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Clipele sfinte delà Alba-Iulia 
Duminecă în 15 Octomvrie 1922 

au fost încoronaţi în cetatea Alba-
iuliei străbune, Ferdinand I ca Rege, 
iar Măria Doamna ca Regină a 
României întregite. Azi, când cu 
privirea pierdută în gânduri ne a-
ducem aminte de ceea ce am văzut 
la Alba-lulia, de ceea ce s'a făcut 
acolo şi aparţine deja trecutului in
tangibil, un val de căldură sufle
tească ne năpădeşte, şi ne dă mul
ţumirea pe care cu greu o poţi 
materializa în cuvinte de proză, a 
drumeţului care, ajuns la o casă 
primitoare, se odihneşte lângă focul 
mântuitor al căminului, în .urma 
unui drum lung şi chinuitor prin 
crivăţ şi viscol. Ne simţim altfel 
decum eram înainte* de sfintele 
clipe. Atunci eram încă dedesubt, 
acum suntem deasupra, şi nimic nu 
ne mai poate lua înapoi ceea ce 
ne-a dat Alba-lulia în ziua aceea 
ploioasă. 

De-acum înainte dreptul nostru 
istoric asupra ţărilor române a că
pătat o nouă forţă, una dintre cele 
mai puternice. Iar nădejdile noa
stre în viitorul strălucit al unei ţări 
româneşti civilizatoare şi unitare, 
au primit o nouă garanţie de în
deplinire. Am trecut o culme. Alte 
orizonturi ni-se deschid, alte căi îşi 
şerpuesc înaintea noastră firul. Tre
cutul e dincolo; neamul robit şi cli
pele liberării lui şi ale satisfacţiei 
cuvenite, •— sunt toate ale trecutu
lui; de-acum înainte prezentul e. vii
torul de până eri, viaţa noastră e 
visul nesfârşitului sir de martiri. 
Suntem alţi oameni, într'o altă viaţă, 
cu alte datorii. 

•Cu* pietate se cuvine să prindem 
aci,, până sunt încă proaspete, cli
pele s f in te- în cari, pe sub balda
chinul dela Alba-lulia, poporul ro
mân a trecut într'o nouă epocă, 
a. părăsit cu strălucire un trecut 
scump şi aprig totodată. Va fi o 
pagină din Biblia Naţiunei, căreia, 
în clipe de încercare, va trebui să-i 
cerem îndemnul cuminte. 

întregul drum dela gară Ia ce
tate, şi tot oraşul era pavoazat încă 
din ajun cu uriaşe steaguri trico
lore, superb montate, purtând toate 
armele României noui. In piaţa 
foarte largă nu mai încăpeau au
tomobilele. Cu o zi mai nainte au 
început, să sosească trenurile spe
ciale, aducând lumea, mai ales ţă
rani, din toate părţile. Convoiîiri 

încoronarea dela Alba-Iutia. -
Regele^după ce s'a încoronat pe sine şi pe Regina, citeşte proclamaţia către 
popor în faţa preşedinţilor Corpurilor Legiuitoare, [sub baldachinul înălţat 

înaintea clopotniţei. 

nesfârşite împărţite după regiuni, au 
p l eca t ' d e dimineaţă în cetate şi au 
fost aşezate la locurile lor. Pe la ora 
10, în 'vreme ce de sus cernea o ploae 
măruntă, aducătoare de belşug, a 
sosit cortegiul în cetate, însoţit de 

urale nesfârşite.. Familia regală, în 
splendide trăsuri închise, coboară 
la treptele bjsericei şi întră în ca-̂  
tedrală, împreună cu invitaţii. După 
oficierea serviciului divin, căruia i-a 
dat răspunsul corul „Carmen" din 

Bucureşti, I. P. S. S. Mitropo
litul Primat citeşte rugăciunea, 
anume făcută de Dânsul pentru 
acest prilej, şi întreaga asistenţă 
în frunte cu familia regală iese 
din biserică şi trecând pe sub" 
cloponiţă, invitaţii şi principii iau 
loc la stânga baldachinului ri-; 
dicat în- afară de ziduri, la 2 metri 
depărtare de turn, iar M. M. L. L. 
se urcă pe estrada acoperită de 
baldachin, unde aşteptau preşe
dinţii corpurilor legiuitoare cu 
coroarieleaşezate pe perniţe mici. 
In glasul clopotelor şi al tunurilor 
si în uralele mu Uimii M. S. Re
gele ia cu mâinile sale coroana 
de oţel a Regelui Cafol, făcută, 
din oţelul tunurilor capturate .la 
1877—78 şi o aşează ţ p e capul 
său. îndată după aceia, — în • 
vreme — ce clopotele îşi cântau 
mai departe versul luminos iar 
tunurile răspundeau ca un ecou 
îndepărtat şi înfricoşat, — ini
mile mişcate ale tuturor fură iz
bite de o emoţie şi mai puter-

Covorul pe care au fost aşezate coroanele şi n i C ă ; si duioasă până l a . la-
odăjdiile regale cu ocaziunea încoronării din rf j 'Regina căzu în genunchi 
Alba-lulia. C.vorul a fost făcut de D-na Vad- .A . , . . „+ ci 
Aurelia Dr. Hosszu din Deva, şi a fost donat înaintea Regelui încoronat Ş1 

de dânsa bisericii de încoronare din Alba-lulia. primi din mâinile lui co r oana ae 
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aur, pe capul ei plecat cu supunere 
şi smerenie. Se sculă apoi, şi pere
chea regală se îmbrăţişa ş i ' ascul tă 
cuvintele reprezentanţilor poporului: 
preşedinţii Camerei şi al Senatului. 
Pe urmă Regele cu glas sever şi 
oţelit îşi citi Proclamaţia către po
por. Departe, unde eram noi, nu se 
auziră decât ultimele cuvinte spuse 
deosebit de răspicat: „...pentru sfânta 
unire!" Şi apoi, încet, în pas ser-
bătoresc, s'au întors în biserică sub 
baldachinul susţinut de 6 ofiţeri, iar 
de acolo au mers la palatul regal şi în 
sala festivă, unde a urmat banche
tul. După masă la ora 4, în faţa tri
bunelor şi după ce urmaţi de toţi 
generalii şi solii streini M. M. L,L. au 
trecut trupele în revistă, a urmat 
defilarea primită călări de Rege, 
Regină şi suită înaintea unui public 
de peste 50.000 de suflete. Un alt mo
ment neuitat a fost acela când Regina 
a defilat ea însăşi în fruntea regimen
tului ei de roşiori! Pe urmă, serbă-
toarea se sparse şi toţi oaspeţii au 
plecat la Bucureşti unde serbările 
au continuat, tot atât de strălucite, 
încă două zile. 

Şi atâta a fost... Unora li-se pare 
c ă ' a fost prea puţin (un redactor, 
pe care nu-1 calificăm, dela un ziar 
bucureştean de veşnică opoziţie, a 
avut nesimţirea să' scrie, vrând să 
defaime serbările încoronării: „..şi în 
vălmăşeală nespusă, se făcu înco
ronarea, fără ca să fi văzut ceva 
deosebit; şi atâta a fost totul, nimic 
mai mult"), — celor ce însă în acele 
clipe le-au lăcrămat ochii, li-s'a 
tăiat glasul văzând pe Regina 
îngenunchiată şi s'au Cutremurat 
când au văzut pe cei dintâi Suve
rani ai tuturor Românilor îmbrăţi-
şându-se, pe cap unul cu coroana 
tunurilor turceşti, altul cu aceia a 
aurului Moţilor cerşitori, — acelora 
aceste clipe Ie sunt unice si fiorul 
lor fără sfârşit. 700.000 de muce
nici au murit numai în aceşti ultimi 
6 ani pentru această '• singură zi. 
Noi, cei cari am fost acolo, să nu 
credem că încoronarea aceasta a 
fost făcută numai pentru noi, cele 
câteva zeci de mii cari am fost de 
fată, ci să stim că ea a fost în rân-

> 7 i 

dul întâi a întregului neam de eroi 
cari au muncit şi s'au dat pe ei 
înşişi neamului, fără a primi vre-o 
satisfacţie, fără a avea vre-o altă 
bucurie decât aceea pe care o dă 
jertfirea entuziastă de sine. A lor 
a fost sărbătoarea, şi numai în rândul 
din urmă şi a noastră, apuţinilor de azi, 
şi buni şi răi, şi vrednici şi nevrednici. 

/. /. M. 

După înfrângerea Grecilor 
— Incendiarea Smyrnei. — 

In numărul trecut al revistei noas
tre am făcut în liniamente generale 
istoricul conflictului greco-turc şi 
am schiţat ultimul efort al trupelor 
turceşti, care a provocat dezastrul 
Grecilor în Asia Mică. 

Astăzi vom da cititorilor noştrii, 
amănunte asupra ocupaţiunei ' d in 
partea trupelor învingătoare a ora
şului Smyrna şi-a exodului popu-
laţtunei creştine. 

Oraşul Smyrna, este unul dintre 
cele mai înfloritoare porturi ale 
Asiei Mici. El este împărţit în mai 
multe cartieruri. De-alungul che
iului, care se întinde pe marginea 
mării pe o lungime de patru chilo-
metri se află cartierul european, cu 
clădiri moderne, bazaruri bogate şi 
prăvălii încărcate cu toate bogăţiile 
Orientului. In dosul acestui cartier 
sunt înşirate cele orientale. La sud 
cartierul turcesc, şi tot mai spre 
nord cel evreesc, apoi armean, şi 
în urmă cartierul grecesc. Populaţia 
oraşului era înainte de răsboi 'de 
peste 200 de mii de locuitori. As
tăzi desigur s'a ridicat cu 50°/ 0- In 
urma retragerii atât de rapide a 
trupelor greceşti din interiorul Ana-

toliei, situaţia populaţiei creştine în 
oraşul Smyrna, în direcţia căruia se 
îndreptau trupele turceşti învingă
toare, devenia tot mai critică. 

In sfârşit în ziua de 9 Septem
brie, capul coloanelor turceşti îşi 
face apariţia pe cheiu. Oraşul era 
într'o desordine lamentabilă. Mar
torii oculari povestesc, că în ulti
mele zile ale regimului grec dom
nea o panică indescriptibilă. Func
ţionarii dezertau dela posturi, băn
cile erau asaltate de depositari, 
pentru a-şi retrage fondurile. Frica 
de represalii cuprinsese toată popu
laţia streină, care dedea năvală în 
port, pentru a-şi salva viaţa, îmbar-
cându-se pe vapoarele cari' staţionau 
acolo. 

Mai multe torpiloare şi distrugă
toare, în deosebi americane, supra-
veghiau rada portului. Pe cheiu o 
animaţie intensă şi felurită. Seara 
oraşul se scălda în lumina vie a 
protectoarelor de pe vapoare. In car
tierul turc răsunau împuşcături dese, 
explozii de granate şi strigăte de 
femei şi copii. Şalupele făceau în
continuu naveta între cheiu şi va
poare, "pentru a transporta pe ' refu-

Incendiul Smyrnei. 
Fuga populaţiei cu bărcile până la vapoarele care-o aşteptau la câteva mile de
părtare de port. Nenorociţii şi-au luat cu ei şi bagajul ce l-au mai putut scoate 

în fugă din flăcări. 
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giaţi. Fiecare vapor ţinea să ia mai 
întâi cetăţenii patr iei ' sale . O astfel 
de selecţiune era imposibilă. Lumea 
dedea năvală pentru a se salva, 
fără a ţinea cont de ordinele, cari 
răsunau în pustiu. Desperarea şi 
panica era atât de îngrozitoare, în-

' cât mulţi se aruncau de pe cheiu 
în mare, pentru a ajunge în înot la 
locul de salvare. 

Coloanele turceşti au fost primite 
cu salve de tunuri din partea unor 
vapoare de răsboi greceşti, cari tră
geau din dosul unei insule mici. 
Comandantul turc al primei coloane 
a avut doi cai omorîţi sub el de 
schije de obuz. Câteva momente în 
urmă a fost şi el rănit. Grecii, cari 
n'au putut să se refugieze au în
ceput a aclama pe turci, le aduceau 
apă, implorând parcă milă din par
tea învingătorilor. 

In seara de 9 a sosit în oraş Di
vizia a 5-a, iar a doua zi a întrat 
triumfal Mustafa Kemal, căruia i-s'a 
făcut o primire grandioasă. 

