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Speranţe slave în Balcani. 
t „ , — De un diplomat. — 

i ' Bucureşti, 5 Iunie v. 

Este fapt cunoscut că răsboiul i ta lo- turc 
în care Turc ia a dat la iveală oda t ă mai mult 
incapacitatea sa seculară , a contribuit foarte 
mult la deş tep ta rea aspiraţ iuni lor acelor s ta
te slave din Balcani , car i fără să aibă nimic 
de pierdut au numai de câş t igat d in t r 'un con
flict a rmat cu Turc ia . 

In timpul din u r m ă aceste speran ţe au 
crescut. Succesele s t ră luci te ale Italiei au deş
teptat pofta aventur i lor răsboinice. Revolu
ţionarii bulgari din Macedonia au început o 
activitate mai p ronun ţa t ă decât în alţi ani. 
Sârbii cred că vor putea şi ei profita de în
curcăturile ce s 'a r ivi în cursul unui viitor 
conflict. Muntenegreni i sprijinesc în momen
tul de faţă mişcarea albanezilor din regiunea 
Ipekului sperând că o victorie a aces tora a-
supra semilunei va fi profitabilă intereselor 
muntenegrene. 

Vizita perechei regale bulgare la Viena şi 
Berlin este foarte semnificativă, se p a r e că, 
împins de opinia publică din Bulgar ia , regele 
Ferdinand este nevoit a da ascu l ta re popo
rului său ca re cere o politică ex te rnă mai 
energică şi în tot cazul mai fecundă. îmbăta ţ i 
de succesul din t o a m n a anului 1908, când 
monarhia habsburgică a încura ja t lovi tura 
dată de bulgari turc i lor : a n e x a r e a Rumeliei 
şi independenţa, patrioţii bulgari cred că vor 
putea repeta aceas tă lovi tură cu pr ivire la 
Macedonia. 

Rusia deocamdată nu se a r a t ă dispusă să 

profite de aven tu r a surori lor ei s lave mai mici. 
Dealtfel imperiul moscovit tot nu s 'a recules 
pe deplin de pierderi le suferite pe m a r e şi pe 
uscat în răsboiul cu Japonia . Să tu le de inac
ţiunea ce li-s'a impus în ultimul t imp delà 
Pe te r sburg , s ta te le slave din Balcani pa r a-şi 
fi în tors pr ivi rea delà ruşi şi cau tă acum la 
Viena o încura ja re sau poa te chiar un sprijin 
în politica lor de cucerire . 

Incontestabil că rolul de căpetenie pr in t re 
aceste neamuri s lave din sud-estul european 
îl joacă bulgari i . Dealtfel politica ex te rnă a 
Bulgariei ne in teresează pe noi românii şi din 
punctul de vedere al siguranţei statului no
stru, cunoscute fiind aspiraţiunile ter i toriale 
ale Bulgariei a sup ra Dobrogei . S ă vedem însă 
dacă speranţe le vecinilor noştri a sup ra Ma
cedoniei nu sunt oa re deşar te . 

P u n e m ipoteza unui conflict turco-bulgar . 
Dacă Bulgar ia va fi învinsă p ie rderea ei va 
fi, ce-i drept , numai morală , de oarece există 
principiul european de a nu mai lăsa pe turci 
să recucerească terenur i cari au scăpa t de sub 
s tăpâni rea lor. D a r o asemenea înfrângere 
mora lă ar însemna a m â n a r e a pent ru mult 
t imp a unirei Macedoniei bulgare cu regatul 
bulgar şi s f ă râmarea viselor de m ă r i r e a ve
cinilor noştr i . Nu este de admis ca o Bulgar ie 
învinsă să mai joace un rol principal în Ba l 
cani . 

Ce se va în tâmpla însă dacă a r m a t a bul
ga ră , gra ţ ie sacrificiilor făcute de vecinii no
ştri în aceas tă direcţiune, v a eşi v ic tor ioasă? 
Va intra oa re regatul bulgar în posesiunea 
locurilor de însemnăta te mondia lă din penin
sula balcanică, cum sunt Constant inopolul şi 
Salonicul? Nu. Vecinii noştr i ar fi p r ea naivi 
dacă a r c rede că E u r o p a va lăsa aceste punc

te s t ra tegice şi comerciale în manile unui re 
ga t t ână r şi destul de mic. Afară de aceas ta 
sunt anumite mar i puteri cari aspiră ele înşile 
la s tăpâni rea acestor impor tan te por tur i . 

P r in u r m a r e cu ce se va alege Bulgar ia? 
Cu Macedonia fără Salonic şi Cons tant ino-
pol. Aceas ta înseamnă însă o s tăpâni re pe ju
măta te , căci regatul bulgar întins până la ma
rea Egee va fi despoiat tocmai de punctele 
cari formează sprijinul s t ra tegic şi politic al 
acestei provincii . 

Dealtfel nici nu este nevoie să mergem 
aşa depar te în conjec turarea noas t ră . Un r ă s 
boi turco-bulgar este, cel puţin deocamda tă , 
imposibil şi din cauză că German ia nu îl do
reşte . E a v rea să amâne orice răsboi c rezând 
că orice a m â n a r e este în favoarea ei. Iar da
că nu v rea Germania nu v rea nici Austr ia , 
sateli ta ei. Chiar şi Aus t ro-Ungar ia nu pr i 
veşte cu ochi buni o porn i re aven tu roasă a 
bulgari lor fiindcă îi este t e amă că ea va avea 
concurenţe ser ioase în Bosnia şi Her ţegovina 
şi poa te chiar în întreaga parte de sud a mo
narhiei. Toas tu l împăra tu lu i F r a n z Iosif con
firmă cu prisosinţă aceas tă af irmaţiune. 

Nu putem preconiza al tă concluziune de
cât aceea că patrioţii bulgari , sârbi şi munte -
negrini cari speră o ap rop ia tă real izare a 
speranţe lor lor se înşală . Nu poa te fi vorba, 
în viitorul imediat, de o conflagraţ iune în Bal 
cani ca re să favoriseze planuri le s lave. P o a t e 
mai târz iu să fie posibilă o nouă împingere 
a Turciei spre Răsă r i t — de unde a venit 
peste noi — dar atunci slavii vor ţine 
socoteală de împre ju ra rea că nu ei singuri 
au combătu t pe turci în epoca lor de năvăl i re , 
ci d impotr ivă ei au fost cei cari s 'au luptat 
mai laş . 

Primăvară. 
De I. Broşu . 

Şedeam la o masă în cafeneaua Victoria, şi 
admiram bogăţia de mişcare, viaţă şi zgomot 
din boulevardul elegant ce se chiamă „Unter 
den Linden". 

Era o zi fermecătoare şi dulce, cum sunt în
ceputurile de Mai. Nu cred să fi esistat în clipa 
aceia suflet, în care, strălucirea brilantă a soa
relui, proîunditatea albastră a cerului şi frăge
zimea proaspătă a frunzelor, să nu fi aprins o 
speranţă nouă, să nu fi ţesut un vis nou. îmi 
venea aproape să strig de bucurie, să alerg, să 
gesticulez, să spun la toată lumea: e primă
vară! e primăvară! Se cânta pretutindeni: pa
serile pe ramuri, copiii în năsip, birjarii pe ca
pră, poliţiştii la colţurile străzilor cu manile la 
spate. începând delà etajul prim, şi până la al 
cincilea, bona, servitoarea şi bucătăreasa în
cercau un preludiu, înfiripau o melodie, alun
gau un suspin din suflet pentru cine ştie ce per
soană iubită de care însă nu-şi dau seama pre-

- eis, nici cum o chiamă şi nici de când o iubesc. 
Primăvară! primăvară! 
Nu văzusem oare o zi mai frumoasă în via

ţă? Era aceasta poate cea dintâi, ce mă găsea 
\ într'o estraordinară stare sufletească? Nu ştiu. 
• Am observat aproape totdeuna, că nu natura 

esternă e aceia, care te poate schimba sau 
transpune într'o a r ^ V " • psichică. 

Deastădată mă convingeam puternic dintr'o 
imediată apropiere, de hipoteza mea. Cum se 
întâmplă, că acelaş peisagiu, aceiaş bucată mu
zicală, aceiaş lac argintiu cu trestii, face uneori 
asupra noastră o escelentă impresie, iar altă
dată nu? De ce ne place, azi, un tablou pe care 
îl urâm grozav mâne? De ce uu ton, care a 
făcut să ne treacă odată prin suflet sublimi 
fiori estetici, ne indispune şi ne enervează altă
da tă? 

Noi vedem desigur lumea aşa, precum o a-
vem în suflet; din feluritele lui nuanţe împru
mutăm şi ei culoare, ton şi poezie. Oare nu 
sunt atâtea suflete, cari nu înţeleg poezia na
turii, tocmai pentrucă în ele nu esistă o urmă 
perceptibilă de poezie! Şi cui nu i-se întâmplă, 
ca chiar atunci când natura pentru alţii e mai 
frumoasă, să probeze un misterios sentiment 
de melancolie? Asta pare a fi fost cauza, că ve
deam lucrurile atât de admirabile şi încântă
toare!... , 

Fă ră veste cineva mă atinse cu mâna pe 
umăr. Intorsei capul. Era prietinul meu Aurel 
Săveanu. Rămăsei foarte surprins. — Salutare 
dragă, zisei eu întinzându-i mâna. Tot la Ber
lin? Te credeam în munţii noştri... 

— Ei bravo, bravissimo! dar tu de când eşti 
aici? ...te ştiam la Drezda!, îmi replică el. 

Ii oferii un scaun, şi-1 întrebai dacă nu e dis
pus să ia ceva. — Un schwarz.. . o bere... plă
tesc eu, ce zici? 

— Să vede că eşti azi la chef dragă, a i? 
Nu cumva... un succes sau o cucerire nouă? — 
Aurel Săveanu, începu să mă privească cu o 
oarecare curiozitate. De sigur că îi făceam o 
impresie ciudată. 

— Nu, nimic, dar aşa sunt eu azi: vesel, 
vesel cumplit. Nu vezi şi tu ce timp, amice, câtă 
mişcare şi câtă viată. Şi începui să-i arăt pe 
rând, cu mâna întinsă, cerul, arborii, şi mulţi
mea. Săveanu, cu toate că încercă un zâmbet 
de politeţă, totuş în fond rămase grav, aproape 
serios. Ori şi cum, îmi bătu la ochi faptul ăsta, 
căci îl ştiam din fire om vesel, iar melancolia 
lui mă făcea acum curios. 

— Te găsesc schimbat, prietine, cum văd. 
Ce a i? 

— Nimic. Ce să a m ? răspunse el. 
— Nu aşa. Prietinia noastră îmi rezervă u-

nele drepturi speciale. De aceia te întreb mai 
clar: eşti amorezat, sau eşti despera t? 

— Se poate. Dar... 
— Ce d a r ? întrerupsei eu. 
— Cu o condiţie: să nu fi indiscret! 
— Fireşte! fireşte!, confirmai eu serios. 
— Să văd ce crezi tu? Era în cafeneaua Kut-

chera... 
— E vorba de-o femeie, nu-i a ş a ? îl între

rupsei eu. 
— De sigur. Era, cum să încep, într 'o seară, 

şi-mi luam schwarţul ca de obicei. îndrăgisem 
extraordinar capela italiană, ce concerta acolo 
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brica legi cu toptanul . P o t să tot protesteze 
ungurii că ne ames tecăm în afacerile lor in
terne, poa te presa aus t r iacă plăt i tă de Tisza 
să ţipe cât va putea, popoare le şi parlamentul 
aus t r iac însă, au alte părer i asupra acestei 
chestiuni. 

Cu mul tă satisfacţie a fost primită în 
Austr ia rezoluţiunea vo ta tă de comisia bud-
ge ta ră de a lua represali i faţă de guvernul un
guresc , ca re de t rage debitul poşta l celor mai 
multe jurna le din Austr ia car i nu aduc osana
le oligarhiei. Vor fi deci opri te şi în Austria 
acele jurna le car i a t acă guvernul austr iac. 

In momentul când reforma mil i tară e a-
proape as igura tă şi când t ra ta t ivele de îm
păca re în t re cehi şi germani pa r a avea un 
rezul tat favorabil, se vorbeşte în cercurile 
politice din Austr ia , ' că actualul ministeriu 
de funcţionari să fie t r ans fo rmat în t r 'un mi
nisteriu parlamentar. Acest proiect va fi re-
zolvit acuma sau la toamnă , după cum se va 
aplana şi cr iza ministerială iscată în u rma ce
lor două manifeste ale M. Sale împăratului, 
ad resa te rutenilor şi polonilor. 

In zilele din u r m ă ministrul de interne ba
ronul Heinold a chemat la sine pe şefii poli
tici ai rutenilor şi le-a comunicat manifestul 
împără tesc ca re cupr inde u rmă toa re l e : 

,,M. Sa împăra tu l , pe ca r e at i tudinea delà 
început a rutenilor faţă de reforma militară 
l-a atins neplăcut , a luat cu deosebită satis
facţie act, că clubul ucrain s 'a înduplecat şi 
a ho t ă r â t să ieie o poziţie corăspunzătoare 
cu ser iozi ta tea chestiunilor amint i te . 

M. Sa a ş t eap tă cu s iguranţă delà poporul 
ru tean ale cărui sent imente şi credinţă faţă de 
î m p ă r a t sunt cunoscute, că reprezentanţ i i săi 
vor prezis ta şi mai depa r t e în aceas tă atitu
dine a lor faţă de reformele mi l i ta re" . 

Manifestul aces ta care-i de-o însemnătate 
politică ex t r ao rd ina r ă , deoarece coroana a 
făcut uz de asemenea ac te numai în momente 
foarte critice, a fost primit de clubul rutean 
cu o deosebită satisfacţie, nu tot astfel însă 
şi de clubul polon, căru ia nu i-s'a comunicat 
nimic despre un a t a r e manifest . 

Ministrul de interne Heinold, ca re poartă 
toa tă vina acestei desconsiderăr i , în loc să-i 

România trebuie să moştenească pa r t ea 
leului, căci neamul românesc a fost acela 
ca re a ţinut piept furiei o tomane atunci când 
ea era la apogeu. Dacă slavii din sudul Dună
rei îşi au aspira ţ iunea lor a supra teritoriului 
turcesc, aceas ta este just căci odinioară acest 
teri toriu a fost al lor. D a r noi românii c re
dem că slăbirea turci lor în Europa trebuie 
să ne dea înapoi situaţiuni ce le-am pierdut 
din cauza lor şi pe nedrept . 

Wn ştiut ce face. 
Intre ceice au vo ta t proiectele mil i tare 

în şedinţa comisiei mili tare a Reichsrath-ului , 
a fost şi preşedintele comisiei, deputatul ro 
mân bucovinean d. Isopescul-Grecul. înregi
s t r ând aceas ta , ziarul „Gross Oes t e r r e i ch"— 
foarte corect — a tacă pe numitul deputa t , a-
ră tându- i dispoziţiile prin car i proiectele mili
t a r e jignesc interesele super ioare ale mona r -
chiei, în acelaş t imp când favorizează intere
sele maghiar izmului şi lovesc în interesele na
ţiunilor nemaghiare , în primul loc în ale r o 
mânilor , din Ungar ia . In senzul procedurei 
mil i tare ce se va prac t ica de-acum, de pildă, 
soldaţii români vor fi judecaţ i ungureş te , — 
ca să nu mai amintim celelalte dispoziţiuni a-
tâ t de păgubi toare ale proiectelor, p rea cu
noscute de cetitorii noştr i . 

A uitat deputatul r omân Isopescul-Gre
cul — se în t reabă „Gross Oes te r re ich" — 
că în Ungar ia există pa t ru milioane de ro 
mâni cari vor suferi sub aceas tă lege? Şi zia
rul adaugă , că nu poa te c rede că d. Isopes-
cul nu a ştiut ce face, de v reme ce e profesor 
de drept la univers i ta tea din Cernăuţ i . 

Răspundem pent ru d-sa noi românii din 
Unga r i a : Cu a d e v ă r a t n ' a ştiut ce face, du
pă cum, durere , nu ştiu ce fac nici factorii ho
tă râ tor i ai politicei austr iace, când solicită 
camerei vo ta rea grabnică a unor legi, de-opo-
t r ivă primejdioase naţiunilor nemaghia re din 
Ungar ia şi dinastiei. 

* 
Şedinţa de eri a camerei magnaţilor. Ieri 

după amiazi camera magnaţilor a ţinut 
o şedinţă sub preşedinţia baronului Jósika. S'a 
cetit autograful regal, prin care se declară în
de vre-o două săptămâni. Lume multă totdeuna 
şi amestecată, o ştii. Puteai observa cele mai 
felurite tipuri, şi representanţi ai popoarelor, 
începui o conversaţie, într 'o pauză, cu condu
cătorul capelei. Un om foarte gentil, cum să 
zic, din Ravenna. Din vorbă în vorbă, ajunse
răm să ne esprimăm şi asupra publicului din 
cafenea. îmi atrase atenţia asupra câtorva fi
guri mai interesante şi în special asupra unei 
dame, care, şedea în societatea unui imberb, la 
o masă. Spunea italianul, c'o cunoaşte perso
nal, şi mă întrebă dacă nu i-am făcut şi eu 
încă cunoştinţă? Devenii atent, şi după ce îl 
maestro, se duse la postul său, începui să ob
serv mai deaproape femeia, asupra căreia mi
se atrăsese atenţiunea. Se cânta Bohema, şi 
trebuie să declar, că îmi place să admir femeile, 
tocmai la muzica asta languroasă! 

Fui încântat repede, căci în adevăr găseam 
ceva nou şi picant în toată aparenta ei. Ceva 
savuros... cum aş zice... începui să ghicesc, ce 
putea oare să fie? Avea ochii mari, de-o mă
rime extraordinară, ca două pete de cerneală. 
Nu ştiu cum, dar îmi făcea impresia unei orien
tale, unei străine exotice, unei principese din 
India îmbătate de opiu şi ambră, pe care o în
tâmplare oarecare, o aruncase într'un oraş 
mondial... 

Delà un timp, mă obicinuii cu ea, şi începui 
să mă plictisesc. Cerui jurnale. Deodată tână
rul delà masa ei se ridică, venii la mine, îmi 

chisă sesiunea actuală şi se fixează începutul 
sesiunei viitoare pe azi, miercuri. Ordinea de zi 
a şedinţei de azi va fi următoarea: 1. Cetirea 
rescriptului regal prin care se deschide noua 
sesiune parlamentară. 2. Alegerea noului birou. 
3. Depunerea jurământului din partea membrilor 
aleşi în comisiile judiciare ale camerei magna
ţilor. 4. Verificarea protocolului. 

* 
Conferinţa blocului opozitionist. Aseară la 

orele 7 partidele din opoziţie s'au întrunit în 
conferinţă comună, la care membrii opoziţiei s'au 
prezentat în număr considerabil. Conferinţa a 
prezidat-o L. Holló, vice-preşedintele partidului 
justhist. Holló anunţă că comitetul permanent al 
blocului opozitionist a hotărît în şedinţa ce a 
ţinut-o ieri dimineaţă, ca partidele din opoziţie 
să procedeze unitar să nu dea nici un răspuns la 
adresa ce li-a trimis majoritatea şi la alegerea 
noului birou al camerei să refuze a'şi numi can
didaţi. Conferinţa a luat cu satisfacţie cunoştin
ţă de această hotărîre. In fine conferinţa a de
cis să ducă mai departe campania împotriva 
guvernului în adunările poporale ce va aranja 
conducerea partidelor opoziţioniste. 

In v ederea adunării generale a societăţii de 
teatru. Luni va ţine comitetul o şedinţă în Bra
şov, la care, după cum aflăm, vor lua parte pe 
lângă membrii din Braşov ai comitetului şi câ
ţiva dintre membrii externi. In această şednţă 
se vor discuta lucrările pregătitoare în vederea 
adunării generale a societăţii. 

