenţiuni 'pe,ntru interesele neamului românesc, 

-puhliei"tul George Tofau. Coresp. 

P. S. Să nil fiu rău înteleg: nil voiesc ::lă-i fac 
morală ului Dr. Aurcl On(:iul, ci am înregi:;t.rat 
numai o ,;,tire, care mi-se parc de interes peutru 
to~i Homiinii. 

= 

Un glas d n popor. 
Lllmină3!m dori,t, şi lUlmirnă s'a foout! 1l1tn

;nerocul c>::ne Învăll1i.a d~ un an î:ntN',g opinia pu
,blieă fOII1HlIlC~W,('ă S'41 îm'P'răşt;illlt ~i azi vdduJIl cu 
toţ.i.i 61t de neÎntellloiate şi rid:i(~nl(~ au fast toate 
în"inuirl'ile r.idi't'!lrfe împot,ri\'a "T'ribunci". 

In li'TlIi,,;,t.ea satului meu dola powlele muntilor, 
un all îmtlJ'eg rurn stat. şi ell, ·modost liipc~tol al iu· 
birii din-t;l'c frrati, sub eele 11l~\Ji grele fl·îimiinl,wri 

1. ., ş~ ~~)Uei~uI~ări. -:- r ~l,ă gi'm(],!,wm: CUln î !.'ri{JIlflu 
-.." fm flO trădatavre.? 1 nblwu dm (".a;rc cu totl1 :ne-am 

fikut un idoa,l ~i dil[} ca're ne Îllt.ări'!1m ş.i Pl'illnimn 
Imtorc p{'nt,r~l lupta CC-Q purt.am -cu nibdejd(1a în· 
tr'un vii-tol]' uUii btl'l1 şi mai senin ce va să vină 
e~ Pe SOWIHa 'lW'dStrr ii I 

N u'mi ven,i,a să ared! A'poi iar ,mă fri1J11îl'1l't-~lIm 
~i'mi zieearm: "Dar, DOlllIlTllP, bărbat·i .Jllwri afiNlIă 
duplieitartea T7'ifiUnei!" Bwrbaţ,i IlC eari îi priviiltll 
oa pe nişte idoli şi a cwrOlr BUJIile îl ro"t.iam ~'ll 
03 I·e<.~a'l"e sfin ten ie, c!ici cOIlid Ill'OltU do,.t.i'uele a(~e
atui neamt lH,Jcrici't.; bărhaţi în al că'ror cuvânt 
mă îll'oredeann oa Î'n scri-sul urnci călI'ţli sti Il'te, eă('i 
grea ora răspunderea lor. 

Da, pe aceşt,i bă.rbaţ.i nu-i soeotirum cwpabili 
delh'3t,fel de &CO'rnitu'ti. N''ll puteam să arod eă a.eei 
l.iirabaţ,i puşi în truntoa nerumn.hvi no;;-tru e~fută 
<Imbinarea î~ltJre jiraţ.i ş'i nimicirea oolni ma:i ,·0, 
Ifll;mesc zi.ar de-la nO'i, mnmai şi 11 \1IllHLi oa să'şi 

. rălSlmne llImbitiile jignite. 
AClum, insii, dUlpll.Ce toate Învinuiritle i(~ari s'au 

il'li.9pllm'dit vreme de un a:n de Zlile împQtrivn Tri
bunei au foot Sip'llllbcratc, - nu prin (lalomnii :;ti 
înjurăltu:r~, ci în Jll()(l demn şi loial - acU!JIl iOC 

iveşte întreharea ce sa:t.i'>lf~wţ,ie trebuie d'ată Tri
bunei pentru gl'(llole vorbespusc la 3JdrQSa ei. 

Căci satisfacţie trehuie dată! Dar ci'ne s'o 
d('{'·~ Acei cari au iusu1tart-O' şi au arurI1~.:lJt îl1 tru
pul ci sugetile Jor venI-no.ase, .săgeţi cari au ră'nit 
~i inima nO\llstă omor ind î:ncrcdorca noa!s1lră în 
ei - nu o vor da, pent.rucă >"mt milei de suflet., 
mari de p,atimi, .. Nu O' vor da, p6l11vrucă dacu flihă 
aeum nu şi-au mă;rtnri.sit greşelile (făcute cu \'oia) 
llU le VOlr mărtm'isi nioi în viit.or, 

E da1:o.ri'a noast.ră a 1.ntwror Homâ11iloil' de bine 
sa a'riHăm că 1'n:bttna e acllfm pentr\u'noi mai mult. 

"TRIBUNA" 

de<'ât u fnst, În tw{'('ut. {':iei acu.tH a t,r\Jl'nt prÎ'tl fo
{,lll eclor ma.i ~n'le În\' ill'wiT·j :;;i a c."i1. bi 1"11 itoa:'c, 
A iCţlit :1lt'll't.ilJ~ă ('U ie:;;(':111 mlllti (n·~~tilti. pe \'re
lIIea jl['Iţ{olli,rilor en'ştillilor. - lJlărtllTi,;in~I\l'"j 
('rodiut,a cu g-las I:<u'(' ~i fără fri{'ă. ' 

A i0,ii,t IIU tl\!.mai neat.i llr;.;ă, dar a i0sit. rna,j 
, I v l ' . . ml\m: rlt( ~~'at a f::,"'t. dîei erodillta ei a fu,;t sfântii 

~i j'(lell'lu:1 ei ('u!!':!'t. 

, Ne \'0111 îngrij.i "ăsLră.hată În viitor cât lUai 
adalilC în h:ate piClu'rile ,,,,,('ietăt,ii. laT l·wdillţia ci 
--: care. r:~t(', ,~i.(l nO(Jstr(!.' - va izlJîllldi. pentl'll"ă 
e IZ\'Of'lta dlll mdolllll Cu·rat ~i (' :-<llllll"ă din sufle
tul nost~'u. 

J)ţ:r, <frIcă ()IIIJ/"IIf1l1 romitd l/It l'a '1fla de bi!L(, 
(l I~olw.·t 1/.I1~'(/r('(l HomtÎl/ului din Arnd, vom f(JN~ 
n~n C(,I, Til/rI. dor II//(I(i •• ~ă fie mufat. celei lwtăn
r~/('. l/ll "/Iu1i/"i lJ/Înă (([unci 1(' Pll.t(~1It împlini. până 
~anrl .'luni fISf'I!ff,!f(' şi jalb('le lIoa,~tre. Incintă re 
u!să './'I!: şi r!o/'ill(el(' 7/()((stl'('. sunfelll 1I('.~()('oliti
ş~ nm t'OIll w'soro! i 11 of iirî 1'1' l(~ lui! 

A~·t'a>Jla "ă "O şt.ie'! 
Vr,t!('a-(;rişllIIlÎ, k D(,,(~(,!!ll\"rc n. 

Cbestiunea scolarA • 

Crişanul. 

In conlit. Hone.foareÎ. 
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"ire la areasta lin mic {'Ulc'lIl. Să zieern, eli în ge
neral în fi{'('are 'Comit:rt ar fi lipsă dc 50 şcoala 
n!l1Iă, în 'Cele 64 (lomitate prin urmare ar trebui 
{'am ;)000 de şcoale. Spcsele ,pentru ridicarea acc
"tora ar fi pentru totJoauna: 

Pentru :3000 locuri de şcoală ii 1000 cO'r. :::.: 
3,null.Ooo {~or.; p<mtFU cdificii ii 15.000 cor_ = 
4f1,UOO.OUO ('<lr,; ;;ppf'e neprevăzute 2,000.000 eor, 
Total [Jo,ono.ooo cor. 
~ ,S~llCltui('lile anuale ar figura .[t·stfel in buget,ul 

tarII: . 
, _Pentru :3000 ÎllY:'itători salaI' anual şi 'Chirie 
li lDOU cur. = 4,fJ()(),OOO cor.; pentru ,~e()ale, l>usţ.i
nerea ann,ală ii. ;)()O cor. = noo.ooo eor,; pentru 
dtc trehllinte (reno\"ări) 200.000 eul'. Total 5 mi· 
lioane (iUO.{)OO ('O'r. 

.~şada:'ă p(:n.tru toată tam capitalul deplasat 
ar fI de U() llllllOant', E sumă mare, dar a venit 
\'l'eme'll, ca tara să aihii hani şi pentru instituţii 
('lIlturale, daeu nu voim "il utl'ag-em la;;;upra noa
stră eritiea justă a apu:<nlui luminat. In cazul col 
mai rău întrebarea ",'u putea deslega prin ridica
rea unui împrumut. de 50 Itlilioanc. In"ă ventnl 
aeea>'ta nu,i lle\'oie. h~l'ă sub ministeriatul oontc-
11Ii A';~pon:yi eu În"llilli i,am atras ,a:tentillnea asu
pra unei împrejurări. pe baza căreia s'ar putea 
regula cauza invăţ:llllfll1t,ului popul:a1r din Întreaga 
ţară. Ace a·"t a ar fi reparti tia de .arunc !'leolar d~ 
5% dare rlirectă pe fie·eaTe individ şi cO'q:oratiune 
~in ţară. Ministrul mi-a urmărit ,predarea {'u viu 

(Urmare). mt~res şi pc cât ştiu a şi dat îndrumări pentru 

Se v~cm acum cât ar spesa stiwtul .cu aranJ·a- prmectawa unei a~t.fcl de legi, dar el îndepărtân-
rea ~lepl1llă şi d0finiti\'ă a ~h(,RtiUll(>i lN'ol,are din du-se din seaunul ministcria.l nu ştiu ce s'a mai 

t 1 II J 
y~ făeut cu proiedul? Azi aşa stă luerlll 'Că în ~ele 

('omI atu, . u~e( oarei. Luând în cOIlsiderare "i 
aecoa, că afară de cele 218 comune, încă vre-O' cii- mai multe {'{)JH1me ('hiar oamenii cei mai săra'Ci 
t 

~ plătesc 5?~ ba 20-30,/~, ba înei! si mai multe 
e\'~.~~omnne sar-ace eari di"plln de ş('{)aIă, ar eere ' 

"ll1' I .l lIlll J st.atuln:i, respocti\'e i-ar preda şi ele J!l'O{'entede arunc scolar (lupă dare·a directă, pe 
ş~'o~la tran"punîll1d ll'('estuia angajamentul de-a cîlIld cele lllai multe domenii şi întn"prinderi de 
ndlCa ş('o.a:1ă; ar treblli în eomitat cel puţin 230 exploatări, eea ma,j mare parte a onoratiO'rilor 
ş('oale, cheltuielile ,ar fi următoarele: ,;unt di"pen",aţi dela plătirt'a ,acestuia. Adecă cu 

2;,W ~{'oaJe au lip"ă de teritor, ii 1000 <,O'r.::::: :alte f'uyinte în tara acpa"ta de fapt mai mnlt cO'n-
2:iO.OOO cor.; 230 şconle au lipsă de edifi('ii ii tribuie pentru cultură elementul cel mai Riirac. 
15.000 eul', = 3,450.000 cor.; 2:10 şeoale au lipflw La tot caznl aecast.a e o nedreptate şi nu-i serve
de ,:nlln,;,:mlent ii 600 ear, ::::: 1;38.000 eor,; 230 ştc unui stat cult spre laudă. 
Reoo]e aII lir~ă de spege neprevăzute 12.000 cor., _.llacă..~ull1ua suma .anuală de 400 mi,loane din 
TO'tal 3,830.000 cO'r. f darea directă cătră stat, din aeeasta 10U milioane 

El'og~ltplc an;1lI1c s'ar acoperi prin următorul le privim de impusă. deja în dare, t.otuş mai ră-
buget. N O'tez, ('a pentnl 230 şeoale le-ar trebui i mÎln 300 milioane ·a căror 570 ar fllJt'C lLuual 15 
IMlli('Ht'i c,nm ;·HlO În\"ătători, de ace('l(l: Twntru sala- I miliona{', Şi acum din !H'eastă 8umă pc Hingii a
rul alor ;)00 învăţători În bugct am lnat calculul _ mort iza ţie de 7J~ 'wr trebui 3 milioane 500 mii 
mijlociu. - I cor. pentl'U depunel·j şi totuşi .ar mai răm:ll1{'-a 11 

Pentru ;100 Învăţători sahr şi chirie (cam 1500 milioane 500 mii cor. 'pentru susţiu<.>reaanu.ală şi 
) 4

-() ()I)() . "~') l' ! pentnl e/wlt'uielile !!ler;mnale. Deoaroce a(,nasta cO'r. J. \ ·cor.; z;~\ ş.coa c. -'lusţmere .anuală r'" 
li 3()O e~)r .. ::::: Hn.OOO cor',;,'ll,lte oh,.'{'niente anuale ti pentru ;)000 de şcoale ,a;r costa numai 5 milioane 
(reparaturl) 31.000 cor. Iot,al 550,000 cor, 6UO mii cor. Încă tot ar mai re;;f.a 900 mii cor. pen-

Notez, eă ici-colt'll 5;'ar putea şi econmlli"i 1 trll rezi{lirca şi restabilirea {'clorlalte ş('oale de 
ceva, s'ar 'putea ;;;pera şi {Ida comune lllllele con- ' stat. din ţară. Aşa prin o lovitură ar fi regu.lată 
triblliri, A~a t) comună ar da locnl pentl'11 ş('(~a:1ă, jarfaceroa iuvătămÎlJ1tului popoMI din toată tara 
,alta ar ajuta {'li lncrăt~)ri la edifie,area şC'oalci, a şi n'am llIai avea motiv (lea ne ruşina înaintea 
treia iur eontrihlli cu piatră ~au cărămidă even- statelor culte apusene. 
tllal ('n material de lemn. Cutare comună ,ar con- In trecut puţin s'a il1ter0:>-at guvernul de comi
tl'iblli C11 impozitul şcolar de 5%) la sm::ţinerea tatul Huncdoarei, cu to<a;fe că după ,poziţia lui geo
anuală ~lU Iar vota o sumă OWl'e-care pentru sco- grafică el este punctul natural de ciocnire Între 
ImI HN'sta. Cu un cuvânt suma acc€a de a'proape rasa mag-biară şi română. Văile şieo'llstcle piezişe 
4: mili{)ane nu ar fi mşa mare, încât intre.aga ţară ale doalurilor lui au fost, începfmd dela migrll.-
sil nu O' poată Slll){lrta. şi că şi cele 550.000 cor, tiunea popoarelor îneO'ace în întreg deel1l'lml i!'l-
l)Cntl'll Sllf;ţinNe încă le-ar putea sUPO'rta bugetul toriei, arenă dcs<,hisă pont1f11 toate lll'lllimurile. Al
de miliarde al tării, ~ . via )[urăşului a fost ,adevăratul drum de ţară al 