Autorităţile turceşti au luat ime
diat în mână poliţia, numind gu
vernator pe generalul Nuredin, care 
a şi luat măsuri imediate pentru 
stâ'rpirea anarchiei. Ordinea părea 
că se restabileşte, când deodată car
tierul armenesc devine teatrul unor 
încăerări de stradă între patrulele 
turceşti şi grupări isolate de ar
meni, cari ştiau, ce pot aştepta dela 
ocupaţia turcească. 

In ziua de 13 Septemvrie, către 
ceasurile două după amiazi ' o co
loană de fum se ridică deasupra 
cartierului armenesc. Incendiul, pă
rea, că nu se propagă şi într'un 
timp se credea că a fost localizat. 
Intr'aceea însă cheiul este inundat 
de o lume nebună, care voia să se 
îmbarce cu orice preţ. Un vas ame
rican, care se găsea aproape de 
ţărm în faţa Consulatului american 
a fost silit să se retragă la larg, 
pentrucă lumea înspăimântată a să
rit în apă, pentru a se urca pe 
bord. 

In acest timp alte două incendii 
isbucnesc în cartierul armean. Si
tuaţia devine serioasă pentrucă un 
vânt de sud împinge flăcările spre 
cartierul european. Nu se cunoaşte 
originea focului. Se crede totuşi — 
ne spune un martor ocular, care a 
"asistat de pe vaporul italian „Veni-
zia" la această tragică privelişte, 
că armenii, decişi mai bine să 
moară decât să sufere ocupaţia 
turcă şi-au incendiat casele şi s'au 
angajat în luptă cu duşmanii lor de 
moarte. 

La 9 seara cerul era o mare de 
schintei şi de flăcări. Cartierul eu
ropean era învelit într'o ceaţă deasă 
de fum, din care începuseră a is-
bucni limbi uriaşe de flăcări. La 
două ore dimineaţa incendiul înghi
ţise întreg oraşul. Teatrul oraşului 
s'a încins, ca o şiră de paie. In 

douăzeci de minute n'au mai rămas 
decât zidurile. Flăcările au prins în 
vârtejul Jor consulatul francez, care 
încă n'a resistat decât câteva mi
nute. 

Din dosul consulatului de pe co-
perişul şcoalei italiene, soldaţi ita
lieni dădeau prin semnale de~ foc 
informaţiuni asupra situaţiei vapo
rului amiral. Exploziile se succedeau. 
Depozite de benzină, de gaz, de al
cool aruncate în aer activau incen
diul şi propagau panica. 

La lumina focului uriaş, şalupele 
transportau într 'una refugiaţi de toate 
neamuriie spre vapoare. Cu .toate 
ordinele cari se dădeau, ca fiecare 
vas să primească mai întâi pe co
naţionalii săi, glasul umanităţii ce
rea salvarea tuturora. Comandanţii 
nu puteau rezista Ia implorările, 
cari li-se făceau în toate limbile. 
Inima lor se muia la rugăminţile 
femeilor, cari de jos din şalupă îşi 
întindeau cu braţele copii spre bord 
pentru a fi salvaţi cu un minut mai 
de grabă. In sfârşit când s'a lăsat 
scara, a fost o luptă pe moarte şi 
pe viaţă. Unii cuprind scara, alţii 
cad în' mare; strigătele şi vaetele 
se amestecă cu tunetul exploziilor 
din iadul oraşului. Era un spectacol 
înspăimântător. 

Ziua de 14 Septemvrie. La orele 
7 dimineaţa razele soarelui se căs-
niau să pătrundă printre horii deşi 
de fum, cari învăluiau întreagă r e 
giunea oraşului. Dezastrul s'a arătat 
atunci în toată. înfăţişarea lui îngri
jorătoare. Colo şi colo se mai pră-
buşiau încă ziduri, ridicând coloane 
înalte de fum scânteitor. Un "vapor 
turc încărcat cu mărfuri a fost aprins 

. de ghiulele şi plutea, ca uri deal de 
flăcări deasupra apei. Vasele din 

„port se fereau din calea lui, înain
tând spre largul mării cu o" mică 
parte dintre refugiaţi,, abia vreo 
zece mii de oameni, pe când marea 
majoritate a populaţiei creştine a 
rămas în seama destinului, pradă 
celor mai îngrozitoare torturi sufle
teşti şi fizice. 

"Astfel s'a distrus frumoasa Smyr-
nă, aceasta regină a Orientului, sau 
perla Mărei Egee, după cum o des-
mierdau călătorii ademeniţi de bo-. 
gătiile ei fermecătoare. 

Gh. St. 

Cetiţi şi răspândiţi^ 
Revista .Cosinzeana*. 

Aspect din ruinele Smyrnei: resturile spitalului francez. 

N 
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LLOYD GEORGE 
vedere francez. Cu Lloyd George la 
guvernul Angliei, nu se putea deci 
spera o restabilire a armoniei alia
ţilor. Şi cu cât trecea timpul, acea
stă situaţiune devenea tot mai pri
mejdioasă pentru pacea lumii. Des
tinderea trebuia deci să vină, mai 
ales că politica franceză era apro
bată şi de mulţi Englezi. 

Dar aceasta n'a fost singura lo
vitură care 1-a doborât. Neînţelege
rea fundamentală franco-engleză n'a 
întârziat a-şi avea repercusiunile. în 
politica externă. Dacă Polonia n'a 
primit acu-i un an decât jumătate 

După; o guvernare neobişnuit de 
îndelungată, şi după-ce, şi'-a făcut 
cunoscut numele întregei lumi, gra-
vându-şi-1 totodată adânc în bron
zul istoriei, — Lloyd George a ple
cat dela guvern împreună cu în
tregul său cabinet. Şi n'a plecat 
nici de bună voe, nici din pricina 
oboselii unei domnii atât de înde
lungate, ci a plecat, ca ori-şi-ce 
guvern, forţat de împrejurări. 

Reacţiunea împotriva sa a înce
put ma'i ales după victoria din 1918, 
din motive de politică externă: ne
înţelegerile cu Franţa, împreună cu 
repercusiunile acestor frecări anglo-
franceze în politica lumii. Şi vina 
acestor frecări o poartă î'n mare 
parte Lloyd George, care după-ce 
făcuse războiul în perfectă unitate 
de vederi cu Francezii, a părăsit 
brusc calea normală care trebuia 
urmată după victorie şi pe care 
Francezii au mers drept: executa
rea tratatelor de pace făcute şi is
călite împreună. Franţa era veşnic 
slăbită, glasul ei era totdeauna re
dus ca autoritate morală, ori de 
câte ori cerea Germaniei executa
rea obligaţiilor tratatului dela Ver-
sailles, mai ales în ce priveşte re-
paraţiunile şi dezarmarea. 'Dacă 
Germania nici azi n'a plătit decât 
avansuri derizorii, deşi poate să 
plătească, şi dacă deci victoria 
franceză şi aliată e azi aproape bat
jocorită de Germani, trebue s'o măr
turisim că vina o poartă politica 
engleză a lui Lloyd George, provo
catorul discordiei dintre aliaţi şi 

nimicitorul unităţii de acţiune, se- DAVID LLOYD GEORGE 
vere şi energice, care singură ar fi fostul ministru-preşedinte al Angliei, demisionat 
putut aduce (si va putea aduce în în săptămâna trecută, după 6 ani de guvernare. 
viitor) rezultatele economice ale fiul unui învăţător modest şi sărac din Wales, 
v i r tnr ip i Hin 1Q1S r a r p n a n ă a 7 i l a 2 7 a ™ era deputat, la 32 ani ministru de co-victonei cnn ty io , care pana azi m e r ţ ; m a i t â r z i u d e f i n a n ţ e ; i a r î n 1 0 1 6 l u ă 

n a adus decât rezultate morale şi conducerea guvernului de coaliţie, care a căzut 
militare în favorul învingătorilor, acum dela conducere. Are încă un frumos viitor, 

Era natural deci ca politica en- v a î n t r a c u t ? a t e f o r t e l e s a l . e . î n l u P t e I e po
litice ale opoziţiei. 

gleză a fostului prim-ministru al 
Engliterei să provoace pe lângă 
adânci nemulţumiri, şi o campanie 
de reacţiune, atât în Franţa cât şi 
în Anglia. Mai ales după ce, prin 
plecarea lui Briând, veni la guver
nul Franţei dl Raymond Poincard, 
cel mai francez dintre Francezi şi 
cel mai neîngăduitor faţă de Ger
mania, — Anglia lui Lloyd George 
a trebuit să înţeleagă că niciodată 
Franţa nu va accepta concesiunile 
propovăduite de politica engleză, 
întrucât îsuşi Preşedintele Millerand 
aprobă intransigenţa punctului de 

din Silezia superioară, vina e a 
discordiei aliaţilor în privinţa atitu-
dinei faţă de Germania. încălcarea 
tratatelor devenise aproape o re
gulă. In loc ca aliaţii să fie unitari 
în a impune Turciei limitele trata
tului, Franţa s'a alăturat Turcilor 
iar Anglia Grecilor, inteţind con
flictul şi contribuind la mărirea rău
lui care a dus la dezastrul din Asia-
Mică. O altă repercusiune a neîn
ţelegerilor acestora a fost atitudi
nea faţă de Rusia bolşevică, care a 
declarat că nu recunoaşte datoriile 

ce le avea mai ales în Franţa: An
glia era îngăduitoare, Franţa ' intran
sigentă faţă de Moscova. Ori unde 
se găsea o problemă politică mai 
dificilă, te puteai aştepta la deose
birea de vederi a foştilor învingă
tori. Apele se tulburau întruna, s i
tuaţia nu mai era de tolerat. Pe de 
altă parte se adauseră la toate a-
cestea şi chestiuni de politică pur 
engleză' care au slăbit puterea lui 
Lloyd George: Egiptul s'a pierdut, 
Irlanda aproape asemenea, Indiile 
clocoteau, coloniile din Africa se 
mişcau, — tot nonri negri pretu
tindeni. Acum căzu. Şi Lloyd 
George a plecat dela guvefn, învins, 
lăsând în urma sa mai multe spe
ranţe de înţelegere, de consolidare 

a 'păc i i şi de înseninare a întregei 
lumi. 

Sir Bonar Law, care împreună 
cu Lord Grey, marele prieten al 
Francezilor, reprezintă curentul an-
ti-lloydgeorgian, — va forma noul 
cabinet englez. Suntem fericiţi a 
vedea deja un prim rezultat al a-
cestei schimbări, venite tocmai a-
cum, în ajunul conferinţei orientale 
menite a readuce pacea în Răsărit: 
acordul anglo-francez în ce priveşte 
chestiunea greco-turcă e aproape 
făcut şi pacea în Orientare multe 
şanse de reuşită —pe de altă parte 
i'a Liga Naţiunilor desbătându-se 
chestiunea reparaţiunilor de război 
şi a refacerii Europei, punctul de 
vedere francez a eşit învingător şi 
a fost primit şi de reprezentanţii 
Angliei: „refacerea Europei nu se 
poate face decât respectându-se mai 
întâi angajamentele fşipbligaţiunile 
dintre State. De executarea acestor 
obligaţiuni depinde cooperarea eco
nomică şi solidară a^tuturor ţărilor 
pentru ridicarea împreună spre mai 
bine" (înţelege: Germania şi Rusia să 
plătească, iscălitorii tratatelor să le 
execute). O înaintare şi mai departe 
în bine o aşteptăm pe mai târziu, 
după alegerea noului parlament en
glez în urma disolvării celui trecut, 

şi după instalarea definitivă a gu
vernului Bonar Law. Convocarea 
noului parlament e fixată pe sfâr
şitul lui Noemvrie. 

Dacă până acum am vorbit mai 
ales despre partea regretabilă a po
liticei lui Lloyd George, arătând 
cauzele cari l-au doborât, nuJ rebue 
să credem că el n'a lăsat în Istorie 
altceva decât o operă de disarmo-
nie. Lloyd George, ministru în 1914 
la declararea războiului, deveni mai 
târziu primministru şi politica An
gliei din cursul războiului e una cu 
politica lui Lloyd George. Iar cine 
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ar putea condamna atitudinea An
gliei în războiul mondial? înfrân
gerea barbariei prusace care doria 
să întindă Germania „iiber alles" şi 
să robească Omenirea, triumful ci
vilizaţiei şi a drepturilor omului, 
apărarea libertăţii şi a egalităţii, şi 

salvarea cauzei umanităţii, — toate 
aceste glorioase efecte câştigate 
prin victoria aliată, se datoresc tot 
pe atâta lui Poincare, lui Wilson şi 
celorlalţi conducători aliaţi, ca şi 
lui Lloyd George, generalilor con
ducători şi tuturor soldaţilor aliaţi. 