Situaţia politică din Austria, 
Comisia încredin ţa tă cu reforma mili tară 

în par lamentu l aus t r iac a rezolvit proiectele 
legii mil i tare în t r 'un tempo cam grăbi t , aşa 
că s 'a putut ceti chiar a doua oa ră proiectul 
acesta în camera aus t r iacă . Lucrăr i le acestei 
comisii au fost mul tă v reme împiedecate , de
oarece se aş tep ta ca reforma mil i tară să t rea 
că mai întâi prin par lamentu l ungar . 

Acuma însă, după ce în Ungar ia a fost 
vo ta tă aceas tă reformă en bloc, fără ca opo
ziţia să poa tă face nescari a m a n d a m e n t e sau 
întregiri , va trebui ca să se a d a u g ă acestei 
legi o novelă, chiar în p rox ima sesiune de 
t o a m n ă a par lamente lor . 

Cu toa te că aceste întregiri nu se vor putea 
face acum în par lamentu l aus t r iac , totuşi va 
fi a sp ru cri t icat procedeul unguri lor de a fa-

ceru îndatinatele scuze, şi mă întrebă dacă n'aş 
fi dispus, să-i comunic naţionalitatea m e a ? I-am 
împlinit se 'nţelege politicos dorinţa şi i-am 
spus. îmi mulţumi, şi după ce referă orientalei 
probabil rezultatul obţinut, eu părăsii ostentativ 
cafeneaua. Uitai însă destul de repede totul. — 
Peste vre-o două luni, t raversând Friedrich
strasse, foarte grăbit, izbii pe o persoană cu 
cotul. Mă desmetecii repede, şi devenii atent. 
Era chiar aceiaş femeie, pe care o văzusem la 
cafenea... îmi cerui momentan mii de scuze. Ea 
nu părea a fi mulţumită numai cu atâta. Făcui, 
se 'nţelege, ce putui, şi-o rugai să-mi permită 
o clarificare. îmi dete în fine voie s'o însoţesc, 
şi-o acompaniai vre-o câteva străzi, până a-
casă. Mă rugă s'o vizitez, dacă mă interesează, 
când aş dori eu, însă totdeuna înainte de masă, 
înrte oarele douăsprezece şi unu. 

Pes te două săptămâni, amice, o iubeam, fără 
să ştiu însă nici atunci, ce e şi de unde e. Şi 
tocmai enigma asta, vezi, îmi potenţa oribil, 
curiozitatea, amorul şi dorinţa mea... 

Odată, vizitându-o, o aflai plângând la masă, 
cu obrajii palizi, şi cu ochii plini de lacrimi. Cât 
era atunci de interesantă, nu-ţi pot spune! O în
trebai politicos, ce are şi de ce plânge, fără să 
prmesc însă imediat un răspuns pozitiv. Soco
team c'o ofenzasem desigur într'un mod, de care 
nu-mi dau seama. Aşa vor fi orientalele, zi
ceam... După o mică insistenţă aflai, că în anul 
trecut fusese la Laussane în Elveţia, că acolo 

cunoscuse pe un grec interesant, pe care-1 iu
bise, şi care o părăsise fără veste, scriindu-i 
anoi din Caucaz. Acum într 'o seară, zicea ea, 
că observase pe acel grec la Charlottenburg în 
cafeneaua Kutchera, iar el s'ar fi făcut, că n'o 
mai cunoaşte. Şi începu din nou să plângă. 

Faptul acesta, mă nelinişti şi îmi aprinse 
deodată în suflet, ca o flacără, gelozia. Ii pro
misei însă s'o ajut cum voi putea şi îi declarai, 
că de se va întâmpla să fim amândoi la cafe
nea, şi să-1 observăm, am să intervin energic 
pe lângă el, mai cu seamă asigurându-mă ea, 
că n 'aveam motiv să fiu îngrijat de loc, deoa
rece grecul n'o mai interesa şi ce pretindea 
delà el era numai un inel cu briliante pe care 
i-1 luase la plecare şi aceasta — era tot. Ce 
crezi? 

într 'o seară, îmi arătă, t remurând de moţie, 
un bărbat brunet, la o masă din cafeneaua Kut
chera, şi mă rugă să mă duc la el şi să-1 întreb 
dacă nu este cumva grecu. Făcui aşa. Respec
tivul îmi declară, însă, pe cuvânt de onoare, că 
este italian, şi rămase cam surprins. Ii comuni
cai deci resultatul, asigurându-o că e italian 
şi se linişti. In vre-o câteva seri dearândul, re
petă mereu aceiaş comedie. Femeia asta, cu 
vecinicul mister, pe care îl citeam în ochi, mă 
nebunia frate... Ii propusei deci o eventaulă es-
cursie pe Rin, sau în Franţa, căci ori şi cum, 
mă temeam... aranjai totul, şi stabilirăm ziua 
voiajului. In preseara călătoriei, primii un bileţel 
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înştiinţeze în t r 'un mod demn pe poloni de
spre manifestul împără t e sc , li-a comunicat 
faptul acesta , scriind pur şi simplu cu creio
nul câteva şire pe un petec de hârtie. Deoa
rece modul aces ta desonoran t de a t r a t a cu 
reprezentanţii unui popor , e o ofensă în g r a 
dul suprem, ministrul Galiţiei, Dlugoss (polon) 
care n 'a avu t şt ire despre manifestul ce se 
pregăteşte, şi-a da t demisia. Nu se ştie însă 
ori de M. Sa va primi-o. 

In tot cazul însă polonii sunt foarte iri
taţi de procedeul ministrului Heinold pe care-1 
a tacară în mai mul te şedinţe ale clubului lor. 
Se pa re că poziţia lui Heinold, ca re de altfel a 
avut intenţii foarte bune, voind să-i împace 
pe ruteni, e zdrunc ina tă . D a c ă şi Dlugoss şi 
Heinold îşi vor da demisia, o cr iză de cabinet 
e iminentă. 

Cei car i se pot bucura de roadele obst ruc
ţiei lor, sunt rutenii , car i m e r g din succes în 
succes, deoarece ei u r m e a z ă o tact ică foarte 
cuminte, fără să a t ace guvernul în mod de
finitiv, ci numai amenin ţând cu obstrucţ ia , pe 
care n ' au dus-o însă nici oda tă Ia ex t rem ca 
cehii sau ca unguri i . 

Reforma mil i tară va fi de sigur vo ta tă 
foarte lesne, ea va rec lama însă şi două jertfe: 
pe miniştrii Heinold şi Dlugoss. Cel dintâi 
nu t rebuia să ames tece direct şi co roana în 
luptele politice interne din par lamentu l aust 
riac, expunându-o eventual unor critice. înlă
tu ra rea piedecilor ce se iviseră în calea refor
melor mil i tare se putea face şi în alt mod mai 
prudent . 

Scrisoare din Iaşi 
Cetind testamentul lui Vodă Cuza. — Un epi log 

oriental al serbărilor. 

Iaşi, 4/17 iunie. 
S'au împlinit şapte zile dela desvelirea mo

numentului lui Vodă Cuza. 
Până a nu se ridica monumentul, pe locul 

lui era un felinar electric. Şi lucru straniu: feli
narul electric străjuia de ani de zile pe locul a-
cela, luminând feţele obosite ale celor ce se în
dreptau cătră casă să se odihnească sau feţele 
vesele ale celor ce cutreerau oraşul ca să pe
treacă. Şi cu toate că ani de zile, în nopţile fără 
lună îşi arunca razele sale îndrăzneţe, felinarul 
acela se bucură par 'că de mai multă atenţiune 
din partea celor ce se perindau încoace şi în
colo, decât imensul monument care i-a înmor-

prin care îmi făcea însă cunoscută o schim
bare rapidă a planurilor noastre, şi mă rugă s'o 
vizitez numai peste trei zile, deoarece părăsise 
Berlinul în societatea unei rudenii. Făcui aşa. 
Propietăreasa, îmi anunţă însă la trei zile că 
dama plecase pentru mai mult timp, că abzisese 
locuinţa, şi indicase ca ţintă a călătoriei oraşul 
Frankfurt. Ce era să fac? îmi venea să mă 
arunc de ciudă sub roatele trenului. Peste câtva 
timp însă, mi-am schimbat decisiunea mea 
groaznică şi aşteptai.. Ieri ce văzui însă? O-
rientala mea, intră radioasă în cafenea, la brat 
cu tipul pe care îl a tacasem eu, şi care mărtu
risea surprins că era italian... Ei bine, cum o 
observai, părăsii imediat localul, căci nu pu
team ştii, de nu aş fi fost în s tare să fac vre-o 
nebunie! Aşa amice... a şa ! Şi azi îti mărturisesc 
sincer, c'o iubesc, căci în ochii aceia mari şi 
misterioşi, mi-am aflat de multeori oglinda su
fletului... Dar mai pot oare rămânea într'un 
oraş, unde ştiu că o comoară pe care am fost 
stăpân odată, e risipită de mâni s t ră ine? Ju
decă şi tu! Astfel m'am hotarît să fac un mic 
schimb de aer..." , 

Săveanu scoase o fotografie din buzunar şi 
mi-o arătă. Era chiar Orientala. Deodată îmi 
trecu ca un fior. , 

mâniat pentru vecie modestul său locuşor de 
câţiva decimetri pătraţi. 

N'au trecut decât şapte zile de când a fost 
desvelit şi ieşenii trec pe lângă el ca şi cum nici 
n'ar exista. N'au trecut decât şapte zile.... dar 
prea de mulţi ani de zile îi aveau imaginea în 
suflet, dornici de a o vedea cât mai curînd rea
lizată, pentrucă să se mai uite la el acum când 
îl ştiu în siguranţă. Au trecut atâtea zile, de 
când: mii de români adunaţi din toate unghiu
rile pământului nostru salutau în numele între
gului neam arama strălucitoare ce întrupa prima 
oră în faţa privirilor lor uimite chipul voevodului 
scump — de când: buzele aspre ale ţăranilor se 
apropiau tremurătoare de lespedea umedă a 
mormântului, pe care o umezeau încă şi ei cu' 
lacrimile de curată recunoştinţă.... şi o lume în
treagă continuă încă să se intereseze şi să as
culte cele ce se scriu sau se spun referitor la 
faptele şi epoca lui Vodă Alexandru Ioan I. 
Cuza. 

Nu fără o profundă emoţie va ceti ori cine 
cuprinsul de mai Ia vale al testamentului nefe
ricitului voevod, scris pe când gusta amarul sur
ghiun al străinătăţii. 

„In p r iv in ţ a toatei mele ave r i mişcă toare şi n e 
mişcătoare ce vai lăsa la înce ta rea mea din v ia ţă , s ta 
tornica mea voin ţă e s t e : de ia se r egu la şi a se u r m a 
precum a r ă t aice. 

P r e a iubiţii mei iii Alexandru şi Dimitr ie , adop
ta ţ i de mine şi d e p r e a iubita m e a soţie E lena Doamna, 
fără păr in ţ i cunoscuţ i , conform Legi lor în v igoare ca 
singuri i mei moiştenitori vor împăr ţ i de o pot r ivă în t re 
dânşii toată a v e r e a mişcătoare şi nemişcă toare , a şa 
precum se afla la deschiderea moştenire i . 

Din aceas tă ave re las p r e a iubitei mele soţie E lena 
Doamna usufructul unei a t reia pă r ţ i spre a se bucura 
de dânsul pe toată v i a ţ a sa, după î nce t a r ea usufruc-
tului legal ce va avea «a mamă asupra în t rege i moş
teniri pu r t ând în aceas tă cal i ta te şi sarc ina de f irească 
şi legală epi t ropă cu consiliul Dumnealor P r e a Sfin
ţi tul Arhiepiscopul Calinic Miclescu, Mitropolitul Moldo
vei şi a Sucevei şi Căpi tanul Efrem Ghermani . 

Dacă p r e a iubita mea soţie va înce ta din v ia ţă în -
na in te de a a junge fiii mei la major i ta te , a tuncea epi trop 
va fi P r e a Sf inţ ia Sa Arhiepiscopul Calinic Miclescu al 
Moldovei şi Sucevei oarele pr in î n ţ e l ege re cu « o m i 
liarul Căpi tanul Efrem Ghermani vor numi un consi-
liar, ca aşa tutela să fie p u r u r e a de trei . 

Dacă va înceta din v ia ţă P r e a Sfinţ ia S a Arh i e 
piscopul Calinic Miclescu, Mitropolitul Moldovei şi a 
Sucevei , înainte de a a junge fiii mei la major i ta te , a-
tuncea epitrop va fi Căpi tanul Efrem Ghermani carele 
prin în ţe legere cu consil iarul vor numi un consiliar. 

Dacă va înceta din v ia ţă şi Căpi tanul Efrem Gher 
mani înainte de a a junge fii mei la major i ta te , a tuncea 
va fi epi trop consiliarul carele se află mai vechiu în 
tutelă şi el prin î en ţe l ege re cu colegul său vor numi 
pe al t re i lea şi aşa se va forma tutela până l a majo
r i t a tea fiilor mei iubiţ i , fără să poată vre-o dată sub 
nici un p re t ex t v re -una din rudele mele şi ale soţiei 
mele a avea vre- im amestec sau inger in ţă , spre a r e -

— Pe femeia asta o cunosc amice! escla-
mai eu. 

— Cum o cunoşti? mă întrebă prietinul ne
răbdător. 

— Foarte simplu. Şi eu am fost pe vremuri 
grec. Grecii ăştia sunt oamenii dracului... au 
t recere! 

— Fii te rog, mai esplicit, dacă nu vreai să 
mă ironizezi, adaogă Aurel Săveanu, t remu
rând de nerăbdare. 

— Ascultă amice. Ar trebui să repet dela 
început, esact, povestea ta. Am fost grec şi 
pace. Crede-mă. Dar de mult deja... aproape 
un an. Am şi uitat totul. 

— In fine spune ce crezi? — mă întrebă Să
veanu impacientat. 

— Nu cred nimic, zisei eu, şi mai cu seamă 
atunci când e vorba de orientala. Ce să-ţi spun? 
Am cunoscut-o, am iubit-o, am întrebat şi eu 
ca şi tine pe un tip de e grec, s'a făcut imagi
nara călătorie la Frankfurt şi... am uitat-o! A-
ceiaş poveste pare a se mai repeta cu variaţii, 
şi de aci înainte. Asta-i tot. Enigma e descope
rită, căci e foarte evidentă... Să mai bem ceva! 
Ober! zwei grosse münchener! 

clama vre-un drept în numele său, fie spre a in te r 
veni în in teresul moşteni tor i lor mei . 

In caz d e a înce ta din v ia ţă v re -unu l din fiii mei 
iubiţi înainte de vâ r s t a legală spre a pu tea testa , moş te 
nitor va fi fratele său supravie ţu i tor . 

In icaz d e a înceta din v ia ţă şi celait fiu al meu 
iubit îna in te de vâ r s t a legală , spre a p u t e a tes ta sau 
fără să fie făcut t e s tament sau a v â n d tes tament pen t ru 
a v e r e a ce va r ămânea afară din tes tament , d e v a t ră i 
încă p r e a iubita m e a .soţie se va bucura de tot usufruc
tul, iar după moar te toată această ave re de care nu 
vor fi d ispus fiii şi moşteni tor i i mei , v a servi pen t ru 
c rea ţ iunea şi î n t r e ţ i n e r e a unui azil d e >copii orfani şi 
găs i ţ i în oraşul Huşi , care va p u r t a numele azilul 
Cuza ş se va adminis t ra d e tutela hotăr l tă pen t ru fiii 
mei în minor i ta te fără să poa tă vr 'odată nici s tatul , 
nici rude le mele sau a le soţiei mele avea v re -un a-
mestec sau inger in ţă . 

După înce ta rea m e a d in via ţă , epi t ropul p r in ş t i in ţa 
consularului va plăt i 7000 Napoleoni de aur , zic, şap te 
mii Napoleoni de aur , pe r soane i «e v a înfă ţoşa obl igaţ ia 
mea olografă scrisă în în t regul său, în l imba franceză 
da ta tă opt în luna lui Ianuar iu , u n a mie opt su te şep te 
zeci şi trei Ca lendaru l nou sau două zeci şi şap te D e 
cemvrie anul 1872 Calendarul vechiu şi subscrise de 
mine, slobozită în F l o r e n ţ a (Italia) şi făcută în ace iaş i 
zi când am făcut acest tes tament . 

Veri-<ce d ispozi ţ ie şi t es tament anter ior aces tuia 
sunt şi r ă m â n desfi inţate . 

Acest t e s tament olograf scris în în t regul său, da ta t 
şi subscris de mine s'au făcut as tăz i în F l o r e n ţ a (I tal ia) 
la opt luna Ianuar iu 1873 Calendarul nou sau două zeci 
şi şapte Decemvr ie 1872 Calendarul vechiu, în pa t ru e-
xempla re a s e m e n e a din oare unul l 'am înc red in ţa t p r e a 
iubitei mele soţii E l ena Doamna, unul P r e a Sfinţiei 
Sale Arhiepiscopului Calinic Miclescu Mitropoli tul Mol
davie! şi Sucevei , unul Căpi tanului Efrem Ghermani 
şi unul se va găsi în portofoliul roşu oare se desch ide 
cu numer i l e 5555". 

Şi chiar după patru luni numai, muri într'o 
cameră dela „Hotel d'Europa" din Heidelberg... 

* 
Orice roman de sensaţie se sfârşeşte de obi

cei cu următorul epilog: eroii, de sexe diferite, 
după nenumărate peripeţii şi grele suferinţi, în
cercate cu tot atâta intesitate şi de domnişoara 
care parcurge cu ochii înlăcrimaţi paginile cri
tice — se căsătoresc. Un epilog cum nu se poate 
mai plăcut. 

Multe epiloguri, mari şi mici, plăcute şi ne
plăcute, or fi având serbările din Iaşi. Şi e foarte 
greu să le relevi pe toate. Este însă unul, pe 
tema căruia presa opoziţiei din localitate face 
mare gălăgie peste care nu pot trece. 

Nu-1 trec pentru două motive: pentrucă face 
un izbitor contrast cu mult cântatul idealism al 
laşului cultural şi pentrucă fraţii de peste hotare 
trebuie să ne cunoască „viaţa românească" în 
toate amănuntele ei: şi bune şi rele. 

Şi anume iată despre ce e vorba. Unora din
tre edilii noştri li-se aduce învinuirea că au să
vârşit oare-cari neregularităţi cu prilejul mâ-

— Ei bine şi cum s'a terminat, mă întrebă el. 
Eu, pot ierta uşor prietine.... nu-mi iau nimic 

pe suflet. 
— Chiar şi pe o femeie necredincioasă? 
— In primul rând! 
— Vezi... eu nu sunt aşa! 
Aurel Săveanu, privi prin geam afară, şi îşi 

sugrumă o lacrimă, ce i-ar fi curs poate de nu 
ne aflam în cafenea şi nu eram şi eu de faţă. 
II ştiam eu. Era un sentimental în toată forma. 
După vre-o zece minute, prietinul, mă părăsi. 
Rămăsei singur şi începui a privi lumea, ce 
alerga afară, veselă. Cerul albastru mă îmbăta 
şi mă nebunea. Aveam nevoie de aer, de aer 
proaspăt! Trebuia să alerg, ca să-mi astâmpăr 
bucuria sufletului. Chemai chelnărul, şi plăti, 
apoi eşii afară. La colţul unei strade, observai 
un poliţist grav oprind automobilele, gesticu
lând, fluerând, aranjând. Alergai ţintă spre el, 
şi îi ţipai în faţă: e primăvară domnule, lasă, e 
pr imăvară! ! 