Dar cu drept eu\'Îmt ar pute,u reflect.a ori şi dif('!·itelor popoar(', Pc .aici an 11mblat Bunii. A
cine, că statul nu ,a ,re atîttia bani, ca să se îngri- varii, Maghiiurii, şi drumul cătră ţ.ara Tătarilor, 
jească de bunăstarea cultu:r>ală numai a comitatu- Turrilnr şi KClllţilor totdeauna peste comitaflll 
lui Hnnedoarei. Obiceţ'iunea eu insumi O' recu- llllllcdoarei ducea. Comandantul Bem a zis în 
nosc de jm,tă, cu atât mai v!htO'~ • .că în ţara no<\,- 1 H-l!l despre podul dela Piski: "Dacă pierdem po-
stră sunt astfel d(l comitate. eari tot. din aceste tlul e pierdut şi Ardeallll", Comitatul Huncdoa'rei 
motive st,au -eu mult în urma cultnrei apUfiene. e adevărata ehcie a Arck·alnlui şi a întn'g-ei tări 
Dar acestor în.g-rijor.a.ţi le ră~pund. că nici rezol- lmg-uJ'('şti, Tocmai de aceea ne lllaiamintind tra
virea chestiunei instrueţiei poporale din Întreaga ditiil('glorio.a~ ale treeutului ung-ur('sc, este che~ 
tară nn e o problemă tocmai .aşa de irealizabilă, marea primordială toemai II ,"tat.ului, ea să se În
Pilnă .u'C'unll<L nime Il11 s'a gilndit, că de fapt cam grijea,;.eă de Întărirea comitatul1l1 HunC'doarei din 
eÎtt ,3,1' (~osta toate accstea ~ Ră facem deci cu pri- punct de vedere cultural. t;)i ciad mai luăm în 

I FAi(CRA Oi STALY~~ Văpsire de haine. Curăt~re ChemiCă.1 
Spălare cu aburi. I 

G6zmos6gyar, Kolozsvar, P31yandvar. I La suma da peste 10 Cor., pachetul se retrimite francat. I " ----------------------------------------
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~~OJ1:<id('r.~ re ~i ~H'f'l'n. di rom:mi tlwa tot 11(' v:llca 
ce-u larg'tî a ~I Llrtl~uJlli 'll{'l'cgrina Dl'eOll(lIrltatit 
,,")'e t('ritontl tl1rii-IHamc, atUlwi într'adedtr tre
hUD S:-l rt'['nn():lştl'rn eil întărirt'l1 văii :\1 ur;l:;'llllli 
resl'e('tiH~ a C'{llIlitatului Hunet!t1areÎ {'u ~('tlli ,Il' 
t'tat. eu r{)l{ll1î~ti lmg'lIri nu fOrlll('ll.ză n pruhlt-mu 
J()(~aln .• ['i o pn;hle1llă c!'>cllţială Il st.atului. 

Lip:-Ill'ilc s'ar plltea Înlătura. a1'um, e!t>oarpe(' 
~'()nfc~ilm{'a ;rr.-or. e ilwapahilil de-a ridil>:t ş('(I~dt, 
l'or('.~p!inztlt()al·(' l$-lui XX \'Il din uliul 1!107, din 
lip!'u de haIlL Satd{'-s :ni"ll'iI"itt" f;'('oli n'au; ('illt:' 
Îlll'l'art':l mai înt:'li, în m:îna ueduia ~dllJlţ{ comu
uele. 1J;!{':t in~I'i\"{JjIl .~61pa (leazluJle<l a('ea:-:ta. 
('ollf(-,~îlln("a gl'.-t\r, va ut'upa ('·a, t,pl'el1ul ŢlC t'{U'l' 

l-a p;·ii'iJ.-it de IH'\'nie şi-l YtI atrage În ~j'era illter('· 
,"wlor "ah> rc'li;.do~:"(' ~i n:qil>tlale. erP(!. elI rle pn', 
zent :l.-;la (',:te "itn<qia in ln!reag-a ţarii. llilde 10· 
cuit,,,l' lu(i'~!laliti'qi, de' lW{'CH lin de n('('l'~ar. {'a 
~it îlH'('P:'i ~a'tiallea nu IlulIl;rÎ inJi\'izÎ ~illgll!'ati(·î. 
ei ~i ~tatHl. 

1'1· hingu tn<lte .~;{~('"tea C III.' u('tă,a-ădllit. {,fi des, 
Yultan'a c:-:tr în ('11I'Urrl'. }:minentu] m('u Hntec('· 
"OI': Llldo\'i~ H(th~': Într'un timp d(' jH'ste trei 
.lf'{'('nii~,f' I:tll,('i"l mii de pil'rjel'i. eu o însllnt·tire 
l1f'oh,!:<itiL nil 11lllH:â că a pornit acest ('urs, ei l-a 
purt:lt g-rija şi r a (ksn>ltat ('11 sn{'e('~. 

Uda el am primit {'U 1 Fcbj'uul'ie lU()!.l urmă
toan'lc ~['oal(': 

~~'u:11e (·knwn!'l1l·p -de ~tat riu ('Il 14,) pnteri tli
darl i,'e; ('olllHn:dc In ('Il ~~ puteri dicladi('(': rom. 
{'atll. ::.; ('U 1;) pt:tt'rî di,ladicp; gl'.-<,ut. :W ('U >HJ pu' 
teri [Hd :1('t i('(': ţ{l'.-or. :?4 i j) ('U ::!~3 puteri didactir(': 
Tf'forrJlale H {'u fi pnt('ri didadi{'('.: lutC'rHlH' 4- eu n 
pl1teri djda('ti('('; dea]e soeiPti"qilor 7 cu 10 j1lltNl 
rlid;lr~:('t'. Total: :'-;;Hl ş('na!e' cu 474 puteri di
.da('tif'l.'. 

"\rti\'c.J1l1 de lege XXYlI din 1!lO7 a Pl"lldll" 
mari lIlCUl"t'iJ,tllri intre ş('oale-Ie g-r.,nr, din ('omit,aL 
Cp]e Tllai Jlmltc CUJl11111C hisoriL'eşti n'au fost în 
!itarp :-u g:ll':ll1t{'ze ridil'arca loealuril(>r şi Înzt'S' 

tr:ll'eu .Ş('ll:.!plur, salariznrC'H 1l1viitiHllrilllr dll)l:1 

{'lllJl el'l'('a !f'gl':l; nll'1fi il1\'ăti\t~lri, în mare parte 
plng:iri ~illlp!i, fUllL'tiollillui fitră diplomă, şt'oalele 
:'!u înf'f'tHt inp:lrtf', np <line, în pal'tf" lp-:ll1 f'[j<;at 
la :pmr'll!lere:l WP3, atl'tol'ihltîlc admÎltistrati\'p. 
Prin 1lceast.a t1intr'{) ]o\"itllrăau dispiil'ut din l'n, 

mitatul 1 !undoarej şeoakle ('l)tO\(' şi ind(ătol'ii
ti:! rinJ i. J\ umill"tI] şCOîlldnr gr.--or. a !'CllZUt la il 

neia P~l rtp, 
Acum ""3 ineC'jlut adevărata aetiune. J1I In('lll 

~{'()ak!or ~1"tat(>, s'a aflat h-' Iip,,:l imtîtllireu ~eoa
klnr nUIlă, Natnral, ('ă În lipsa mijlo:lc'€lt>r .nwto
riaJ l' f!('('3Stă întrppl'in1Pl'C ~'a plirut lW posibilă. 
Cu to;\tc tlt'('steil eu mare ~p('rantii m'alJl 11,plll'at 
fie 11lcru şi întTeprindel'ca nu a riimH~ fiLl'ii r('
zultat. 

(Va urma,) 

Annafa română judecată de străini 
Zi,trul ellglez ,.Timb'· publică următorul ar

tiC'ol <l$upra 'fnmw\"telor armatei române, dat.orit 
eOI'P~polldent111ui ei .T. D. Baueer: 

,.Ultimole mancne militare ah:- Romu'lliei nu 
avut loe îutr'un moment eirnd ('t'hii lume.i îll
'tre.g;i .p.rau, du~)ă {'ll;m sunt În6i şi azi. îndn'lptat i 
(~iitr'u. l'ell insula Balcanică. E imposibil de prel'i
zat ce diroeţiune va lua eri7.a d-in Orient, (Iar ori 
.~nlU am pri~'i la sitllaţimwade azi, forta millt>tră 
.În {'orrtlrl1.m creSC'llndă ardor d()uă pvpoan' ('.ari 
stă1J:ilH'''''<~ partea de jos a IJI\11ăriă t.rcbuie Hil sc 
(~olJ",idpr{' ca un betllr de prima ordine. 

Ibmiinia şi Buli!J.ria împiJ'C1Hlă. nu (1 f,)rtă 
('f'l IJI;ţin eg-ală ('u a{'{'{',,'l a unei mari PlltNj~ ~i 
(b.<'ă polit,:{'a ac['S'tor oouu ţări se va conolle{' de 
o hnn iT1Rtă apl'('jeI"(' .a in tere~.:(~l()r )or connme, 
viitorlll $<ld-(·Hl.allli Elli'fijlei va fi în mare p.u-te 

(kei" de ek. 
Sub pii.rillt(,~l,"'~a gri:rp !l unui domnitlJl', ear(' 

a ['"ndus-o la izh:mdă în tr«c'ut şi eare f:in:!!lll' C 
10 iIi i:n şi Hohf'!lzl»llorn, armata Turn:'lnea.:'wă a fii
Cllt l>rngrt$(' uimitoare. !Jadi critic-ii din Apus 
ii gii ~t,:.;,{' î neă i.:cya nt·~!j llll,:;uri. eallza se a,.:t'llude 
i 11 lld!l t i-plele pic-dcci pCJEt i:'{' !j-i finllllelarp HJ](·ori 
c.j ('g t~ja(·(' liee"tc'u de mirat. p ('ii ac'{-;;:(' n{·.ajlln~H;'i 
"unt :~:;,a nI' putine la Ililmăr". 

Du I,iJ ::ec'"k apr2<~i0ri, autol"ill COl'('Sj KHHJell Î(!i 
dă ~n;:ilililll~{, detaliate a~llprn planului mancv[('i, 
,k~: .. ,.!'01'.·i ")lf'raiil;nikJl' ~l a!t('IL', tf-r1Jlilli: ild 

;!'-tf(l: 
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----------------------~,~----~~----~--~~~--~----------------------------------------------.. 
,,1 Irl'l'rC'« 11lIe:t ~('l!('r<T1ă a w:lIll'n'o1ul" f', fără 

Il il'i o di~"llt.i un{', f,~artc sat,j":"fă<'ă.toa re. A rt.ih'irJ'll, 
ltrma dC' elită !;Ii (T", {'C'a mai mare inrport,a.nt~l, a 
m:lll{'\,·ral la p('rf'~l'ţjune. Bf' n,[h~i f·:J. dispune Jr
lUI llCnullld fU:lrte lline 11rt',~iit.i1. 

"C:tnderÎ ~1,i i f'lITl t huni culărc(,i şi hine in
sti"lliti. 

,.1 nfankria ·ahia d:wă p't>:1'te :-:ă ~(' ('.om[mrc ('li 

ariileria :;;i (':n'aJeria: diu 11111\('1111 d(, vedeTc fizÂ(' 
illfa1ttl.'l'i~tii J'<l!l1:Îni "tau mult lllai pl'ejos df'di:t. c(~i 
ll!!lgal'i, da,r ~u rrt \':l!l{;,~i ~i ('II {) 8iinătll'a,~ă eonfor
JUnl,iulie (',Il't' Jp 'PC\J'lllit.D '~il~llpoarlC' dG..~t11ă ohn
s(',d:i. (:n'Ol'\,l[P<! llilregulni llt'hip:tlO('nt 111 timrul 
llFllIt·\'!'pJpr !l fo~,t elc :l7 kg:r., i~l'r in t.ilHJnll .:!(' 
rii ~l):)i aj Ultgl' pi! niÎ la {i$ k i !n,~r:un('. 

,,~i~tolH1l1 at;u·ullli în gntJH' mici, 'pm:; pcnt.rl! 
prima nar:l in j>l'Hdidl al' jap(ml'zi. 1111 osle ÎJ1{'i! 

î 1I1.r"rj Il,-l i'n :ll"mata rOTllllnă. pe (,~Illd de (~âtiva 
lmi lIlCWW(' hulga.rii il uplj'.'ă în lll'timta lor. 

,,1 n ti lllP' de r:l~boi m n,1 ti oii \('I'i trebuaw să 
fie lilati din rez(,l'\'ii, iIl';U al'c',;,l,i ofiţ('ri, În multe 
pr Î\-i Il t,i, ;:Lla de slint "t:'"rlJî~ll i pe Ilt'rfl'X'ţiulIiirile 
adei Il!flflt',rTle de luptă. 

lJlt'r:-,hniIlt~Il"Cla ;wroplant'lnr, ImLall<'Î(l'r {'.apti.,(', 
t!'lp~rdi["i f:lrii fir :;;i t.l'<lll"'por1Uri ('Il uutmnohilc, 
iatii O p]"pg:lt 1 re:; Ilfi("i,tmt:1 a wl'matei rornfme 

]wnt:ru ntilixal'ea Iwilor in",-plliiuiii În C'JZ do răs-
boi". . 