Aceasta nu trebue s'o uităm. Ori-
cari ar fi greşelile fostului premier, 
acestea cel mult dacă-i vor întuneca 
puţin^aureola pe care o are şi şi-o 
va păstra în Istorie tot pe atâta cât şi 
dorobanţul român si ceilalţi cavaleri 
ai Cruciatei Umanităţii din 1914-1918. 

Ceva despre Finlanda 
In bibl io teca „Cunoşt inţe fo-

. losi toare" dl prof. I. Simio-
nescu publică o nouă broşură, 
de data aceasta asupra Fin
landei. Lucruri n e c u n o s c u t e 
pentru cei mai mulţi dintre ce
titorii noştri , ne facem o da
torie să reproducem partea de 
mai jos din această broşură, 
a t răgând to toda tă atenţia ce
titorilor noştri asupra acestei 
ieftine biblioteci, pe care o 
editează „Cartea- Românească" 
din Bucureşti . 

Finlandezul e mai mult înalt, de
cât scund, cu părul bălan, cu ochii 
albaştri şi cu trăsături grosolane. 
Limba lui este înrudită de departe 
cu a ungurilor, amândouă popoa
rele trăgându-se din acelaş neam 
asiatic. 

Finlandezul, spre deosebire de 
ungur însă, este răbdător, stăruitor, 
dar închis la fire, încet ja-Hmişcări, 
neîncrezător şi iute la mânie! La 
beţie repede 'scoate cuţitul nelipsit 
dela brâu. 

In schimb are un bun obiceiu. 
E de o curăţenie neîntrecută. Băile 
cu aburi sunt nelipsite, nu numai în 
oraşe ori sate, ci chiar dela casa 
singuratecă din pădure. 

De orice se poate lipsi finlan
dezul, dar de baie nu. Sistemul e 
simplu, folosit mai de demult şi la 
noi. Un cuptor cu cărămizi încăl
zite bine, peste care se toarnă câ
teva cofe de apă caldă. Aburii „de 
piatra", fierbinţi, umplu spaţiul res
trâns, în care sunt puse bănci, ca 
nişte scări, de jur împrejur. După 

baie se face duş rece. Atât sunt 
de deprinşi oamenii cu acest fel de 
îmbăiere, încât în loc de duş, de multe 
ori se rostogolesc în omăt fie gerul 
cât de mare. A intrat baia în obiş
nuinţa poporului într'atâta încât nu
mai moartea_ îi pune capăt. 

„Baia e un loc sfânt : în ea fin
landezul se naşte, în ea se lecueste 
de boală. De aceia vorbele uşoare 
sunt socotite ca o nelegiuire". 

Fiind de mici deprinşi cu baia, 
nu se ruşinează să între în baie 
bărbaţi la un loc cu femei. Nu se 
aude nici- odată o> vorbă jignitoare, 
vreun cuvânt cu înţeles necuviincios. 

Baia ţine loc de medic şi de 
spital. La cel mai slab semn de 
boală, leacul se caută în baie. Nu
mai dupăce baia nu lecueşte, se 
chiamă doctorul, deşi cu oarecare 
neîncredere. 

„Dacă baia nu scapă pe om de 
boală, moartea e aproape". Cură
ţenia trupului i-a făcut să ţină cu
răţenie şi în casă. Curaţi la trup, 
având un aer sănătos, îmbălsămat 
de mirosul de râşină, în care, ca şi 
ţăranii noştri , ' t răesc cea mai mare 
parte din vreme, epidemiile, aşa de 
dese în Rusia vecină, nu găsesc 
cuib prielnic în Finlanda. 

* * 
Pe lângă obiceiul băilor, natura 

îi împinge şi la exerciţii gimnastice 
înafară de munca câmpului. Dupăce 
omătul acopere dealuri şi ape, co-
municaţiunea se face între sat şi 
sat, între casă şi casă, cu Sky, tălpi 
late de lemn de mesteacăn, uşoare, 
care te fac să sbori, alunecând pe 
luciul omătului, fără să apuci numai 
decât drumul ori Cărarea bătută. Şi 
toate celelalte „sporturi" de iarnă, 
căutate anume în Alpi, în Finlanda 
ca şi în Norvegia sunt aproape 
obişnuite. Nu le fac numai „ceice 
nu au altceva de făcut", ci săteni 
ca şi târgoveţi, copii ca şi oameni 
în vârstă. Prin aceasta noţiunea de 
„sport", ales, se schimbă' în tre
buinţă. 

Cum e iarna skiul şi patinajul, 

vara este înotatul şi vâslitul. Aproape 
nu e locuitor care să nu ştie înnota 
ori conduce o barcă, fiindcă locu-
eşte la ţărmurul mărei sau în preajma 
lacurilor. 

* 
* * La toate aceste condiţiuni mai 

mult naturale se adaugă şi întinsa 
cultură, care dă conştiinţă popo
rului, nu numai despre valoarea in
dividului, dar îi îmbogăţeşte şi mij
loacele de luptă, mai grele decât 
ori unde. 

In această privinţă poporul fin
landez e unul din acele fericite, în 
care cartea a pătruns până în cel 
de pe urmă bordeiu de l emn ; şi 
cu toate acestea în Finlanda nu 
exista obligativitatea învăţământului. 
"Cet i tu l fu socotit ca o' trebuinţă, 
atunci când protestantismul a cu
prins ţara. La început Biblia a servit 
drept 'carte de cetire, iar preoţii 
drept învăţători. Aşa de repede şi 
de departe, chiar deodată, s'a ajuns, 
încât la sfârşitul veacului al 17-lea 
nu era împărtăşit, cel care nu ştia 
catechismul, iar cel care nu se îm-
părtâşa nu putea să se logodească. 
La sfârşitul veacului al 18-lea, ne
ştiutorii de carte erau astfel o ra
ritate. In acest chip biserica a ajutat 
în chip hotărât la luminarea popo
rului, chiar dacă cultura era res
trânsă la domeniul religios. Şcolile 
populare laice nu se înfiinţează decât 
pe la mijlocul veacului 'al 19-lea. 
Cea dintâi scoală normală fu înfiin
ţată la 1863, iar k t 1866 întră în 
aplicare legea instrucţiunii laice. 
De atunci cultura a luat o desvol-
tare mare. De îndată ce sunt 30 de 
copii buni de şcoală, comuna, în 
seama căreia cade cea mai mare 
parte din întreţinerea învăţământului, 
e datoare să facă o şcoala. Pe lângă 
învăţătorii stabili, sunt alţii ambu
lanţa ţinuţi să meargă d in ' cătun în 
că tun , 'dând lecţii de câteva săp
tămâni acolo unde nu sunt şcoli. 
Pentru răspândirea culturii în sate, 
complectând învăţământul din şco
lile primare, iniţiativa particulară a 
jucat un rol covârşitor, în ultimele 
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timpuri. „Societatea instrucţiunii po
pulare" înfiinţată în 1873 ş'a luat 
drept ţintă înfiinţarea de biblioteci 
populare la sate şi împrăştierea de 
broşuri ieftine corespunzătoare ne 
voilor poporului. „Corporaţiunea stu
denţilor", a împlinit lipsurile. Prin 
conferinti, baluri si liste de sub-
scnpţie ei au adunat mijloacele tre
buitoare pentru întemeierea de şcoli 
şi biblioteci. In timpul vacanţei', cu 
sacul de drum în spinare, cu toiagul 
apostolului în mână, studenţii co
lindau satele, nu pentru a propaga 
zarva politică, ci pentru a îndruma 
către crearea de case de cetire, 
teatru popular şi corturi. înflăcă
rarea tinereţei a lăsat urme adânci 
la sate. Interesul pentru cultură se 
deşteaptă la sătenii însăşi. Flăcăii 
dela ţară luară locul studenţilor. 
„Asociafiunea tinerilor săteni" se 
organizează repede în toate colţu
rile ţării, federalizându-se, pentru a 
aduna la un loc mijloace mai îm
belşugate de acţiune. Azi casele de 
cetire, bibliotecile şi teatrele popu
lare sunt conduse de aceşti flăcăi 
dornici de căpătarea cunoştinţelor, 
folositoare în viaţă. Conferinţele ţi
nute de studenţi sunt acum ţinute 
de aceşti modeşti propagatori ai 
luminii printre tovarăşii lor de traiu. 
Din ucenici au devenit maiştri. De 
băgat în seamă este că asociaţiu-
nile tinerilor, exclud politica ' de 
partid din discuţiunile lor. încer
carea unor partide de a se servi de 
propagandă înfiinţând asociaţiuni 
după modelul celor culturale, nu 
a prins. 

Din ce în ce cultura întinzându-se, 
tinde şi spre o mai mare adâncime. 
Scrisul şi cetitul nu ajung. Univer
sităţile populare daneze, după mo
delul celor înfiinţate de Grundtvig, 
repede au prins temei şi în Fin
landa. In 1910 erau 27, pe lângă 
cele 14 create în centrele suedeze. 
Lucrătorii din oraşe imitară satele. 
In centrele mari industriale s'au 
înfiinţat „Institute muncitoreşti", a-
proape cu acelaş program, bine în
ţeles adaptat nevoilor imediate ale 
muncitorilor târgoveţi. Conferenţiari 
ambulanţi, peste 300, au sarcina de 
a ţinea conferind de popularizare 
ştiinţifică în acele centre, unde uni
versităţile populare nu se pot încă 
înfiinţa. 

Toată această ţăsătură deasă de 
mijloace culturale, a dat roade pe 
deplin. Numărul analfabeţilor «nu 
era în 1910, mai mare de 20,000 în 
toată ţara, ceeace la populaţiunea de 
peste '3 milioane nu vine nici unul 

Instantaneu de~A/ Chiffa. 
P. S. Sa Episcopul Nicolae Ivan 

alîClujului înălţând rugăciuni în cimitirul din Baia de Arieş pentru odihna 
eroilor răposaţi pe meleaguri streine şi pe pământul ţării noastre. In jurul 

P. S. Sale preoţii din jur, popor şi intelectuali. 

la sută (la noi aproape 60%)- Dorul 
de cetit a pătruns la toţi. 

Apăreau în 1919, 340 de jurnale 
şi reviste, din care 8 ziare scoase 
zilnic în 20—65.000 foi ; unele re
viste agricole au tiraj chiar de 
95.000 exemplare, iar revistele ilus
trate săptămânale de câte 50.000 ex. 
Cât de departe suntem noi de aceşti 
locuitori ai ţinuturilor reci, în atin
gere cu cercul polar. 

Cum vine puhoi de ape spre vale, 
atunci când izvoarele dau din belşug 
sus la munte, tot aşa înmulţirea 
şcolilor la sate, chemarea mulţimii 
către binefacerea luminei, îndreaptă 
mereu în mai mare număr ti

neretul sănătos şi către studiile 
superioare. 

Sunt 2 universităţi, a treia fiind 
pe cale de înfiinţare ; există o şcoală 
tehnică superioară, o şcoală ' supe
rioară de comerţ şi una de navi-
gaţiune. In fiecare'oraş funcţionează 
cel puţin câte un liceu de băeţi şi 
unul de fete. O caracteristică a ins-
trucţiunei finlandeze este faptul că 
sunt multe şcoli medii mixte, ceiace 
a adus mare economie în buget. 

In întregime socotită, cultura mul-
ţimei în Finlanda este cu mult su
perioară chiar ţărilor din apus, cu 
tradiţie culturală de lungă durată. 
„Totul a contribuit să deie culturei 
un caracter democratic bine hotărât". 

Poate omul trăi fără nutritiune? 
Iată o teză nouă, care pare 

că a revoluţionat toată ştiinţa 
organismului omenesc. Agonia 
îndelungată a primarului din 
Cork, Mac Swiney, care a postit 
precum se ştie 71 de zile, a 
stârnit curiositatea lumii savante 
în domeniul abstinenţei alimen
tare. Mulţi medici au căutat să 
rezolve singuri problemele nouă 
ale postului, supunându-se sin
guri chinuitoarei greve a foamei. 

Intre-aceştia, cea mai intere
santă experienţă a făcut-o Dna 
Dr. Lipinska, o poloneză de 

origine, renumită prin vastele 
sale cunoştinţe medicale, prin 
operele şi conferinţele sale, apre
ciate de toată lumea savantă a 
Apusului. Multe din lucrările 
sale au fost permiate de Aca
demia de Medecină din Paris. 