Simţeam, că mă răsbunasem împotriva ne
simţirii unui om... 
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nuirii fondurilor întrebuinţate la decorarea ora
şului. Şi de aci încolo încep să vorbească cifrele. 
Lipsesc atâtea sute de piloţi, atâtea sute de 
scânduri, atâtea steaguri, s'a mâncat atâţia bani 
la cutare furnitură şi aşa mai departe. Lucruri 
de cari trebuie să se ruşineze şi cel pe care le 
citeşte. 

Pe de altă parte edilii se apară. Este însă o 
vorba: până nu faci foc, fum nu iese. Ceva în 
toată afacerea asta trebuie să fie adevărat. 

O concluzie însă e neînlăturabilă: moravu
rile acestea, cu un colorit atât de oriental, dacă 
vor mai continua or să ne aducă în halul în care 
a fost odată Turcia — căci, astăzi precum se 
ştie, bunul simt şi dreapta gospodărie a început 
să înlocuiască acolo corupţia din administraţie. 

Şt. P. Moldovanu. 

Dr. Oscar Jászi 
despre formarea statelor naţionale şi 

chestia naţionalităţilor. 
— Recensiune. — 

De Dr. Cassiu Maniu. 

(Conţjjjtfare). 
Care dintre noi şi-a pus întrebarea despre fe

lul cum se nasc statele, cum se înfiinţează sta
tele naţionale şi marile imperii naţionale?! Care 
politician a rezistat la farmecul deosebit al mi
sterului istoric, ce învăluia originele gloriei ro
manilor, glorie a cărei explicare o găsim în ca
pitolul V. al cărţii dlui dr. Jászi? Iată cum: 

Statele moderne în acea măsură se formează 
în care ele sunt în putinţă de a substitui or
ganizaţia de stat medievală individualistă cu or
ganizaţia de stat romană naţionalistă-imperia-
lă. Organizaţia aceasta romană s'a înteme
iat pe doi factori esenţiali pentru formaţiunea 
statelor şi imperiilor naţionale, anume: 

1. Pe teritorul compact şi fertil atât din punct 
de vedere geografic, cât şi agronomic. 

2. Pe putinţa aşezării şi alimentării popula-
ţiunei ţărăneşti prolifère. De fapt statul roman, 
ce se tot extindea, — nu numai cucereşte ci tot
odată colonizează, va să zică tot petecul pou de 
pământ îl adauge organic la patria mumă prin 
ordinea economică şi juridică naţională romană. 
In împărăţia romană ordinea socială şi cea de 
stat s'a răzimat totdeauna pe pământ şi pe po
porul delà ţară, când se urneşte acest echilibru 
se începe desagregarea statului roman. For
maţiunea de stat romană ni-se înfăţişează chiar 
delà început ca organizaţiunea unui complex 
mare de pământ în vecinătatea căruia pe acele 
vremuri nu exista nici o altă formaţiune asă-
mănătoare, gata şi de o egală valoare politică 
socială şi de rasă. Alăturea de prerogativele 
marei aristocraţii latifundiale, puterea de stat 
este în mâna triburilor libere şi înarmate ţă
răneşti. Cum se întindea pământul roman aşa 
se înmulţeau triburile. In cursul cucerirei în-
tregei Italii numărul triburilor se urca delà 21 
la 33. Contrar particularismului grec, la romani 
dreptul civil se da cu mare liberalism. In ast
fel de împrejurări evoluţia romană înaintează 
statornic şi neîntrerupt cătră unitatea naţio
nală. Dialectele din Italia se sting pe rund şi 
ţara întreagă ne înfăţişează unitate de limbă şi 
de economie naţională tot mai desăvârşită. Pe 
când în Ellada unitatea vieţei nu a atins pu
tinţa înjghebării unităţii politice, la romani re
gimul imperial zideşte ordine de stat politică 
puternica, prin zdrobirea fracţiunilor oligarhice., 
Ceea ce se spune în scoale, că a fost decadenţa 
moravurilor antice romane republicane —• nu 
e altceva decât unificarea imperiului roman, ce 
una după alta mătură particularismele terito
riale şi certurile sângeroase ale oligarhilor de 
prin oraşe. Ceea ce lui Filip Macedoneanul îi 

^Sá nu vinzi scump, dar să târgueşti ie f t in". 
Acesta este secretul succesului nostru. 

Cui îi trebuiesc dar 
M O B I L E frumoase, ieftine 
Ş I B U N E = = = 

succede numai vremelnic şi la suprafaţă îm
păratul Augustus — mulţumită forţei de coe
ziune a unui teritor agronomic uriaş — reali
zează pentru multe veacuri înainte. Locul se
natului oligarhic îl ocupă tot mai deplin Ceza
rul salutat ca un Zeu, Cezarul întemeietor de 
pace şi de ordine. Curentul acesta unificator 
şi împăciuitor penetrează împărăţia întreagă 
romană. In urma acesteia pas cu pas se răs
pândeşte limba, cultura şi dreptul civil roman. 
Atât desvoltarea naţională, cât şi politica con
ştientă gravitează spre un ţel: a uniformiza, a 
zdrobi particularismele, a ralia toate neamurile 
îi; libertatea dreptului roman. Lumea romană 
este astfel icoana unităţii, a păcii, a asimilaţiu-
nii civilizatorice. Cu tot dreptul zice James 
Bryce în Studias on î l istory and Jurisprudence, 
pag. 28, 42, că „Europa de sud şi delà apus 
sub Hadrian şi sub Antonini s'a bucurat de or
dine mai perfectă, decât, care a fost chiar până 
în zilele noastre. Aceasta linişte NU a fost tul
burată prin certuri de rasă şi religioase, căci 
toate deosebirile de naţionalitate au dispărut 
în faţa maiestăţii ideii romane".... 

Extinderea treptată a dreptului cetăţenesc 
roman asupra coloniilor, — înrîurinţa simetrică 
şi egalitară a dreptului roman, — apăsarea gu
vernului egală asupra tuturor supuşilor, — ve
nirea în atingere a neamurilor — în urma ne
gotium de bunuri şi de sclavi, — au contopit tot 
rnai mult popoarele din imperiu, zice tot acel 
scriitor. 

Iată explicarea de care ne împărtăşeşte dr. 
Jászi asupra faptului de mare importanţă, pentru 
noi românii, că statul roman a fost un stat emi
namente naţional şi că statele moderne numai 
aşa pot deveni naţionale, dacă au acele mij
loace naturale la îndemână, pe cari le-am înşi
rat aci. 

Şi de fapt toate semnele arată, că imperiul 
roman în cele de pe urmă veacuri ale sale a a-
dus la mare înflorire simptomele statului na
tional modern: centralizaţiunea, ordinea de 
di opt unitară, comunicaţia excelentă, slăbirea le-
gâturilor locale particulariste faţă cu gravitaţiu-
nca romană, puterea de asimilare triumfătoare 
A linibei şi culturei romane, interese şi aspira-
ţiuni comune, întărirea spiritului democratic în 
genere. E fresc, că acest curent s'a pornit nu
mai, dar nu şi-a putut ajunge deplinătatea. 

Noi românii învăţăm din aceste strălucite expu
neri multe adevăruri mari politice şi ne câştigăm 
totodată convingerea, că ideia de stat, ideia e-
galităţii, ideia dreptului natural, şi ca urmare 
ideia naţională, sunt idei ROMAINE. Cu aceste idei 
au civilizat străbunii noştri romani lumea an
tică şi tot aceste idei luminează departe înainte 
calea omenirei. 

Va să zică gloria naţiunilor atârnă delà 
triumful ideilor celor mari umanitare. O na
ţiune, ca şi omul singuratec, numai atunci e 
mare, când îşi închină toată viaţa sa unei idei 
luptând pentru triumful adevărului, al dreptăţii 
şi al luminei, din care vor izvorî toate celelalte 
idei şi concepţiuni fericitoare pentru omenire, 
pentru propria naţiune. 

Intrat odată un popor într'o categorie cu un 
aşa popor glorios ca poporul roman prin aceea, 
că îşi şti întemeia statul proriu naţional, — 
pri-n limba, cultura şi ordinea economică na
ţională, prin acea statornicie în virtute ce cre-
iază caractere romane antice proverbiale, — el 
devine un reprezintant vrednic al ideilor ce fac 
triumfătoare naţiunile în lupta cea eternă pentru 
civilizaţie şi cultură. 

Forma şi spiritul imperiului roman sunt în
drumătorii cei mai autentici pentru neamurile ce 
stau în preajma rezolvirei problemei mari a alcă-
tuirei marilor state naţionale. 

S ă c e r c e t e z e pe 
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Delà fraţi 
DIN ROMÂNIA 

Noul l iceu militar delà Mănăst irea Dealului. 
Alaltăieri dimineaţă, la orele 10 şi 20, au sosit 
la Târgovişte cu un tren special dnii general 
Argetoianu, ministru de răsboi, cu dna, C. C. 
Arion, ministru de interne. Ion Lahovary, mi
nistru de domenii cu dna, Nicu Filipescu, direc
torul onorific al liceului militar delà mănăsti
rea Dealului, generalul Boteanu, Bastaki, şeful 
de cabinet al ministrului cultelor, colonelul Lu-
pescu, preotul Dolinescu, Gheorghe Lazăr, Pa-
velescu, Cartojan, Nicolescu-Osiu, profesori la 
noul liceu militar, maior Vasile Ionescu, căpitan 
Alimănescu, Beldiman, şeful de cabinet al pri
mului ministru, arhitectul ministerului de răsboi, 
Rais, N. Iorga etc. In gara Teiş unde s'a oprit 
trenul special, distinşii oaspeţi au fost întâmpi
naţi de dnii general Cottescu, comandantul di
viziei IlI-a, generalul Văleanu, comandantul bri-
găzei a Vl-a de infanterie, Victor Baranga, pre
fectul judeţului Dâmboviţa cu dna, Gonzlav 

Ionescu, primarul oraşului cu dna, Alex. Popescu 
directorul prefecturei, Grigore Ştefu, poliţaiul o-
raşului, colonelul Portocală, comandantul şcoa
lei de cavalerie, loct.-colonelii: Vlădescu, Anas
t a s i a Praporgescu, procuror Antonescu, Theo-
dosiu, revizor şcolar, maior Olteanu, coman
dantul noului liceu militar, Lesco, mare proprie
tar, Iancu Grigorescu, senator, Pruneanu, in
ginerul judeţului şi alţii. La orele 10 şi jum. oas
peţii, in automobile şi trăsuri, au plecat din 
gara Teiş şi au sosit la orele 11 la mănăstirea 
Dealului. 

La sosire, într'un frumos pavilion de ver
deaţă, construit de d. căpitan Răducănescu, diri
gintele lucrărilor noului liceu, s'a oficiat un ser
viciu religios de cătră protoereul judeţului, Va
sile Alexe, înconjurat de cinci preoţi. După ser
viciul religios s'a citit pergamentul scris de cali
graful Ion Braha. Documentul a fost semnat de 
toţi cei prezenţi. A luat cuvântul d. general Ar
getoianu, ministrul de răsboi, arătând însemnă
tatea noului liceu militar. Au mai vorbit apoi 
dnii Ion Lahovari, ministrul de domenii, C. C. 
Arion, ministru de interne şi Nicu Filipescu. 
După aceasta s'a zidit pergamentul în piatra 
fundamentală. 

La orele 12 şi jum. a avut loc banchetul de 
60 tacâmuri oferit de ministrul de răsboi. 

Marile serbări şco lare de gimnastică din par
cul Carol I. In parcul Carol I., s'au organizat 
duminecă mari serbări de gimnastică de cătră 
profesorii de gimnastică ai şcoalelor secundare 
din Bucureşti. Arenele Romane, de obicei aşa de 
tăcute şi goale, luaseră un caracter sărbătoresc. 
Cu toate că nu se permitea intrarea decât celor 
cu bilete, locurile erau toate ocupate, într'un văl
măşag de culori şi de mişcare. 

La orele 6 îşi fac apariţia elevii liceelor: 
Lazăr, Sí. Sava, Matei Basarab, ai gimnaziilor 
Şincai şi Cantemir, şi seminarului Nifon şi ele
vele diferitelor scoale. Se începe defilarea în 
sunetele muzicei, după care se încep exerciţiile 
şi jocurile gimnastice, în următoarea ordine: 
Exerciţii libere de ansamblu, executate de ele
vii tuturor şcoalelor sub conducerea dlui Stăi-
culescu. Exerciţii libere executate de elevii şcoa
lei de aplicaţie sub conducerea dlui D. Ionescu. 
Exerciţii de bastoane şi măciuci executate de e-
levii gimnaziului Şincai, sub conducerea dlui 
Bădescu. Exerciţii libere executate de elevii li
ceului Matei-Basarab şi gimnaziul Cantemir, 
sub conducerea dlui Velescu. Exerciţii cu pră
jini executate de elevii liceului „Lazăr", sub 
conducerea dlui C. Pavelescu. Exerciţii cu bas
toane şi măciuci executate de elevii şcoalei nor
male sub conducerea dlui Ionescu. Jocuri naţio
nale executate de elevii liceului Matei Basarab 

Chiar în in teresu l lui propriu. 

Alegere mare în tru-
souri pentru mirese. 
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şi gimnaziul Cantemir, sub conducerea dlui Ve-
lescu. O ultimă procesiune cu drapelele prin fa
ţa publicului, şi apoi serbarea a luat sfârşit. 

Lumea s'a retras apoi într'un imens grup 
compact spre centru. Pe drum elevii au intonat 
câteva cântece patriotice. 

„Mocani proşti. 
Fariseism şi ospitalitate — patriotică. — In a-
tenţiunea studenţilor români dela şcoa le le m e 
dii. — Dela o emulaţie de gimnast ică a e levi lor . 

De cumva a săvârşit ceva bine contele Appo-
nyi, atunci e, că în calitate de ministru al cul
telor a oprit emulaţiile de gimnastică pentru 
şcoalele medii şi aşa studenţii români au fost fe
riţi de o sumuliţă de nedreptăţi comise din par
tea juriilor. 

Reînviate odată sub ministrul muncei na
tionale contele Zichy, emulaţiile de gimnastică, 
s'au putut din nou convinge studenţii români 
despre imparţialitatea patrioţilor. Par 'că ar fi 
fost să se primejduiască ideia de stat naţional 
dacă nu se întâmplau acele bruscări aşa după 
cum s'au întâmplat. Dar să trec la obiect. 

In primele zile ale lunei iunie au avut loc la 
Cluj emulaţii de gimnastică, la cari au luat 
parte peste 30 de gimnazii din districtele Clu
jului, Orăzii şi Timişoarei. Dintre gimnaziile 
româneşti s'a anunţat singur gimnaziul supe
rior din Beiuş. A fost însă contramandată par
ticiparea, fiindcă directorul suprem a fixat exa
menele verbale pentru maturitate pe 4—5 iunie 
şi cei mai buni gimnastici îi are chiar clasaVIII. 
Celelalte gimnazii româneşti, precum şi cele să
seşti, nici nu s'au anunţat, nici n'au participat. 
Atâta a fost destul ca neobosiţii veghetori ai 
ideii să alarmeze lumea şovină, să tune în contra 
gimnaziilor amintite, să vadă în atitudinea lor 
spirit duşmănos maghiarilor, care tinde să în
străineze încă din frageda tinereţe inteligenţa 
română de inteligenţa maghiară. De aici absenţa 
gimnaziilor române, ca nu cumva tinerii să cu
noască imparţialitatea şi ospitalitatea maghiară, 
iar suvenirile plăcute să-i apropie de naţiunea 
generoasă. 

Patrioţilor totuşi li-s'a dat ocazie să-şi arate 
dragostea nefăţărită, căci deşi nici un gimnaziu 
românesc n 'a luat parte, totuşi o mulţime imensă 
de studenţi români, cam 300—400 şi-au putut 
câştiga cele mai bune impresii, s'au putut con
vinge, că ce pot câştiga la emulaţii de gim
nastică. 

Sufletul Clujului, studenţimea universitară 
evreo-maghiară, a vestit prin oraş încă în pre
ziua emulaţiilor, cari gimnazii au elevi români 
şi deja la întimpinare le-au adresat epitetele 
batjocoritoare dintre cari, cel mai măgulitor era : 
„mocani proşti". 

S'a făcut cauză naţională din emulaţii şi ca 
prestigiul natiunei să nu piardă s'a dat lozinca 
in sensul ca faţă de „mocani" trebuie să iasă 
învingător cutare gimnaziu calvin sau de al să-
cuilor. 

Câte nedreptăţi, sforţări neruşinate, s'au 
făcut pentru reuşita săcuilor s'a văzut din cazul 
gimnaziului de stat din Gherla, ai cărui gimna
stici sunt în majoritate români. Din nefericire 
soartea le-a adus aproape "e toate gimnaziile 
săcuieşti la luptă făţişă cu grupul Oherlei, care 
in emulaţia principală cu „mingea cu ureche", 
i-a strivit nu altceva pe falnicii săcui. In luptă 
de 2 zile românii din Gherla au învins 6 gim
nazii cu 28 faţă de 4 gooluri. Afară de emulaţia 
principală tot românii au ajuns primii: Teofil 
Morariu (gherlan) a făcut record cu aruncatul 
cu globul de 7 jum. chilograme. Tot Morariu a 
ajiţris cel mai frumos rezultat cu saltul său de 
168 cm. înălţime. In al doilea loc a ajuns Octa-
vian Saivan (gherlan) cu 164 cm. Cei dintâi în 
fugă, în urcat au fost tot români: Şerbovan (lu-
gojan) şi Prigona (gherlan). 

Br. B a l á z s E m i l 

In luptele făţişe au ieşit în toate românii în
vingători; în celelalte emulaţii (paralele, fus, cal) 
unde juriul hotăreşte învingerea au fost declaraţi 
în ciuda celor mai obraznice nedreptăţi săcuii. 

Cu toate acestea steagul oferit de damele 
din Cluj celui mai puternic gimnaziu era să-1 
dobândească români din Gherla — dar s'au pre
zentat baronului Józsika, preşedintele juriului, 
studenţii universitari şi i-au dat spre ştire că în 
acest caz vor avea loc cele mai regretabile de
monstraţii în contra „mocanilor" din Gherla şi 
ar fi bine dacă s'ar preveni, dându-se steagul 
ori şi cărui alt gimnaziu. Poate că preşedintelui 
„ideea" i-a convenit şi a dat steagul gimnaziului 
din Vârşeţ. Pe gherlani i-a degradat în al pa-
trălea loc după un gimnaziu calvin, respective 
unul săcuiesc. Celelalte gimnazii, cu elevi ro
mâni, au ajuns abia ultimele după şirul lung al 
săcuilor. 

Nedreptatea mârşavă a consternat chiar şi 
corpul profesoral din Gherla, care a cerut satis
facţie, dar înzădar. Bieţii români scârbiţi de a-
tâta nedreptate s'au putut convinge despre os
pitalitatea şi imparţialitatea maghiară, şi-au câ
ştigat un geamantan de suveniri, pe care profe
sorii mghiari din Gherla abia ajunşi acasă, i-au 
rugat să le uite — tot în numele ideii de stat. 

Din parte-ne regretăm alăturea cu presa şo
vină, că gimnaziu român n'a luat parte şi că 
ştrolobaţilor din Cluj li-s'au răpit cea mai priel
nică ocaziune de a-şi manifesta ospitalitatea pa
triotică faţă de puii de agitatori. Deviza noastră : 
să ne cunoaştem, a dat greş si ne mângăiem cu 
credinţa ca cel puţin elevii români dela gimna
ziile de stat au gustat binefacerile găzduirei ma
ghiare. /. P. 

Cronică externă. 
Răsboiul italo-turc. 