Cronică externi. 
PoJHica externă a Serbiei. Tn ş(>(hnta de Luni 

a Sl'1rrwiIll'i l,a .Îndwieroa tii"-Cll~ilmei gcnoralp 
1L""pra bUldg'('lnlni. d. ).1 ilovann"j'('i, minimruJ. <1<> 
eXr(,l'lh~. a r()stÎr un di~'ll~ În ,(·~tre a respins eri
ri1'il,p dOi~llratilor {'u priviTe la p(}litioa Hxternu 
11 ~(l'hipi dcdarînd: \"o1m .lltt:ti "ii p,jstriÎ,m intactă 
i Il depelHIl'1I1,a JlO:f:-:! ră pa stut ţii apoi .~ii {·{Jopcrăm cu 
('('Jehdre phrţ.i al{' Jluţiml('Î la i·nt('n~le e<mllllH' 

şi la prl)gTe,~~ le nat.i u.nei fArii a IH'g'lij<a dat{tri ik 
şi t'o11' ... i(k~ratill/lil{' {le naturtt ill'tNuat,ionalc. llr
miIne! ,H'{~a:-!ta ;(ll't!e, &rhia gils('~*' puncte de (x)li

"tat't ';li {,ll alte statf' h~lJeal1i('e ['.:IfÎ au aee]ea.>;\i in
!C"j"e"p {';) îi ~t'rl,ia ~all ('ari, ]pgat.e fiind ele pro
blema inJepende!l \('i Hall~allilul·. t.r(,lmie să r:ts
jlllllcLl ('l[ si'mpWlie l.a. orice apnl<piere bCi..l{~an.ică 
>,an la orie(' a:piiră p('nill~tlla {'llJltra H.lJei noi ~lh~(7-
riri str~i.ill(,. Di11 llJult{' indieii rl'ZlIltă că legătu
riJ(' gdleraJe Îat re sţ,~Lt{\h· baleunicp sunt. pe cale 
de a ~(' Î tJlIJllu:'t il ţ i. Serll j a a iz hut it. osă î fi 1:it.u!'() 
lJ:imrIj'Ua:-:p lll'JnţPle.g-eri, 

PditÎ{'a Se.rIJil'i lJU ('~te leţ.:'a:ă (le HUiSha şi 
tripla ali,lllţi"1 pn'{'ltJl1 i-,s'u ~1lipllta;t !-ii îm~H şi mai 
Jlutin uu puate fi kgată de All~tro-l'lIgarja şi de 
t.riJtla u.lianţ.:i, Al'l~te rlmlă gl'llpti.ri :m J)Toblomc 
mai importante de lIl'miirit d,'{>ât pTlihltlTrlu hal
(',mid! ~i (,ll {'on.-;('.ein\ă nu eantă ,~ă aibă de mnm
bl'i ",atele ha!t-,miet'_ Ele dd,ermillă atitlllllilH'a 
lor după ('am st:atde bah'auj(,(> ~lJ.lJit Hau IIlI a.pte 

~ă rl'ăj;~$,'ii illrlopenlkat: $.' Înu.n'aptă arpoi după 
pJ'oycllil'llt P]{' -('(' ~tatf'le bah'auice le l:INliUi faţă de 
d,În~{\ll'. VC(':l.t să ~c imp:lllii aec:<tor grapă-ri e.~W 
pref{'l';thil pentru ~E'rhia ~ă le dea dow-,zi de 110-
!anrC'!l Fa ~i df' aptitudinile ~al(' de a~*i piî.stra 
indql('wlpllţa şi Lip a r:j'spllJl{le r:oriTlţ.(,lor unui 
:-:tat UludprlJ, dp a pUlle in ,trmoni{' datoriile ~i 
l'ij lwţiulH' ('li iJl'ten'selc (·ommlitiiţ.ii -<mrc-rlCne. 
Trehuie s~i ltwrii!i11 ('li {'hib7.11i~dă fără a ne Îrwhi
Plli 6i ~llŢ]t{'m ~111 pll~eJJl dl'VClIi un emrl.r'll de 
inlel'{'''':c !ii grij(' f't1r01penc IH',ntrn {'ari două ta
hpre ar fj gala .~ă~şi \"('.1'"e ;;:Înţ!e}e. I nrt:or~lIl (·e 
nj-~c p()arti'i arc lin1ite dar e."t·(> ~nfi{~icnt pentru 
ea ţr'11\'("I"JWI (' rad it·ale să fi izbutit să logc neeo
situl.i]e vitale al!' ~(\'rbi{'j e\l sellpUlrjlo ge.lIOl'alc 
etlroŢ>Pll(' şi d{' !I în~{'ric (,he,<tt.ia existenţei noastre 
,;,i II vi i t01'11111 i nr,ş1-rn în Jlrog-ramde puterilor 
PUrOf\('1H'. 

Hupo:-lllrile I}(' ÎrwJ'f'flNe intrl' Sprhia şi pnt'i'l"i 
,~lllJt h;J.Y~l!(' înlIintp rh~ t(la~e pp ('lJnw'n,ţiuno3. n<)l.l

:-,t.ril ('U J'ddl'e la di~l'OJ;itîlJIlill' ptl'tnilnr faţă rJ(' 
(·hp;.:tiulJile t'xi"tentt,j nou~tre lwtilJnul·c şi ou. ~tat 
ia1' ("Cnq>f'll';:lţinnell llOll;.tnl ('(>n~i~t~l În îndepl:i
Hin'!! ebturiiltfr fatJl dr marf'a ('lIrr11rnitnt·e euro
[lP:1ll ii. , adi,·iJ rlilnd a ... "ig!lr:i.ri r'~ n m fi un element 
~igHr îH (·,"hilibl'll! ('11 l'UŢl l'fLl I ÎJI "I·j('nt.1l1 mai apro· 
pi:l! ţ;i (':1 \"(,Ul ri'i"punde ('('.rprillJr ('i\'iliJJ8ti{\i_ 

;\tT"ta l'"tC' pn'7r:LHI!!1 fllfl'rlar!1('1I'tal şi ÎrI"Alrw
tibî! al l'di;j('('i TH,1b!rr' I'X("1']I(', Priv{\<le cu Qpti
mi"lIl \'i:fr,nd lr""rflL Forrnllla Ib]r',:nrii pHpna."'{7-
Iri]' hale,l n jf'(' P;:lc' :tdfJl1tnt:'i ('n (1 axiomă ,le l'h-

ndit{l.loa putDriJor purnTH.'I1C eari nu au int("\r~ 
px:dlu.:Î\·(' în lhhud. Ea [",.;te adoptată .de putur
nÎc'u Hu~ic ,IU îlworllnarc a poli,t.i{·p.i ~xJc wc~uttre. 
ea ('oa mai bUllii g-arallţlje a mu'l'ilor sale> illrt.("r~ 
halnan i{'p. HU,Jl,t {'OJl\' i'[ll" că a~'('w:<t ii fe·rlllu,[ii va în
viug-e şi ('li "u fi primită dD pll"tNilc "ari îlJeă ali 
de ţ.iHt~1 tpndillţp s[weiale ex{·.lu",ivc, ('lwI a<'ca .. ':Ită 
formulă impal'ă ("("1 mai bine il~t('rt,~dc jll~t pu~_ 

Lrl{'lwiJl{J d. ~J ilm':uno\'ilCi a "Pll'';: f'ă ne pUnf1fll 
(le a"or.d, rwi, t'latc s,ţ.atele şi popoarolo halo:llJire, 
:-:ă fim solidari piină la u.ltimile limite ale ţ.j;ntnl 
Iluas!.r(', H;wii '"OUl jlLltea .islmt,i, vom putpa privi 
('11 Îtlt'1'eder .. • viitorlll 6ici deşi Uistăzi ~i!o(]a.ţia pcu
t,ru xlalde şi p,.'p0:lrc]e h:lk·alli('l' e fll:lr·te gr{'a şi 
fuah' efi.tieii. p<)ate (~ă viitonll llmtru JIU a fH~ 
nici odată Într'o atât de marp mă,,-;uI'ă in mâniJe
noa.'it.rc. 

1 )1l'pă at"l.'" 1. eli's('urs, primit ('·11 vii a:plull..Z0r 
!-k.li,p~îlla ".l H.f'}lt lmr1g(,tul IA~ 191:3 {'U 7ti "Nuri 
(~O)Jl t,ra ~5. 

Rashoiul italo-turc. 
o tdpgram{l. din COTlSLllIltinopol cou

fimlii şt iwa dai ii de H'Ui, in lItHnftru] de
LUlli. cil Hnsia a )'{,'llllnţat la planul S{J.U (Jq 
a sforţa. df'sclJid('J'('a. I )ilrdall('lcloI'. Aee-st 
i'lISII('C('S ii fost 1lJ'OVOC;lt {Il' atitndi:H'i1 pr(l

ţi\"1lidl a Jllll'.'.rilor cari~lh..,ţiu slatnl-qllQ 
ÎII BalcaJli, Jiusia a trebuit Sll r!'t irez,p. !\u 
i-a !Tu.;;it ",ă IH'i"icllia,'wă în api'i tldbllr{'. 
,\stJpl ;o;ituaţia în llakalli ,1. r{11l1<lS acriaş. 

('U toat (' ast (' HlIsÎa nu a ah;,is (h....,jlN·Pf

can'R <Il' a C"tIŞt iga ten)lllLri (h'la rl'lIrcia in 
Asia-mică. ~l iril(\ de azi :lIluIlUi 'Îllr[mtă
ţin'a I-aportu('i!or dipl()~nati('(' Î!t1n' (:(>le 
(Iollh FlI'j prC'('lllJl ~i ('OIl('Pfltran'(l. trupelor 
tlH'(~PŞt j din ~\sla-rlljciL 

;-:'(' mir! C{)J[lllTlic{l şi agitaţia "f' dom
IH'Şt,P În Balcani, contra T[]f(~iei. Faţă de" 
~t('~',st peTi('-ol Turcia pare a fi mai ljnj,~Wi'î, 

hiz.uiI1dtH;"(' pe sprijimll pulerilor, cari YOr 

facp tol tll IH'Jltrll 1l1f'lIţilwrpa st{lrii aduah;! 
jn Ba k;mÎ. 

Chestia Oardanelelor. 

Din ('o'n.stalll;IH'11ol se anllnţ.i'i: la fl('!r'('.nril&., 
tljplorn~~j,i{'(~ dc aiei se afiirmă că Hll"j'a a 111{1!t dc!l'I. 

ord i]l('!l zilei dwstia lhrdan ple]nr. 

Pent fii d('I,lilJ'H sigwrHllÎil gll'~'orrHll ot.oma.tl 

('(Jnt~l!lHl îIl1ăriroa pozitiihJll' în litorulul fhrrJ.a
nple]or. 

Concentrarea trupelor din Asia-mică. 

O ştin' din Londra n'!cvăîlJcnrdarp<.1 
reI'l ti i!or ÎI! trc H Llsia :;;i Turcia, ea uza ('st.e 
intpllţ.ia cip a ciuş.tiga t nrelllll"i În Asia.-mică. 
(,nYNJwl din ('uw.,taTltinopu} a. ordona.t 
(',OIl('('ll!Tarp:t ('OrpUllli de armaUt din Asia
IlJidL Bărbaţi politici ai Turcjpj sunt viu 
eOllsl~'nwţi în urma (Itit.udinei P['o\'o(~ă
f,oan-, ~j Husiei, 

Poarta in pericol. 

Po li ţ.ia (1 i n COll ",t·au Iii nopol a el Q~copcr it 11.:1\ 

(,(/mplnt anarhist ('are iIltnnţ.iona cmniterea unui 

atr-ntat {'{lTI't'l'a diTl:h~tici, In u'rma a{'(Jf;t.oi r]lOSCopf>

riri, }: uIta Il II;] li ordonat, Îllchir!e/"Ca t.ll,lll,rOI' intri

rilor Îl] pa'lat. ]ă~â!ld numai (jouă lIţ;Î laterale, 
p.iizitp şi ll('{'$tP:I cip fUTl{'ţ.ionari, I"ilri hl~il-R'i~ 
IJlIfIl,U jI('rt<>O'UH.' ('UTloocutc. 

De pe cântpul de răsboi. 

:z j il r<:l~' fralltep.zn a<hw fLlllUllll'rlte des-pre ('i .. ,.-
11 i rea de l Jnm i lweii, [lată liJ ngă B{'ng-h~lzi. LlIpt& 

a tinut de dimineata ritll~l'H zor.ii zilei de Luni. 
1<: II i ZI ,il nI cr-l !JJ a i ~:Ill ţ{f>rOS a fo,'l't. li t~'lCn 1 perJclHt ri
fllf,j it.;J! irlJP ('O Il trIl enll<:hw,.('rii tu N'O-lll'abp. 

Pj'f'rd(~r!k mI fo.--t mari ilt <CJlntndullă piîrtile • 

.. 
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-- Un m01lument lui Avram Iancu. Din ~E:i
~lil?-Pnlh()va ni .... "e~('ric: 

"lJiT/iniţiatil'fI dlui Al ]J()(;cscu, (IT'hs! dra
mrrlic, SI' 1'(J ridica îl! tanIult monument lui 

Avra.m IaHt'Il.]), Bol,('scll a dat la nui () repreze/!

. ta(ie {('"im/Ii, /fI cflr(' B'(l Î7Ica,wd, CII C()IICW',~Il( 

. "l.igf'Î ('lI/furalc", ,w'///n de lei. u(J(), dintre Cf/ri 

:?uf) .~ullf desi luate 7)odru acesf iI/(mllllll'llt. j)-sa 

NI· fiice 1111 (/11')/1'11 prin ioalii ţarn cu piesa ~,H{)ria 

Cl'i~atl şi ('!oţ['a" pelltru sfrÎng('rea fondl/lui f!('-

,.,. - Un epilog: la măcelul din Mărgineni. 
('et illl in .. II'IZ, '1\:': T~lralllll dilJ ~L'iri-!'î
Tl('lIi, ("I'(lrUI'I'lud, abia a sci'ljla! cu YÎ;t.,I'l 

diJl spit .lIlil Hr,lIICUY<'HPSt' diIl Bu(:nf'pşti, 

n[)dl: --- <111[1(1 ('1' iti şt iJl! ,- fU·SCSl' internat 
duprt 11I~ll'(,!llJ dl,la :"H!rgiIH'ni ('·a să se cu
r,'z,e el,' II ['i i il'; u g!Oillll, l' 1 or jan danll('j'l'şt i. 

\-.. .. ; 

şi ;v:-\t ill':i a flls! HdllS ÎIJuilltp<I tribuJlahillli 
din 151'<1:-;;0\-, {':l s:!-:;:i i:l ('[i'ip!ata. pl'Tltrl1-crl 
Îndl'(l:-\II i;--:t, :";1 j.l(' partl'a (,;11Ididatl1l111 TIa .. 

ţiollali.;l. 

'\"11 a fnsl !lI' ajlllls. ('fl puşI ilf' j'1l1dar
Illl'!'(':;;l i S'tlll· ,ll-sc(lrcH! în I'il'ptul lui, IlU a 
fost dl':,tlli dlill pl' (\itplIl ndl>rieitului dn
r .. rilp ,'illrnitr' ţ;i zvtm:tllirilc din patul dC' 
snf('rjll~4', 111"1-1 <!('s! Il], c[i pl1\J~lbllrii(' gloan
ţi'IOl', a ('(Irul' l1rlilP :;;i acUlIl SI' CUIIOSI'. l'au 
frtnl! din U!!l JI('()'Il1 ._.- trihunalul sub prp
sidt>nţi,l illdl·llli ('s:'\SZ;'U" ('li toaUt pkdoa-

, 1 fI' ~. I ) rl' ria. hilz,lt[l ,1 ;)c\'UC;l 11 lil aparator _1'. • 

Pop. i-a dictat () Jwdl'a!s(l tll' :2 lUlli ÎIl(.'hi~ 
,";OU!'t' Fl'fll 1'\1 o]l\ll\l'n~ CUIlt.ra <llltonUI-

ţi!or ... 