Doctorul Henry Bouquet, unul 
dintre admiratorii acestei femei 
savante, a făcut de curând o co
municare asupra experienţei 
Dnei Lipinska în [domeniul ab
stinenţei—alimentare. 

Dna Lipinska — spune dân
su l— este antrenată la postit. 
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Ea a făcut experienţă proprie, 
pentrucă voia să cunoască efec
tul terapeuticei (cura cu apă) 
pe care o ordona- de multe ori 
clientelor sale, în credinţa, că 
este cea mai bună cură pentru 
toate boalele, unde sunt în cauză 
fenomenele nutriţiunei. In câ
teva rânduri s'a supus de bună 
voie posţitului, odată la Kos-
sowo, altădată la Hastings, în 
urmă la Brighton, fiind convinsă, 
că ea însăşi — are nevoie de un 
tratament terapeutic. Din anu
mite motive însă a fost nevoită 
să întrerupă abstinenţa.] 

In timpul din urmăJDna Li-
pinski s'a hotărât să facă o'.ex-
periinţă complectă. De aceea s'a 
şi instalat în acest scop în sa
natoriul din Cheslam în apro
pierea Londrei, fiind decisă să 
se supună unei abstinenţe şi de 
mâncare şi de beutură. 

Timp de treizeci de zile ex-
perimentatoarea n'a mâncat şi 
n'a băut nimic. In schimb însă 
a ţinut să elimineze din stomac 
prin duşuri intestine toate toxi
nele, a căror funcţiune n'o pu
tea opri, precum şi să-şi men
ţină îndată funcţionarea porilor 
prin băi zilnice. La început fă
cea mişcări foarte reduse şi caută 
prin massajuri zilnice să-şi acce
lereze circulaţia sângelui şi să 
înlăture durerile abdominale, 
cauzate de foame. 

Niciodată în acest timp ex-
perimentatoarea n'a simţit vre-o 
sensaţie penibilă. Foamea şi se
tea au cruţat-o cu pretenţiile 
lor chinuitoare, în urma voinţei, 
ce şi-a impus-o şi în urma în
depărtării din stabiliment a tu
turor bucătăriilor. A observat 
însă o micşorare lentă a facul
tăţilor sale mintale, în deosebi 
pierderea înceată a memoriei. 
Trăia aşa, cum trăieşte o plantă. 

După o abstinenţă totală de 
o lună a continuat încă două
sprezece zile o abstinenţă par
ţială, adecă bea câte puţină apă. 
Beutura, a început să-i întă
rească forţele. Dna Lipinska a 

început a face preumblări câte 
două trei ceasuri la zi, a înce-
putjsă lucreze câte ceva, pentru 
că atât facultăţile mentale, cât 
şi simţirea începuse a-i reveni. 

Mormântul lui Ernest Shackleton, _ J 
exploratorul polului de sud, mort acu-s 
câteva luni în timpul ultimei sale expedi-
ţiuni. Echipajul vaporului i-a făcut mormân
tul acolo, între gheţari, pe un mal solitar 
şi liniştit. (într'un număr trecut al revistei 
noastre, cu ocazia morţii lui, l-am prezen
tat publicului într'un articol cu fotografii). 

Capricii americane: 
Miss Helen Gill işi hrăneşte cu banane o 
uriaşă broască ţestoasă a sa, şezând prie

teneşte pe encrma-i carapace. 

Ii se părea, că lumea din jur 
vorbeşte prea tare, deasemenea 
gustul băuturilor era câte odată 
prea dulce, altădată prea-acru. 
A 34-a zi de experienţă a fă
cut o preumblare de 7 km. pe jos. 

In sfârşit după 42 zile de 
experienţă a început alimenta
rea, bineînţeles cu multă pru
denţă. In tot decursul abstinenţei 
dânsa s'a simţit destul de să
nătoasă. A scăzut ce e drept 
cu 13kgr. în mare parte în pe
rioada când n'a băut. 

Resultatul ştiinţific la care 
a ajuns Dna Dr. Lipinska este, 
că postul e perfect tolerabil, şi 
poate fi suportat cu uşurinţă, 
mai ales când nu este înlătu
rată şi băutura, cu condiţia, ca 
abstinentul să fie în deaproape 
supraveghiat. O condiţie esen
ţială este să se elimineze din 
stomac şi din intestine prin pur-
gaţiune, sau în alt mod toate 
materiile toxice, cari se nasc 
prin secreţiune şi se acumulează 
în organism. 

% De aci concluzia, că omul 
poate trăi multă vreme fără să 
mănânce. Dacă primarul din 
Cork a murit, aceasta se daţo-
reşte diferitelor feluri de nutri-
ţiuni, lapte, ouă, etc. adminis
trate pe căi neobicinuite. Toxi
nele provenite din aceste ali
mente, precum şi otrăvurile fur-
nisate de medicamentele injec
tate i-au grăbit slăbirea rezis
tenţei. 

iată deci rezolvate în parte 
problemele atât de tainice ale 
abstinenţei alimentare. Poate că 
experienţele în această direcţie 
nu se vor opri aci şi că alţi 
savanţi vor avea curiositatea să 
tranşeze definitiv chestiunea, mai 
ales în vremurile acestea de 
extraordinară scumpete. Şi când 
toată lumea se va simţi bine, 
înghiţând la răbdări prăjite, eu 
voi fi singurul muritor fericit, 
rămas fără concurenţi în piaţă, 
ale cărei preţuri în lipsă de con
sumatori se vor maximaliza la 
minimul cel mai redus.] 

Gh. St. 
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Haidăii 

Luna scăpătâse cam demult în 
dosul dealurilor împădurite din de
părtare. In faţa stânei, focul aţâţat 
de ciobani înaintea plecărei lor ,,'în 
porneală", zugrăvea o roată de po
leială pe bătătura oilor, făcând să 
pară mai negru întunericul ce stă
pânea cuprinsul. Stelele îşi tremu
rau lumina lor în înălţimile al
bastre. • 

— Mândră vreme are să fie şi 
azi, şopti printre dinţi moşu Ili'e 
privind spre cânele întins lângă el 
cu botul lipit de labe. Ce zici tu 
măi Tărcuş? Numai noi doi am ră
mas aici, măi moşnege, că ticăitul 
cela de v Vasile nu' se mai întoarce 
de la curte. Moşu Ilie, bojbăi în 
chimirul lat de piele, scoase beşica 
în care ţinea „tiutiunul" îşi umple 
„luleaua şi prinzând cu ' degetele 
un cărbune potrivit îl legănă scurt 
şi repede în palmă până ce-1 arnncă 
în lulea. Tărcuş ridica repede ca
pul, ascultă o clipă şi prinse a mâ-
răi încet măturând cu coada pă 
mântul. . 

— A, h a ! ne vin mosajiri moş
nege? întrebă mos Ilie privind 
ţintă.. 
» 

Deodată în roata de lumină se 
ivi capul unui cal cu coamă lungă 
şi un dupăit cutremură bătătura, 
când noul sosit sări de pe cal. 

•— Ai venit măi Vasile? 
— Venit, răspunde scurt şi su

părat Vasile. 
— Da ce ai stat atâta, prăpă-

ditule ? 
— Ia, scumpetea asta de boer, 

stăpânul d-tale, m'a dus până la 
curte, să-1 păzesc de... strigoi, mor
măi Vasile mânios. 

Descinse un curmei care-1 avea 
peste brâu, se cinchi înaintea ca
lului şi—1 împiedică; apoi luându-i 
din cap căpăstrul îl lovi uşor cu 
palma peste gâ t : 

— Du-te murgule, du-te şi tu Ia 
păscut, că destul ai r ă b d a t ' d e su
fletul dracului, încă n'am văzut li-
ghioae mai fricoasă decât boerul 
is taLfEpure,*[nu a i t a j zise Vasile 

aşezându-se în faţa focului, lângă 
moşu Ilie. 

Moşneagul hohoti încet şi pâcăi 
repede de câteva ori din luleaua 
care vroia să se stingă, Vasile scoase 
o bucată de gazetă şi „pasca" de 
tutun. Cu degetele-i noduroase po
trivi din gazetă o bucăţică de hârtie 
şi-o prinse uşor între buze ; apoi, 
cu două degete scoase tutun din 
pachetul rupt Ia un colţ şi răsuci o 
ţigară în hârtia ce ş i -o ' potrivise 
mai înainte. 

— Să mai crezi că „surcica nu 
sare departe de trunchi" rosti blând 
moşneagul. Bietul Conu Iordache, 
Dumnezeu să-1 erte, spăimântase o 
lume cu voinicia şi curajul lui, şi 
fecioru său îi mai fricos ca o muere. 
O fi sămânând în partea mâni-sa ! 

— Ia lasă moşule, că toţi gogo-
liţii iştia, crescuţi în mătăsuri, îs 
nişte bicisnici! 

—• Nu mai clămpăi măi Vasile, 
că tu nu l-ai cunoscut pe bătrân. 
Nici nu erai pe meleagurile estea. 
Tu chiteşti că boerii cei vechi erau 
aşa cum îi conu Jenică? E, hei, 
să-1 fi văzut tu pe conu Iordache ! 
Se vede că fecioru-său şi-o iro-
sât voinicia prin străinătăţi'. Acum. 
nu că mă laud, da ştie toată lumea 
că eu n'am fost u n ' p r ă p ă d i t ; că, 
în vremea mea nu-mi sta. om îm
potrivă, da, vezi tu, cât eram de 
voinic, într'o noapte cât pe ce să 
dau cinstea pe ruşine, de nu era 
conu Iordace mai curajos ca mine. 

— Nu mai spune moşule, zise 
Vasile privind cu îndoială la statura 
uriaşă a bătrânului. Ţi-a fost frică 
dumita le! 

— Frică, d a ! D'apoi că nici nu 
era chip să nu-ţi fie frică, zise moş
neagul ridicându-se într'un cot. Scu
tură luleaua de pliscul opincei şi-o 
vâra în chimir, Conu Iordache, urmă 
el, se chiamă că era mult mai în 
etate ca mine. Eu, în iarna când am 
pătimit întâmplarea ce vrau să-ţi 
povestesc, aveam 23 de ani, că 
chiar la Crăciun mă însurasem, şi 
conu Iordache, he, he, apropia la 
40. Da tot vânjos, dârz şi avan la 
mânie. Mă rog, ce-i venise lui în 
iarna ceia, să mergem în partea 
câmpului să"cumpere vre-o 800 de 

oi.. Şl era o iarnă grea, măi Vasile, 
că spăimântase lumea cu troenile şi 
gerurile ei. Pornim noi aşa pe la 
Bobotează şi-o luăm la vale pe Şi
ret. După vre-o trei zile de drum 
ajungem la Roman. Poposim o zi, 
că se vlăguiseră caii, măcar că erau 
ca nişte zmei şi pe urmă o luăm 
către Prut. Am hoinărit noi atuncea 
vre-o trei săptămâni. Şi pe mine, 
însurăţel proaspăt, mă 'usca nu alta, 
dorul după Măriuca. Un zimbet lu
minos, trecu peste faţa bătrânului, 
îşi netezi pletele unsuroase şi se 
ridică în capul oaselor. Acum, în
tr'o noapte măi Vasile, că am uitat 
să-ţi spun : boerul avea o patimă 
să călătorească mai mult noap tea ; 
într'o noapte rătăcim drumul. Da 
era un ger de turba haita, şi-o lună 
ca ziua. Troeniie sclipeau în de
părtare par'că erau sămânate cu 
petre scumpe şi hăt încolo, pe dea
luri, băteau în albăstriu. Caii obo
siţi scoteau nori de aburi, pufneau 
greu pe nări şi strănutau cu pu
tere. Trebue să fi umblat mult, că 
după socoteala mea se apropia de 
cântatul cocoşilor de ziuă, da să 
zărim sat ori să întâlnim vre-un 
om, nimic, pace bună. Când deo
dată, zărim în depărtare nişte sănii 
cu boi care veneau pe un drum 
din d reap ta ! 

— îndeamnă caii Ilie, face boe
rul, să întrebăm pe creştinii de 
colo, de drumul nostru. 

— Oameni buni, întreb eu, în-
cotro-i drumul spre Şerbeşti. 

— Apoi ţineţi drumul drept na-
inte, că în scurt ajungeţi, mârâe un 
hojmalău privind duşmănos spre noi. 

— Da nu sunteţi din părţile estea, 
face unul. 

— Nu, răspunde scurt boerul lucrul. 
— Apoi aşa, a ş a ; drept înainte 

şi cădeţi în sat. 
Pornim peste troene nepurtate. 