Viitorul insulelor ocupate. Deputaţii insule
lor Rhodos, Coş, Patmos, Leros, Calymnos, 
Symi, Charchatos, Casos, Astropalia, Nisiros, 
Tilos şi Charcki, ocupate toate de Italia au con
venit pe insula Patmos ca să se consulteze des
pre viitorul insulelor. Deputaţii locuitorilor au 
hotărît, ca să înainteze prin generalul Ameglio 
un memorand guvernului italian cerînd încor
porarea acestor insule la Grecia. Intru cât acea
stă cerere a lor nu s'ar putea satisface cer au
tonomie deplină pentru aceste insule. Odată cu 
această hotărîre locuitorii insulelor au arborat 
pe toate insulele ocupate drapele cari reprezintă 
cruce albă pe un câmp albastru. 

De pe câmpul de răsboiu. Telegrame sosite 
din Denia la Roma anunţă, că trupele italiene 
din Tripolitania în cea mai mare parte sunt bân
tuite de tifos. Zilnic mor 10—15 soldaţi italieni 
de acest morb care în această epocă a anului 
e mai periculos ca ori când. Cele mai multe îm
bolnăviri s'au constatat în regimentele 7 şi 35. 
Numai din aceste două regimente au murit pa
pă acum peste 900 soldaţi. Primejdia cea mai 
mare o constitue faptul că trupele italiene nu au 
fost prevăzute cu cele de lipsă pentru o astfel de 
epidemie. 

* 
Campania din Tripolitania şi partidul socia

list italian. „Socialistische Monathsheft" într'un 
lung articol ocupându-se de răsboiul italo-turc 
descrie poziţia luată de partidele socialiste din 
Italia în următoarele: 

Răsboiul cu Turcia a sămănat discordie în 
sânul partidului socialist italian şi a adus o 
adâncă nelinişte în mişcarea muncitorilor. Cu 
toate acestea ar fi falsă afirmarea, că criza care 
sgudue acum socialismul în Italia ar fi provocată 
de o deosebire de păreri în privinţa chestiunii 
coloniale, că ar fi o ceartă de idei între parti
zanii şi duşmanii sistemului colonial. Spiritul 

italian nu se prea pasionează pentru chestii pur 
teoretico-ştiintifice. Majoritatea socialiştilor ita
lieni a refuzat de a cerceta problema princi
pală a expansiunii coloniale şi s'a mărginit nu
mai în a'şi exprima într'un senz sau în altul pă
rerea asupra poziţiei pe care o va trebui să o ia 
partidul faţă de răsboi şi urmările sale. Dacă 
atunci, când s'a votat suveranitatea Italiei asu
pra Lybiei toţi deputaţii socialişti au votat con
tra, au făcut-o pentru a nu lăsa partidului răs
punderea răsboiului. Deosebirea de idei stă nu
mai în măsura în care grupările socialiste vor 
să facă opoziţie răsboiului. Stânga socialistă 
cere ca să se facă opoziţie violentă tuturor par
tidelor cari au vorbit sau au permis răsboiul; 
dreapta crede că trebuie să se mărginească în 
a separa responzabilitatea partidului faţă de 
guvern. Pentru a înţelege motivele acestor două 
atitudini trebuie să examinăm situaţia politică 
a Italiei în momentul de faţă. Aici autorul arti
colului face o comparaţie a Italiei de azi în 
ceeace priveşte situaţia economică, financiară 
şi politică cu aceea a Italiei de acum 15—20 
ani, când era vorba de cucerirea Erythreii, ajun
gând la concluzia, că o expansiune colonistă în 
stare mizerabilă a Italiei de acum 15 ani era o 
nebunie. 

Din pricina emigrării intensive — continuă 
autorul — de vre-o zece ani încoace, condi
ţiile economice ale Sudului Italiei s'au îmbu
nătăţit mult. Ţăranii, cari au strîns bani în Ame
rica, şi cari întorşi în mare număr au cumpărat 
terenuri întinse în Sicilia, deprinzându-se astfel 
să facă călătorii peste Ocean au devenit prieteni 
ai colonizării. Intre astfel de împrejurări e pe
ste putinţă de a face o opoziţie răsboiului, o opo
ziţie care să aibă reuşită. 

Alia/zta sârbo-bulgară. Corespondentul din 
Paris al ziarului „Pester Lloyd" a obţinut un 
interview cu un diplomat balcanic aflător acolo. 

Acesta a declarat că alianţa sârbo-bulgară 
există într 'adevăr, încă deastă primăvară, dar 
ea are numai un caracter preventiv, ambele ţări 
angajându-se să se apere reciproc în orice în
tâmplare. 

Regele Muntenegrului ştie de această alianţă 
şi nu are nimic contra; e probabil că şi Româ
nia priveşte cu plăcere alianţa, având şi ea in
terese identice. 

Pe de altă parte Austria e mulţumită căci lu
crurile se îndreaptă spre federaţia balcanică 
fără auspicii ruseşti. 

Astfel se explică faptul că regele Ferdinand 
a fost primit cu atâta pompă la Viena: el venea 
în numele păcii. 

Despre convenţia vamală sârbo-bulgară, di
plomatul declară că ea e dorită de ambele ţări, 
dar şi că a deşteptat nemulţumirea Austriei. 

Regele Ferdinand caută acum modalitatea 
de a încheia convenţia fără ca interesele Aus
triei să sufere. 

Altă chestie care preocupă mult pe regele 
Ferdinand este căsătoria prinţului moştenitor 
Boris, al cărei caracter politic este foarte im
portant, ca fiind în măsură de a arăta clar si
tuaţia internaţională a Bulgariei. 

Cercurile politice din Viena, unde intervie-
wul a atras mare luare aminte, cred că el vine 
chiar din Viena şi că „din Par is" este pus numai 
pentru a masca aparenţele. 

Situaţia în Dardanele. Un corespondent de 
răsboi al ziarului „Secolo" a reuşit să ajungă 
în Dardanele în uniforma unui ofiţer de marină 
francez şi pe bordul vaporului egiptean „So-
manich." 

El declară că afară de porturile Namajicb 
şi Tschanak, toate celelalte nu ar putea opune 
decât prea puţină rezistenţă. 

Un atac al unei flote moderne nu numai că 
ar reuşi, dar ar fi chiar nepericlitat. 

M pentra consultatiauí medicale, 
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Corespondentul a vorbit apoi cu martorii 
oculari ai primului bombardament. 

Aceştia i-au făcut importante declaraţii. 
Turcii au avut 50 răniţi; forturile bombardate 
au fost rău avariate. Timpul cât Dardanelele 
au fost închise a fost întrebuinţat pentru repa-
raţiunea acestora. 

in dreptul fortului Nagara, el a văzut 4 cu-
irasate şi numeroase torpiloare turceşti. 

Din conversaţiile avute reese clar că Said-
Paşa ar fi dispus să închee pace, dar că comi
tetul Junilor-Turci nu vrea să aprobe acest 
pas deoarece nu prezintă suficientă garantie. 

* 
Conflictul între Vatican şi patriarhia ar

meană. Din Constantinopol se comunică: In ur
ma promulgării scrisorii apostolice care ame
ninţă cu excomunicarea pe membrii consiliului 
administrativ al patriarhatului armeano-catolic, 
consiliul întrunindu-se, a adresat Papei o tele
gramă în care spun că dânşii nu au lipsit nici
odată de supunere fată de biserică şi regretă 
informaţiunile greşite ce s'au dat la Vatican. 

Consiliul nu se ocupă cu afacerile bisericeşti 
şi va trimite la Roma un memoriu. Consiliul a 
şi pregătit memoriul cătră Poar tă cerând re
cunoaşterea oficială care va trebui să-i permită 
administrarea bunurilor comunităţii şi să între
ţină raporturi cu guvernul fără mijlocirea pa
triarhului. 

m 

Fuga prim-ministrului Taongşao i . Prim-mi-
nistrul Chinei a părăsit pe neaşteptate Pekin
gül. Faptul acesta a pricinuit o nelinişte mare 
în cabinetul chinez, neputându-se explica că
lătoria grăbită şi neaşteptată a şefului de cabi
net. Prezidentul republicei Juanşikai a trimes 
duminecă pe secretarul său Liangsi cu un tren 
special la Tientsin, ca să-l provoace pe prim-
ministru a se reîntoarce la postul său. In urma 
unei hotărâri a consiliului miniştrilor, Liangsi a 
fost autorizat să plece a doua oară cu aceeaş 
misiune la Tientsin. 

Se pare însă, că Taongşaoi nu voieşte cu 
nici un prêt să se mai reîntoarcă. Explicarea 
cea mai probabilă pentru aceasta ar fi acel co
municat al autorităţilor din Kanton, care anun
ţă lansarea unei proclamaţii de neatârnare. Di
vizia militară mandşuriană încvartirată în pa
latul de vară, a plecat la Peking cu scopul ho
tărât de a pretinde plătirea soldei. Trupele cre
dincioase lui Juanşikai au ieşit în calea soldaţi
lor nemulţumiţi şi astfel au împiedecat isbucni-
rea răscoalei. După ştirile sosite din Lauzi şi 
Şantung şi acolo sunt în pregătire răscoale, din 
cauză că soldaţii nu-şi primesc solda. E mare 
nevoie ca guvernul chinez să primească urgent 
bani în scopul acesta. Quvernul s'a şi adresat 
grupei financiare internaţionale în chestia a-
ceasta şi aceasta i-a votat 3 milioane taeli. Cu 
toate ştirile aceste neliniştitoare influenţa lui 
Juanşikai creşte din zi în zi şi situaţia se amelio
rează. 

<"> telegramă sosită ulterior din Peking a-
nuntă că' Taongşaoi intenţionează să-şi deie 
demisia, deoarece nu mai are încredere în parti
dul său si în străini. Quvernul chinez face tot 
posibilul nentruca să-l abată pe Taonp 'saoi delà 
gândul de a demisiona. 

* 
Lordul Beresford contra alianţei cu Franţa. 

Fostul comandant al flotei engleze din Medi-
terană a adresat ziarelor o scrisoare în care 
protestează împotriva nouei dislocări a flotei şi 
îmnotriva retragerii flotei engleze din Medite-
rană. Declară totodată, că nlanul guvernului en
glez de a încredinţa Franţa cu apărarea inte
reselor britanice în Marea Mediterană, va ni
mici total rrestigiul imperiului britanic. 

* 
Revoluţ ia în Cuba. Acum vre-o câte-va săp

tămâni între negrii de pe insula Cuba a isbuc-

nit revoluţia, care după o telegramă sosită mai 
recent din New-York ia proporţii tot mai mari, 
încât guvernul Statelor-Unite va fi silit a se ho
tărî la o intervenire, cunoscându-se slăbiciu
nea guvernului cuban pentru a putea înăbuşi 
revoluţia. Terorismul pe care-1 desvoaltă negrii 
răsculaţi a înspăimântat pe toţi locuitorii ţinu
tului Elcobre cari s'au refugiat dinaintea lor în 
oras. Şeful răsculaţilor e un general, anume An-
tomarchi, care a lansat o proclamaţie în zilele 
trecute, în care se declară, că toti străinii cari 
în timo de 24 ore nu-şi vor părăsi avutul lor, 
vor fi executaţi. 

Aceasta ar fi o retorsiune pentru procedura 
trvmpW cubane cari afirmative ar fi ucişi pe 
negrii, cari nu iau parte la revoluţie. Antomar-
chi ^dresat către consulatele străine între-
bându-le că, ce să facă cu averile oamenilor 
executaţi şi totodată a adaos că, dacă nu va pri
mi răspuns la timp va pustii totul cu foc. 

O rază de lumină în întune
ricul din Sătmar. 

Duminecă în 9 1. c. a avut loc examenul delà 
şcoala română gr.-cat. din Şişeşti, unde clasele 
inferioare, le conduce învăţătorul Ioan Bodea, 
iar cele superioare zelosul învăţător diriginte 
Ştefan Onul. 

După săvârşirea serviciului divin, la orele 
10 a. m. se începe examenul, care a fost ascultat 
cu mare dragoste de un public numeros. Şcoala 
înzestrată cu toate cele de lipsă era plină de fe
ţe vesele, cari aşteptau cu drag examenul. M'a 
pus în uimire colecţia de minerale, un adevărat 
muzeu, care numără vre-o câteva sute de exem
plare — meritul părintelui Lucaciu. Sunt acolo 
minerale din Brazilia, Australia, India, etc. 

Cu lacrimi în ochi ascultau părinţii răspun
surile copiilor lor, deoarece câţiva ani nu au 
gustat rodurile frumoase ale învăţăturii româ
neşti, fiind în activitate şcoala de stat. Acum 
însă, când nici un singur băiat nu a cercetat 
acea şcoală — laudă părintelui Lucaciu — şcoa
la românească a cuprins la sânul său aproape 
200 de copii de şcoală. 

Capelanul Victor Fărcaşiu prin catechizarea 
sa corectă a arătat întru toate, că e adevărat 
părinte sufletesc şi român iubitor de neamul 
său, purtând grijă mare de odraslele tinere, cari 
vor fi odată stâlpi puternici ai bisericii şi ai nea
mului nostru. 

O adevărată sărbătoare naţională a fost exa
menul din Şişeşti. 

Când un micuţ din clasa a IlI-a a declamat: 

„Cel ce neamul nu'şi iubeşte 
La ce foc mai şi trăeşte etc." 

atunci s'a auzit o voce: 
„Voim să trăim, dar să ne iubim neamul". 
Şi aşa a durat examenul acesta timp de 6 

ceasuri pe lângă entuziasmul cel mai mare, spre 
ex., când o copilă a ajuns în declamare la: 

„Un străin de mi-ar vorbi 
Şi mi-ar zice: — Vrei să fii 
O fiinţă mai aleasă, 

Dar să'ţi laşi limba de-acasă. 
I-aşi răspunde: Să mă faci împărăteasă, 
Nu'mi las limba mea aleasă. 

atunci mai multe voci dhi cei de faţă: 
„Aşa şi trebuie, nici noi nu voim să ne-o lă

săm odată cu capul. 
Mersul în forma aceasta a examenului e în 

primul loc meritul tinărului şi vrednicului învă
ţător diriginte Stefan Onul, care pe lângă multe 
altele cu două trialoage compuse chiar de el a 
arătat întru adevăr, că e învăţător vrednic şi 
român adevărat, plin de dragoste şi interes pen
tru creşterea fiilor neamului. De am avea mulţi 

învăţători de aceştia, atunci am putea ajunge la 
multe cu şcoalele noastre. 

La finea examenului, de toti iubitul capelan 
prin o cuvântare frumoasă şi ascultată cu mare 
dragoste a salutat publicul prezent arătând în
semnătatea bisericei şi şcoalei noastre româ
neşti şi cât de mare sărbătoare a fost ziua de 
astăzi pentru românii Şişeşteni. 

După aceea a vorbit învăţătorul diriginte 
Ştefan Onul în onoarea părintelui Lucaciu, ca
re deşi nu a fost de faţă, dar inima şi sufletul 
Iui au fost acolo. (Multe strigăte de să trăiască.) 
A salutat pe părinţi; îndemnând totodată pe 
prunci la multe lucruri frumoase şi folositoare. 
Vorbirea plină de inimă, a dlui diriginte a fost 
acoperită de aplauzele furtunoase ale asistenţei. 

Scenele delà sfârşitul examenului au fost cu 
adevărat înduioşătoare. Părinţii cu lacrămi de 
bucurie în ochi dădeau să sărute manile învă
ţătorilor si părintelui capelan, mulţămindu-le şi 
urîndu-le zile multe pentru dragostea ce o poar
tă iubitelor lor odrasle. Auziai ne bătrîni, spu
nând: „Mulţămescu'ti Ţie Doamne, că am putut 
ajunge să văd şi aceasta!" Iar elevii, înşiruin-
du-se în rînduri de câte doi au părăsit în pas 
milităresc sala de învăţământ, intonând marşul 
„Astăzi fraţilor romani..." „Să trăiască, să tră
iască tot ce e român!..." Şi desluşiai par'că 
în glasurile lor argintii atâta înţeles pentru vatra 
de lumină ce o părăseau pentru câteva luni şi 
unde picur cu picur au primit atâtea învăţături 
frumoase şi folositoare. 

Când vom avea în fiecare sat, în fiecare că
tun, o asemenea vatră de lumină, nimic în lume 
nu ne va mai înspăimânta, drepţi şi conştii vom 
merge mereu înainte, tot înainte... 

Participant. 

Scrisoare din Berlin 
Un epi loe la sborurile între Berlin şi Viena. — 
Noile săpături şi descoperiri în Mesopotamia. 

Duminecă dimineaţa, pe un timp nu favora
bil, au pornit delà Johanisthal cuceritorii aeru
lui, spre Viena. Şi unul câte unul fură înghiţiţi 
de ciată... 

Rezultatele n'au fost satisfăcătoare, mai cu 
seamă luând în considerare succesele francezi
lor pe aceiaş teren. Ca un epilog, căpitanul von 
Puştan din Viena scrie jurnalului de aici urmă
toarele: Dacă privim rezultatele pe cari le-au 
obţinut Francezii cu ocaziunea marelui concurs 
de aviaţie, pe care 1-a deschis jurnalul „Matin", 
când, din opt, trei inşi au sburat toate cele şase 
etappe, pe o întindere de 780 de klm. — în cazul 
acesta ar trebui să spunem limpede că tehnica 
zborului, în Qermania, sau cel puţin în Austria, 
a stat pe loc. De fapt, însă lucrul nu stă tocmai 
aşa. Dinpotrivă, noi ar trebui să signalăm un 
important progres, deoarece la întrecerile re
cente, între condiţii, a fost şi aceia pe lângă con
ducător, să fie transportat la locul destinaţiei 
şi un pasager. Luîndu-se în vedere o aplicare 
practică a acestei inovaţii la armată, s'a dove
dit că aparatele trebuie să fie spre acest scop, 
lucrate mai solid, prin urmare mai grele ,şi pro
văzute cu motoare mai puternice, decât cele 
ale lui Blériot şi Farman, cu care s'a realizat 
de altfel concursul jurnalului „Matin". Apara
tele sistem Rumpler şi Lohner, se pot aprovi
ziona cu benzină şi ulei pentru cinci ore şi o 
greutate delà 900—1000 de klg. Un aviator, 
s'a putut susţinea în aer cu un aparat sistem 
Lohner patru ore, atingând o înălţime de 2000 
de metri, fără ca o singură dată motorul de 132 
H. P . se reculeze. La cele mai multe nesuccese 
nu sunt de vină calităţile tehnice ale aparate
lor ci graba şi nervozitatea, care cuprinde pe 
aviatori ca o boală, când tocmai pentru sburat 
se pretinde, ca prime condiţii neviolabile: sân
gele rece şi liniştea! Pa re că deja la anunţarea 
concursului recent au lipsit aceste condiţii. In 
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primul ríjTid au fost puse la încercare cu ocaziu
nea aceasta noi sisteme şi aparate, despre cari 
nu se ştia nimic, şi nu se cunoştea ce pot presta. 
De aceea nu e nici o mirare, că s'au semnalat 
atâtea avarii, până ce nu s'a început adevărata 
luptă. Cum putea oare fi aduse la concurs apa
rate, cari nu trecuseră prin nici un botez de în
cercare, şi încă pe o distanţă atât de însemnată, 
cum este cea dintre Berlin şi Viena? Din feri
cire au fost şi delăturate delà început. Astfel 
de experimente însă pot aduce numai pagubă, 
atât renumelui aviaticei în general, cât şi in
dustriei naţionale. Ele ar trebui făcute, deja delà 
anunţarea concursului, imposibile şi admise nu
mai maşini probate şi cu şanse de câştig". 

Cum se vede din aceste cuvinte prea elo
quente ale oficerului, Qermanii sunt nemulţămiţi 
cu rezultatele lor. Mai le rămân baloanele! Dar 
ele n'au suferit oare avarii şi mai teribile? Pa re 
însă că stăpânii pe cer, o să rămână tot alţii, şi 
pe asta le este nemţilor ciudă! 