,~_ t)"de eşti Vernescule! "Hom:lIllll" de UH

tiizi W,;\illL' ,.~ fl.qul lui l'('d<l(~t()r, Vel'lH~'!.'U, li!' 

fi fl:;;t lIu.nwi oi!! ~j l1:plll {'(lrI'dor, ea ('(,hali al 
nn~t)'n. S.'('ct il' d (hl'~ c~'l'isp1l' fI(' a~ti\zi llie ,,1{o

.. m~illlllt;i" 1~~lJ"(,:\ :lI' fi a(j"u't!!';ltă al'Fa~tă nfirma
ţ,if'. Ci't('i :dt'.'Ollll ('"m ,,'ar fi plll,lit'flt în "Hmnâ
Tlnl" t'n~.f(!lmitl' fl':'Îz, ;tie late ('fl ale' ilmtrului Mar
.ţ;{'ll, ('a~{'. !'t' nile, ţi-a imjlru;llutat 'ii bru·ma de 
bUll ~imţ ('t' \·:t lW:Î fi avut vr'wlată. :\:i{'i tu orto
gr:lfil', ni:'j tn !-.in'taxil, lliei tu g'l':l!llaticii. În &('{IIl
(,.,t.:'k ;;tili'H;Ct·W!(' lWl";tui ('l'nhtllr J.Iă~l1bit, 

A h \lJnh~ f'"l i \' f'1'1l(-'~:' lde Ră ppri i ('e dan na
JllHnii 'H\,('~tia l~ tipar <! Pe!ltru ce lJll tt' Înto!'('j 
·"ă'ţi f;a0i mai dt'iparte lIH'~.t'rj!l_ CNitorii .. Româ
nului" t{' a.:;;!taptii, 

P. S •• JUr]PI·::;U! dup:i i~di!ital'3. j)ublk"tfl in "Hn
mâl1ul" od::lil Iuliu si odată lustin Marş('u, lH'-:tr vC'lIi 
sI, rrpd";d ,'~: \"l'\Ul r('f!~et(H' nou al ,.Horlll1nu!ui". earo 
are Jlwrr·l .. d,,:",:,\ antaj d(' a. nu'l ('\lnnaşlf' binf' pC' ilu
~trul ('1',".,1,,(11'. i-:: ;.di'iituit lll'l!uturi!C' ziarj~ti('(' - in 
yeUN('a lH1PI... prif'trl1ii reeuTI<Jseăto.arp. Şi în ea Z 111 
-u,{'p"ta, rpllt,,;(":'I'l'''t! lui VPl"1H'SI'U ~(\ impunC' i'n o tlC'
"f'Elita! .. in·IWl';"asii. 

- Merit~ pad.>tice răsplătite -cu 2ur. 
eptiJiJ Îri zjan'!!' uJl:-;un'~ti efi, in ('o,uita,: 
tulllullvdu'trii. îll\~lt,CttUj'lll lJt:!lâny .IDu,-:
tun L\ lIf..!:lI~! i Il De!.:,'l'I:.I) ::<i î lIyi! t;'i to~m';i 
Ifri,-:zr.'rJ J/dl'io i\Iijl'i,lara C'ristea '~) !;,i'HU 
I'ftşi [gat In.lri llll'ritP "J1l' h'n'nld rnaghia
rizrlrii", FI'Il! 1'\1 (';1 ri J1H'J'ih' ,nI fll:.;t dis
pltLti\i ('n (Ci:" :)U cir' "(lJ'OillIP dl' !'!(wiplatf'a 

t llIglJ 1'\ '<l>wJi ,,1' i ZI 'S 'Jl P T," ~\ fl fl:lJl. tnt d i II 
zÎ:tJ'l'J.' 1I11!..',"1!rr:o;t Î. I'~I llu;liita s()('Îf'bt.' r{t:-1-
pl:d.t.'j! (' ] 1; il! 1 ai' P" î il \<'tt;; t urii şi î: 1 yi:"t Fd nil
n~!(' (';ll'i 1'(' i-;( rr!(lf~lllljf'S(" îndi!'pl'i,ia <ldi-

- taI il, }!rill tinu! uril(\ lCI\'l!i!t· {le .. nntil~llil!i
t.ăti".lntr'at!l·yt,r l:oHlÎlatlll 1!1111i'doi.trii \' 
poafl' \illlltll! cI'! lll;li (~()J)lp,ld Îll1p\I!\llL![ 

de "ilal,i!)flaij~·ti·· şi ÎiIC('JWlll sti 
din ('1> În (.,' !I;;li li)!d, [1'l;i I'U 

110~1,Ti ~1';\!1 ('urî'Ît ,Il ti! <:c'rl1illt 

!pţl·legp;n 

l'~' 1;:J!\lnii 
",nisld .~I 

"T R 1 BUN An 

limba, hwM să II(' fi putut da llîonstnw
zitafp;t d(· seriso<ll'o c('-am publicat zilt'lc 
t re'!'u t f' în fnm t (··a zi a mI IIi no:-=;tru. l\zi 
lanţllri!\' sclI'\viei !1o;(:-;frp politin' şi cul-
tural(~ sunt făurih' din argint. ca fllŞilll'{! 
lor si'''t. strălllt'C'<li";(';t cu aUî.t, ·m'li depa.dp .... 

- Un nou sprijinitor al "autorlzatulul". In numărul 
din urmă al ziarului .. Timpul" din Iaşi l'itim llrmătoa
rr]r rÎnr1l1ri: 

.,In Ul'IllR ('dJivoehitătii şi-a atihldin(\Î llP"O

rp('tf' a .. TrillllIlPi" tir> a lovi în partidul national ro
Intw, a ,tr .. l slă "iutlu-l, sUlltf'm datori a. dc~a.proba 

şi-:t idi"fa ullt'lttrilp pătimaşf' alp "Tribllll!'i". 

Sfii !lU pu!rlll I'p('ulloaştf' sllll"illmltrile Ullri grll
liiiri r1bidl'n!r, ci singur partidul IwtionaJ rom:tIl 
din Tram;ilnlIlia şi l'ngaria. - e a,('(\1 ('.are frpl'C

zintă suflrtul, ,iata. şi aspiratiunile poporului r,)

mese, şi după el Illl'rgpm. 

l):leii În ar!{'V:ll' sunt oalIlPul patrioţi în jurul 
.,TriLu!lpi", lorul lor de ('inste e in mijlocul comite
tului partidului nntional român, iar nu a,liîtlll'j Ilr 
triidit torii de neam". 

"Direl.'!oru\" al'(lstui zi,ar estr d. Tieii Cehan, 
fos!u-l. ... eoredor al zinrului nostru, rnrr i"a rlo'\'C'dit 
ir~ral)ahil de-a implini chiar şi ateastă slujbă mo
uestii. 

1';1:'(\ rariprii. d. 'rid .... Din corector - dirr('for şi 

('a n:ilflp .... "frulltaş'· .... 

Yii!Ol'al nrllIll\llui rOIllânNC ('str a.sigllraf. 

-- Eminescu în frantuzeşte. l!rilllim llrlllă
to:!~l'l(' ri!llduri: 

() /Iora fii Redactie, 

"Tl'illllJla" (]u('c (]('&tI11e '!lolel1lÎ('c de tot felul. 
l'a !"ii nu-i mai î1J('\Irc şi eu <'Illoanelp <~ll răspun
~ il ti lE rit".pllmul'i. 

_\1 i-ar fi lI~ill' să-i I'pllll dlni Corhu <'ii :-iUllt m[li 
L:1trun, mai frallepz {'a dfln~lll, eii Îndopi1rtaI'{'a 
lili}. de ţara lui Haeinc nu pste aşa de mare jl1'O

elllll 't'r<,)C', []PO:lI'(!('e şi "Tribuna" Ştil' f':l-Jlli tri
l"it<, :\('r'('l('iul ziarului ('Î,te trei-patl'U lmIi în fÎc
(,lI),(, lm În Franta, i'tt'. Insă, dac'ă f-un1 gata Ia 
ori-cc di;:I'i11.ie lin' rară, cn dlill prineipiu nu mă 
Iti.; În pnkllli('e ·;J.t'l'sOJldk: insulte I'C pot 'lHlurc 
(Iri ~i l'l1i lll'('a lt'~np. 

~!l~'\in Î,]]că ndat~ ('ii. îndreptânrl (~1111l ·u fi'wl1t 
d. Cill'hu H'I'Hlrile: 

'1 ') Qll 1111 lllluge c!e l'orheaux: 
2) QllP b t(>lll!lPtp (t-]ate, qll!' ~rll!l sOllffle 

pili~wnt: 

;~ I C!n '(P,t,('l', T·m:)' lui. PC <11](' le (~iel dOlllH'; 

-~ I Et '111' nog tf>!'rpg ('I!e s·{·tablit: 
;,1 :-;(,1'::; rit, ta t~)rnh(': 

,:) Qt;(' l'.'rll~{' p'ardieJl te soit pl'erpice: 
,) indnptat de 1?;caba !;li t'hiar a indreptat ~reşit -
t"c'1rwi din punctlJl de vedere al hli Haeiut', ('.aro 
lln era in('ă "hii;'nllit ~ii i'ocotcască metrul proso
'li,' n:lrn:li ;'11 11lcehia, a la m (1 d (' l' n <'. aşa ~'ă 
n·,'·l' f: ~cri~ ~ 

El "'.11' l)(l~ tn J'('S el le s'(. ta hlit 
f,:'il;·:T;.:;!-j-~{, di a ~('ri" un v('rs d{' o-p t. "ilahe 
1. 1 )" i!1Il), 

c\('il1:l. eb,':': nu mă en'dC' rI, OorbuL "il pof
t\':let'îi 1'[; lin (tl'('Ilj1ag de <'ritiei şi de po{,ti fran· 
('pz!. 

l-u I!l U }':I tu t poli ti{'os şi o bieeti v ceeace gre
~.'l)i ~;lnt.- de' ~an fără de t i'par, Dc Pl'C'tcll
tii!,' 1 iw':il('alui ::.~u alt' mele aiei nici nu îneap€ 
,-1l:·],;1. 

('II rI.'o~('hitil fltimii, Onm"ată I{edaetÎ{', al 
1 h-nast ri'1 rl(",u!-at Marcel Montandon. 

._- Conducători harnici ~ comună harnică. 
[lill Ok,d ((,ulliitatlll Timii;'lllui) ni-sc scri~;: 

r Il 11 1. c. s'a t·inu.t in comun·a noastră Obrzd 
fi 1 e;:;nn-;l l'tlp1'('zpn~,1nt('i comun alt>. Noi suntem a
rnesta.mţi (;u nOl1lt·~, .cari încă do mult şi din dife
rite piil'ţi - afliLllo teren priin<,Îoo pentru ei -
~':ln aşi'?';]! in c,mmn:a noa .. 'ltră şi foJosindu-.se !le 
"liîbi~ilmea hiitrÎnilo1' llC>I;ltri au cumpărat pitmânt I 
;'j ::;'uu îli.~tilp;\:lit pe eondu('Ol'fl:1 comunoi rust:fcl 
lrH'flt [lU c!en'nit o ndC'dirat.i! plag'ă pe comuna I 
JlnD,"t rii, • 

A(,G~!(> Y('lllil'ri au Şthlt fiă sn O1'gmlize-ze ast
fel, în~~C.t, d~i sllnt {~U ceva mai puţini d,oo:lt, lwi, 
;,pl'oapc la katp ;111'ţ:;"C'l'ik comun:Ue ne-an lnVla,s. 
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Şi la nle.gerea de astădată s'au lolOO!it nemţii 

do v.Jat-e mijloacole, ducând o luptă desporată ca 
să all-.agă roprezenMnţi iarăşi dÎln sînul lor ~ 
astfel să ptmă pen-tru tot.deauna stăpânire pe 00-

mună, iar Homânul să fie robul Ior_ 

A v~lHd însă de astădată în frunt,oo noastri 
pe de toţi iubitul şi harnicul nostru preot d. 
Georye Ionescu, sub a cărui conducere s'a ţinut 
al t'gem.'\, la sfatul şi s! ăruinţole ciI ui preot toţi 
Homî'I1 i i s'au grupat pe lftng}l C<l,lldidaţ.ii români 
şi ast.fd a ic\,;,it din urnă lista rOlllillwască, Toţi 
candi,L\ţii romfLlli au f()'st aleşi - spre bucuria 
tuturor Homfmilor din comună, aari acurm ră
sufhi mai UŞOT şi mu]ţllm08C lui Durmnpzpu eă 
le-a trimis un păstor harnÎC', oare se îngrijeşte 
do soarta lor, 00 şi premcrgătonll său fostul pre
ot de pie memorie Paul Ian{,~u, prin a c~lrlli hăr
nicio s'au făcut lucruri 'frumoase în comuaa 
noa.:;tră. 

Simţim ou toţii o îndoită bllcurie că actualul 
Ilostru preot cakă pe urTtlf'le ant.eeosorului săI1 
şi a:;;tfDl vom da înainte şi comuna noastră va În
flori. 

Ziua de 11 DecBlIlvrie e O zi ÎU8-Cllllllată pen
tru cumuna noa3tl'ă, cilci prin alegerea savar
şită s'a dat. do\'.a.Jă că dacă. avem l?onducători har
nici şi luptăm în unire - putom face lucruri 
mari şi frumo..'lOO. 

E~ind. noi învingători, am d,lt Ilomţilor să în
ţt'!(-.agă că şi noi trăim şi nn ne Iă.săm dripiti de 
dUŞl!HUlii no~tri iar nf'lmţii VOI' pierde pofta de a 
mai lua lupta cu noi şi a ne subjuga, Cll.(~l au 
pJl'l'ut dela casa cmnllnalii ca opiiriţi, CU amaruI. 
în suflet. 

T ntre cei aleşi 0..1. reprezentanţi oomunal. C1t 

majorit.ate u:hobitoaro fa!.}l de lis-t.a nemţ.ească ali 
fo,.;t H,mllâni: d. preot George lonescuJ Hlla Soj
elerzn, George lanoşel, Iosif Crişan şi Filip So;
deali. 

Să trăi,a.;;,('ă aleşii dimpreună cu bravii a.kgă
tol'i WlllÎlll i, OIlri A' au purtat voiniooşte. 

Un aleyător. 

Dela Românii din America. ,.U nire~" din 
Ameri{'1t srrie u nUllto.art.'lo: ~\f iea polonie J'omâ
llea .. ~t'ă din .New- 'Ym'k, carc se compune in ma1'8 
parte elin mDlllbrii societăţii .,A,,-ram Iancu') dllpi 
ClIln suntem înştiintaţ.l se bucură de o bunii repu
t.aţie în acC'$t oraş. 