Ne mirăm noi că nu-i drumul rupt 
către sat, dar n'aveam ce face. Nu 
mergem mult şi "de-odată caii se 
opresc sforăind' amarnic şi prind să 
deie înapoi. Ce e r a ? Golanii ne 
îndreptase pe-un drum părăsit şi 
dacă mai făceam doi paşi ne pră
pădeam, că ajunsesem ' pe malul 
Prutului care în locul cela era nalt 
de te apuca ameţeala. 
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— Vai de mine cucoane, era să 
ne prăbuşim în Prut, zic eu spăi -
mântat. 

— în toarce! porunceşte boerul 
cătrănit rău. Când întorc ' ce să vezi 
măi frate? Golanii opriseră săniile 
în drum şi veneau spre noi, cu fur
cile în m â n ă ; ba unul din cap avea 
pe umăr drucul de legat paele. Un 
fior mi-se strecură de-alungul spinării. 

— Ce ne facem cucoane, că aiştia 
n'au gânduri curate, 

— Mână înainte, spune scurt 
boerul. 

— D'apoi bine cucoane, ei sunt 
10 şi noi numai d o i ! Are să ne 
ucidă hoţ i i ! 

— Taci şi mână, spune boerul şi 
se ridică în picioareJLuăînsăde lângă 
el puşca, o cercetă şi trase cu-
coaşel'e. Când ajunserăm departe de 
ei ca la o bătae de puşcă, mă opri, 
se dete jos din sanie şi trecu îna
intea cailor. 

— Staţi pe loc, răcni el luând 
puşca la ochi. Golanii se opresc. 
Da unul din cap, cel cu drucul, 
rânjeşte la ceialalţi. 

— 'Ce vă temeţi opări ţ i lor? Hai 
înainte ! 

Să nu vă clintiţi de acolo că 
trag, zice boierul hotărât. Ce vreţi voi? 

— D'apoi nu pricepi dumneata 
jupâne, cam ce ne-ar trebui n o u ă ? 
Zice unul. 

Conu Iordache nu purta căciulă 
ci o şapcă de postav. Şi cum era 
cu gulerul şubei r id ica t ' în sus, „fa
voriţii" se grămădiseră la un loc 
de par'că avea barbă, aşa că go
lanii socoteau că-i jidan.' 

—.Vrea să zică vouă vă trebue 
b a n i ? Face boerul. 

•— Apoi da, ne-ar cam trebui, 
zice cel cu drucul. 

— Iacă cum sta socoteala, zice 
boeru l ; eu am la mine 25 de mii 
de lei. Vă a junge? 

— Lasă că i-om împărţi noi. 
Când am auzit că le 'spune şi 

câţi bani are, am socotit că şi-o 
sărit din minţi. Şi drept să spun, 
o frică cumplită 'm'a cuprins. Go
lanii se frământau şi voiau să se 
apropie. 

•— Nu, mai staţi o ţâră, zice 
boerul, să vă spun ' cum ' stă afa
cerea. Mai întâi aţi greşit socoteala, 
că eu nu-s jidan, ci creştin ca şi 
voi. Adecă nu, că voi după fapte 
nu sunteţi creştini. Al doilea să 
ştiţi că banii iş'tea n'aveţi să-i luaţi 
aşa fără trudă şi de-a gata, că nu 
vi-i dau de bună voe. Iacă, aici am 
puşca încărcată cu haliciuri pentru 
lup şi dincoace am un revolver cu 
şase focuri, peste tot fac o p t Să 

Jar când sose§ie ceasul 
Ca să nu uit vre-una în ceasul judecăţii, 
Cât mai împovărată de ele să-mi apari, 
Greşală cu greşală eu le'nsemnez pe toate 
Şi simt o neînţeleasă, nebună voluptate 
Cu cât greşeli mai multe îţi aflu şi mai mari. 

în fiece mişcare descopăr una nouă, 
Cu fiecare vorbă simt suma lor crescând 
Şfn mine nerăbdarea se sbuciumă şi ţipă 
Şă vină cât mai iute hotărîtoarea clipă, • , 
în faţa ta pe-toate să ţi-le strig pe rând. 

Le-adun cu voluptate, iar când soseşte ceasul 
Greşelile să-ţi judec şi glas să împrumut 
Asprimei ce în pieptu-mi gemea nerăbdătoare, 
Eu ţi-le iert pe toate ca'n clipa următoare 
S'o iau dela 'nceput... 

ştiţi bine că n'am obiceiu să trag 
în vânt. Voi sunteţi zece, eu cu opt 
focuri am să ucid 8 ; căruia i-a fi 
scris să moară, pace bună; se chiamă 
că tot rămân doi care mi-ţi ucide-
şi-ţi lua banii. Şi acu, după soco
teala asta, poftim mai aproape. 

— Mă, nu-i jidan, zice unul din
tre golani. _ 

— Nu, bătu-l 'ar sfântul. 
— Haideţi mai repede, că n'am 

când aştepta face boerul, luând 
puşca la ochi. 

— Apoi cucoane, sărutăm manile, 
ertaţi şi din greşală, zice unul. 

Boerul dădu drumul la sudalma 
cumplită şi porni spre ei. 

— Să staţi cu toţii aşa grămadă 
şi să vă feriţi din drum la 60 de 
paşi, că îl culc la pământ pe cel 
care_nu mă ascultă. Şi boerul porni 
înainte cu şuba măturând omătul 
şi cu puşca în mână. Golanii se 
feriră din drum şi cu căciulele în. 
mână statură cuminţi până ce-am 
trecut. Da pe mine mă prinsese un 
tremur de-mi clănţăneau dinţii în 
gură. 

— Ce-i măi Ilie zice boerul, te-o 
cuprins groaza morţei ? Păi aiştea-s 
hoţii m ă i ? Nişte nevolnici. 

— Aşi fi vrut să-1 văd pe conu 
Jenicăîtî locul bătrânului, ziceVasile. 

Moşu Ilie hohoti, pâcăind din 
lulea. 

— Ia vezi măi Vasile, să nu se 
stingă focul, că iacă se face ziuă 
si au să vie oile la muls. 

Vladimir Nicoară 

G. ROIICĂ 

Viaţa învinge 
(Urmare.) 

Urmă apoi o adevărată epocă 
de glorie. Baluri, dans, cocoane, 
admiraţie, timp de-o toamnă şi-o 
iarnă... Toate casele îi erau des
chise, era bine primit pretutindeni, 
dar cu toate acestea Slatina, ; cu 
atmosfera ei de târg provincial, îl 
înăbuşia... 

Olî, clipa blestemată când a în
tâlnit-o pe ceastălaltă, fata unui 
milionar, pe cât de bogat, pe-atât 
de renumit în sgârcenia lui, că nici-
un sărac nu i se mai abătea la 
uşă să ceară o bucată de pâine!.. 
A' găsit-o la fata colonelului, cân
tând amândouă la pian, la patru 
mâni. Când l-au văzut, au sărit 
în sus de bucurie... 

— Dă-mi voe, domnule Sandi, 
— i-a zis gazda, să-ţi prezint pe 
colega mea, domnişoara Aricescu, 
una din admiratoarele dumitale... 

— Admiratoare? Dar vă bateţi 
joc de mine, domnişoară ! — i-a răs 
puns el. 

— Adevărat, d-le Sandi, — a 
început ea emoţionată •— de mult 
doriam să vă 'cunosc. Numai că 
tata nu mă lasă să merg la baluri 
si când mama a vrut să vă invite 
la un ceai, i-a spus să-1 slăbiască 
cu mofturile, că el nu se încurcă 
cu de-alde „împuşcă-n lună", când 
are o fată mare!...' Şi de-atunci a 
dat ordin guvernantei să nu mă 
piardă nici-o clipă din ochi!... 

Era copilă, — numai de şapte-
sprezeci ani — şi naivă! 

Au discutat apoi despre litera
tură, despre muzică şi când a ve-
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n i t vorba despre cai, noua cunos
cută nu s'a mai putut stăpâni şi 
i-a mărturisit că dorinţa de a-1 cu
noaşte s'a născut în sufletu-i când 
1-a văzut odată călare. — Ah, a-
veţi un cal asa de frumos!... '— a 
suspinat ea. Ş\ cu astfel de vorbe 
1-a încurcat până seara târziu... 

De-atunci trecuse multă vreme. 
O mai întâlnise de vre-o câteva 
ori, dar nu mai era veselă ca îna
inte; ba odată, la cinematograf, a 
stat tot timpul lângă el, fără să 
scoată o vorbă. Ofta doar într 'una, 
dar el n'a dat nici-o atenţiune, 
fiindcă nu bănuia nimic. Apoi ia-
răş n'a mai văzuf-o, — şi şi-ar fi 
uitat cu totul de ea, dacă fata co
lonelului nu i-ar fi spus că-i mer
gea din zi în zi mai rău, — până 
într'o Duminecă. Era spre sfârşitul 
primăverei, o zi, când iubirea stă
pâneşte şi turbură şi mai puternic 
inimile tinere. 

Se plimba nepăsător pe stradă, 
când, pe neaşteptate, se pomeniră 
faţă în faţă. Ea păru că voia să se 
opriască, 'dar, după ce i se uită 
lung în ochi, câteva clipe, trecu 
mai departe. Era nervoasă. Apoi se 
mai întâlniră de câteva ori, dar ul
tima dată, — spre ora mesii — 
când fu înaintea lui la câţiva paşi, 
lăsă vădit să-i cadă un 'plicuşor. 
El 1-a ridicat şi-a plecat spre ' lo
calul unde îşi lua aperitivul... 

„Eşti stăpânul vieţii mele. Ce
re-mi orice, sufletul meu este al 
tău. Te iubesc, Sandi. Nu fii in
diferent, indiferenţa ta mă o-
moară. 

Te aşteaptă Joi în luncă, lângă 
pod, 

A ta, JENI". 

Acestea erau cuvintele cu slova 
tremurată, aşternute pe hârtia par
fumată, pe care le-a citit, retras la 
masa lui obişnuită, într'un colt. 

— Ce copilărie !... Să fie ade
vă ra t ? — a zimbit el. Dar şi-a 
adus aminte numai decât de ceia 
ce-i spusese fata colonelului: 

— Suferă grozav, sărmana... Te 
iubeşte ca o nebună, d-le Sandi... 
Şi d-ta eşti aşa de rece faţă de 
ea !... — Şi pâr'că 1-a tresărit un 
fior... 

Milionarul a plecat pe urmă la 
moşie, împreună cu nevastă-sa. El-
veţianca rămânea acasă, iar ei s'au 
întâlnit toată vara, în luncă. Se 
aşezau în iarbă şi ceasuri întregi 
rămâneau unul în braţele celuilalt, 
îmbătaţi de parfumul florilor şi ameţiţi 
de senzaţia strângerilor lor nebune.'.. 

Aşa au petrecut toată vara, până 

toamna, când începuseră frunzele 
copacilor să se păteze cu rugină. , 

— Orice s'ar întâmpla, Sandi, 
vreau să fiu a ta, înainte de a intra 
iarăş la închisoare!... — a suspinat 
ea într'o zi, în preajma venirii pă
rinţilor, căzând fără nici-o putere 
în braţele lui. 

— Am fost nebun?... Cum de 
mi-am pierdut minţile?... Nu, n'am 
iubit-o n ic ioda tă ; cel mult dacă 
mi-a fost milă de ea !..: — răcneşte 
Sandi, sărind în picioare. Faţa ' îi 
este lac de sudoare. 

— Porunciţi, d-le Locotenent! — 
întră soldatul, auzind vorbă înăuntru. 

— Nu te-am chemat! — îi răs
punde el, plimbându-se cu paşi 
mari. — Adică... s t a i ! Cum, numai 
2 3 0 ? — îl întreabă, ducându-si cea-
sornicul la ureche. 

— Va să zică mai am două ore 
până la tren... Şi termenul este peste 
3 zile !... — se gândeşte el. Apoi : — 
Fă-mi valiza, Gheorghe! — porun
ceşte el soldatului, care se uită la 
el prostit — şi începe din nou să 
se plimbe.... 

Trenul alunecă vertiginos, ca un 
balaur-monstru, svârlind suluri pu
ternice de fum, negru ca şi gându
rile care chinuesc pe Sandi, trântit 
pe banca unui compartiment. Un 
cerc ca de foc îi strânge capul, tâm
plele îi svâcnesc şi limba uscată 
pare că i-se scurtează din ce în ce... 