• 
Societatea orientală germană, ce a ţinut zi

lele trecute şedinţa sa anuală a prezentat urmă
torul interesant raport despre starea săpătu
rilor, cari se fac în Mesopotamia. La Babilon, 
s'a săpat din Decemvrie 1911 $i până în Apri
lie 1912 în trei locuri. S'au cercetat şi s'au ur
mărit mai departe resturile unor puternice forti-
ficatiuni, delà nord şi nord-ost al turnului lui 
Nebucadnezar, numit „Rasr", aflându-se două 
porţi, cu canalele cari trec prin ele. Cu oca
ziunea aceasta a fost nevoie a se depărta enor
me masse de ruini şi a se învinge dificultăţile 
pe cari le prezentau grosimea teribilă a zidu
rilor şi afunzimea lor. Orişicum acest castel 
ne va oferi în curînd un tablou de o unică în
semnătate istorică din toate punctele de vedere. 
Spre vest delà castelul numit Rasr, s'a cerce
tat o altă clădire, a cărei ziduri sunt de o gro
sime de 21 de metri. Aceasta va trebui probabil 
identificată cu „Zidul din rîu", amintit într 'o 
inscripţie, care servea ca scut împotriva apelor 
rîului Eufrat. La Assur, s'au început şi s'au ter
minat lucrările pentru descoperirea nu neînsem
nată, a temeliilor unui palat complet, delà înce
putul secolului al douăzecelea înainte de Cri-
stos. Lucrările au pretins extrem de multă ener
gie şi încăpăţinare, mai cu seamă din cauza ni
sipului, pietrelor şi ruinelor îngrămădite una în 
alta, tăindu-se în mijlocul lor adevărate canale, 
prin cari au fost apoi urmărite. După terminarea, 
şi acestei probleme, s'au început alte săpături 
în apropierea unui templu al lui Nebo, unde se 
află urmele unor monumentale clădiri antice. 
Aici s'a aflat un palat din secolul al 14-lea. a. 
Christos şi un templu ai zeiţei Iştar. 

Coresp. 

„Concordia" — pentru 
fondul ziariştilor. 

Tipografia „Concordia" a luat frumoasa 
hotărâre să dea din venitul tipăriturilor de 
orice fel ce i-se comandă două procente pe 
seama fondului ziarişt i lor români din Unga
ria. 

Această hotărâre a tipografiei noastre ar 
putea să fie imitată de toate tipografiile ro
mâneşti. Publicul mare are de acum nobilul 
prilej să spriginească prin comandele ce face 
un scop dublu: prosperarea condiţiunilor de 
existenţă a celor mai expuşi din rândurile 
noastre de luptă, a ziariştilor şi prosperarea 
in aceiaş timp a unui aşezământ de progres 

! S'a deschis! 

„ R O M Â N U L " 

naţional reprezintat de tipografia „Concor
dia", care a fost creiată şi este susţinută de 
partidul nostru naţional, aici în Arad. 

Adresa „Concordiei" e aceiaş ca şi a zia
rului „Românul" pe care-l tipăreşte: Arad , 
S t r a d a Zrinyi, Nr . 1. 

Mandatul deputaţilor la discre
ţia preşedintelui camerei. 

Şedinţa de azi a camerei ungare. — D e s c h i d e 
rea nouei sesiuni . — Proiectul lui Lukács . 

Senzaţia zilei e proiectul pe care l'a înain
tat azi Lukács camerei ungare, proiect menit 
să înscrie în lege ştirbirea dreptului de imuni
tate al deputaţilor din parlamentul ungar. In 
sensul acestui proiect darea afară cu forţa ar
mată din cameră a deputaţilor renitenţi nu va 
mai constitui un act de ilegalitate, preşedintele 
nu va mai putea fi acuzat cu t rădare de patrie, 
nici atunci când va lua cele mai extreme mă
suri împotriva obstrucţiei. — Dar să luăm pe 
rând evenimentele petrecute în şedinţa de as
tăzi. 

La orele 9 deputaţii din opoziţie se întrunesc 
în cafeneaua din faţa parlamentului şi discută 
aici atitudinea ce-o să ia în şedinţa de astăzi. 
Aproape două ore întregi se sfătuiesc aici şi 
apoi, câteva minute înainte de 11 pleacă spre 
parlament. La intrare îi întimpină ca şi ieri in
spectorul de poliţie Gersici şi somează pe a-
ceia cari au fost excluşi delà şedinţă să se de
părteze. Deputaţii protestează, câteva sute de 
oameni adunaţi în faţa parlamentului îi acla
mă sgomotos şi uiduiesc poliţia, pe Tisza şi în
treg regimul. Cu baionetele întinse poliţiştii şi 
jandarmii năvălesc în mijlocul mulţimei şi în 
câteva minute o împrăştie. In sfârşit şi deputa
ţii, convinşi de zădărnicia protestelor lor, pleacă 
spre clubul partidului poporal, unde ţin apoi o 
conferinţă intimă. 

La orele 10 şi jum. se deschide şedinţa sub 
preşedinţia contelui Tisza. Sunt de faţă vre-o 
120—150 de deputaţi guvernamentali . După îm
plinirea formalităţilor obişnuite se ridică pre
mierul Lukács şi anunţă că a sosit un autograf 
din partea M. Sale. Se dă cetire autografului 
regal, prin care noua sesiune parlamentară se 
declară deschisă şi se trece apoi la alegerea 
biroului camerei. Sunt aleşi tot funcţionarii cei 
vechi. Deasemenea şi comisiile parlamentare 
rămân aceleaş şi în sesiunea de azi deschisă. 

Ministrul de honvezi Hazai depune pe biroul 
camerei proiectul asupra contingentului de re 
cruţi. Desbaterea acestui proicet va urma în 
şedinţa de mâne. 

Ce cere Lukács . 
Atenţiunea camerei se îndreaptă acum asu

pra prim-ministrului Lukács, care se ridică să 
vorbească. Vorbeşte foarte scurt. Aminteşte de 
evenimentele regretabile ce s'au petrecut săp
tămânile trecute în camera ungară şi cari au 
provocat atâta amărăciune în sânul poporului 
ce aşteaptă o activitate rodnică delà parlament 
şi nu scene de bâlciu. Spune că numai printr 'o 
reformă radicală se va putea pune parlamentul 
la adăpost de pornirile neserioase ale unor de
putaţi, cari în loc să contribuie la promovarea 
binelui ţării, vin aici numai să împiedece pe cei 
dornici de muncă şi progres. Pentru a se pune 
capăt stării nesănătoase din viaţa parlamen
tară ungară, guvernul înaintează un proiect ce 
cere modificarea punctelor 10 şi 11 a art. IV. 
de lege din 1848 în senzul următor : 

Preşedinţii ambelor camere ale parlamentu
lui pot recurge la forţa militară sau poliţienească 
în caz de renitenţă a deputaţilor excluşi delà 
şedinţe. Dacă deputatul exclus va veni totuşi 
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la şedinţe, împiedecând prin asta mersul nor
mal al desbaterilor, el va fi îndrumat înaintea 
comisiei de imunitate şi dacă aceasta va con
stata renitenţă lui repeţită, mandatul ce l-a pri
mit din manile alegătorilor va fi declarat nul, 
iar deputatul astfel privat de drepturi va pierde 
chiar dreptul de a mai candida în vreun cerc 
oarecare în sesiunea aceea parlamentară, în ca
re şi-a pierdut mandatul. 

Majoritatea a primit cu aplauze furtunoase 
proiectul lui Lukács. Şedinţa s'a închis la orele 
11 şi jumătate. Opoziţia e extrem de revoltată 
împotriva lui Lukács. Pe azi seara a convocat 
conferinţă snecială, în care se va ocupa cu nu
mitul proiect al lui Lukács. 

In ultimul moment aflăm că la intervneţia 
foştilor preşedinţi ai camerei Berzeviczy şi Ná-
vay, prim-ministrul Lukács a declarat că va a-
mâna pe toamnă discuţia proiectului, pe care 
ar dori să-1 rezolve în înţelegere şi cu colabo
rarea opoziţiei. 

Azi la orele 11 a ţinut şi camera magnaţilor 
o scurtă şedinţă, în care s'au ales notarii şi ma
jordomul casei de sus. N'au participat la şe
dinţă decât numai 24 de membri. După alege
rea comisiilor şedinţa s'a declarat de închisă. 

0 mică confuzie, 
Suceava, 17 Iunie 1912. 

într'un ziar delà noi, de altmintrelea foarte 
serios, care a fost foarte bine primit în cercu
rile literare şi politice din ţară şi din Ardeal — 
şi o şi merită —• scrie un domn tot atât de serios, 
cunoscut ca cugetător adânc, stilist de frunte şi 
ca cronicar fidel, deşi câte odată aspru, al miş
cării noastre sociale câteva rânduri de-o 
profundă cugetare şi frumoase despre 
„democraţia" noastră. Autorul face însă o mică 
greşeală — pe care noi vom încerca s'o îndrep
tăm, fără să fie cu supărare — când confundă 
„democraţia" degenerată şi caricaturisată a 
unor politiciani delà noi cu democraţia mondială, 
pe care se bazează toată viaţa socială şi politică 
a omenirei de azi. 

E drept că sub scutul ei s'au furişat în con
certul lumii de azi şi oameni incompetenţi şi ires-
ponzabili cum e cazul la noi în Bucovina — însă 
această apariţie bolnavă nu se datoreşte princi
piului democratic, ci mai mult unor împreju
rări de altă natură. Şi totuşi se pare că şi de
mocraţia se apropie de o criză, care poate fi nu
mai trecătoare — căci judecând după unele 
semne ce le vedem azi, viitorul apropiat pu e al 
unei aristocraţii de titluri, de sânge, lucruri pe 
cari azi oamenii pun puţin preţ, nu e al unei 
aristocraţii intelectuale, care e aşa de- greu de 
definit, ci al unei aristocraţii de bani, a unei 
plutocraţii, primejdioase — gândiţi-vă numai 
cum trec cele mai mari şi mai frumoase opere 
de artă pe încetul Oceanul în America miliar
darilor! — şi singura stavilă în faţa unei înstă
pâniri definitive a acestei aristocraţii de bajii e, 
pentru mişcarea economică, cooperaţia, şi pen
tru viaţa socială şi politică o cât mai întinsă 
democratizare a societăţii, care însă n'are voie 
să fie excesivă: s. ex. biserica trebuie să rămâie 
neatinsă. 

Democraţia adevărată e naţională, nu vânea
ză popularitate, respectă tradiţiile şi credinţele 
unui popor — n'avem decât să privim mişcarea 
naţionalist-democratâ din România! — şi nu
mai prin ea alegătorii pot deveni conştienţi şi 
incoruptibili şi tocmai de aceea e şi mai largă 
ca o aristocraţie, care are totdeauna anumite 
margini şi anumite rezerve — mai ales că în 
politică şi în stat nu importă calităţile spirituale 
sau ştiinţa cuiva, ci munca corporală sau spiri
tuală, ce o prestează fiecare. Dacă ar veni în 
fine ceasul să împărtim oamenii după calităţile 
lor spirituale, avem noi o împărţeală cu mult 
mai bună şi mai simplă: proşti şi cuminţi — şi 
n'ar mai trebui să alergăm până la „aristocra-

Totfelul de haine pentru bărbaţi, 
femei şi copii se curăţesc pe cale 
chimică, ori se văpsesc. Albitu-
— rile devin albe ca zăpada. — 

Se primesc albituri pentru călcat. 
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tia intelectuală", care singură ar ii îndreptăţită, 
insă totuşi rătăceşte într'o sferă cam nebuloasă, 
mai ales că ine lipseşte un criteriu, după care 
s'o judecăm. Dealtmintrelea e o tradiţiune, care 
până acum încă n'a fost desmintită, că cei cu
minţi şi pricepuţi merg la frunte şi cei cu cali
tăţi spirituale mai inferioare la... coadă — ar fi 
bine să se iee şi la noi în seamă acest mărgări tar 
de înţelepciune! 

Autorului articolui amintit îi trebuia însă un 
argument în lupta ce se duce contra pretinsei 
„democraţii", degenerate şi corupte — speciali
tate bucovineană — şi a lunecat pe un teren un
de poate nu se simte sigur; în orice caz a fost 
preocupat şi pripit, când a zis că democraţia 
în genere e când cocotă, când Xantipă, pe când 
în realitate nu e decât o fecioară delà ţară, cu 
ochi vioi şi plini de poezie. Se înţelege că nu 
i~a fost greu să afle argumente şi citaţii — se 
pare însă că a cetit numai pe autorii antide-
mocraţi — însă a uitat un lucru: o aristocraţie 
degenerată poate face tot atâta rău, dacă nu 
mai mult, ca o democraţie degenerată — răul 
la noi nu e în democraţie, ci în starea morală de
căzută a unei părţi din societatea noastră. Lup
tând contra „democraţiei", cu care posează unii 
dintre politicianii noştri, nu vom putea folosi 
aproape nimica prin aceea că cităm pe Louis 
Legrand sau pe Emile Faguet, ci trebuie să ne 
străduim a educa şi a instrua massele, aşa ca să 
fie imposibilă o „democraţie" cum e aceea delà 
noi — un astfel de politicianism corupt şi dege
nerat trebuie să se frîngă faţă de puterea morală 
a mulţimei, care dacă încă n'o posede, trebuie 
să i-o dăm. Se înţelege că „ciomagul" n'ar putea 
juca şi aici rolul unei argumentări.„Ac£Îoş regim, 
dar altă educaţie, alte suflete. (D. Tomescu.) 
Aceasta ne trebuie. 

Când massele vor fi atât de conştiente, atât 
de luminate, cum sunt ele în alte părţi, atunci 
nu poate fi nici o primejdie în democraţie. 

Democraţia în principiu e cea mai sănătoasă 
direcţie în viata socială şi politică a omenirei, 
prin faptul că ne descopere toate scăderile şi 
toate calităţile unei societăţi, ajutându-ne a le 
îndrepta pe cele dintâi şi a le intensifica pe cele 
din urmă. Educaţia politică a poporului nu se 
pöate face, introducând un regim al celor „pu
tini", ci printr'o luptă de idei, ţinută la nivelul 
cerut de regulele societăţii şi ale buneicuviinţe, 
fiindcă, presionând massele într'o astfel de luptă, 
le învăţăm a gândi, a judeca, a deosebi binele 
de rău. 

Insă să nu facem multe teorii — mai ales că 
ele pentru Bucovina n'au nici un rost! Deşi poli
ticianii noştri îşi dau cea mai mare silinţă să ne 
producă iluzia unei lupte între două curente de 
idei, noi tot privind numai ceva mai adânc ve
dem, că totul se mărgineşte la o ciocnire de 
interese personale, care începe a demoraliza 
tot mai mult poporul: unii crezând că lovesc 
în preoţi, lovesc în biserică, alţii crezând că lo
vesc în învăţători lovesc în şcoală. 

In alte locuri biserica şi şcoala trăiesc în cea 
mai bună armonie muncind împreună, apropiin-
du-se tot mai mult de idealul unei educaţii de
săvârşite a poporului, — şi la noi sunt învrăj
bite de moarte gratie activităţii dezastroase a 
unora dintre politicianii noştri. Noi nu vedem 
o oaste de oşteni însufleţiţi cu toţii de acelaş 
ideal, noi vedem numai o ceată de ahtiaţi după 
glorie ieftină şi interese particulare. Şi mulţă-
mită lor cele mai însemnate instituţii ale unui 
popor, biserica şi şcoala, au fost discreditate, 
au fost trase în noroiul luptelor „politice", aşa 
că poporul e cuprins de îndoială şi începe a'şi 
perde încrederea în conducătorii săi, cari pe 
lângă că sunt „fireşti" ar trebui să aibă şi atâta 
dragoste de neam şi să lase cearta şi vrajba, 
în seama politicianilor, pentru cari aceasta e 
singura lor raţiune de a fi. Menirea lor e să 
educe poporul, iară nu să se certe, ca reprezen

tanţi ai duor curente de idei, cu atât mai puţin 
a duor clici de politiciani. Luptele de „prin
cipii" să le lăsăm în seama viitorimei, astăzi, 
când e vorba de existenta unui neam părerea 
unuia sau altuia dintre cei „puţini" nu ne im
portă — că o luptă de idei care s'ar mărgini 
numai la aceasta, fără tendinţa de a sparge 
rîndurile oştirei noastre şi aşa de mici, ar fi 
folositoare şi fecundă nu mai încape vorbă, însă 
principiul national trebuie să triumfe deasupra 
tuturor, şi „democraţia" sau „aristocraţia" s'o 
lăsăm să mai doarmă câţiva ani, căci deocam
dată o luptă pe tema aceasta nu ne poate fo
losi — că democraţia e mai mult ca o cerinţă, 
e o necesitate a timpului nostru şi că va avea 
încă mulţi duşmani „peremtori", cari se feresc de 
„cocote" şi de „Xantipe", putem s'o prorocim 
de pe acuma, însă nu credem că aceasta e cea 
mai însemnată chestie, care ar avea săi pasio
neze pe Românii din Bucovina. 

Priviţi în jurul d-voastre, dlor şi îngroziţi-vă, 
de ce veţi vedea! Ţăranul în unele locuri n 'are 
ce mânca şi e strîmtorit de evrei, cu toate că l-a 
fericit Dumnezeu cu aţâţi „desrobitori". Preoţii 
şi învăţătorii satelor au fost învrăjbiţi cu de-a 
sila de politicianii noştri şi sunt cuprinşi de-o 
patimă oarbă, fără să vadă că sunt traşi pe 
sfoară de nişte intriganţi iscusiţi. Inteligenta de
là oraşe orbecăieşte în mrejele unei culturi stră
ine, care o corupe şi dacă aţi avea ochi pentru 
aceea ce se întâmplă în nemijlocita d-voastră 
apropiere, dacă aţi putea ceti în sufletele d-voa
stre, vi-s'ar deschide cea mai urîtă privelişte, 
pe care n'avem cuvinte s'o descriem, însă care 
ne aminteşte de puterea „patriotică" a unor ofi
ţeri ruşi, cari pe vremea răsboiului ruso-iapo-
nez vindeau hrana şi hainele soldaţilor, ca să 
se înveselească şi să beie în seama celora, cari 
mureau pentru patrie pe câmpiile Manciuriei. 

D-voastră vă grupaţi în partide, luaţi poze 
frumoase, scrieţi articole „peremtoare", rume
gaţi fraze „factioase" şi afară neamul nostru 
moare de foame. 

Noi deocamdată n'avem nevoie nici de de
mocraţi, nici de antidemocraţi, nici de clericali, 
nici de anticlericali nici de conservatori nici de li
berali; aceste categorii de oameni să le lăsăm în 
seama viitorimei — lupta d-voastră de azi sea
mănă mai mult a batrachomiomachie, decât a 
luptă de idei — ci avem nevoie de intelectuali 
cu cultură adevărat românească, de preoţi apo
stoli ai idealului românesc — fără nuanţare 
„antidemocrată", de învăţători muncitori şi stă
ruitori întru îndeplinirea idealului nostru — fă
ră anticlericalism şi de ţărani conştienţi şi 
economi şi agricultori pricepuţi. 

Cu teorii de alea înalte — mărturisesc şi eu 
că voind să scuz democraţia adevărată, am în
ceput cu lucruri cam abstracte — s'o mai lăsăm 
pe altă dată, când existenta noastră ca neam 
va fi pe deplin asigurată într'o formă definitivă 
— atunci vom fi noi democraţi, căci avem cre
dinţă că acest principiu va birui şi faţă de atot
puternicia banului, alţii ne vor atribui năzuinţe 
după o popularitate herostratică, fiecare cum îl 
va trage inima şi totul va fi bine, dar astăzi tre
buie să fim înainte de toate: Români! 