In zilele trecute soeietat.ea "A vr·am Iancu" di_ 
N ew-York, a avut o J)€tl'ccere cu dana şi ·euro Î:II. 
:; cw-Y ork.lrumea naţională e foarte împestri. 
ţ.a.tă cu multe neamuri, Humânii alcătuiesc 'Oll 

numar foarte mic între acel furnicar al llriaşulni 
ora~, La [I('t'f!;;tă petrco('ere ,a h1at p.:lrte şi un nu
miir frllmn~ dl' Rtrilini, între eari ~i d. şi dna ero· j 

well. n. C'ro\\'('ll e finI unui admiral american. 
A parti{'il>at la [I{'('f;tă potl'c('cre şi dir('('tornl, {"..ll

f:ipl'lll şi f;{'Cretaru] dda eafene:nJa franceză "Mar
tin" şi alti amplnia~i toţi francezi, cari s'au sim
ţit foarte bine Între Homfmi. lntre altele 8'.a. dis
eutat {!p$pl'e felul prietenos cum e primită ('ulmFa 
şi limba fraIll'('Za 'in Homânia şi simpatia de l'al'li 
ee pxii'~;l Între Homitni şi Frau{'czi. l're~Nlinto1e 
k)('ietiiiii ,,:\vr.a:m Iancu') d. A.mbrosie Neder s'a 
Întreţinut mai mult timp eu oaspcţ.ii străini, 

Soeietatea fran{'('ză din loc, a În\'itat {lfi<ci08 
;;oeietat-ca "A \'ram Ian(~'u" de ·s partieipa -la balul 
ce-l \'Ii aranja pe vii tor, 

-- Atentat împotriva unui consul. Luni noap
tea, nil Îrrdriizn('ţ atl.'nt·at ~'a f;ii .... fll"!;'it mHlpradlui 
,(('.:111 ~tauh. mare ('lIHl('r('iant din :strada ])eeobal 
~i ['(jo"td Eln'ti~i la Bl1{,'Ilrpşti. 

ln,]r:;::<lw!,ul at("lltat ti fost :<ăvârşit în urmă
tO!ll'l'ic Împn-jul'ări: 

n. St':lllh. a ('on('erliat din ~erd('il1J ~ăll, pp un 
servit"r, J )ull1itrn HIll!lalw!:'('lI, <'are ~:ldirşi."e 
()a1'{~I'a ri i n{'ore(,ti aHl i li i. 

A{'c"kt, pcntl'l1 a f'(' I'iL~lJ1;na, a PU'i la ('alp lin 
atcntat. 

După ce d, Stauh a 'ple,('.at lIdH magazin, I{,.o
maTlP~t'll i-n f'şi,t 11winte şi CIl n b:mlă i-a dat două 
pntel'niee ·lo\·itllri în N:4lfă şi rl'ac:tL'pra (whiuhli 
dr('pt, ll, Stallb, în urTlla lo\'Îturilnr prilllitp,· a 
căzut la p~nl;1H1 apl'OIlŢlB 'în TlP"illlt·jn'.- Alenta
tOl'ld.,.'a If.pl(l('IIt. l1l'l1pl'a (hîn~1l.111i Twntm a-l je
fui. în.-n, ,,·illlţino eli a fno;t (lh_~enat elC' un trp<~ă
tor, :! di,:.piirllt. I>. Stallh a f()~t dus ('li O tră~l1ră. 
ht rI(\!.li!'ili111 I"iill. Ull!lt> mI m,,,lie' dlNnat în gJ:a.~ 
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bă. a constatat di d. Staub C'M{' în ·.aflil!ră de ori el' 
pericol. 

Hănile p('~'al'i l{'~a (~i:hlllta>t În urma edor doutl 
]O\'ltllri de barrhl nu sLlnt grav·o. 

Criminalul a fnst aI'c~tJat In timlJl11 napţei. EI 
Este fiiu1un'ili ('!am.prier dela {~irc. 16, 

La- interogat·orbll ce i-g'oa lua·t a dedarat cii 
a a\'ut inte<ntiunoa să mnnaro pe d. Stallb şi sa·l 
jcfuia..:,că, deO~lr€('eŞ'tia {'ii: ~,oartă cu ,dîtnsul În 
Ipermanentă o sumă însemna·tă de bani. ATH'I1('t.a 
a fost fik'ută de onii Pop şi Humitrescu, in8ipeC
tori. Crimjnallll O.".t(' în vÎtrstă de 15 ani. 

- Sas bestial. Vin Boiau ni·se i'lcric: ~llptă
mâna treetltă s'a intiimp/'wt În nnt1lUllJl noastra 
un fapt lH1eMoo'!, '('are a prit'inuit mare uimire 
intre HOlllî~ni. Sa~ii eei at~h de Iătldati şi de filloşi 
an 'll.l'ătat eă sunt mai s.c·ăzllti intru ce·le mOI'ale 
oeClÎt Homîwii noştri hnIIÎ(,î. Anume, 'un flăeăll 
~a8 de vr'o 18 ani, 11 artin \Vober .al Tcpului, a 
vrut să 11{'{~inst(,:1;;.că pe llQPoata lui de \'iir pri
mar, pe ~lari('h,en l')chmiorlt, 'care abia lai împ1i.nit 
vâr...-ta de 7 ani. La strigatele fetitei animalul 
.acela eu chip rle om.a fD.'l't. împiedeoat dekl savlÎr
şÎrf'a erinwi. Pedrap;.:a j'lld(~{'iHorje o să-l ajungă 
Însă în curând. 

- Episcop sârbesc În Budapesta. 1n şa-ptoale 
I]unii s'a ţinut ."linodul 'episcoposc al Sârbi]{)f. Cu 

acest prilej s'an ,aJes trei <]intre mombri ai clerului 

super.ior l'ârb{'S{', spre .a fi prcumtati Maj. Sale, 

ca \'rcdniej de numit 1\1 aj. Sa va dceide, <~-Hre 

-dintre acc,~ti trei \'la fi opis-copul Budapestei. An 
foot a!c'şi: Dr, Gheorghe Zubkovits, Gheorghe 

Vid,i1·zky şi Hari{)ll Zeromsky, ia,rhimundriti. 

- La Reuniunea meseriaşiIor români din Si
bUu au fo~t ,pr'imiti următorii mDmbrii ordinari: 
Carol SUf·iu (originar (lin Oona Sihiiului), Con
stantin Plntoş (~)rig. din A.îorman-Tlllcca, !{cUTII.), 
,gud'!I,!ieroitori; Demctriu Ourt,eanu (orig. din 
Sălişte), ])elU. Bmxjog (orig. din Apoldul inf.), 
sodali pantofari; A )'on T('lea (orig. din Voru'lll
,Joc, eu 3 girnnaz.), Cvn"t. Braşoveanll (orig. din 
Sibiiu) ,socbli lă·('ăt11şide maşini; Vem. T.upa~ 
(orig. din~iilişt,c). sodal blănar; Ioan HlI{'~ 
(orig. di,n Ci~năd.ila,), -wdal cumpănar); Alexan
dru Şo:r"t()C (orig. din IJălmagi'Ul mare), so(lal 
pii'lar; Ioan Vamuli (orig .. dinSibiiu), Oe()J'ge 
Sehiopll (orig. din Lam~răm), sICJdali zidari şi Va
sile Ghita (orig. din Scorafola), cm1fă de prăvă
lie. Intre membrii ujutători au binevoit a Sil serie: 
fratii Dr. Alcxandm şi Aurel DobroRocu, medici; 
Dr, Lu('ian Bahnt, eandidat de advocat. 

- O nouă relijt~une. In zilele noastre de ire-
1igil1:ne ~i ,eh~'ar în oraş'uI unde Sltăpâne~tc llmi pn
terni'C libera-cuge1are, - la Paris, - s'a lmtiut 
d(~"cO'peri {) ,nonă l'eligiune. :Ea se chi.amă Baha
hme şi e o e{mtimwre·a religiunei persa.ne pc Cllre 
a 'proDovadui odată profetul Bab, Plină de resem
narea vechilor religiuni ale Asiei, ea n'aduce ni
mii(~ nou şi interet':oan1 decât folulcum se ră."îpiin
<leşte şi elim 'CUCCf('şte spiritc1e, 

- Viata lumei. S'a luat :in serios de revistele 
,fJ··alH~eze !'lo{'I[Jt,elile pe cari le-a făr~ut domnul App'y 
într'o carte pl1blicat:l de enriirud. El crede că via
ţa lumei e fixată 1.a 34.000 ani. Aooa.<;tă vurstă 
ar trebulsă .aibă 4 perioade de 'Câte 5.250 ani. 
Koi am trăi, Ipl"in urmare, in eea de a tlr<lÎ.a pe
rioadă. 

- "Etnografia astraIă." S'a făcut d€către 
Albort Joun<lt o "Etnografie i8straIă" a raselor 
şi religiuDil(lr. In antichitate Atenienii -alI a\'ut 
('"a i-nfhwnţe astI'ale pc :Mercur şi Apo]f)ll; Spar
tanii pc ~1artc şi ~aturn; Romanii pe :Ma:rtc, Sa
turn şi Apolon. In timpluilc moderne, Francezii 
au pc :Mereur şi ,pc )hrte în viat·a flŢ)irltnală, pe 
Uarte şi T~ Apolon ÎnCBa mll'tcriaIă; Englezii 
ŢIe )farte, Diana şi Jupiter; Gonllanii pe Diana. 
Saturn şi Mercur: Italienii pe Venus, pc Mercur 
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Saturnianşi 'PC A'polon mert'1Iri·un ('"UnI şi pe .TII
pitel'. 

- Pentru ziua numelui. 1>. Dr. Xi('olae lttn, 

IlltxIic in Nibiin, ră~llmpărâllld f('Ji.el,tăril·c din 
'Prilejul ODOllUl>ltl{'pi "ale, a ,dăruit 10 cor. la "Da. 
mrile ue C'l'ikiull 'pentru (~ăJ'a('ii nDştri", i,ur 10 

cor. l,a fond III }:pÎst'OPH I .\"1l'01 ac Pupea pC'nh'll 

mflsaÎnyiiţlle{'ilor lIl<'i'lt'l'iaşi al "HeuniunC'i f;od:lk 

lilnr români din ~jlliill·'. 1'('l1trl1 prin{lsauueo 

('alde ml1ltălIlrt(~, în IllllllPl(' <,omitetului Vi·c. Tor
d~lşiml1l, prezid, 1 

- Fondul cultural din Blaj. "Unil'ea" 8('1'10 

tl'l~mMoal'ele: I m'hl~illdn1,;c 8oeoţ,iIc fondn]Qli cuI· 
tural arhti,dio('('wn pe l\nO credom a fi de intore."l 

.să publidilll <'Îtteva dat.e. 

In urma :lIJl'olui }all'~at. d·e oomi,,.,ia exmi8ă POH

tI' adunarea f~Hl,c1l1rilor de lipsă PCIl'tl"U uj u-tol'ttrea 

j nist i<tlliţJiJi lor lell~ltulra'IEl I~rhid ireElZlane, au intrat 

în 1910 oferte in obli~at,ilfni de 247.906.- wr. 
aeţ,iuni de a bărwi,lor s'au dăruit. în v-aloare de 
6820,- ('()Ir., iaT în bani gata 283,227.68 cor. 

Dnpll ofertele în oblig:a~iuni s'a:u plăJt.it oarnete 

5HH.!:I5, din ('Itnpo:nii a(~ţii'IOl' s'au îIrClli:-l~,.t 20H.()(J, 
clnpă capi<talp){' d~PllIBC :s'au 'pri'mit. int.ere~~ 

1508.02, tor~d n8i5.n:3 cor., i'ar din ofertele obli
gaţ.itmilor s'aLl f;ehilmbllt În bani lHtHiiU:>O cor. 

Din înem,iiJrilc anu1uu 1910 S'illU dat la două 
şcoli 313,13- cm. 

La -sfwl'~ittll RlmluÎ 1910 siit_uwtila foudu.lui oul
tll'ral el'a de 2H2.4U(UO cor. 2lIrlIIIlO: Orupitillilo ofe

r he 22H8-:!2.50 ()O)'., d(.pul}oro 589;)3.77 '001'" a:eţii 

de bănci 7:hlO.- cor" bani gatJ3. 1377.·- iu'Wreso 
noplătite 982.:30 eoOr. 

A,I' fi tare de dorit ca cei (~e .au slllbi~cris obli

gaţ.ii ]a llJ('E),~ fond eu o meniTe atât de frumOolllsă 

să înC'Capă a ]0 rllJ8Cll'lU'pWr'til do tot sau î:n part.e, Jar 
l<t tot cazul să plă.te,tscă Oltmot.clc <Lupă ("<lJpit.alurile 
{)forite, fiindeă toate1 }J1l'ooI'>Ca fondului lftă În sol
\'i,re.a I'('gulllltă a C'amotelnr, 'oo.,ri în parte mare 
suult; exopC!mt<o dBjla şcolilor S't,f'ÎiIll'toratJo. Dacă. 

caauetolc DU vor .vnt,ra la tC'rmhl, ajll1toraroa insbi
t.uţiiilor euHull'ale va tr(lbui să Î'llcete, ceeace ar li 

o notă t69t,ă ponl'l"11 ehi~pulcUlrn ne putmll noi 
en t.usill'sma. 

- La fonduJ casei impreunate cu baIă de vân
zare a "Societăţii meseriaşilor români din Blaj" 
ml intrat urndtoarele contribuiri benm'ole: Ioan 
~faior, diTcc<tor (lo l1l{)$ie Blaj 5 cor,; Vasile Ol
tean, pl'i v-afer l~laj 3 ('Dr. ; Da.niil Al unte'a,n, not-ar 
în penslllne Uioarll, l(lltnită Brad din IprilejuI 
."lfil1tirei Întm preot eihe 2 cor.; Valer ,} ozan În
\'llt~ltor ].a şeoa:lla de 'Uceni(·i, :Mihail Şcrha.n praf., 
Sim. Go{~a-n prof., Fla,'iu J)onlşa prof., Nicolae 
F. N cgrutiu, I)rof. toti din Blaj; I. Uodiirniiu 
preot Patll, George P()[}ovi-ci canonic Lugoj, Va
sile Podoabă Oluj, George MeReş.an Ipreot Lupu, 
VI', EmilIJ()padv()('ut Aiud, cîi'te lcor. 

- Catastrofa aviatică. Di:n ParÎlsse eomlmică 
Tfmăl'ul of.iţer al secţ iei de 181\'i!ltie a armatei, Hub
Io('ot0l1tul IJauthe!lume -s'a ·prăbuşit :la ~ldunb 
{le).ll o iniiltime de 50 metrii, riirmînând mort pe 
loc. lmprejlll'ilriole Între ,earis'a întâmplateatas
trof,a s\ln,t 'următoarele: Sti blooOlt,enentul t.elegra
fa,;e ClI o zi Înai11te cumIlalil ui şi surorilor &ale 
s.I·1 aştepte pe d'tmpul deh M<:lbtLnb unde va sosi 
cu acuJlplanul. A el·oua zi dimineata a şi porni,t'o 
în t~)Yărăş'ia 'a: Încă doi avia'tori, cari propusc8edi 
() întrc('cre, Subl.oC'ot.enentula a,Î'lIns cel dintâi 
],a Melunb. Pln·na deasupra câmpnlni, diutiindu-şi 
'C'umnatul ş,i s111'ol'ile, 'pc cari văzllt!J.du-le a îlweput 
flă s.<'oboare. La Q înălţime de 50 metrii însă mo
torul ·a înceba:t dea mai fU!l1cţiona şi -!li.<rtfeJ aero-
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planul [/a prilll!l~it eh.iar înaintea c0lol' ~c-l aş
tl'l'tau, Î11g-l'.IJP:llHI snh ("oq11l1 săli pu avint,or, 

l~i pilat!· îlH'hijllli fiN'UI'P dllrprea surorilor .. 
\'ăzÎtTHIll-:;;i fratple ilH'ă o \ldir1Jă Ill:u\'iaţiei 
HItJ r't î-ll'ai II 1('<1 lor. 