Tot drumul a deschis ochii numai 
de două ori, cât a cerut apă sol
datului, să-şi răcorească fruntea şi 
buzele pârlite ca de figuri. Apoi 
iar i-a închis, până când a auzit 
răsunând un fluerat prelung şi 
strident. 

Un hârâit metalic surd şi trenul 
se" opreş te : — „Craiova !" — strigă 
conducătorul. 

Valiza, soldatul, trăsură şi la 
hotel. — O călimară şi hârtie, vă 
rog, —- spune Sandi portarului, şi 
ajuns în cameră s c r i e : 

Scumpă Etti, 
Sunt aici. Mâine la 4 ore te 

aştept în Bibescu. Vino numai de 
cât, te rog din suflet. La mijloc 
este o chestiune, de care sunt le
gate viata si viitorul nostru. 

Al tău, 
Sandi. 

Şi toată noaptea, în timp ce 
Etti se sbuciumă în frigurile îngri-
jorărei, el se sbate, în spasmurile 
cocainei... 

De-abia 1-a mai recunoscut şi de 
de îndată ce s'au strecurat într'un 

& lâpziu . . . 
Doarme codrul şi visează 
Vis — de freamăte vrăjit. 
Luna tainică veghiază 
Şi-'l acopere c'o rază 
Să viseze fericit.. . 

Umbre negre se adună 
Peste văi şi prin huceag. 
Un zefir clipind la lună 
Mai şopteşte-o „noapte bună" 
Crânguşorului de fag. 

In livadă pe covorul 
Cel de iarbă înflorit — 
Lângă turma lui — păstorul 
Cu cavalul şi cu dorul 
Suspinând a adormit. 

Dorm salcâmii pe şosele, 
Doarme parcul fermecat 
Şi la colţul casei mele 
Pe sub streşini rândunele 
De cu seară s'au culcat. 

Dorm şi florile-'n grădină 
Legănate-n şoapte dulci; 
E târziu şi noaptea-i lină — 
Gândul meu fără hodină 
Pentruce nu te mai culci?... 

AURELIA POP 

boschet, se aruncă în braţele lui 
şi fără nici-o putere în glas, îl în
treabă t r emurând : 

— Sandi, spune 5 mi ce ai, Sandi!?... 
Iar el, s trângându-o la pieptu-i, cu 
ultima putere, isbucneşte în lacr 'mi : 

— Nu mai sunt vrednic de iu
birea ta, Etti... Am păcătuit... dar 
vina nu este a mea... Voi fi refor
mat, degradat... şi-aşa nu pot trăi... 
Eşti bună, Etti...' iartă-mă... Te-am 
iubit... — şi urmându-şi mărturi
sirea, — cu ochii măriţi, cu buza 
crispată într'un zâmbet de durere, — 
mâna-i caută în buzunarul dela 
spate... 

Etti i-a priceput gândul şi se 
uită la el înebunită ; dar când vede 
sclipind revolverul, se reculege, îşi 
adună ultima fărâmă de putere, îl 
smuceşte din mână şi—1 aruncă în lac... 

(Pe oglinda străvezie a apei s'a 
deschis un ochi, a clipit de câteva 
ori, apoi s'a închis, ascunzând în 
adâncuri scula ucigătoare...) 

Apoi tremură, plânge şi înlăn-
ţuind gâtul lui Sandi, — care geme, 
aproape în nesimţire, — abia şop
teşte, printre suspine : 

' — Pentru ce să te omori, Sandi ?... 
Nu-ţi găsesc nici-o vină... te ert. 
Te i'ubesc, Sandi, şi voi merge cu 
tine, unde vei vrea tu... Pentru ce 
să te omori ?... Viaţa este a noastră, 
auzi-o cum ne chiamă s'o trăim !... 

P a r c u r e s t e în sărbătoare. Soa-
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Scrisoare acasă 
după Mora F. 

Copila mea, de vezi trecând voinicii 
Pe sub fereastra noastră cătră gară, 
Din florile ce-or fi mai înflorite 
Le dă şi lor şi eşi la ei afară, 
Petrece-i cu privirea păn' departe, 
Urează-le izbândă 'n bătălie 
De-i vezi bătrâni cu pletele cărunte, 
Că şi eu sunt acolo, cine ştie. 

De vezi în colţ cum stă şi zgribureşte 
Copila din vecini şi cere milă 
le-apropie de ea cu vorbe bune. 
li-e soră astăzi orişice copilă. 
De mână ia-o 'ncet şi o învaţă 
Tot ce ştii tu şi azi aşa şi mâne, 
Că şi ea te-a 'nvăţa cum se mănâncă, 
Când nu-i altceva 'n casă numai pâne. 

Şi dimineaţa când vezi mândrul soare 
La geamul tău, că vine să te vadă 
Şi-auzi afară râs şi veselie 
Şi vezi soldaţi, muzică şi paradă, 
le bucură copila mea cu lumea, 
Că poate-atunci acolo 'n ţări streine 
Tăticul, ţi-a găsit o jucărie 
Gândindu-se cu dor şi drag la tine. 

Şi-odaf apoi de-i vremea înorată 
Şi soarele şi ceru-i numai sânge 
Şi-auzi oftări şi jale 'năbuşită 
Şi zi şi noapte 'ntruna lumea plânge, 
le roagă 'ncet la mica iconiţă, 
Când pui căpşorul seara spre culcare, 
Că poate-atunci tăticu-i mort departe 
Şi nici mormânt, nici flori, nici cruce 

fn'are. 

IOAN BERGHIA 

rele în agonie incendiază vârfurile 
copacilor, care par nişte gigante lu
minări aprinse. In pavilonul cel 
mare, perechi, perechi se leagănă 
în ritmul acordurilor de vals. Bărci 
încărcate cu tinereţe alunecă uşor 
pe lac, lăsâd în urma lor făşii 'de 
spumă argintată. Sub sălciile de pe 
ţărm, lebedele' plutesc nemişcate, — 
ca nişte corăbioare de rubin, an
corate — neturburate în visul lor 
etern... 

Iar pe-o aleie singuratică, — în
văluite în reflexele violete ale în
serării, — se strecoară, cu paşi de 
puf, două umbre cu feţe pătate de 
lacrimi udate, pe a l e ' căror buze 
înfloreşte un zâmbet... zâmbetul vieţii... 

30/111 1922. 

Aurel Locusteanu. 

Anuarul Institutului 
de Istorie Naţională 

Publicat deALEX. LĂPEDATU 
şi IOAN LUPAŞ, profesori de 
Istoria Românilor la Universitate, 
membri ai Academiei Române. 
I. 1921-1922. Cluj. 

Unitatea naţională, râvnită de 
veacuri şi dobândită cu jertfe grele, 
impune celor-ce ne bucurăm de ea 
îndatorirea de-a munci cu încordare 
în toate direcţiunile activităţii ome
neşti, deci ş i ' î n a ştiinţelor. Nu
mai astfel vom dovedi, că suntem 
vrednici de darul libertăţii naţio
nale şi numai astfel vom asigura 
pentru viitor aceasta libertate. 

învăţaţii noştri au înţeles rostul 
vremurilor d e ' azi şi ne bucurăm 
mult, că putem să' facem pentru 
cititoarele şi cititorii revistei noastre 
o dare de seamă despre una din 
cele mai însemnate lucrări apărute 
anul acesta. E vorba de Anuarul 
Institutului de Istorie Naţională. 

In nici una dintre ştiinţe, Româ
nii ardeleni nu au rămas atât de 
înapoiaţi, ca în a istoriei lor naţio
nale, cu tot mănunchiul de istorici 
începând cu Clain, Şincai şi Maior. 
Stăpânirea străină, sub jugul căreia 
au trăit până în 1918, a lucrat cu 
toate mijloacele, ca Românii să nu 
poată cunoaşte trecutul lor aşa 
cum a fost aievea, ci să câştige în 
şcoalele străine, pe cari erau siliţi 
să le cerceteze şi chiar în ale lor 
proprii, o icoană falsă despre el. 
In toate cărţile şi în toate lucrările 
de istorie, Românii erau prezentaţi 
ca un popor, a cărui luptă s'a 
mărginit aproape numai la asigu
rarea existenţei lui materiale. Erau 
prezentaţi ca un popor venetic, pr i
mit aici din mila cuceritorilor din
spre Pustă, — ca un popor, care 
nu a dat acestei ţări nici o jertfă, 
nici un bărbat de valoare. Scopul 
urmărit cu aceasta falsificare a is 
toriei era să nimicească în sufletul 
Românului sentimentul de mândrie 
naţională şi să-1 îndemne a primi 

cu bucurie l ă p ă d a r e a d e neamul lui 
şi contopirea în alt neam. Ici-colo 
au reuşit, şi de nu veniâ mântuirea 
unităţii naţionale, reuşiau şi mai 
mult, mai ales la cei cu cultura 
câştigată în şcoalele străine. Pe 
mulţi din aceştia îi vedem şi azi 
şovăind în sufletul lor ameţit de 
învăţăturile mincinoase ale şcoalei 
străine. Şovăirea aceasta treb'ue să 
dispară, 'iar generaţiunile, cari se 
ridică de acum înainte trebue eres-, 
cute în cunoştinţa adevărului istoric 
referitor la neamul nostru. 

In slujba acestui adevăr e pus 
institutul de Istorie Naţională, exis
tenţa căruia se datoreşte marelui 
nostru Rege liberator. Căci Regele 
a făcut, la inaugurarea Universităţii 
din Cluj (1 Februarie 1919) b fun-
daţiune pentru formarea unui insti
tut' al cărui scop să fie „studiul 
istoriei române, atât de vitreg tra
tată sub stăpânirea trecută". Cei 
chemaţi s'au pus pe lucru şi ca 
unul din mijloacele pentru ajunge
rea , acestui scop a apărut întâiul 
Anuar al Institutului de Istorie Naţio
nală. 

In cel dintâi studiu, „Nouă îm
prejurări de desvoltare ale istorio
grafiei naţionale", scris de dl Alex. 
Lăpedatu, se trece în revistă ce s'a 
făcut până acum pe terenul istorio
grafiei naţionale mai ales în Dacia 
inferioară, unde condiţiunile pentru 
desvoltarea ei erau favorabile. Apoi 
se arată, ce trebue să se lucreze 
în viitor: culegerea şi publicarea 
izvoarelor inedite ale trecutului no
stru, completarea şi refacerea cu-

. noştinţelor noastre asupra acestui 
trecut,' care prezintă ţările române 
ca unele cari singure şi-au putut 
păstra, neîntrerupt, dela întemeiere 
până azi, în partea aceasta a Eu
ropei, organizaţiile lor de stat, pe-
când în Ungaria de pildă, mult 
peste o sută de ani, Paşa turcesc 
îşi avea reşedinţa în capitala Buda 
şi alte oraşe ungureşti. 

Tot cercetarea adevăruluijîn pri
vinţa acestui trecut ne arată, că 
abia la sfârşitul secolului al 12-lea, 
Ungurii au luat efectiv în stăpânire 
întreaga Transilvan'e. Trebue să se 
facă apoi cunoscută şi istoria cul
turală, căci noi am avut şi avem o 
cultură a noastră naţională, necu
noscută la foarte mulţi, mai ales în 
Transilvania. Se v a ' cercetă apoi 
trecutul poporului român din Tran
silvania în timpul dela jumătatea 
secolului al 15-lea până la 1848, 
când el a fost exclus dela viaţa 
politică de stat a foştilor săi stă-
pânitori, — să se arate relaţiile de 
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tot felul dintre Ungaria şi Transi l
vania deoparte, Moldova ' ş i Munte
nia de alta, şi influenţele 'culturale 
reciproce la Românii de pe o parte 
şi cealaltă a Carpaţilor. Trebue, în 
fine, studiată viaţa socială şi eco
nomică a poporului român din 
Transilvania, pentrucă din rodul 
muncii grele a lui s'au tras forţele, 
pe cari feudalii şi oligarhii s tăpâ-
nitori şi-au clădit şi menţinut viaţa 
politică şi culturală a Statului lor 
asupritor. 

Urmează studiul dlui I. Lupaş, 
„Factorii istorici ai vieţii naţionale 
româneşti", în care se arată acţiu
nea acestora în procesul de desvol-
tare a neamului românesc. Fiind 
vorba de factorul geografic, se 
arată şi importanţa confjguraţiunii 
verticale a pământului românesc, în 
întindere de peste 300.000 km. 
pătraţi, unde Carpaţii, totdeauna 
româneşti, au fost şi a'dăpostul nea
mului nostru în timpurile cele mai 
grele, dar şi despărţitori ai fraţilor 
de acelaş sânge. 