Şi dacă credem, că este nevoie de un lucru 
în Bucovina, atunci ar fi acesta: o asemănare a 
moravurilor, de care, deşi o societate abia în 
formaţie, totuşi avem nevoie. Trebuie să vie 
cineva cu un măturoi mare şi rezistibil faţă de 
lupte de... idei şi să mai curătească atmosfera. 
L'or „combate" ei nu-i vorbă, dar vor putea face 
numai colb şi gălăgie, mai mult nimic şi în fine 
totuşi vor trebui să cadă în prăpastia, care şi 
astăzi le stă deschisă înaintea ochilor şi nu vo
iesc s'o vadă, — numai că atunci va fi prea târ
ziu. /. T. Lais. 

NFORMAŢIUNI 
Arad, 19 Iunie n. 1912 

Concertul românesc din Arad. 
După cum am anun ţa t în unul din N-rii 

trecuţi ai ziarului nostru , d-nii St. Marcus şi 
Ionel Crişan, absolvenţi ai conservatorului 
de muzică şi declamaţie din Viena cari sunt 
şi bursieri ai fondului de teatru , vor 
în t repr inde v a r a aceas ta un turneu prin 
cele mai însemnate cent re din Ardeal , asigu-
rându-şi to toda tă concursul a două excelente 
pianiste. Suntem informaţi că d-şoara A. Voi-
leanu a renunţa t să iee pa r t e la acest turneu, 
iar în locul d-sale avem spe ran ţă să o auzim 
pe una din cele mai bune pianiste din Viena, 
d-şoara Magdalena Cocorescu, căre ia i-s'au 
adus elogii deosebite în acest jurnal cu ocazia 
concertului românesc din Viena a ran ja t de 
societatea „România J u n ă " . 

In pr ima iulie st . n. sea ra numiţii artişti 
vor da un concer t în Oradea-mare, în ajunul 
şedinţii consistorului gr . -cat . românesc , când 
se poa te conta la un public mult mai numeros . 
A doua zi vor fi la Arad unde se fac pregătir i 
deosebite pent ru concertul aminti t . 

Excursionişti români în Viena. Elevii şi pro
fesorii şcolii de agricultură delà Herestrău cari 
au fost prin Viena, au plecat zilele aceste îna
poi la Bucureşti. Ei au vizitat în Viena toate 
instituţiile instructive şi toate stabilimentele ce 
aparţin branşei lor, făcându-li-se pretutindeni 
o primire excelentă şi fiind conduşi şi prezen
taţi în tot locul de ataşatul comercial al Ro
mâniei. 

O statue a lui Cuza-Vodă la Ploieşt i . Se ştie 
că în Ploeşti s'a format un comitet pentru ridi
carea unui monument lui Cuza-Vodă în centrul 
oraşului. 

Ca să ajungă la scopul dorit s'au lansat în 
tot judeţul Prahova liste de subscripţie pentru 
stringerea fondului necesar. 

D-nii Qogu Gheorghiu, primar la Strâmbeni, 
Pressan, fratele d-lui general Pressan din Po
iana, Simache primar la Cosmina şi Chivăran, 
notarul din comuna Bertea au luat lăudabila 
iniţiativă de a aduna o sumă cât mai mare pen
tru monumentul lui Cuza-Vodă. 

In acest scop se vor face serbări în Slănic, 
iar cea dintâi va avea loc la 29 Iunie v. în ziua 
de S-ţii Petru şi Pavel. Se va da o reprezenta
ţie teatrală cu trupa dlui I. Nicolau, al cărei pro
dus se va destina scopului mai sus arătat . 

Turneul trupei Bănutiu. Paralel cu turneul 
artistic muzical al artiştilor noştri din Viena, 
despre care am scris în numărul de astăzi al 
ziarului nostru, publicând şi programul, organi
zează şi comitetul isocietăţii noastre teatrale 
un turneu teatral-declamatoric sub conducerea 
dlui Aurel P . Bănuţiu. Aflăm cu deosebită plă
cere că din trupa dlui Bănutiu va face parte 
şi d-şoara Mărioara Dima, apreciata noastră 
artistă şi elevă a conservatorului declamatorie 
din Bucureşti. In curând vom reveni cu amă
nunte. 

Scăpat din valuri. Din Vrani (comit. Caraş-
Severin) ni-se scrie: Mai mulţi copii jucându-se 
pe malul râului, unul dintre ei, băiatul de 5 ani 
al lui Torna Meilă a alunecat din nebăgare de 
seamă pe coasta piezişă a malului şi a căzut în 
râu. Un băieţaş mai mărişor, Iosif Petrica, vă
zând primejdia prietenului său, a sărit îmbră-

T e l o f o n IVr. V(R7. 

Kardos Oyula, 
c e a m a i m a r e f ab r i că d e t r ă s u r i s u d u n g a r ă . 

T e m e s v á n G y á r v á r o s , 
H á r o m k i r i l y - u t 14-. az. ( C a s a proprie). 

Mare m a g a z i n de trăsuri noui şi folosite. 
Pregătesc lucruri d e fierar, rotar, şelar, d e lustrait 
şi orice reparări de b ranşa aceasta , cu preţuri le cele 
mai modera te — Preţcurent grat is şi franco. — Tot 
aici se po t căpăta obnibuse pen t ru 6 p e r s o a n e , cară 
funebre, felurite căruţe » landaner t cu preţur i modera te . 
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cat cum era după el şi după mari sforţări i-a 
succes să-1 scoată încă viu la tărm. Curajul 
eroic al micului Iosif Petr ica e admirat de co
muna întreagă. 

Turneul dlui Simiorcescu-Simicel . Anunţăm 
cetitorilor că d. Simicel a hotărât să-şi continue 
turneul început. Publicului românesc i-se va da 
un bun prilej să-i asculte cântecul măiestru din 
mandolină. Va concerta sâmbătă, în 22 iunie 
la Siria; duminecă 23 în Lipova; marţi 25 O-
răştie; miercuri 26 Sassebeş; joi 27 Deva; vi
neri 28 Haţeg; sâmbătă 29 Hunedoara; dumi
necă 30 Alba-Iulia şi luni 31 în Cluj. 

E m i g r a t a din Ungaria în luna aprilie 1912. 
Conform di telor publicate de oficiul statistic în 
luna aprilie a acestui an au emigrat din Unga
ria total 8692 persoane, dintre cari numai 7345 
au obţinut i aşapoarte. Dintre emigranţi 7108 au 
trecut în America, 544 în România, 210 în Ger
mania, iar ceilalţi în diferitele s tate din Europa. 
Din cei trecuţi în România 249 sunt români, iar 
ceilalţi de altă naţionalitate. 

Faţă de emigraţia din luna aprilie a anului 
trecut emigraţia aceasta prezintă o creştere 
foarte mare, căci anul trecut în luna aceasta 
au emigrat din Ungaria numai. 5168 persoane. 

Amorul şi geometr ia . Zilele t recute au apărut 
în Paris memoriile renumitei artiste franceze, 
a d-şoarei Launay, în care povesteşte cum s'a 
convins dânsa că d-nul P*" r un tânăr frumos, 
de care era amorezată atât dânsa, cât şi ami
ca dânsei d-şoara d'Epinor, — nu pe dânsa ci 
pe amică-sa o iubeşte. Eu — zice în memoriile 
sale — vizitam în toate zilele pe amica mea, pe 
d-şoara d'Epinor, unde de obiceiu întâlneam şi 
pe d-nul Rey, care mai totdeauna îşi oferia bra
ţul să mă conducă acasă. In drum spre locuinţa 
mea trebuia să trecem printr 'o piaţă pătrată. 
In primele săptămâni ale cunoştinţei noastre 
d-nul Rey mă conducea pe cele două laturi ale 
pătratului, însă mai târziu din ce în ce scurta 
drumul rpropiindu-se tot mai mult de diagonala 
pătratuh i. într 'o zi m'a condus de adreptul prin 
linia diaj >nală a pătratului, de-a curmezişul pie
ţei, de u de eu am dedus că simpatiile dânsului 
din prim • zi de când m'a condus şi până azi au 
scăzut i u atâta, cu cât e mai mică linia dia
gonală a pieţei decât cele două laturi. 

Gro nică nenorocire de automobil . Din 
Bruxellc , ne vine ştirea că marele fabricant 
de acolo Briot, venind cu automobilul, în care 
se afla şi soţia şi un copil al său, delà Namours 
sure casă, a fost surprins, pe când trecea peste 
linia ferată, de un tren de marfă, fiind bariera 
lăsată din întâmplare deschisă. Briot a scăpat 
ca prin minune, însă soţia ' copilul său au a-
juns £ ib roţile trenului, care i-a sfăşia în bu-
cäli. 

F O I Ţ A Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " . 

N1CQLAE GOGOL 

Suflete moarte 
( R O M A N ) 

Trad. de Senior 
(108) — ÜJ-maro — 

După o afirmaţie atât de decisivă, nu se 
mai putea şovăi multă vreme asupra unei con-
cluziuni pe care lumea era unanimă să o creadă 
ca evidentă. Din clipa ce nu mai era transac-
ţiune posibilă cu tata şi cu mama, desnodă-
mântul devenia de neînlăturat, şi se luase fără 
a şovăi hotărîrea de a răpi pe t înăra persoană. 

In alte câteva case, e drept, aserţiunea acea
sta că ar fi însurat şi că Ariana sa i-ar fi scris 
o scrisoare plângătoare, era t ra ta tă de poveste, 
dar aici se povestea cu voce tare, cu un mare 
aer de circumspecţiune şi de modestie îngri
jorată, că Cicikof, ca om foarte fin, foarte ex
pert în afaceri de tot soiul, începuse, spre a a-
junge la fată să facă curte mamei, şi că numai 
după ce o îndepărtase pe aceasta îndeajuns delà 
datorie ceruse mâna tinerei ca mijloc foarte 
simplu de a nu se despărţi niciodată. Doamna 
se îngrozi nu atât de continuitatea asigurată 
acestei legături cât de complicaţiunea aruncată 

Din misterele unei s e c t e de ucigaşi . Lunile 
t recute ziarele engleze s'au ocupat mult de 
secta ucigaşilor, cari pe acei nenorociţi, cari îi 
cad victimă, îi înfierează în faţă. Iată ce pove
steşte un predicator al bisericei anglicane din 
Londra, lohn Burn — care încă a căzut victi
mă acestor sectari — despre grozăveniile sec
tei mai sus amintite: „Zilele trecute pe când mă 
reîntorceam delà biserică acasă, pe s t radă m'au 
agrăit doi indivizi şi sub pretextul că au să-mi 
destăinuiască ceva, m'au rugat să luăm un auto
mobil împreună. Abia m'am urcat în automobil 
şi cei doi străini mi-au înfăşurat capul într'o 
cârpă înmuiată în eter, aşa că imediat am căzut 
în nesimţire. Când m'am trezit, mă aflam în
tr 'o pivniţă întunecoasă, de unde nu peste mult 
m'au târât într 'o sală mai mare. Aici mai mulţi 
bărbaţi mascaţi s'au repezit asupra mea şi după 
ce m'au chinuit într'un mod îngrozitor, mi-au 
înfierat fruntea în semnul literei H, cu un fier 
înroşit în foc. In urma durerilor grozave mi-am 
pierdut din nou conştiinţa. Mai târziu, când 
mi-am revenit în simţire, mă aflam în mijlocul 
câmpului, de unde un cărăuş, fiindu-i milă de 
mine, m'a luat în căruţă şi m'a adus acasă. 

Poliţia din Londra caută cu un deosebit in
teres să descopere pe aceşti primejdioşi sectari, 
dar până acum cu toate cercetările n 'a putut 
afla încă nimic. 

Nenorocire evi tată . Delà corespondentul 
nostru ocazional din Fiume primim următoarea 
şt ire: Luni seara la orele 7 şi jumătate chiar mă 
întorceam delà postă de unde-mi luasem „ R o 
mânul" şi ca să inspir puţin aier de mare mer
geam încetinel cetind pe „molo-longo" din mij
locul mării. Ajungând la o grămadă de lemne 
ce avea să fie încărcată pe un vapor, văd un 
grup de patru d-şoare, ca de 18—22 ani, discu
tând, deodată una dintre ele sare, vrând să se 
arunce în mare strigând: „Mama mea! Mama 
mea!" Sora-sa, o fetiţă ca de vre-o 10 ani, ju-
c Ä ndu-se la ţărm a căzut în apă şi nu a obser-

t-o nimeni dintre fete. Un tânăr ce se afla în 
ropierea unei luntre a sărit îndată în ajuto-

;ul celei căzute, iar eu am apucat pe sora cea 
mai mare de braţe oprindu-o să nu sară şi dân
sa în apă, şi asigurându-o că a trecut deja peri
colul. Fetita, cu toate că-şi perduse deja simţi
rile, a fost salvată şi cu mare greutate şi-a r e 
câştigat simţurile. 

O româncă luând parte la o cursă de auto
mobile . La o mare cursă de automobile prin 
Alpi a particapat şi o singură damă, românca 
Morariu, care s'a distins ca o conducătoare pri
cepută şi dibace. 

In cercurile automobiliste austriace ea de 
altfel, e bine cunoscută şi simpatizată. 

într'o situaţie criminală din toate punctele de 
vedere, atât de potr ivnică moralei, religiunei şi 
liniştei conştiinţei sale, şi ea răspunse printr'un 
refuz curat. Şi iată cum Cicikof ajunsese să-şi 
zică: „Mi-se refuză, ei bine, o iau!" 

Recunosc că la edificiul acesta armonios al 
imaginativei frumoaselor doamne, se alăturau 
metereze, ziduri de apărare şi anexe de un gust 
şi de o logică contestabilă, pe măsură ce svo-
nurile cuprindeau cartierele îndepărtate de cen
tru. In Rusia, societatea inferioară este deosebit 
de poftitoare după vorbele cari circulă în cu
prinsul clasei superioare, aşa că toate aceste 
ştiri ale zilei se infiltrează repede până în umile 
şi vulgare locuinţe, unde, fără doar şi poate, nu 
s'a văzut, nici nu s'a auzit măcar numele de 
Cicikof şi unde auzul curat nu ajunge decât 
schimbat într'un plumb păcătos şi încărcat de 
agregatiuni şi mai păcătoase încă. Totuşi; con-
siderînd totalul opiniunei publice femenine, su
biectul lua din oră în oră mai mult interes de 
roman şi forme mai sigure, şi cum tot ce e pu
ternic sfârşeşte neapărat prin izbândă, concertul 
acesta de mii de glasuri de femei nu putuse să 
nu ajungă la una ori la ceealaltă din urechile 
doamnei guvernante. 

Se înţelege delà sine, că aceasta, ca mamă 
de familie, ca întâia doamnă a oraşului, ba, mai 
mult, ca femee distinsă, n'ar fi putut prevedea 
nimic de felul acesta. Astfel ea fu foarte afectată 
de poveştile acestea şi resimţi cea mai justă in
dignare. Biata blondină avu numai decât să în-

Reorganizarea comerciului României. Zia
rul vienez „Fremdehblatt", într 'un articol pu
blicat asupra navigaţiei pe Dunăre, constată că 
această navigaţiune chiar în partea româneasfcă 
se face aproape exclusiv cu vapoare străine. 

De aceea — zice ziarul vienez — guvernul 
român s'a hotărît să reorganizeze serios servi
ciul maritim român, penru a înlătura cât mai re 
pede neajunsul în chestie. 

Circuitul de aviaţiune din Franţa. Din An
gers se anunţă: Timpul fiind rău şi vântul su-
flând tare, patru constructori au declarat că 
renunţă de a lua parte la sboruri deoarece nu 
voesc a expune vieţele piloţilor lor. La orele 
9.10 a plecat Qarros, cel dintâi, pe un mono
plan iar la 10.5, cinci aeroplane cu Helen, Le-
gagneux, Espanet şi Bedil, care a căzut îndată 
după plecare. Helicea aparatului său s'a stricat; 
aviatorul a scăpat nevătămat. 

Espanet, cu pasagerul Boucle, a făcut pri
mul înconjur de 157 kilometri în 2 ore, 3 minute 
şi 48 secunde. Garros în 2 ore, 39 minute şi 38 
secunde. Hamei, plecat cu un pasager la orele 
9 şi 48 soseşte la 12 ore şi 15 minute. Legag-
neux a căzut; aparatul s'a stricat. Aviatorul şi 
pasagerul sunt nevătămaţi . Helen este în pannă. 

Primele două înconjure ale circuitului au 
fost făcute de cătră Garros în 5 ore, 36 min. 
Garros face al doilea şi al treilea înconjur în 2 
ore 20 min., acoperind astfel cele trei înconjure 
în 7 ore 56 min. 

Brindejonc des Moulinais termină primele 
două înconjururi în 7 ore, 24 m. 42 s, Espanet 
şi Hamei sunt în pannă la al doilea înconjur al 
circuitului. 

Starea sămănăturilor din Ungaria. Ploile şi 
vijeliile cari s'au deslănţuit în timpul din urmă 
au pricinuit mari pagube în semănături mai cu 
seamă în părţile apusene ale ţării. Prin unele 
părţi în urma inundaţiilor semănăturile au fost 
nimicite cu totul. Dar nici prin părţile pe unde 
n'au bântuit ploi torenţiale şi vijelii, s tarea să
mănăturilor nu e îndestulitoare, deoarece prin 
multe părţi se observă rugina. Se constată însă 
că rugina numai pe frunzele semănăturilor s'a 
aşezat, putem avea aşadară nădejdea că semă
năturile se vor reculege în urma temperaturei 
ridicate de-asupra celei normale. 

x A încetat! căderea părului, aceluia, care Între
buinţează renumitul gi miraculosul balsam „Venusul" 
pentru păr al lui Dr. Sepetianu. Balsamul acesta ajută 
creşterea, împiedecă căderea părului şi încetează total 
mătreaţa. De vânzare la Tóth Adorján, drogheria la 
„Venus". Lugoj-Lugos. Tot aci se capătă ei rennmita 
cremă „Venunil". 

x Gustav Tátray — Onadea-mare, str. Eá-
koczy, prăvălia pentru elită, unde se pot eum-
păra lucruri de mână, pentru dame precum şi ne
cesarii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783. 

dure cea mai straşnică convorbire între patru 
ochi din câte a putut îndura cândva vre-o fată 
de şaisprezece ani; i-se administra unul după 
altul douăzeci de duşuri fierbinţi de chestiuni, 
de reproşuri, de dojene, de admoniţiuni şi de 
energice ameninţări, până ce, fără să poată în
ţelege ceva şi fără să poată răspunde, ea se 
puse pe plâns şi pe suspinări, lucru pe care l'ar 
fi ştiut tot aşa de bine şi la vârsta de şase ani. 
Marea doamnă, după această frumoasă ispravă, 
chemă pe elveţian din otelul lui, şi îi încredinţa 
intim ordinul formal să nu permită lui Cicikof 
să intre în nici un timp la nici o oră şi sub 
nici un pretext. 

Treaba lor împlinită în privinţa aceasta, 
doamnele se întoarseră spre partida bărbaţilor, 
hotărîte să le facă să fie de părerea lor, asigu-
rîndu-i că sufletele moarte nu erau nimic alta 
decât o pură ficţiune şi conjecturi puse înainte 
ca să facă încurcătură în spirite şi să le arunce 
la o sută de poşte delà ori ce bănuială cu privire 
la răpire. Ele ' reuş i ră în adevăr să momească 
un anumit număr din domnii aceştia, cari dezer
tară în chip laş din propria lor partidă, fără să 
vrea să se sinchisească de calificaţiunile sforăi
toare ori batjocoritoare pe cari nu puteau să nu 
le auză ici şi colo, în urma unei atari dezertări. 

(Va urma.) 