Cu llllll,t în urmiJ -au ~ol'.it şi ('eiInlţi doi 1.0-
\'ariişi, eari aflând 'l~ele Întillnp]atc au sărutat 
plitng-twd Jl'lllltoa rece a ('.anm.radulni. 

- Giuvaericale1e dinastiei portugheze la li
citaţie. n'llvernul rhn l,isabOlllt lIduee în dnzare 
giu\'a('t"icald(~ fost(,j {'almilii dmllnitoare din Por
t'ttgaha. ~u,nt f.()atc lwgiî(iilc lii~ate de f.amilia 
rpgH-lii in palatul săn, rkllJlde au fost izgoniţi. 
Au nr~N"e HIJ(~;HC {'()I ierel c şi eele douălă,zi de
briliante smaralde şi z~dil'{" pc ('uri pc vremuri 
le tl'ÎllliteHtt ,pl'()\'În4:iile P<Jrtngaliei În :h)(~ do
<lare. Fată <le Ii{'itlltie f;C ('ollstată un marei'll
tere" în iutwa.g,u ţaru. 

- "Humanite" despre exrejtele ManueI. Zia
rul pal]',iisian "llll,ma'nite" puLIidi () &'Iric de art.i
eule în cari 00 OClfpă Cll rog-c!le .\lmillol ţ'li cu dom
uia lui scuI,tă, Ajungiwd la tiilllplJ.l ro(,'\I'oluţÎDi p,)r
tllgheze, (la're a pm.; sHtr"j't dmlllliei ziar'uI RJdnee 
unele dcsvilJi,ri intorc.sa'nte dfJ"pre i'fl!(~l'că!'Ii'le re
gel ni de a înf'rîng'o cu rent IlJ pOl'Il'ilt. A."tf.el spune, 
]lc haza ~<;('ri',;()'rilor plLI,til(~lI1<l!1'e şi flIctdO'r di'plo
mlltiee, eă regClle M aunel a cerillt în prillIm.l rîad 
ajutorul Spanioi eontra rovolnt:i{)JlIIHi'lor, 

HeftliZllndll-j'se ,ajlutorul }hn-llel s'a a:drmat 
Gel'manioi. A prollli,,, eă \'a Jua în ('ă,~l~torie re 
we-o fată ii. l illJipih,atu.]ui W ilholrn. ori că ''!Il cou
oode pro-vinci,a oca mai bO~a'tă a Por1uga,1,i.C'li, An~ 
gol !la, pc OO:1.lII'a Gemrnaniei, dacă GCj,tmmia i-a!'" 
ti' iim i te ajlll'tor IlIJ eer Ilt. 

Umlluu np-,L,"O('ierile ÎntJre I~i'i',tbona şi Bc'rliu r . 

cîl'nd royolllt,îon~trii ali prool<LlIla1', repnbliea, şi au 
al ungat pe rege. (icI'lll'a-nila 'a inhhzi'<l,t cu ră:s
lJUIJ.suL. 

- Teatrele literare. Cîmd lumea se plîmgc la. 
Panis deli·p~,aunui "tc.atru literar", Berl~iwzii 
dooflndc8c unu!. 

Toah'ele liter'areau oe'"cop să J·cprm:int.e pie
sele nu în ,'e(Jerea sll'Ccos'u.lu,i lor sreuic, ci p~tru 
v:dlJ.HI't-a. 10]' pilI' liter-ură. Ai;la vom vedea re'prc
fll'lltarea UluItor piC'.se uit'ute. E interesant insă. 
sti ştim da'Că n'o să fie neyoic Şti do un ,pubJicspe-. ~ 
('ial ·penI'U a~emeneu teatm speeilll şi Ctt aşa piese ~.
spec·i,ul!e, 

- Chestiunea limbilor clasice e () at~ilCe.l'e,. 
care n'a plict~.~it Î'1ll'ă '~'Pil'.itul,atrlt dD variabil, a-l 
Francezilor. Lu,mea 1f\()'{)cupă amHH a{~()'lo .cu 'fbCC
].aş inte('r·e.~<:ll c-are se desbil-tn.'iB problema la în
('(·ptlt. 

In dofinitiy, latineasea nu mai e con"iderată 
ca un idiom, ci mai Ulult ('·a un l'mnediu /fJCcarc 
nn ii n socotesc ea ,periculos, 'În timp ce altii îl 
preconiz-e,a,ziica efieac.e. 

x Cei ce dore;;c să~i comande haine în Cluj, în· 
oret ieftin şi croială modernă să se adreseze .roite-· 
riei Katz şi Mendel. Piaţa regelui 1!athia, tare 8ti 1 •. 
dispozitia Ono Public cu bogat a.sortiment in haine de
bărbaţi şi c.pii. 

Loc deschis.·) 
In cbestie persona" 

Orcdit{)l'iU] păgubit., eri Iuliu astăzi Tl18tin (m:a:i' 
bino ar fi Tăn.a8e) răspunde în numărul de am al 
"Hoilntmll;lui" ~i'l'olor mele de alaltăieri prin cari)
spunc, alin "Îrlleereat" a'l insnlta, până nu ret,Tll.C
tează oforu~a adTOS'a'tă priet0Il1lhLÎ său Al. S. Ver
noseu. 

D. Marşeu, ear(l nu ştie româneşte ~c vede că 

*) Pentru cele cuprinse în rubrica aceasta. 
Redacţia tIU primeşte răspunderea. 

Retay • Benedek I In atelieruJ nostru se execută: .~Jtare, amvoane, presbi-SI terii, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar , , 
la Împodobirea bisericiJor. - Odăjdii, potire, , intreprindere Industrială de artă biseri. prapore, , . 

cească. scuJptare de amvoane, altare şi I candelabre, sfeşnice, etc. etc. - Altare vechi se auresc 
statui. aUrire şi decorare de biserici. şi se renovează. - Liferează statui sfinte, ieoane. 

I Budapest, IV., Vaczi-utca 59. (sajat haz). cruci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
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IlU m'~ inţeles. Eu n!am ooru1 si retl'acteze ofen
Sll adre.'1at ii dhli Veţ"Ilcscu, prietin'ltl său. nu 
ul meu, căci eu u'u l-am dat domnului VerllC6Cu 
haui împrumut, ba pot Sp1l11e ('!i în yi'll.ţa mca 
nici Jl 'am \'oribt cu domnu] Y crnescu, Nu 
w'am făeut prin ul'null'ea,dyocatul dom
nului V <rflH'&'Il, ~,('l Illult am prutestat îm
potrin): lt·tent~.tulu1 să'Vimşit de d. M~lrşeu, 
la bunele e1.lviintc dintrt:' oameni (,ll)~i, atentat 
pe i.:.lre 1111 e iertat 'să-l ~ăvârşellf.\.Că U1I ollla~a de 
ilmrtMI ~'Ja. donlIli~ sa. care, mii r~lg, (' şi membru 
în cOTuittet, olll C'U p1'PtenţÎH dE' Il 1'(JIHItIN.'. un 
neam. 

La a.·.;t.a diLnhu] !llJlme eu cJIlfa.zii: Nu I'odl"ac
t.ez n.imi('! - Foarte hine. Niri NI 11/1 1'f'I/'((dez 
nimir, 

Dal' d. 1u"tin, g'răb('~e .a~şi lua Ning-lIr ~ati~
facţ.ie. Eu nu pot fi <>fonsat şi TIU pot ofcwla. 
l'!pUlle despre mine. Se ·constituic fÎ in HfX'U!1Clanţi 
~i în juril1 de onoare ~i - mă di&cual1fică. 

AC'tLITI să sta bilim înc 'odatll morala afa(~erii. 
:\ u s,unt lin om ~ărui~ îi pl,a.c 1)Ozele de (\l\.Y11.1(', 

"iam, Stauac1 La zial', ÎIl bătaia -cea mai cumplitii 
IIloV'iturilol' venite J('>lli toţi şi pcntnl toti. )!ii 
apiil', primeS(~ ~i dau răni, În l'uptă ·cu ~lycrs.aJ'ii 
cinst.iţi. nar {'Illll ~;; te 8,pt'J'i impotriva atlwlll'ilor 
lUişele~ti ~ 

lată~l pe at'BSt domn nI'. Iuliu ~lal'~ell. T-a 
lldrel'iait, 'pe cum a~i văzut, dllli V CI·lw,.;;eu, pricte
nu] d(' eri 'al d-sa,le, eu Care lUI an de 7.11(' il fiicut 
la ('hefllM, nişt.e a(',llze pe care lin om de bun ;:;imt 
(~ .~ resf}{'0tă nu le adu('e ÎlltJ"O rlis('utie pnhlidl. 
('ii i-a dat bani imprunl1l't pil11l1 la primii:, ('ii i-a 
irn'Pl'Umut.at haine cu cari să apal'ă in sooi{,t.1te, 
că a plăti1 'pelJltl'ill dâll~ul 20 de coroane lu che1-
ner'llI Oii oorct,('. Cine a mai venit ne-aflatir {'Il 

"Htfel de lucruri in 'jlllhlit'Îtate? In llllUI ~H'('$hl 
Ill~n()I'(I('it diapazollul dil-<iCuţ.iilol' in" p'l'pşa li fMt 
de.!ltllJ de ~eăzut, dllJ' la aceasta înj()"ir~ numai 
Il i"du 1 int.ek,('nnalal dmunllhli 1Iarşell. II put1lt 
sil-l <,oboare. N',aş fi ,anlt poate totuşi ·de ZIH ni
mil', ori ('el tJl1llt aş fi oP5apl"obat ,H'{\a~t,1 o:,;(',a
padă a <Iru,j Marşcu, d.a('ă d-.'lH nu-şi În('hia .. adi
('(lIul" inul'l'niitol"ul mod foart.e original'. 

Şi OII ~ă i.sprh~c cu dta în fel-u,l "Tl'ihlllH'j": 
r -:-" Eşti un - bocu! 

Ce îll~"emna a('(',g.t atac ,nevrednic din ;;cnin, 
la .ad resa m~a? r il şi Il! i~ mi -u ci a t d, M' il rşflu ban i 
ilnprurrnut şi nu l-am ,plătit.di ~i mie mi-a elat 

, h-aine ~mpnHntlt, ~ă şi eu !'unt dator pe la ph"lnpri, 
l'ii' a plătit şi pentru wine lui Oahor ori altuia. 
); tI-Î aşa? 

l-am rii"pun.s În indignaroo mea legitimă, im
potriv.a 8'Ce.stui incalificabilB tac,aşH fel ('a 1'li'i.J 
sil€$C ori să retradeuo o c.alomnie, pe eare poate 
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Trad. de A. C. Co",ul. 

(Urmare). 

Cofttt>le Ilia. În r,a.fta.nul să,u dl' yocl'od din (';poca 
Bcaterinei II. iei lingea bUlc.le dE' pl1i.ecre 8i-l tmpmgea 
fiI! Pierre cu <cotul. Dar Pierre avu şj el A'ustul să îa 
f'uvln.tul. El deschise deja gura., cll.nd un senator "tirb, 
~u chipul inteligent ş iiritat, Il intrerupşe pe Mnte!!' 
He~uk.h~w, 

- Imi închipuiese, domnilor, spu~e 91 Îneet dar Iă
murlt, eu obişnuin\18. ee o avea de a dirij.a de.sba.terile, 
d. Doi U'lhU] fost ehrunati atei J)entru a discuta asupra 
ua.ntagiilor respeetive ale eons('riptiuneÎ &au aIe mili
tiei; suntem ai<ci pentru a răspunde le, manifestul cu 
!'a,re ne-a onorat tmpăratul. Ca.t despre a judeea. eare 
~ mai bună, eonscriptiunea. sau militi;a., să Iă.săm QJCea-
9ta a.utorititHol' mai lMlte, 

Pie.rn gli,si blUl priJej WOOgf.ft de a,-I;II răsufla emo
:iunoo'. El ero. SUJJărat pe senat(lrul rare a.du<:.ea În a
·E'*te desba<tel'i atAta, moliciune şi îng·nstime!' 

- Iel'tati-<lDă Excelenta Voa..stră, li spuse el in lim
l8..Î of1cilatl, cu toMe că-l CUfiOl1t.oo. destul de aproope, 
IU flU.nt nLci eu de părerea a.cestui domn pe cu·e nu 
.m cinstea. să-'I cunosc, dar eu cred că nobleta a. fost 
bema.tli aici CiI\. sA-~i exprime siml)am.a, şi entuzia.smul 
i, pr0CU.Dl ~i pentru a dis<cuta mwsurue ce trebu;~c 

late lntru mlIDiuirea patriei. Sunt sigur chiar. urmă 
I Îlleă-lzmdu-lIG, 00 ~pira.tular fi 1lE!lIDll'lţumit daci 

" 1· 

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

în f{'lnl sali de ~tilist ÎIlidemnate(' a aăvi"II'şit'o şi 
fără dr voie, uri să-şi tragă (',(Jmec'inţele dacă 
este onml ean' 11 Înţeles În felul 8<,e,na si!. insulte. 

l'entl'Lwu ell Ilu-idat{)rez dJui 1[ar~{'u nimic, 
nj~~i 1.11 ol'dill llJHtcri'Hl nici lIIoral. K LI mi-a dat 
Jliei huil/{' imprumllt. n'u plătit uiei 1 .. chelneri 
bani pcntru miile. 