In partea despre factorul etno
grafic se arată, că rassa româ
nească, produs al tulpinei dace şi 
al celei latine romanizate, este atât 
de bine închegată, încât Românul 
se distinge cu uşurinţă de străinii 
veniţi mai târziu pe pământul 
nostru. 

Cercetările asupra factorului re
ligios dovedesc, că Românii au pri
mit creştinismul într'un timp, când 
limba lor era încă cea latină. Prin 
urmare cultura noastră naţională s'a 
desvoltat dela începutul alcătuirii 
neamului românesc întemeiată pe 
legea lui- Christos, ceeace nu se 
poate zice despre popoarele vecine 
cu noi sau venite între noi. < 

Frumos vorbeşte autorul acestui 
studiu despre limba noastră, pentru 
care poporul român „pare a se fi 
răsboit mai mult decât pentru viaţă", 
dupăcum spune, la sfârşitul secolu
lui al 15-lea, Bonfini, istoricul rege
lui Mateiu Corvinul. Lumină clară 
se aruncă şi asupra factorului tra
diţional şau al comunităţii istorice 
de obiceiuri, datini şi amintiri şi 
asupra celui juridic, cuprinzând 
aceeace constituia dreptul românesc, 
numit în documentele oficiale latine 
jus valachicum. Un factor a lipsit 
multă vreme, cel moral, adică con
ştiinţa naţională. Pentru deşteptarea 
acesteia a trebuit munca de veacuri 
a cărturarilor români şi numai du-
păce predica lor naţionaiă a pă
truns în toate sufletele româneşti a 
fost cu putinţă unitatea naţională 
şi pe terenul 'politic. 

Urmează un studiu al dlui Al. 
Lăpedatu „Mircea cel Rău şi Un
gurii", arătându-se legăturile dintre 
Muntenia şi Ungaria la începutul 
veacului aL 16-lea şi moartea tra
gică a acestui Domn, înmormântat 
în biserica săsească din Sibiu. 

Se publică apoi cuvântările co
memorative r o s t i t e la serbarea 
aranjată cu prilejul centenarului 
morţii lui Petru,Maior, şi anume dl 
Al. Lăpedatu despre '„Rolul lui 
Petru Maior în viaţa naţională şi 
culturală a epocii sale", dl I. Lupaş 
despre „Scrierile istorice ale lu'i 
Petru Maior", dl Sextil Puşcariu de
spre „Părerile lui Petru MAIOR de
spre limba română". Aceste trei 
cuvintări ne dau icoana muncii na
ţionale desfăşurate de acest apostol 
AL neamului şi trebue citite de ori
care Român, 'care îşi cinsteşte nea
mul cinstind pe ceice au lucrat 
pentru el. 

Tot dl Lupaş publică o comuni
care despre cea mai veche revistă 
literară românească. 

încercări de-a scoate o gazetă 
românească s'au făcut încă din ju
mătatea a doua o secolului al 18-lea, 
nu au avut însă rezultatul dorit, 
parte din lipsa de pricepere a pu
blicului românesc, parte pentrucă 
autorităţile ungureşti aveau groază 
de aşa ceva la Români, cari s'ar fi 
putut deştepta. In anul 1821 apare 
însă în Buda întâiul număr din 
revista „Biblioteca Românească", 
editată de Zaharie Carcalechi, un 
Macedo-Român. 

Dintr'o comunicare a dlu ; N. Bă-
nescu se vede, că încă din secolul 
al 11-lea sunt adeveriţi, în Dobro-
gea, lângă Dunăre, căpetenii ro
mâne, dupăcum arată scriitori b i 
zantini. 

Dl N. Drăganu publică un studiu 
lung asupra celei mai vechi cărţi 
româneşti tipărite în tipografia din 
Alba-Iulia a lui Gheorghe Rákóczy 
I. la anul 1639. Scopul acestor ti
părituri româneşti, făcute de Un
guri, era întărirea şi răspândirea 
calvinismului printre Români, pe 
cari Rákóczy îi prigoniâ cu multă 
neîndurare. Studiul dlui Drăganu 
interesează nu numai pe istorici, ci 
şi pe filologi. 

' Dl Silviu Dragomir studiază, în 
o comunicare „Vlahii din Serbia", 
documentele referitoare la Românii 
din această ţară din secolul al 12-lea 
până la al 15-lea. Şi acum mai 
trăesc sute de mii de Români în 
Serbia, dar cei despre cari ne vor
besc aceste documente vechi erau 
resturile populaţiei româneşti, care 

în evul mediu era răspândită a-
proape în toate părţile Peninsulei 
Balcanice. Ei se ocupau mai a l e i 
cu păstoritul, dar erau între ei sfc 
proprietari de moşii la sate. Sârbii 
au asimilat de mult pe aceşti Ro
mâni. 

Dl Romul Vuia dă contributiuni 
pentru explicarea originii şi formă
rii legendei privitoare la întemeie
rea Moldovei (Dragoş-Vodă), ur
mează apoi interesante studii ' mai 
mărunte (amintim: Pagini obscure 
din Miron Costin, Dobrişan, fratele 
Mircii-Vodă, Despre Mo'rlaci ş. a.) 
de dl V. Bogrea, o corespondenţă 
între Şaguna şi Filaret Scriban, apoi 
bogate dări de seamă despre lu
crări istorice. 

Acesta e, pe scurt, cuprinsul ce
lui dintâiu Anuar istoric din Cluj, 
pe aproape 450 pagini, 8 ° mare, cu 
ilustraţiuni. E o bogăţie în el, din 
care se poate împărtăşi, şi ar t re
bui să se împărtăşească, orice Ro
mân cult. Din biblioteca profesori
lor de istorie, dar mai ales din b i 
bliotecile şcoalelor de orice cate
gorie nu ar trebui să lipsească. 

V. L . 

Un zbor de 34 de ceasuri. Aviatorii 
francezi Bossoatrat şi Drouhin au câşti
gat cel mai frumos record de durată, sbu-
rând încontinu 34 ore 14 min. 7 sec y 5 . 
Acest record necesită calităţi escepţionale 
ale aparatului, un motor de o putere şi 
regularitate absolută, elice cu curbe sta
bilite cu chibzuială, pentru a evita orice 
oboseală şi vibraţiune a celulei, o energie 
şi tenacitate neîmblânzită din partea avia
torilor. 

In dimineaţa zilei de Sâmbătă 14 Oct. 
un imens aparat Goliath-Farman, alb, 
este adus pe câmpul de aviaţie dela Bour-
ge t Mecanicii trec în revistă cu îngri
jire organele aparatului, revăzute în urmă 
de piloţi. La 6 h 13 m. 31 s. 4 / 5 aparatul 
porneşte şi se înalţă după un rulaj de 
200 m. In tot decursul zilei de Sâmbătă a 
sburat făcând cerc în jurul Parisului şi 
al câmpului de aviaţie dela Bourget. în
cepând cu ceasurile 18 (6 seara) aparatul 
a fost iluminat, pentru a fi văzut de mul
ţimea care il urmărea. Toată noaptea de 
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Sâmbătă spre Duminecă cei doi aviatori 
s'au menţinut în aer până la înălţimea de 
2500 m. 

A doua zi Duminecă, înca dela orele 8 
dim. o mare mulţime de curioşi a alergat 
pe câmpul dela Bourget. La orele 16 
„Goliath" descinde la 400 de metri, iar 
la 16 h 27 m. 44 s. se lasă pe pământ 
din cauză, că benzina se sfârşise. 

Aparatul s'a menţinut în aer 34 h 14 
m. 7 sec. 1 , 8 . Cei doi aviatori s'au cobo-
rît în perfectă stare de sănătate. Ei au 
fost îndată după descindere asaltaţi de 
ziarişti, pentru a-şi spune impresiile. De
claraţiile au fost scurte. „Totul a mers 
perfect. La plecare 4200 litri de benzină 
şi 600 litri de olei. Ziua a trecut bine. 
Mâncare fiecare câte un pui. înlocuirea 
la pilotaj regulată şi uşoară. Nici o vi-
braţiune la celulă. Un vis. .Vântul domol. 

- Cu toate calităţile de oratori conversaţia 
stagna de multe ori. Din timp ~m 
somnolenţă pentru cel din rezervă. De 
dormit n'a dormit nici unul. Noaptea a 
sosit foarte întunecoasă. Dimineaţa eram 
la 2300 m. Aparatul fugea mereu. A fost 
lăsat să fugă. Cătră ceasurile 16 esenţa 
a început a se găta. Aparatul s'a coborît 
după ce s'a isprăvit şi ultima picătură de 
benzină. 

In mediu au sburat cu 110 km. pe oră, 
ceeace ar veni «cam 3800 km. In linie 
dreaptă cei doi aviatori ar fi ajuns în 
China, pe coastele Americei sau în Se
negalul francez din Africa. 

Intre negrii din Africa. O escursie, 
care n'ar fi tocmai pe gustul oricărei eu-
ropence, a făcut-o de curând o aristo
crată engleză, fiica lui Carol de Oxford, 
Lady Miss Dorothy Wills, renumită prin 
frumuseţea sa. Tânăra englezoaică, dori
toare de aventuri, a vizitat triburile ne
grilor din munţii Tripolitaniei, din Africa 
nordică, cari locuiesc şi astăzi în găuri 
subterane. Este prima femee albă, care a 
făcut cunoştinţa acestor triburi misterioase, 
trăind şase zile în mijlocul lor. 

După propria-i istorisire, Miss Dorothy 
a pătruns cam 300 km. în interiorul Afri-
cei, mai întâi în automobil, în urmă că
lare pe caii mărunţi ai stepelor. Asistenţa 
militară, pusă la dispoziţie de autorită
ţile franceze, a fost silită să rămână în 
urmă şi îndrăsneaţa englezoaică s'a pre
zentat singură în mijlocul acestor familii 
de sălbatici, unde îi s'a făcut o primire 
extrem de prietenească. 

„Nu-şi poate cineva închipui — povesteşte 
dânsa — câtă lume neagră pot ascunde 
bârlogurile acelea. Copii fugiau şi întrau 
în găuri ca iepurii de casă, cari se Joacă 
în jurul găurilor lor. Trăsăturile feţei 
Troglodiţilor se apropie de ale Europe
nilor. Faţa e foarte bine tăiată. Coloarea 
feţei este cafenie deschisă. Unele fete erau 
chiar foarte frumoase. Ele aveau ochi mari, 
plini de expresie, şi un păr negru, bogat. 
Sexele trăiesc fără jenă unele lângă al
tele şi dragostea este o chestie foarte 
simplă. Orice bărbat dacă dispune de 
daruri bogate, ca postavuri sau podoabe, 
câştigă cu uşurinţă mâna oricărei fete. 
Dacă femeea nu-i inspiră nici-o dragoste, 
o poate părăsi în prima zî după că
sătorie. 

Credem, că europencele noastre nu s'ar 
putea familiariza aşa de uşor cu viaţa.-
Troglodiţilor, care poate fi interesantă 
nici decum însă plină de farmec. 

Chestia alcoolului în America. Repu
blica nordamericană este unul dintre sta
tele, cari au luptat mai mult împotriva 

acestui flagel al omenirei. Răul însă n'a 
putut fi stârpit cu desăvârşire. Deşi exista 
în America o lege de prohibiţiune, totuşi 
beuturile alcoolice se introduc în mod 
fraudulos şi speculanţii clandestini câş
tigă sume enorme. Graniţa mexicană este 
o permanentă strecurătoare a şampaniei 
şi a licherurilor. Oceanul de asemenea 
adăposteşte în largul său vapoare încăr
cate cu băuturi de cotrabandă, cari sunt 
trecute în sbor cu hidro-avioane prin vă
mile văzduhului în interiorul ţării. Astăzi 
prohibiţia alcoolului in America este nu
mai pe hârtie. In realitate toată lumea 
bea, fără să se sinchisească de litera 
legii. Beau de svântă şi cei bogaţi şi cei 
săraci. Aceştia îşi fabrică singuri băutu
rile de predilecţie, astfel: că scapă şi de 
falsificările extrem de stricăcioase orga
nismului, cari la noi se practică p e , o 
scară întinsă. 

O e drept, o parte mare dintre 
ffmi Htori, îndeosebi românii noştrii, cari 
n'au posibilitatea nici să-şi fabrice şi nici 
comoditatea să-şi procure mai uşor şi mai 
ieftin beuturile alcoolice, au câştigat prin 
legea de prohibiţiune considerabile avan-
tagii atât morale, cât şi materiale. Pe de 
altă parte o statistică ne arată, că în 
urma legii de interzicere a.beuturilor al
coolice numărul crimelor şi al divorţurilor 
a scăzut în mod considerabil. 