I 



„ROMÂNUL' Nr. 121—1912 

C R O N I C A S O C I A L A 

„Astra" la Brad. 
Convocare . Binevoitorii „Asociaţiunii" şi 

membri despărţământului Brad al aceleia sunt 
Invitaţi la adunarea cercuală a despărţământu
lui, pe marţi, în 12—25 iunie a. c. într'o sală a 
gimnaziului român gr.-or. din Brad la orele 4 
după amiazi. 

PROGRAMUL: 
1. Deschiderea adunării. 
2. n - n o r t u l comitetului despre lucrările din 

anul din urmă. 
3. Raportul casarului. 
4. Revizuirea raţiociniului pe 1911 şi darea 

absolutorului. 
5. Stabilirea budgetului pe anul 1912. 
6. înscrierea membrilor noui şi plătirea ta

xelor restante. 
7. Alegerea delegaţilor la adunarea generală 

a „Asociaţiunii". 
8. Alegerea alor 3 membri pentru verifica

rea procesului verbal. 

Seara la 8 ore producţlune teatrală în pa
vilonul din grădina hotelului „Coroana". D. şi 
d-na Bârsan vor juca comedia în 3 acte „Dra
gostea adevăra tă" de R. Bracco. 

Se învită şi la aceasta toţi sprijinitorii artei 
româneşti. 

B r a d , în 1—14 iunie 1912. 
Dr. Traian Suciu secretar, Dr. I. Radu direct. 

P A G I N I R A S L E Ţ E . 

Călători englezi despre români 
De M. B e z a . 

Nu de mult am scris aci două foiletoane 
despre călătorul EdmundChishull. Cartea lui 
fiind veche şi rară, am dat numai ceea ce avu-
sem prilejul a copia dintr'însa la o bibliotecă; 
acum având-o la îndemână, e bine să mergem 
mai departe. Amintesc, pentru cititorii cari ur
măresc aceste călătorii, că Edmund Chishull 
face drumul din Constantinopol spre Viena, în
soţind pe ambasadorul englez Pagei, şi că ne-am 
oprit — cum zice autorul, la Cotonest: „4 Mai, 
1702. — Ne urmăm drumul de-a lungul unei 
strimte văi umbrite, care poartă apele şerpui
toare ale Dâmboviţei; pe care, dupăce o trecu
răm de multe ori, ajungem în sfârşit în târgul 
Dragoslave, şi jumătate de oră mai încolo în 
Rukar, în harta grecească, Runalo, unde popo
sim şi ne odihnim pe noapte. Acest orăşel e 
foarte mare, constând din case toate în stil va
lah, adică, zidite împrejur cu lemne suprapuse, 
având acoperiş de şindrilă, înalt şi revărsat, dar 
fără coş pentru fum — e deschis în mai 
multe părţi spre a înlocui această lipsă. 

5 Mai. — Fiind acum pe nesimţite înaintaţi 
până aproape de vârfurile înzăpezite ale mun
telui, pe care îl vedem atârnând asupra orăşe
lului unde stăm, ni-se spune, că restul urcuşului 
de jumătate ceas e foarte greu, şi că avem să 
dăm apoi de o coborîre şi mai anevoioasă. De 
aceea Excelenţa Sa găsi mai nimerit, să se o-
dihnească azi aici, şi să trimită înainte căruţele 
şi o mare parte din calabalâc; pentrucă mâne 
să poată înainta cu uşurinţă". 

Urmează aici câteva priviri generale, între 
cari şi observaţiile, că „vinurile acestei provin
cii, cu deosebire lângă Tergovist, sunt delicios 
de alese", că „bisericile de obiceiu foarte fru
moase, bine zidite, bogat împodobite, cu belşug 
de zugrăveli".... 

„6 Mai. — Trecem azi muntele, pe un drum 
povârnit, stâncos, mărginit de amândouă păr
ţile de o fioroasă umbră, şi uneori uitându-se jos 
la o prăpastie grozavă. Pe la zece şi jumătate 
ajungem la hotarul celor două provincii, însem
nat printr'o cruce de lemn pe coama muntelui, 
de unde începe a se deschide priveliştea spre 
Transilvania. Aici monseniorul fu salutat din 
partea guvernului din Transilvania prin contele 
Michael Mikes, şi din partea magistraţilor din 
Cronstadt, prin trimisul lor; în acelaş timp veni 
şi o trupă de călăreţi, purtând culorile împăra

tului; — trupa de cazaci, cari îl păzise din Târ-
govişte încoace, se întoarse înapoi .într'un ceas 
şi jumătate de aci coborîm muntele, şi într'o în
gustă trecătoare, pe unde rîul Bozza se revarsă 
din dealurile înzăpezite în şesul de alături, sosim 
la castelul Bran, o mică fortăreaţă ce păzeşte 
astă trecătoare; unde Excelenţa Sa fu salutat, 
pe când trecea, cu trei salve diferite din vre-o 
douăzeci şi una de puşti. Nu departe de fortă
reaţă, găsim colibe pregătite pentru primirea 
Excelenţei Sale — îngrijindu-se de toate contele 
Mikes, care ne însoţi până la Hermanstadt. 

7 Mai. — Azi dimineaţă la şase plecăm din 
Bran, îndreptându-ne spre Cronstadt, cam la 
două mile ungare departe. După jumătate de 
oră Excelenţa Sa fu întâmpinat de maiorul-
general Glychensberg, comandantul forţelor din 
Cronstadt şi părţilor învecinate. 

Trecem prin locul unde generalul Heusler fu 
învins şi făcut prizonier de contele Tekely, în 
anul 1690; mai trecem prin Rosnau, la calea 
jumătate între Bran şi Cronstadt, unde-i un 
mare castel, care deasemeni salută pe Exce
lenţa Sa în trecere, cu trei salve. Pe la unspre
zece intrăm în cetate, salvele din castel repe-
tându-se într'una... 

După amiazi ne-am plimbat cu Lordul Pe-
get pe dealul deasupra castelului, de unde am 
avut priveliştea cetăţii, care-i aproape triun
ghiulară, închisă cu un zid de piatră, aşezată 
într'o vale îngustă, sub înalte coaste de munţi 
înzăpeziţi, însă de-o parte uitându-se cătră un 
şes neted şi rodnic. E încojurată de trei suburbii 
deosebite, şi cu frumoase grădini ici-colo; şi pe 
una din aceste suburbii, care înaintează mai 
mult înlăuntrul dealurilor, se ridică o frumoasă 
biserică valahă. Un foc spăimântător cu paispre
zece ani înainte prefăcu oraşul în cenuşe, şi tot 
odată distruse cu desăvârşire biblioteca şcolii, 
în care se învaţă filozofie şi teologie. Aceiaş 
nenorocire aproape ruină şi catedrala oraşului... 

9 Mai. — Plecăm azi din Cronstadt la şase 
dimineaţa pe drumul din Feketehalom, care are 
o biserică întărită ca o garnizoană. De acolo, 
prin păduri şi dealuri la Veledin; unde pe un loc 
rece cu iarbă, împresurat de păduri, ne aşezăm 
astă noapte în corturi. Aici mi-am luat rămas 
bun dela contele Tomaso, care mi-a dăruit atunci 
încă două cărţi din partea lui Constantinus Stol-
nichus. 

10 Mai. — Generalul Glychensberg, care avu 
grijă de Excelenta Sa din Cronstadt şi până aci, 
acum se întoarse înapoi. Pornim pe un drum 
anevoios şi, străbătând o neagră pădure, sun
tem la Sharkan, pe care îl găsim foarte plăcut 
aşezat pe un rîu ce se varsă la o mică depăr
tare de aci în Aluta, numit acum Alt. Aci fui găz
duit la casa preotului, un luteran cu numele 
Geoge Sularius, şi fiind dumineca, îl însoţii la 
slujba de seară. 

11 Mai. — Merserăm înainte, de-a lungul 
unei ţări frumoase, bogate şi bine cultivate la 
Făgăraş, un oraş larg dar împrăştiat... 

12 Mai. — De aci ajungem după şase cea
suri la Ceha, un orăşel în întregime locuit de 
valahi. Şi plecând de cu vreme a doua zi dimi
neaţa, pe la doisprezece suntem la Porumback, 
un târg încântător, aşezat aproape de ţărmu
rile lui Aluta". 

Mai departe, la pagina 101, Edmund Chis
hull adaugă: 

„Valahii sunt pretutindeni în mare număr 
amestecaţi printre naţiile Transilvănene, dar 
n'au jurisdicţie şi stăpânirea lor proprie; şi de-
aceea rămân crescători de vite, şi în acest ser
viciu robi şi supuşi celorlalţi". 

Bibliografie 
In editura revistei „Viaţa Românească" din 

Iasi au apărut următoarele cărţ i : Gh. din Mol
d o v a : Versuri şi proză, preţul 2 lei. Ioan Al. 
Brătescu-Voineş t i : întuneric şi lumină (nuvele 
şi schiţe) preţul 2 lei. 

* 
— , ,Reuniunea învăţători lor" organul înv. 

din comit. Arad, cu următorul sumar: T. Cociş 
— O problemă (Revizorul şcolar). N. Em. Teo-
hari — Educaţia caracterului (S. Stanca — Ob
servări critice asupra noului plan de învăţă
mânt (edat de mitropolia rom. gr. or. nr. 178) 
1911. T. Mariş — Cum se predă şi cum ar t re

bui să se predea istoria naturală. I. Moldovan 
— Metodul fonominic în noua fază (conferenţa). 
Reviste. Cronica. Informaţiuni. Bibi. Poşta re
dacţiei. Apare în Arad. Abonamentul: pentru 
Ungaria 5 cor.; pentru străinătate 7 cor. 

* 
A apărut nr. II din „Cultura Creştină" re

vista profesorilor de teologie din Blaj, cu urmă
torul sumar: Dr. Alexandru Rusu: Congresul 
din Alba-Iulia. Zenovie Pâclişan: Par tea româ
nilor din principate în lupta ardelenilor contra 
reformaţiunii. Dr. Victor Macaveiu: Critica bi
blică modernă şi învierea lui Isus Hristos (III). 
Vasile Cerghizan: Nebune, întru această noap
te...! Ioan Georgescu: Blajul de altă dată. Cro
nică: Delà meeting (ar.); Pur tarea poporului 
de rând la meetingul din 29 mai (sr.); Intru a-
mintirea lui Gh. Bariţiu (ar.); Orfelinat (sr.); 
Libertate religioasă ideală (an.); Starea unei 
biserici ortodoxe (an.); Cărţi şi reviste: Ser
bările dela Blaj, 1911 (sr.); Dr. Silviu Drago-
mir: „Corespondenta episcopului Gherasim A-
damovici şi mişcarea de emancipare a clerului 
şi poporului românesc în anul 1791" (zp.); „Lu
ceafărul" (ar.). Telefon. 

* 
A apărut Nr. 11, anul al 7-lea din revista 

„Ramuri" cu următorul sumar: C. Ş. Făgeţel . 
— In amintirea Iui Ion Adam. N. Iorga. — I. 
Adam. I. U. Soricu. — De departe (poezie). I. 
Ciocârlan. — Amintiri despre Ion Adam. Em. 
Gărleanu. — La mormântul lui Ion Adam. M. 
Săulescu. — Cântă la pian Copila (poezie). 
Ion Adam. — Hatmanul Hotnog. Eugenia FI. 
lonescu. — Un gând (poezie). D. Tomescu. — 
Un versificator „a la maniere de..." d. Victor 
Eftimiu. G. Rotică. — La pragul părăsit (poe
zie). Cronica: Lerui Ler. — Cronica r imată: 
Unul ca o sută. Lista de subscripţie pentru Ion 
Adam. 

A apărut : anul XLVIII, luna martie din Ro
mânia militară, revista militară generală cu ur
mătorul sumar: Clausewitz despre ofensivă şi 
defensivă. Manevrele regale din 1911. Principii 
asupra luptei de infanterie. Rezumatul regula
mentului de exerciţii al infanteriei bulgare. 
Studiu critic al antegardelor tactice şi antegar-
delor strategice. Dare de seamă asupra mane
vrelor de divizie contra divizie în corpul II. de 
armată. Călăuză asupra metodei tragerei cu mi
tralierele, învăţături şi sfaturi practice pentru 
instrucţiunea unităţilor mitralierei. Pentru sol
daţii noştri. Câteva cuvinte despre escadroa
nele de depozit ale regimentelor de cavalerie 
ruse. 

* 
La Librăria Tribuna se află de vânzare : 

Domnia şi detronarea lui Cuza Vodă. (Ed. Fla
căra) Preţul unui exemplar 80 fii. Pentru porto 
să se adauge 5 fii. 

FOSTA BEDACŢIEI 

„Păcală şi Tândală" — au trecut de data 
asta la coş. 

„învăţătoare". Escrierile de concurs de cari 
ne întrebaţi, le puteţi ceti în „Telegraful român" 
(Sibiiu), „Biserica şi şcoala" (Arad), „Foaia Die
cezană" (Caransebeş), „Vatra Şcolară" (Sibiiu), 
„Reuniunea învăţătorilor" (Arad) şi „Educato
rul" (Oraviţa). 

Dlui St. Mărcuş, Viena. Nu e nevoie de per
misie specială pentru d-şoara C... Cel puţin aşa 
ni-s'a spus, căci doar e vorba de un concert, 
nu de o reprezentaţie teatrală. De altfel mă voiu 
interesa şi mai bine la oamenii de aici cari se 
pricep în de-al de astea. Despre reducere pe 
căile ferate nici vorbă! Orice încercare ar fi za
darnică. Aşteptăm programul detailat şi defini
tiv, precum şi alte informaţii. Salutări. 

Poetului Arune. „Trei, Doamne, mi-ai trimis 
până acuma, şi toate trei bat la poarta publi
cităţii... Oare să le „dăm drumul?" Vom vedea: 
poate una. Adă'ţi aminte de vorba mea: Arune, 
Arune, fă versuri mai bune! Să ceteşti Nr.-ul 
ultim din „Ramuri" în care Tomescu te amin
teşte şi pe tine. Despre asta mai detailat în e-
pistolă. „Ce mai faci, die Chizim?" 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 
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Concurs. 
Doritorii de a lua în întreprindere facerea 

iconostasului la biserica greco-catolică din Aiud 
(Nagy-Enyed) sunt invitaţi a-şi prezenta plan şi 
preliminar referitor la acel iconostas, însoţit de 
vadiul de 1 0 % adecă 450 cor. subscrisului eora-
torat cel mult p â n ă în 6 l u l i u 1912 inclusive st. n. 
Pentru plan şi preliminar nu se dă onorar, ci ră
mân proprietatea coi.curentului. 

Concursele se vor pertracta în şedinţa cura-
toratului, ce se va ţinea în 12 Iulie 1912 stil n. 
la 10 ore a. m. în şcoala gr. cat. din Aiud, la 
care pot lua parte şi concurenţii pentru ca even
tual să-şi poată scări preţul de întreprinzi re. 

Condiţinnile concursului se pot vedea în can
celaria oficiului protopope8c Nagy-Enyed, Alsópo
rond nr. 9, zilnic între orele 8—12 antemeridiane 
şi 2—6 postmeridiane, la cerere se vor trimite în 
copie gratis. 

A i u d , 18 Iunie 1912. 
Ioan Maior 

protopop, 
August in Stancel 

curator. 

d a m ă având praxă în scrisul cu maşina 
cautá poit, în vre-o cancelarie advocsţislă sau 

în alt birou. — Adresa la administraţia ziarului. 

„Pesăcana" institut de economii şi credit societate pe ac
ţiuni in Pesac. 

Domnii acţionari ai institutului de economii 
şi credit „Pesăcana" prin aceasta sunt convocaţi 
şi rugaţi a participa la 

adunarea generală extraordinară 
ce se va ţinea la 29 Iunie s t . n. 1912 în Pesac 
în localul institutului la orele 11 a. m. 

Obiect: Alegerea alor 2 (doui) membrii în 
direcţiune. 

P e s a c , la 18 Iunie 1912. 
Direc ţ iunea . 

MINISTERUL FINANŢELOR 
Direcţ iunea Contabil i tăţ i i Generale a Statu lu i 

ş i a Datorie i P u b l i c e . 
Datoria Pub l i că . 

Nr. 31661 24 Mai 1912 

PUBLICAŢIUNE 
A 13-a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 

4Vo amortibilă din a. 1905, împrumutul de Lei 
424,613.000 se va efectua în ziua de 18 Iun ie (1 
Iulie) 1912, la ora 10 dimineaţa în sala specială 
a Ministerului de Finanţe, conform dispoziţiuni-
lor stabilite prin regulamentul publicat în „Moni
torul Oficial" Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 

La această tragere se vor amortiza titluri 
pentru o valoare nominală de Lei 2,779.500 în 
proporţia următoare : 

5 titluri de câte Lei 20.000 Lei 100.000 
336 „ „ „ „ 5.000 „ 1,680.000 

1999 „ „ „ „ »00 „ 999.500 
2340 titluri p. o^valoare nominală delei 2,779.500 

Publicul este rugat a asista Ia tragere. 

Directorul Comptabilităţii Gen. 
a Statului şi a Datoriei Publice. 

D. Petrov ic i . 

S e v i n d e 
dreptul de opţiune la 35 bnr. acţii „Albina" cu 
preţul de 85 cor. bucata. Adresa la administraţia 
ziarului „Românul 1 1. 

Gustaţi 

Berea SLEPINGcar 
din fabrica „Bragadiru", 

U n c a n d i d a t d e a d v o c a t 

cu praxă află aplicare în cancelar ia sub
scrisului. 

Dr. E m i l Şelari u, advocat 
Haţi^g (Hátszeg). 

B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • g 

iiïoryath Béni 
mehanic 

Nagyvárad, Kossuth Lajos-u. 18. 
Recomandă în atenjia pu
blicului din loc şi pro
vincie, a t e l i e r u l 
s ă u m e h a n i c a-
ranjat din nou, unde pri
meşte comande şi r e 
p a r ă r i de lucruri ce 
aparţin în branşe, precum 

Maşini de cusut 
Maşini de scris 
Biciclete şi 
Qramafoane etc. 

Utensiliile acestor 
maşini le are în de
pozit. 

R e p a r a t u r i l e se 
efectuează r e p e d e 
şt prompt. 

B T T Î I 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l . l 

Sztanity György 
antreprenor pentru zidiri şi pardositor 

Arad, piaţa Kelemen nr. 6. 
Primeşte şi pregăteşte totfelul de lu
crări de pardoglre, construcţ ia dru
mur i lor , canalizări şi orice muncă 
în branşa aceasta oriunde, cu preţurile 
cele mai ieftine şi pe lângă condiţiu-
nile cele mai convenabile. : : : 

Prospecte g r a t i s ! 

POPPERTestvérek 

MAGAZIN DE MODA — Arad str. Forray 
Surprinde publicului cadouri estraordinare de Rusalii 

Toţ i ar t i c l i i aci înşiraţ i de-o execuţ i e 
admirabilă l e socoteşte în 20 coroane. 
Delin lânos, modern, în formă nouă pentru un în

treg rând de haine. 
1 talie de pânza ori batist brodată cu mătasă, 
1 velinţă de flanel pentru vară, t igru ori turcească. 
1 serviciu de cafea pentru 6 persoane. 
1 păreche mănuşi lungi de aţă. 
6 buc. băsmuluţe fine de mătasă, batist, ori pânză. 
1 umbrelă ori ploier negru fin. 
1 val de pânză fină pentru 6 cămeşi femeeşti. 

Mare magazin de covoare şi perdele. 
Expediare punctuală în prorincie 

pe lângă ramburs. 

3E 

Krafochvill Ágoston 
t u r n ă t o r i e de lucrări de artă şi firme 
B u d a p e s t a , Vi!., Gserhát-u. nr. 22. 