U . .\Ial'~ell <:(._j lhept ltl'H- apărat iu /Uai nmlte 
p)'t}e('~ de pre.,.;iI, - mi-Il fo~t şi secondall't amIl 
treeut În afur{'croli mea <.'\1 d. Vaida, V(~t(l şi Bun
te*'u ('iînd mii tinea tn('it de cualificllt, doar atî.t 
E'll cîlt !;Ii ,.Tl'i biuta ,. i-a f~)st IX'1l1 ru toat!' accst('~ 
larg I'l't'unns<:atoarc. Arde apăru!'i, şi ,l'IHlddc şi 
ITlllltmuitele ('{' i-le-uru adu.... pentru de, 1'Illnt 
unicul D!lIIJital moraL eu Ca-l't' l1Iodootul 111dvO<.',lt, 

îşi ('JI(·eri,:.(· 11I1 lUi: ,plÎnă şi în eomi'tet111 national. 
laudp J!{\('"ui mi-le"all imputat şi mi-le illlpută şi 
azi prit:ti.nii. cari ,a,lt anH lleapăJ'uta D<-"(·ept.ie. ell~ 
n~"'l'îllldll-l. In urdin matt'l'ial avoi au fo&t chiar 
bi 11(' I'PIlJ 1I11eralc, n>ltt'udd{' dOlllllului :advocat, 
('lire a I!H'u",;at dda "TI'ibuna" pest~ 40UO rit· ('0-

I'Oall(', in diferite clreltnil'li d<> pl·()(·c,"e. Nu şt.iu 
clar la ('e fa'eea.luzie o. \llttşcLl ('i'tno s-pune eă 
Il!'<ltll fii.{·ut yjllO"n~t de t'{~l(' eU1H'in,se ~mb Xl'. 2 
ti fa i rWNI"t'!OI' >;<11(' IJ uude. ('ari sun ii aşa: 

:2. E IIWTU eilL..,tit să ÎIH'ult.i, să caloIlluiezi şi 
~~ III i IIţ,CŞt i .ofl.'lp)'e hiJwfsl;e:ltorul d-tale·~ 

Nu {, {'.i IV'lt,i·t d{' ",igul', (Lat' tot a tfl t (i<- lloei'T!
"tit e ~ă ('a 1()1tlIl i('zl', să in:sulte ori !\il rni11.t<-lltsdi 
.. bindăeătoruI" dn'lJ)re c-el căruia I)retinde căi-a 
fikut hinC'. 11, )1'arşeu 1J11jmi poate adlli.'{' proba 
<"lI eli l-a>;> fi ea.1ollllliat, iwmltaot 01'i aş fi milltit 

cliC"'!)!'!' ,firi m-ul. 
'\\':1.1111 tinut dato)' să dati a,(·,('.'\te expliuaţii, lUI 

atîlt penrtl'u d. M H'I'ŞPU, cU!1'I1ia, nu-i -datore,z niei 
('11 (i{'('$t'ea, mai al~ dlll1 i! ('(~l{' Î'ntflmplate, ('i pon
tru ce1itOl·j. că0i n'aş duri să apar ~..a lUI feu d(' 
1)T!)\'Mă,tol' dc l' ind, ca re uzeaZl1 de a{'{\~te llIij lmlt:o 
în "iata pnblid. :\ li, ('.el ('C .';nfe'rll mai nmlt î Il 
a~~ltle:1l i (\llzll'ri 1:Hl nt toi eu, oripâtă dreptate şi 
.i\l,.;tifi(~al'c morală 111' fi în o a.<;ffilwupa sati",facţie. 
D. '1 a I'Şoell , Îi7i Îw'hpie ie"i'f<'la ~'a tl'agi-t'ollli<'l1 d{' 
azi ·{·U o allW'llint'arp, ('ii'mi \'ll arluea 01, Pa:r'(,H l!.!lJ 
llIai allzit "O!,})P rit' atitea. Ha pofteai."""~i.i, 8Îi'llli 

lIt'wt<>. De doi ani de zile e organizată o adevărată 
harnlă. ('.aI'C mnhlă dtvpii "Jatc" după ,,{lovW-Î" 
('oul'l'u !HOl!. Imi &eot{x~~ .tretmvnl. Îmi caută 
f'1'('(htOl'ii. pe cari ii v()li fi anlt. şi eu, ea mulţi 
alţii, da:r plln'a,p,ulll lI'au îmltH da de('iit de urmele 
(~ill~tei mele. păei t~t Ce am fost dator m.tiva am 
plumit. De 1l<:~o~tC r1oYf'zi, (',l'ede d. ~lrurşeu, pot,l'ivit 
ulCnt1Hlităţii "ale, ('il poate 8ă aducă împotriv'a mea, 
II aşW]"1t. Pemtu ha11ditisme şi mişelii - am mâ-
nile druloga1(>. . 

.1 rlln, 1+ Do(:e!l1 \'1'C 1!n 1. 
Sever BO(,1I, 

BIBL,IOGRAfll. 
A apărut: 

Hibl. Fllll'lîra Xl'. 1. 
FlI'riil(' nmol1'!'tui. Amintirile princeliei El.na 

de Racovitza a HO fi!. + 1> fil porto. 
l{,pyi,,"TiI .. Fladlna" Xl', 6 J.l 10 fi!. + i fiI. 

IlO!'!", 

* 
"Plagiatul Poporaţiei", () ealOUlllic "more i ll

<lail·o", "ali {,tlllllllCrouzii {~ahalul în eOlltra "goi
milnr", dupi! Talllllld, Anexă l,a ".Tidanii în prQ-
8ă" (il· A. <'. CU7.a, !>I'Ofesol' uruversi1Ja.l'. Văloni,i 
de J1Jllllte. tir}(Jgrafiu .. ~ellmllJui l{{JlnÎines'C"', Pr~
tul: 1 !Ptl. 

* 
Calendare block de părete ,i maiă_ (stil l'El

chiu şi 11(11) a ('01'. ].- 1.50 şi 2.- + :W fiI. 
.poJ'to. 

* 
Ilustrate de Crăciun şi Anul nou buc. " tt, 

14 şi 20 fil. 
• 

Leo Tolstoi 
"RĂSBOI ŞI PACE" 

Y elmnul 1 de 280 pagiDi, ..:>st.ă 1 cer. 1)1 fiI. 
+ 20 fiI. porto. D. l'âll7.iare la "Librăria Tribu •• ". 

V ohlmul Il este lIub tipa.r. 

Redactor ffisp.,nsabil: Iuliu Giurcia. 
"Tribuna" institut ;ipografiC', Nichin ,i con8. 

--------------------------------------------- . 

S8 caufă 

un substituit de notar 
pentru o comună. Refledanţii cu cvalificare 
legală să se adreseze imediat lui Nicolae 
Todor, v.-notar în Orlât (Szebenmegye). 

ANUNŢ. 
In cancelaria notarială din Feneş, (u. p. 

Zalatna) află aplicare ~ ,tin eri versaţi 
în afacerile notariale pe lângă condiţiuni 
foarte favorabile. 

feneş, (u. p. Zalatna) la 7 Dccembre 1911. 
Traian Radu, 

notar cerc. 
.E_~ ___ . ____ ~._. ___ .~_._~":'±!±J~_"_~ ___ .. ~" _______ .. ~ __ ~ .. ___ . ____ 0_, .. _ 

IIU ar git~i în noi drrât nişt.e stăprunitori dr mojiri, pe 
cari să-i dăm dropt carne de tun, şi da.că n'ar gă.şi 1n 
noi şi uişte sfctn~ci. 

Uai fiU ItI' persoane_ jude(·anel că Pierre vorbea cu 
I))'e·a mare libertatr, şj văzând zimb!'tlll dispretuitor al 
~!'nat,orul\li, s{' tnde-părt.ari\ llumai de-('At. Numai" rOI1-
t!'le llie Ro~tow (>fa mnlţumit de Pierre. dUPă cum 
fUSt's(' multumit şi de (·uYii.ntările marînarului şi ale sp

natorului; ('ăei pentru dân6ul, toate disclIrsurÎle pe ('.ari 
1.1 allzra, reJ din umlă îi părea mai bun. 

- Eli cn~d. UTWll Pierre. că înainte de a discuta. 
ar!'s!e ehe.gtiuni. noi tre-buie să întrebăm pe împăratul. 
noi trehuie să rugăm te5Pl.'(ltuos pe Majestatea Sa c!.(> 
a ne informa asupra ef~f'tivt!luj ~i asupra 5ituatiuaei 
anoot-ei noastre. 

~lai înainte ca Pierre să.~j fi ~râr$it eu,ântu('a, 
toatii lUllll'a îl dojmli, dar cel lriai vehement di.ntre ad
l'ersarii ~ăi. fu un oare~<'·ar(> Adr~akin, un jucător 

de boston, tare până atullr,j se arătase lu totdeauna 
foarte eum se- C'a(].e fată de dâll,~uJ. 

- Mai ÎJlt~i de toate, Mi n'.inem drt>l'tul să cer~l11 
inforlllatiuni împă.ratului, si <'hiar d8Jl'ă nobleţa ru8ă ar 
ave-a acest dre-pt. im pă r8Jtul I'ste Hbl'lr ~ă nu ne răs
pundl, I!i 

r n alt I'epl'(>;,:ent~nt al uoblrtei, tUi om (\Il d1' vr.('-o 
pa;f.rllze-<'1 rit' ani. pe rart> Pierl'e tI vhuse de mult(! eri 
in miiloruJ !'llntăreţE'!lol' tigaJ1CIl ei Nua a"e-a . replltati1l. 
de a nu fi eilIl.$tit la joC', luă şi ('1 cun1.n\ul. 

- Si aV{'1ll noi oare vr-eme.a. să discutăm? La lucru! 
lnamirul a năvălit in Rusia (la să J)l'ofaueze mormin. 
tele strămoşil~r nostri şi l'olt ~ă ne ia fl'ml:'ile şi copii. 

fojl se izbi cu pumnul in pîl'pt, 
- Vom fllPrge t{lţi pentru tă.tUl'1I1 ta.r! ~trillrîi el hol

blilltlU-şi ochii illjectati de sâ.nge. 
y (le) aprobiitoor~ !Ii! rldi\:.iU'â. d.e Rretutindeni. , 

- :\ ni suntaID ruşi. şi nu vom {'ruţ.a. sângo!e tntm 
Qpiil'are<l l'!'ligiei. a t.rolJullli şi a Imtriei. Si dacă s-untem 
IIht!' ad!'\'ărati fii ai patri!'î, ~ă !ă~ăm la o part!' 'fi
silrik. ,;ii arătăm EUI'O~l('i ('\l111 se ridiră Ruşii NI ~ă-şi 

aJlrrr ţ,wa, 

Pierrr nil sii răsPllll~Iă. dar nîmrni a1U-l lăM si 
\"orbBQ;;('ii. El ar fi rlwit să şpUllă eă nu era. dE' ;pl 
Împotriva !\.aefifiriilor, dar ră ar fi bine sii se cun0A,5eii 
I'o~tul lur,rurilor. Mai multe glasuri sp ridieară. vorbind 
laolaltii. ~iri ronte]p Jlia nu av~a VI'~lll(> să-i anrob. 
111' l,oti. 

LUJI1f'a ~e îlltol'ri'<'l dela Pif'l're, îl rea pingea, nu ei 
al' fi fo,:t nemultumită (II' euvilltcle lui, ci fiinddi IDul
tim(><l simte tII tot·rleauna I1p\,oi .... !\ă illbea.~eă P'I" unul 
şi să IlraHă pe (,E'!Iă.1aH. 

In mom(>ntu! a.('1'-1a intră tontele Ro~tol}sin, tn llllÎ
formă dp general, cu bustul încinll ou o J)anglic( tatii, 
F,I fiku l'âth'(l pa,î zorîti şi zi~e: 

- Impăratul H sosi numa.i decât. Cred eă l.n situa
tiunN! noa,slră nu a,'em nimic dE)- discuta.t. Impăratul a. 
bineroit s?i nt' cunoaoSeă, pe noi si pe illeguetorime - el 
arătă sala d(' aJăturÎ - del.a ei vor veni miUoa.nele; ;!r 
noi tr!'buie ~ă fumizlim militille şi să tăgăduim eli nu 
liP vom ('['util viaţa. At!ta e rea mai mid datorie a 
lIoa~h·ă. 

Demuitarii ('(Ii mari, rari şedoa;u in jurul meoei. '>~ 

cOIl~ultnr§. Nu :le auzeau decM da.suri de mo~negi. ros
tind .• Consimt!" ~all "Suut de părerea dtale!" 

Ta sfUrsit Î-sp zise secretaru.lui sii însemne h{)tAl'Î
rt'a llOuletei din Moscova, d.upă Clare illoscovîţii, ca iji 
llobilii diu l:\lIlol!?'llsk. dădeau guY{>rllului Z8(',e .ani la 
miie !'o('hipati li:'sta. 

- lmpil!"atul! I m/111r~tul! SI:! auzi deodată. 

(Va urma). 
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REISI MIKSA -
FABRiCA DE 

li, ':Il"fI' "'.;~' .. O'" '1, L· E-·:·· 
' , 

~ " .. . 
,,' " 

In. 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Andrăssy-ut 41-43. RăkOczi-ut 14. 

(Ungi .Apollo<). 

rn c» r"'rII 
peşte sAra t, in. felii. 

Ei O ... JVI N 
mare in felii, precum şi SOMN mic. 
ŞTIUCĂ, DEVERICA mare, DE

VERICA mic, CIORT AN, 
Au sosit la 8 Dec. un vagon din soiurile 
de mal sus, peşte slrat pe care am In· 

ceput si·] desfac. 
TAI~AN KA 

slrat, foarte frumos, per bute ori 100 kg. 
A .,..0 cor. - Trimitem şi la parti-. 

culari fie prin posti fie ca marfA. 

PETItOYITS ,i PAITITS 
Ver.ecz, (F6-tor.) 

....... Ricolal HlncilA ....... 
Jn!t.ar de. zidiri .,i tn.obile 

D6vlI Str. Valut "'10 18. rr~sa proprie). 

A'uee eu .t1ml la cmno1tinţi ono pnblic din 
106 f provina!e, d'l ,i-a provbnt ,i mirit ate
lierul de mâsărit cu puteri de muncl COr6lpUD 
IAton. 6erintelor de azi 

Prim€~te totfelu de lucrAri pentru zidiri ,i 
mobil., precum ,i reparlri cu preţnri cODfena.hHe 
, ,el!ngl lerviciu prompt fi conşti;nţioa. 

lIa.re magazin de tot felul de mobile pregAtita 
dia materialoJ oeI mal excelent uscat dela cele 
mai Ilmple pinl la oele mai luxoase. 

-K&l"~~~;(}~ 

I .~ ~~~~e~!ja~~~!! I 
i Jachete, după croiu ~ 

englez şi francez, ber-~ 
letuieJi cu lână, etc. vv 

I Reparări şi tranMor- ~I-\" 
mări bune şi ieftine' 

se pot câşti ga la I · Nicolae Gruiţia,.'i 
tE - blănar ,> 

"~ \ Temesvar .joselstadt, 
~. .... HunyAdI.ili: g. 

~~.~~~~~,~m 

'- - ."'--, Nr. 26-4 - 1t11 

~~ In afenlia Domicultorilor! VIN URI 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
~ 8alkanaka Carlca .. (Regina bal· 
canulul) şi ~Kraljica Bosne. (Re-
gina Bosniei). - Altoiul de 2 -3 
ani cu coroani admirabili e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

pruni.'Poama e foarte maret escepţional de dulce şi 
foartu gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
chd se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa
britarea ţuicei şi a sligoviţului, - Prunii mei nu 
s\lfer de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari [n mijlocul verii cade 
frunza. pricinuind stricarea poamei. Acest loi a fost 
premiat in diferite rânduri, cu premiul intâi din par
tea guvtrt1ului. A fOit premiat la expoziţia milenarA din 
Budapesta 1896 ,i la expozitia din Vien .. 1897 CU me
dalie de aur, la expozitia internaţională din Paris 1000 
GU medalie de argint ti in fine la expoziţia regnlcolftrl 
din BOinia şi Erţegovina ţinutl la Sarajevo iarl,i cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prunîlor (larantet. 

Sav& T. KoJdic, 
mare proprietar În Brdka. Bosnia. 

It I 
BAUMANN ARNOlD succesorul 

LĂHNI KAROLY, 
î,a,brlcant de 1n..obile. 

Alba-Iulia, Piaţa Szent Istvân Nr. 11. 
Re<:omandil mobile pregAtilte In atelierul 
său din cel mai bun material, pentru 
dormitoare, sufragerii, locuinţe garson ,1 

birouri pe lângă preţuri ieftine. 

li~~~~§kl 

0- · I 
Jonau Seibel 

strungărie artisticl aranjată pe puter 
de maiini în 

Braşov, Strada Lungă No 45. 

Pregăteşte .şi ţine in d~pozit dopuri ,i pipI! 
pentrl:'- b~ţl, ~e ce~ mal bunii calitate, apoi 
dacun, bile fi popice pentru biliard ,i po
pidlrie precum şi totfelul de puio4re pentru 
masă, pelingă preţurile cele nlai moderate. 
Celor ce cumpArA a douaorl li-se dl rabat. 1 ..... Lucrări de ornament. - 1 

fabrica budapestană de casse de bani 

Gelleri. ,1 Schuller 
BUDAPES~'" 

Pabrica: IX., Rakos-utca 4. Depozitul 
orăşenesc şi biroul: v. Sz6cl1enyi.u. 7. 

Uferanţii ministerului de alriculturl, de 
honvezi, căilor ferate ungare şi al pOftelor. 

~a4 . 
--,~- .--
l~ ~ 
L (j I 

/ ~ \ 

.tQ] . 

Efeduiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi sparg eri
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do· 

cumentelor. 
Catalog gratuit ,1 

franco • 

vechi .i n.oui de vÂndut. 

Adresativi cu toatA rncrederea la proprietarul 
de vii din Şiria (Vi1âgOi) ?tiru B,llIa, dci VI 
trimite numai vinuri bune, curate fi pe lingi 
preturile cele mai moderate. 

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

Vinuri din anul 1010: Carbenet a.Ib 
K -'90 litru. ŞilIer K -·56. Rizling K -'5&, 

. Rizling ,i Ruje amestecat K -'54 litru. 
Vin din anul 1911 K -'48 ,i 50 litru. ( .. 
Vinul Il expedud cu rambursA dela 50 litri ~ 

in SUI sub tngrijlrea mea proprie. 
Vase dau tmprumut pe timp de do.ul luni. 
Pentru ulit,t .. vinului iar.ntu. 

Petru Senea 
propr. $Î neg. de vinuri 

·VUago. (Arad Jn.) 

Salon da haina bărbatasti 
J. Sohneider, Slbilu 

Hermannlplatt 8, etaglu1 1. 
Palatul Habermann. (NalYueben). 

'" 

~.-
Ţimbalele inventate de mine, cele mai ~~ ..... 
moderne, cu organism dublu de otel, foarte *_ 
trainlce ŞI de o resonantă dt:Osebiiă se pot 
C(U:tlanda numai dela mine, cu preţurile ~.
cele mai, moderate, pe IAngă ga- ~_-

ranţie de 5 ani. -R--
~eszâros Ferene, *-_ 

tabrlc .... n. de ehnbale.. . 

Budapest, VII., Bethlen-u. 30. w--
Preţcurenturl, la cerere. se trimit gratis. Cor_ ~ 

~ pondenţa Intruc&t le poate tJl .e 'ileA In limba _-.J 
-(;: IInl[Ureucl, lermani sau .rrbea.cL -.;,"'-

~ • y ~ 

Cl~~~~~*+~~~~'~~~ 
/ 
l' • - ~ ______ .o ___ • 
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<~ţ~\;-~~ Nr.264 - 1011 

'.t~~i EDUARD LEIEIf, . 
r·.~~ \.;. ~\'.~.1.fiDi'hijiU ,i anfaprizl de I.nstalafiuni 
.•. .., "j" 1 B At.n.r: Strada Lunai IIr. 81. ;', ,~; raşOy t Prlyilial Str.dl Gabai H r. 2. 

! !~',; ·-:1 ' Se recomandă pentru pr;~;i~::n m~~·ce~':t;· tinichigiu şi galanterie la 
, \ I " edificii, precum coperişe, şi invelifuri de turn, ornamente tie metal, vase 

" , .~ pentru bucitărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru splUat şi altele. 
;~ Specialist in apaducte la case, canali'ZArl, 

':~ 'conducerea de gaz de iluminat, ,1 Instalarea camerelor de baie. 
( "" :. '~ lampe de carbid de totfelul 

. . ~ dela 3 coroane in sus. - -
"_~I Engrosişti1or li-se dau rabat. 
1 Depozit bogat in vănl de 
il scăldat, clmine, closete etc. 

... :'~ i r 

, ',4 ," 1l-, 
Serviciu conştiinţios. Preturi 
moderate. Reparatie prompt_o 

I~ "'1;;' a 
I~j; Bordy J 6szef, 

" li, I • 
< j , 

cojocar-blănar, 

', .. ' ~,' :;,;;;, i, 

J:. <~ ~ ::!~!~:rh:~tc:r:~~h:Ji~~~!~: l!; 
'.: ·l·\ '\ cojocărie, dela cele mai simple până la l .•.. :~ .. ·" \~\t,.l,,~: ~:~:r~a;m~~:~~~\::~~e~~ ~I~~:; 

C" , , şi ia spre păstrare în timpul verii~ pal-
~, j , toane de iarnă şi blane, pe lângă asi· 
~:', ' . gurarea contra focului. - Comande!e ,,;', '1·',' i.. se Îm!.pli""sc prompt, ieftin şi cinstit -' !\~~ tel!==.=::::~:-=~.~-=:,================. 

:"'\ "~~,.J" - ,- - ---,~--_ .... . \:-- '" ~- -............ ---.....--...... _·--=============11 ,~ .I:~ t ;tiIII:-;:...~~. __ "..-.',,--.._ ... _;_ ... "'_ '~ 
"', .lt~ _ \,,~ 

", '.<~~~ ••• " ti'" t1~ C h u 's te r~ an s, hărăgar 
'l' ; f:A .. SZll.f:.oLiV~rCril, K..orhaz-u:tcza. 

'$" ~ Primeşte spre ef(~ptl1ire: inltrl.l.m~nfe de fabriclre de spirt, cognac 
. :':~L.\.', Hqaer, tulcă şI instrllm~nte de a condensa acestea .. Mare maga-

• '.r, \'1 Zhlăa Tot fr1lJl·de 

·ii , 

instrument.:: ;,[ lu~ 
~rl!ri neCt.S2rC 18 fa-
brici. Vase de llllmi 
roşie p~!1tru hOte
luri, birturi etc. Vbse 
de fiert cafea, V(';se 
de spălat Şi cur.,ţiî. 
Prime,tc- montuea 

, r~:pafarea. 

îân1a"e!or alilllchda 
pe l:!ngă pre;uri mo
derate. Comande-le 

~ Sf' exec,lfă promt. 
W: •• 

1_ - -- ... , • 

, : ~ t : 
~\. ~--.:.t ... ~ .. 

: .... ,...-11>-, t 
..... ___ 4' -.... _--., 

" 

__ i 

, 
r 

Miijerszky Barnabâs 

. ' , '. . 

fabricant de maşini ," 
In Nylpegyhaza. 

fabrichează dupA o experienţl bogati 
'" ca specialitate 

prese de olei mânate cu apă. 
Piua de olelJ construcţie simpJI ori 

complicati. PrăJitorl de 01 el pentru 
fncălzire cu aburi ori foc. Teasc pentru 
simburi de bostan. Ma,fnl pentru per
fecţionarea ole/ulul şi aranjamentul corn
plect pentru fzbricarea oleiului. Unelte 
de meliţat floarei soarelui. , a. 

Exportul pAni acum In 237 uzine. 

Ee 

Pag. It 

8crahardt ~czsi atoda 
BraS86, .tr. Neagrl nr. 33. 

- 10f Icolo e CII! c !larla " fabrica montati cu cele mal ooJ .. ,loIrlt. -

m. OII 1 LF_. 1 

'Apa- ....... ~ 
- J~l· d net e.' I • '-:~ 
= !ElI! I Ceice doresc a p I duc ti. i ef tin e si se Idreseze la anfepriza fui ,. 

Bahizs Mihâly, larosvasarhely, SI:t~~gy~J~. I 
= Prime,te pelingl garanţie orice lucrAri din ace.t ram ca introducere~ de 
.patlude ti CAn.Uz.re trebufndoali pentru. castele, comune, spitale, c:alarr.nt 
,1 ,coaie. - Specialist in sondaj - Prlme,te pe lingi condlţlf Ivantajiolle 
tinerea [u ordine Il repararea caselor In tunul unui aD. - Proapcde rrahdt. 

I 
Se ang-aleui pe anul intreg pentru ţinerea in buni rindulaJl a c .. elor " pen-

I

tra. repararea bazinulul closetului. Oferi aparatul p.eDtru. el iti re a dOletelor 
- Doat care DU reclaml .pese ,i de fiecare bucati dă garanţi de 3 u'. -

ii ........ ~----mmNm-al ..... ·.IIiIIIIiII .......... am.bM .. "U·~M.· .......... 1 ~. s:·u_ 1_' ._ __o 

Itzkovits Gerson, Budapesta, IX., 
Strada Totl:11~a. No 14. 

Dulapuri ,de ghiaţă la cari e necesară ghiaţă 

putină, preparate pen
tru măsurarea vinu1ui şi 
a bere. conducte la 
pregătirea berci şi pen
tru 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 
cu preţuri convenabile . 

........... S ...... anx~~.~ •• i'.+.as .... ~= ..... r .................. __ 

Fabric& 
de clopote 

Distinsi la expoziţia 
:universală din Paris. - . 

Szlezak Lăsz16 
fabrici p. turnat clopote, accesorII 

de turnuri şi stativele lor 

Budapesta, frangep'ân.u. n. 
(Casa proprie. Ungă staţiunea tramv. electric). 

Se recomandă pentru executarea ori· 
căror lucrări din acest ram, ca turnarea 
de clopote noui şi vechi~ pelângă ga
ranţie de mai mnlţi ani, cu coroană de 
fier invenţia mea. Pregătesc sta tin e 
drepte şi plecate pentru c1opot~ 

Preliminare se trimit la cerere gratis 
,1 franco. - La dorinţă merge si in pro
vincie pe spesele proprii. Execuţie solidă. 

... 
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Omrath & Comp~ 
Sudapast, V., Y'~i-kBrut 80. 

îşi recomandă fabricaţiile sale şi anume: 
Locomotivi de drum de sine umblltoare 

de 6, 8 şi 10 HP. 
LocomobUe de 3-200 HP pentru scopuri eco· 

nomice şi industriale. ' 
Ma,inl da tr'lrat (îmbIătit) cu putere de vapor, 

motorică, mînaj cu cai şi cu mâna; mai departe: plu~ 
guri, grape, tăvălugţ1ri, triore. o 

Ma.şine de sămăllat. Maşine ds oosit şi sefi sra t. 
Vâllturătol'i. Zdrobitorf dr! struguri. 
Batoze de curăţit porumb. Prese de struguri. 
Tocători de paie şi llutreţ. Morişcbe de lll'uit. 
Maşine de tăiat sfecle. Pompe de tântâIJ.i şi 
Tumbe de stropit cu suc de znnoi Îll executarea cea mai blllli, 

CfI p,-ef"ri ;lIode,·ule fi co"diri,"d fal'uru
bile "e lIol"ire. 

Catalog de preţuri românesc trimitem gratis şi franco. 
. CorespondenţA ro~AnA. 

stL.i • • 

Stiassnyes Novak 
turnătorie artistică de metal. 
Budapest, VL, Yăczi-ut 179. SZ. 
Lucrează diferite decoruri Ia edi
ficii, cripte. Toarnă diferite părţi 
pentru maşini precum şi table cu 
inscripţia pentru advocaţi, medici 
,i ingineri. Table cifrate cu în· 
scripţia numelor de strade pentru 
ora,e şi sa1:e, cu preţuri ieftine. 

Nr. 264 - 1911 
tt 

Edificare ieftină! 
Intrece ori-care edificare 

din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. 5-5546. 
Se face prin prepararea în 
mod propriu al beton ului, 

., 
ori alte materii. 

Primesc totfelul de edi· .~ 
ficări, locuinţe, case de in
chiriat, edificii economice 

. şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, in
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa
cement, învălitori de cemenl 

In depozitul meu se găsesc felurite preparate de 
cement, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru case, 
streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var sti n s Ş. a. - Preţuri carente trimit graiuit, 

Iosif Sirn.ics 
!ntreprindere de edificare cu beton, fa
bricant de obiecte de cernent şi pierte. 

Nr. telefonului: 
246. 

(Casa proprie) 

L U O O ş, 
Str. Buzia, 37 • 

~~~,~,-I Telel'on Nr. 0$."". . 

I Petrol Antal ~~e. Wonka Janos 
I
~ fabricA de piane cesar re'lla1o 
.' Tetn.esvâr-J6z.e:f'varo., 

I
.tr·~"''''''''~'f~' M ...... z.'" • .. L:= ..... ·ut l!; 

. 
,.-,:~:~,.:.j.JÎ.~mTI PIANE şi PIANINe 

r. -/ 1.1~;~:11H efept.ite In ttiIII) cel mai modern" 
~I . ,..; . etecupe prompti. 

Profee.rii şi instructorii de muziti pri
mesc favor .uvenit. 

~ , >:.':,~:~-\~, CataJo,C i1u.stra! l,a derinţl Uimi~,.. ... 
_ . ;hut ~. porto fran~g.. _. i 

m,~~~~~~~~~~~~lt .,s~lIm~ 
1~~~Wt~~~.~~~~;W~~ .aE5.'Eg=ar=-5-=i=~="":='===5~1..====== 
~ Am onoare a aduce la cunoştinţa ion. public, că mi-am aranjat în I Timişoara. Piaţa George Nr. 4-
~ un modern 

I.M, ~!~Y~Lec2 ~~t~~~: 
~ de o mai amănuntă recomandare, i augurându-mi în schimb încrede
~ rea .. în satis.fac~rea ori· cărei .pr~. 
ti tenţu a paclenţllor. - Cu stima: ~ I 
~ Gotzl M6r, 11 I den~ist.· I 
~D!~~~~.~I t 

Cele mai b UDe 
· oroloaga 

- cele mai solide ti cele mai dupA modi -
_ Juvaerioaae 
atAt pe bani gata, cât şi In rate pe lângă che
ză,ie de 10 ani şi preţuri ,ieftine, lifereuă cea 
mai bun' privălie in aceasta privinţl In 

intreagA Ung. r i. 

BRAUSWETTER JAllOS 
oroloflier ba SZEG ED.: 

CATALOG cu 2000 chipuri se trimite GRATUIT. 
Notez el numai acela 1'01' primi catalogul gratuit cari n cer CIt 
provocare la darul TribUDL (ad.. scriu el a cedt anuuţu) 1D Trib.) 
Corespondenţele .'1 fac: la Umba .aghlAri, prmanl ti bucal. 

-- ---------- -.......-- --."...,-_. __ .... __ ..---Mi 

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