Fond. în 1899. Telefon : 28-35 . 
N-ral cassei de păstrare poştală reg. ung. 15545. 

(Notă Clearing). 

Table de firmă vărsate f j r 
pentru oficii, medici , advocaţi, ing i 
neri , arhi tecţ i , execută frumos şi 
modern. Cea mai mare fabrică în 

branşa aceasta în Ungaria. 
— Preţuri de fabrică. — 
Corespondenţă în limbile maghiară şi germană 

GY LAJOS 
niulestru zidar diplomat 

ARAD. str. Teleki nr. 19. 

P r i m e ş t e ori-ee lucrări 

: în branşa «ceasta. : 

Face şi execută planuri 

de zidiri pe lângă preţu-

turi le cele mai moderate . 

Decorat cu medalie de aur la ex. agricola din Lugoj 

DICSICS B. IONÁCZ, 
succesorul lui Bálint Dicsics. 
Atel ier de trăsuri, şele şl lustruire . 

L U O O J, strada îiiţă Popa 
U n g A b i s e r i c a g r . . o r i e n t a l A r o m . 
Pregăteşte totfelul de trăsuri şi căruţe, 
precum şi lucrări de dogărie şi Îăurărie. 
Reparează trăsuri vechi cu preţuri ieftine. 

Petru Moga 
pantofar pentru domni, dame şi ortoped 
Cluj-Kolozsvár piaţa Bocskai nr. 8. 

[lângă farmacia Biró]. 
Execută după cea mai nouă modă şi 
din materialul cel mai excelent totfelul 
de g h e t e pentru domni, 
d a m e şi copii, precum 
şi ghete pentru picioare 
suferinde, cu preţurile 

oele mai moderate. 
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Distins cu medalia de aur ia expoziţia din Par is! 

Cel mai b u n cosmetic este 

CREMA 
SĂPUNUL 
PUDRA MARGIT 
Cel mai b u n şi mai sigur mijloc în cont ra 

beţiei se capă tă la 

BRAUN ERNŐ 
Farmac ia la „SFÂNTA TREIME" 

Temesvár-Józsefváros, strada Bem mul 30. 

Gratis nu, dar pentru preţuri 
foarte ieftine poţi să 
cumperi cele mai bune 
oroloage, oroloage cu 
pendul, de părete ş l 
deşteptătoare, precum şi 
bijuterii de aur şl argint 

şi art ic l i i optic i la 

Szentgyörgyi Gy. Gyula 
opologiep 

Sătmar—Szatmár, 
str. Atilla nr. 1. 

Pentru orice fel de 
reparări şi cumpărări 
de oroloage ofer ga

rantă. 

mr ARAD, WEITZER-U. 13. -m 

D n a SZÁLKAI ÁRMIN 
lucrează în timpul cel mai scur t în atelierul 

său d e BRODĂRII ŞI ALBITURI, 
t r u s o u r i complete pent ru femei, 

bărbaţi şi copii, lucrate artistic 
şi cu gust . — B r o d ă r i i 

albe şi colorate, lu
crări cu aur, albi

turi, batiste, şervete, 
m i l l i e n u r i , perini pent ru 

divan, se află gata şi se vând 
cu prêt ieftin, — se află şi nelucrate. 

D o m n i ş o a r e s e pr imesc spre instruare. 

B I C I C L E T E 
de renume mondial : 

T H E CHAMPION 

şi P R E M I E R 
cu osie campanilară, 
roată automată (cu frînă liberă) se vând pe lângă ga
rantă de 3 şi 5 ani cu preţul original a fabiicei, fără 
nici o ridicare de preţ, în rate lunare de 12 şi 15 o r 
precum şi părţi alcătuitoare pentru biciclete,. * 
gumă interioară şi exterioară prima calitate, sonerie, 
lampe, pedale, lanţuri, roată automată, conus. — In 
urma circulaţiei mare unde îfc toată Autro-Ungaria 
trimite şi în provincii cu preţ foarte redus. — La 

cumpărări mari se dă rabat mare. 

Láng Jakab és fia 
mare comerciant de biciclete şi părţi alcătuitoare 

Budapest, VIII., József-körut 41. 
Filiale: Boross-tér 4 şi ín Buda, II, Margit-körut 6. 
Catalogul de lux 1000 cu de chipuri s e trimite feratuit 

Traian Tnrtürean 
lăcătuş artistic şi de edificii 

B i s t r i ţ ă — B e s z t e r c z e . 

10% economie la comande 

— de lucrări artistice. — 

Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 

AtC f l f i l l öC d V b u c ï t a r i e 
economice 
vestite în 

Transilvania. — Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 

a 
Szighety Sándor 

atelier de cuţite şl toci lărie artistica 
Budapesta, VII., Strada Akáczfa No 64. 

Coltul Străzii Király. 
Se recomandă pentru ascuţirea şi repa

rarea de foarfeci, cuţite, brice şi tesacuri de 
bucată: ie în condiţii i reproşabile şi pr. conv. 

Mare depoz i t de u-
nelte şi utensilii pen t ru 
bărbieri, ca f o a r f e c i , 
brice şi cure le de as
cuţit etc. etc. p r ecum şi 
cuţite d e buzunar ş a. 

Pent ru bărbieri se a s 
cut două briciuri gratuit 
dacă trimit 12 deodată . 

Comande le se execută 
p o m p t şi conşt i inţ ios . 

S'a deschis marea prăvălie de 

modă pentru bărbaţi şi copii 

C O T E A s i H A U 
LUGOJ (Palatul reformat). 

Avem onoare a a t rage 
a t en ţ i unea on. public asupra 
prăvăliei noas t re nouă şi c u 
to tu l modernă , înzes t ra tă cu 
marfa cea mai solidă şi fină 
din patr ie şi s t r ă ină ta te , şi 
astfel a ran ja tă , încâ t s u n t e m 
în p lăcu ta poziţie de a sa
tisface toa te cer inţele onor. 
public . In special s u n t e m în 
p lăcu ta poziţie a r ecomanda 
on. public speciali tăţi le de albituri p e n t r u bărba ţ i , şi de 
ghete p e n t r u bărba ţ i , dame şi copii. Rugându-ne de bine
voitorul sprijin sun t em 

Cu s t imă : 

Cintea şi Hau 

„ H U N G Á R I A " I 
bancă de asigurare soc. pe acţii. | | 

Capital societar: 6.000,000 cor. 
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Asigurări în contra focului, 
asigurări pe viaţă, în ca
zuri de accidente şi pe cau
ţiuni, asigurări în contra 

•••• •••• •••• •••• 

•••< 

grindinei, asigurarea vitelor 
cu preţuri foarte ieftine şi 
pe lângă condiţiimi mo-
: : derne şi favorabile : : 

!! A f a r a de c a r t e l !! 

Birou: Arad, strada Atzél Péter nr. 1. 
(In edificiul băncii „Aradi E M Takarékpénztár). 

Se caută agenţi pentru Árad şt provincie precum ş l 

pentru comitate le Arad, Cianad şl Hunedoara. 
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Cine n'are încă lozuri delà noi, să-şi comande imediat. 
Proxima tragere va fi 

Pr imaoară cearcă , apoi t e vei convinge, că Cele mai bune şi mai V a l o r o a s e lozuri s u n t cele delà 
BANCA HIPOTECARĂ UNGARĂ, cu cari poate par t ic ipa fiecine până la anul 1959 , adecă în 48 de ani, în 
fiecare an la 6 trager i . 

Mai mul t ca la 300 t rager i vor par t ic ipa proprietari i acestor lozuri, p â n ă la anul 1959 . 

CÂŞTIGURILE PRINCIPALE: 
Cor. 1.000.000'--, 500.000—, 300.000'— 100.000'—, 

75.000*— 30.000.—, 10 .000—, etc. 
— Pepdepea banilor e exchisä. 

Astfel de lozuri le v indem pe lângă 4 4 rate lunare à 6*— COr. Le vindem însă şi combina te cu u n loz 
delà „Prima Cassä de Păstrare Pestană din Patrie" care joacă p â n ă la ann l 1976 , adecă 64 de ani, în fiecare 
an la 3 t rager i pe lângă 48 ra t e l u n a r e à 1 0 . — cor. 

CÂŞTIGURILE PRINCIPALE ALE ACESTUI LOZ SUNT: 
Coroane 4 0 0 . 0 0 0 — , 200.000"—, 25.000"—, etc. 

Tot lozul trebuie să fie tpas necondiţionat. 

Deja dupa trimiterea primei rate poate participa fiecine la toate 
tragerile şi câştigurile eventuale sunt pe deplin ale lui. — 

Toate comenzile s u n t a se adresa c ă t r ă secţ ia de lozuri a ins t i tu tu lu i 

stredna Banca Ucastinny Spolok" B u d a p e s t a , 
VI. Váci-köru, 31 sz. 

Nr. telefonului 604. 

FRAŢII BURZA 
Nr. telefonului 604. 

Cea mai mare f i r m ă ro
mânească din U n g a r i a . 

A r e t e t , B o r o s B é n i - t é r N r . X . 
(Casa ppopríe). 

Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferar i i , a r m e şi tot felul de m a ş i n i a g r i c o l e 
aranjăm m o r i cu m o t o a r e , m a ş i n i de t r i e r a t cu aburi, maşini de trierat cu motor, şi tot 
felul de m o t o a r e cu benzin cu oleiu brut şi eu sugătoare cu gaz preţurile cele mai moderate şi 

pe lângă plătire în rate. 

V 

Cu garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, even
tual pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea contractului mergem la faţa 
locului pc spesele noastre. Mare asortiment de osii Steier şi originale Winter, 

„Catalog trimitem gratuit". 
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Nouă tipografie românească în Arad, strada Zrínyi Nr, la . 

Í Tipografia „Concordia" J 
atelier tipografic al ziarului „ROMÂNUL" şi al B > 

•U foii poporale a partidului, „POPORUL ROMAN" B " 
J j Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc în- B^ 
U trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, B^ 
ut" stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. : :. : : 
• y Provăzută cu aranjament tehnic modern, care ^B 
^ îi dă putinţa să execute lucrări a l e s e şi H * 
B B O O artistice în ale tipografiei, O O B

B 

Tipograf ia „Concordia" 

Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri 
b£J avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se 
B execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la 

S" Tipografia „Concordia" 

are afară de maşina mare, cu care se tipăresc B^ 
organele publicistice ale partidului nostru naţio- H

B 

nai, încă două maşini, noi, apte pentru executarea 
celor mai fine lucrări grafice :: : : 

5 

Bj^ Telefon pentru oraş şi interurban Nr, 750. ^ 1 

^* b b " " b " c / ? £ s 3 " b " V " V " " b " " b " 
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B a r t h l J á n o s 
l ă c ă t u ş a r t i s t i c ş i d e e d i f i c i i 

ARAD, Rákóczy utca numărul 9. 
(In casa proprie). 

Primeşte spre executare toate 
lucrările în branşa lui şi anume : 
lucrările din fer la edificii, con
strucţii de fer, îngrădiri şi de
coruri de fer, şi totfelul de re
paraturi. — Cu preliminar de 
spese servesc gratuit. Rog bine

voitorul sprijin. 

Cu stimă : BARTHL JANOS. 

D a c ă s t r o p e ş t i c u „ F O R H I N 4 t 

I - à i mai p u 
ţ i n ă b ă t a i e 

d e c a p , 

f - a l u c r u 
m a i p u ţ i n , 

a c h e l t u i a l ă 
m a i p u ţ i n ă ! 

deoarece >FORHIN«-ul este 
M I C T U R A D E B O R D Ó 
adesea îmbunătăţită. Se lipeşte 
uşor chiar şi de franzele umede. 
La or i -ce brumă poti s e 
stropeşt i , nelăsând ni un 

fel de sediment (drojr ). 
Multime de scrisori dt mul-

ţămită şi recunoştinţă. 
Pregătim invenţia drulul Aschen
brandt de Rézkénpor şl Bordolpor. 
Cere prospect gratuit şi franco 

deT lela fabrica 

(FORHIN" m £ VI., 

BRAUN N. ANTAL 
Arad, Boros Béni-tér 7. (Casa proprie) 

Recomandă depozitul său bogat asortat eu 

văpseli si material pentpu zidit 
în atenţia domnilor cari voiesc să zidească. Atrage atenţia mai 
departe asupra varului de prima calitate, cement, ţigla, ţevi 
de beton, praf de piatră, împletituri de trestie, table de ce
ment pentru pavaj. — Productele fabrice i sa le de g h i p s din 
Baia-de-Criş le ţine acuma în depozit desfăcându-le cu preţuri 
foarte ieftine. — Cere sprijinul on. public : 

Cu stimă : BRAUN N. ANTAL. 

Atenţiune ! 
Aducem la cunoştinţa on. 
proprietari şi economi, că 

Pe timpul trieratului 
suntem în plăcuta poziţiune de a expedia imediat 
2 garnituri cu aburi de trierat de 4 cai putere, 3 
garnituri de 6 cai putere şi 3 garnituri de 8 cai 
putere, precum şi mai multe garnituri cu benzin 
de trierat şi motoare cu preţurile cele mai ieftine 
şi pe lângă cele mai favorabile condiţiuni de plătire. 

FRAŢII BURZA 
Cu stimă 

mare magazin de maşinării economice şl ferárie, re
prezentanţii cerc. a fabricei de maşini „Nicholsolin", 

A R A D , p i a ţ a Boros B é n i nr. 1. 

P sB Bfl Bl BB Bfl IB IBMsl HB 8̂ • • • • • 

Telefon nr». X88. Post spapoassa m u g r . 29,349. 

societate pe acţii in 
S i b i i u — N a g y s z e b e n . Banca generală de asigurare 

este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de institutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 

PARTENIU COSMA, P I R , E X E C U T I Y A L „ A L B I N E I " şi P R E Z I D E N T U L „ S O L I D A R I T Ă Ţ I I " . 

R j M P i ) ( I P n P r i l I ă f ip S Q t n i i r s r V f a e e t o t d e a s i g u r ă r i > c a a s igurăr i contra focului şi a s igurăr i a supra [vieţii 
IfUdilud y uliul d ia UC d o i y U l d l u în toate combinaţiunile. Mai departe mijloceşte: a s igurăr i contra spargeri lor, contra 
acc idente lor ş i contra grindinei . 

Toate aceste asigurări „Banca generală de asigurare" le face In condiţiunile cele mal favorabile. 

Asigurările se pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii, 
rife şi informaţiuni se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi ou legături 

oricând în serviciul societăţii. 

Prospecte, tá
pot fi primite 

„Banca generală de asigurare" dă informaţiuni gratuite în orice afaceri de asigurare 
fără deosebire că aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 

Cei Interesaţi să se adreseze cu încredere la : 

Tfcnnr»9 ö ^ n A v a l ^ rlft o a i m i r a r o " D I R E C Ţ I U N E A : SIBIIU—NAGYSZEBEN (CASA „ALBINA"). 
„ D d l l O d g U l l U l c t l d U t ) d b l g U l c t l t ) AGENTURA PRINCIPALĂ P E N T R U COMITATUL ABAD, BÈ. 
KÉS, CSANÁD, BIHOR, TIMIŞ, TORONTÁL, CARAŞ-SEVERIN Arad stv. Lázáv Vilmos 2. Telefon nr. 850. 
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Farmacie 
bine aranjată în comună românească, 
cu staţiune balneară, cu circa 3500 
locuitori, e de vândut. Informaţiuni 
dă proprietarul IOSEF WAGNER, 
Sângeorgiul-român (Oláh Szt. György) 

De vândut. 
In comuna Uj-Ozora (com. Torontál) 
se află de vânzare din mână liberă 
o casă cu prăvălie, cu drept de tot 
felul de beuturi şi trafica. A se adresa 
lui IULIUS JURCA, comers. Ujozora. 

Un harmoniu. 
se află de vânzare foarte bun, tonuri 
curate şi puternice, bile de os veri
tabil, dulapul din lemn de stejar să
nătos, foarte potrivit pentru concerte, 
instruarea corurilor şi pentru acom
paniament. Doritorii să se adreseze 
cătră administraţia ziarului „Ro
mânul". 1—10 

învăţăcel 
află aplicare în legătoria de cărţi : Ius
tin Ardelean. Arad str. Weitzer nr. 13. 

Pentru orice soiu de întreprindere 
(comerţ, industrie, moşie) „Românul" 
recomandă o persoana pricepută, mun
citoare, de absolută încredere. Vor
beşte româna, maghiara şi germana, 
etatea 35 ani, 2 gimnaziale, 5 ani prac
tică la bancă. Adr. la ziar sub „Corect". 

De închiriat 
3 odăi cuină, odaie de scaldă şi toate 
cele de lipsă în zidirea „Românulm-,, 

Caut post űe maşinist. 
Un tânăr român, maşinist diplomat, 
caută loc de maşinit la vre-o moşie 
românească. P. T. Domnii cari au lipsă 
de un atare sunt rugaţi să comunice 
condiţiunile de plată, cât timp ar avea 
de treerat precum şi ce fel de maşină 
au, se poartă s ingură şi delà ce firmă 
e fabricaţia, câte H. P. are? Toate a-
ceste să se comunice la admnistraţia 
„Românului" unde se află adresa mea. 

Econoamă. 
Caută un preot delà sate văduv 

fără copii. Oferte să primesc numai 
delà preotese, soţii de învăţător, de 
notar, văduve şi fără de copii, sau delà 
învvăţătoare ; ovodişte necăsătorite. 

Să cere ca să ştie şi să-i placă 
a conduce economia de casă. Altă e-
cconomie nici nu port. Adresa la 
administraţia „Românul". 

Caut. 
o familie cinstită românească, care are 
un băiat la şcoli şi ar dori ca să în
veţe mai uşor limba ungurească dacă 
s'ar învoi ca în schimb să îmi susţină 
copilul meu în vrîstă de 12 ani, iar eu 
pe al lor pe timpul cât ţine cursul pe 
anul 1912/1913. Doritorii să se adreseze 
la administraţia ziarului. 3—8 

Un tânăr român 
absolvent al şcoalei de agricultură, 
caută loc la vre-un domeniu. Se pri
cepe la toate ramurile agricole pre
cum şi la fabricarea unturilor, caşu
rilor şi brânzeturi. Doritorii să se a-
dreseze la: Ştefan Calamlcl. Dombó
vár „Vajtermelő közp." (Tolnám). 

Hanel Róbert si Fiul 
BUDAPESTA, VII, Óvoda utca nr. 40. 

Atelier pentru aranjarea bsericilor. 

À A 

T T 

• A 

• Y 

Execută: Iconostase, icoane sfinte, fântâni pentru botez. 
Serii de icoane, aranjamente în orice stil pentru biserici, 
sfeşnice, candelabre, etc. Dantele artistice lucrate cu 
mâna. — Prospecte, desemnuri la dorinţă se trimit gratis. 

• T n w i i i ¥ f i i i i i ¥ r 

M A X I M I. VIT!• CIT 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 

ARAD, Strada Fábián László n-rul 5—6. Telefon nr. e o s . 

Atrag atenţiunea 
Onor. public asupra 
marelui meu maga
zin de maşini şi fa
bricate americane, 
ca cele mai bune şi 
renumite maşini de 
săcerat şi legat snopi 
Plano, fabricatul cel 
mai bun al lui Cormic 
din America, maşini 
de cosit nutreţ şi, 
Garnituri compl. de 
treerat cu aburi sau 
motor. Uleiuri de 
maşină şi motoară, 
curele, unsoare de maşină, saci, ponieve, măji, şi toate trebuincioasele maşinelor de treerat, precum şi 
pluguri, grape americane, maşini de sa mânat şi tăiat nutreţ şi, alte requisite economice. 

Se caută o maşină de 10 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare, 

- Câţiva învăţăcei din casă bună cu 2—3 clase gimnaziale angajez. •=-
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TIPARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA" ARAD. 