Prohibiţioniştii americani nu se mulţu
mesc numai cu stările de acasă. Ei caută 
pretutindeni proseliţi, cari să se ataşeze 
cauzei lor. In special ochii lor s'au în
dreptat spre Europa. Se cunosc sforţările 
propagatorului Pussy foot supranumit Pi
cior de mâţă, care a cutreerat toate cele 
cinci continente, pentru a-şi plasa doc
trina sa de temperanţă. Ţările nordice 
i-au făcut o primire entuziastă şi plebis
citul propus a dat un rezultat favorabil 
abstinenţei alcoolice. 

Dar iată, că în America se simte un 
puternic curent de reacţiune. Reacţionarii 
îşi bazează mişcarea pe inutilitatea legii 
de prohibiţiune, care — zie ei —, este 
impotentă faţa de atotputernicia contra
bandiştilor. 

In urma acestui curent de reacţiune s'au 
format trei tabere şi anume drys-\\, sau 
uscaţii, secii, cari persista pentru menţi
nerea legii prohibitive; moists-n, sau ume-
ziţii, cari acceptă interzicerea alcoolului 
propriu zis, a spirtuoaselor, reclamă însă 
licenţa pentru importul şi consumul vinu
rilor slab alcoolizate şi al ber i i ; şi în 
urmă sunt wets-ii sau umezii, cari preco
nizează abolirea legii de prohibiţiune şi 
întoarcerea la regimul anterior. Acest cu
rent a dat revistei „Literary Digesf din 
New-York ideea, de a face o anchetă în 
dimensiuni colosale, pentru a pipăi pulsul 
alcoolismului american. 

Revista americană a tipărit în aces scop 
zece milioane de buletine de vot relativ 
la două chestiuni: prohibiţiune şi bonus. 
Aceasta a doua chestiune se agită de pre
zent în America, şi însemnează, dacă lu
mea e dispusă să verse o sumă oarecare 
de bani în cassa comună a demobiliza
ţilor marelui război. 

Aceste două chestiuni stau oareşicum 
în legătură una cu alta, căci- prohibiţio
niştii susţin, câ din economiile realizate 
din abstinenţă, o sumă oarecare să se 
dea demobilizaţilor. Adversarii prohibiţi-
unei susţin, să se puna impozite a,şupra 
betiturilor alcoolice, din cari să se' plă
tească bonus-ul. 

Rezultatul plebiscitului este foarte inte
resant. Răspunsurile sosesc mereu din 
toate ţările republicei. Până la data de 

26 August au sosit un număr de 787.475. 
Din acestea sunt pentru stofa quo: 302.515 
voturi; pentru atenuarea legii, adecă in
troducerea vinului slab şi a berii: 322.328 ; 
iar pentru abrogarea legii 162.632. 

Femeile au adus prohibiţioniştilor o de
cepţie foarte amară. Pentru ele au fost 
destinate 2 mil. de buletine. Până la data 
de mai sus, ele au retrimis 55.444 de vo
turi. Din acestea 22.716 sunt pentru pro
hibiţie; 21,019 pentru temperare şi 11.709 
pentru abrogarea prohibiţiei. Prin urmare 
32,728 sunt umede- şi numai 22,716 seci. 

Femeile au dat deci un procent mai 
mare de umezeală, decât bărbaţii. 

Iată dară, că războiul a transformat cu 
desăvârşire spiritul femeii dinainte de în
ceperea marelui cataclism. 

La noi defecţiunea morală a femeii este 
îngrijitoare. Viitorul ne inspiră o docu
mentată îngrijorare în această privinţă. 
„Les femmes qui fument" au îmbogăţit 
cu decorul lor excentric toate localurile 
publice. Umidele sunt tot atât de numeroase. 

Iată de ce se impune o imediată ac
ţiune pentru înnălţarea morală a femeei 
române, a mamelor generaţiilor viitoare. 

«, Gh. St. 
Catolicismul Kaizerului. In al optulea 

•capitol al memoriilor sale întitulat : „Ce 
cred eu despre religiuni", Kaizerul bla
mează lupta dusă de Bismarck împotriva 
bisericei catolice în urma răsboiujui din 
1870—1871, şi spune, că Papa Leon XIII 
i-a arătat întotdeauna bunăvoinţă şi prie
tenie. El scrie : 

„Câteva luni înainte de moarte, am fă
cut papei a treia şi ultima vizită. Cu toată 
slăbiciunea, ce o manifesta, fiind atunci 
în etate de 93 de ani, mi-a eşit înainte 
şi mi-a întins amândouă manile. Eşind dela 
această vizită mi-am résumât îndată im
presiile, cari mi-au, căzut de câteva zile 
sub ochi". 

„Papa mi-a declarat între alte lucruri, 
că nu putea să aprobe întru toate principiile, 
pe baza cărora guvernam. Mi-a spus, că 
m'a văzut la muncă şi .m'a urmărit cu 
interes. A recunoscut cu bucurie, că au
toritatea mea se sprijinea pe un creştinism 
din cele mai solide. A adăugat, că această 
autoritate era inspirată de principii reli
gioase atât de nobile, încât s'a văzut 
silit să cheme binecuvântarea cerească 
asupra imperiului german întreg, asupra 
persoanei mele şi a dinastiei. 

Am auzit pe papa spunându-mi cu un 
deosebit interes, că Germania trebuie să 
fie spada bisericii catolice. I-am obiectat, 
că vechiul imperiu roman riu mai înglo
bează în sânul său şi naţiunea/germană 
şi că împrejurările s'au schimbat. Papa 
însă şi-a păstrat părerea. 

Kaizerùl crede cu toate acestea, că 
principii bisericei germane l'au considerat 
totdeauna ca un e r e t i c, pus în slujba 
bisericei catolice. 

* 
Asigurăr i . Chestiunea asigurărilor in-

stalaţiunei, casei, averei, vieţei, recoltei, a 
familiei şi copiilor, prezintă interesul ca
pital pentru orice bun gospodar. Una din 
cele mai mari societăţi de asigurare „Pre
vederea" cu un capital de Lei zece mili
oane, cu un fond de rezerva de peste 15 
milioane, a înfiinţat în Cluj o direcţiune 
regională pentru asigurarea Transilvăne
nilor. Recomandăm această societate tu
turor cetitorilor noştri în modul cel mai 
călduros. Reprezentanţa Generală esté în 
Cluj : strada Baba Novac 9/a, Telefon 
1—10, Adresa telegrafică : Iahoda. Repre
zentanţa Generală. 



Nr. 20. C 0 S I N 2 E A N A Pag. 311. 

Ghicitori 

ac 
De, 

să ni 
vembi'' 
premii 
cei ce 

legarea acestei ghicitori rugăm 
se comunice până la 25 Nc-
e. Ca de obicei, se vor da 

trase la sorţi, unora dintre 
o desleagă corect. 

S C R I S O R I D E L A R E D A C Ţ I E . 

G. Curteanu, Bistriţa. Abonamentul d \ 
este achitat până la finea anului curent. 

Emil Tişca. Din ce aţi trimes acum, am 
trecut 50 Lei pe anul viitor. 

Victoria Raleana, Năşăud. Acelaş răs
puns ca şi d-b-ii Tişca. 

Pompiliu E. Constantin, Daneş. Acelaş 
răspuns, ca şi d-lui Tişca. V'am trimis 
azi din nou numerii de pe August şi Sep
tembrie. 

Gheorghe Popa, Făgăraş. Pe anul acesta 
mai aveţi de plată 20 Lei. 

Ioan Iliuţ, preot. Abonamentul d-v. e 
achitat până la 31 Decemvrie 1922. 

Const. Cristolovean. Mai aveţi 25 Lei 
restanţă pe anul acesta. 

Vasile Somănariu. Sunteţi în rând. E 
achitat întreg. 

Ana 7?. Vraciu. Dv. mai aveţi de plată 
25 Lei pentru a fi în rânduială. 

Ioan Paşcalău, notar. Achitat anul întreg. 
Stase Teodor, plutonier. Confirmăm pri

mirea sumei. 
Măria Ionescu, Crasna. Plătit până la 

1 Oct. Mai aveţi de plată 25 Lei pentru 
a fi achitat anul întreg. 

Elena Paraschiv. Vă rugăm să ne daţi 
adresa, ca să vă putem trimite revista. 
Banii i-am primit. 

V. Bata, preot. Pe anul aces mai 
aveţi o restanţă de 30 Lei. 

A. T. în B. Naivitatea care se desprinde 
din versurile D-voastră, ne împiedecă 
de-a le putea publica, ori cât de frumoasă 
ar fi fraza şi oricât de corect ritmul. 

T. A. D. în C. Nepublicabile. 
Payel Avram. Am cetit poesiile D-tră 

şi ne-am format convingerea, că odată 
şi odată veţi putea ajunge să scrieţi şi 
lucruri bune, dacă veţi continua să vă 
faceţi studiile şi mântuiţi cu bine şcoala. 

S. B. Ceeace face imposibilă publicarea 
schiţei D-tră, este stilul. Un subiect atât 
de interesant ar trebui tratat cu mai multă 
artă. D-tră povestiţi fără niciun artificiu, 
fără nici o selecţie, fără nici un avânt, — 
ori aceasta nu este literatură. Ingrijiţi-vă 
stilul, căci păcat să nu puteţi exprima 
frumos un lucru atât de interesant. 

5. în S. „Toamna" deşi nu se poate 
publica, ne lasă îndreptăţiţi să întrevedem o 
oarecare izbândă şi de aeeea vă îndemnăm 
să continuaţi. 

I 
I 
I 
I 
I 
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DE ASIGURĂRI GENERALE 
C L U J , P IAŢA UNIRI! N o . 8 . 

( F O S T A BANCA G E N E R A L A DE A S I G U R A R E R O M A N J A . ) 
CAPITAL SOCIAL DEPLIN VĂRSAT 

LEI 10.000.000. 

I 
I 
I 
E 

Contractează asigurări de Incendiu, Grindină, Accidente, Efracţie, Transport, 
Răspunderi Civile şi asupra Vieţii, în cele mai avantajoase condiţiuni. 

I Agenţii principale : Alba-Iulia, Arad, Braşov, Cluj, Ora- Ţ • 
dea Mare, Satu Mare, Sibiu, Timişoara, Târgul-Mureş. x § 
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Louis P E R I . Blănar 
CLUJ, — Strada Memorandului 3. 

T o t f e l u l d e b l ă n u r i 
d e p r i m u l r a n g . 

Preturi solide! 

| Apa tare de baie şi de spălat s e ^ 

I 
I face moale prin mestecarea de 

MA CK'S 

| KAISER BORAX | 
' DE OBŢINUT PRETUTINDENEA. j 

D e p o z i t g e n e r a l „GEA" Kra ier j 
s o s . p . a . T i m i ş o a r a . 

3 0 
jj întreprindere Electrotechnică 3 
{ Romanească % 

ir §*iaior | 
Cluj, Calea Victoriei 7. Telefon 577. 0 

Furnizează: Electromotoare, D i n a-
. m u r i , Vase pentru în-

i călzit şi fert, Feară de călcat, Aparate pen-
J tru curăţit tapete şi mobile cu electricitate. 
J BECURI pentru orice tensiune şi lumină. 
i) Aparate şi material de ins ta la ţ ie . 
D Pvorii'fa* , a c o m 9 n d ă orice instalaţiuni 
\ EACvUla. de lumină electrică şi t ran-
i{ miteri de forţă atât în loc cât şi în p ro-
') vincie. PROIECTE ŞI OFERTE LA CERERE 
^ GRATUIT. 

| l O A N C O S M A Î 
I F A B R I C A N T D E F U N I I I 
I CLUJ, STRQ.TAMAŞ(GÂLAMB) 14. I 
i P r i m e ş t e o r i c e c o m a n d ă în c e | 

I p r i v e ş t e b r a n ş a a c e a s t a p r e - j 

c u m şi o r i c e funii p e n t r u e c o - I 
n o m i e . 

1 PÂRGHII DE MOARĂ'PRECUM Şl F U -
§ Nil DE T R A N S M I S I U N E SPECIALE. | 
BBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBB 
a B 
• Au sosit ultimele modele de pă- | 
• larii fine „Borsalino" şi „Habig" g 

§ ia Regele pălăriilor ciuj, i 
1 Piaţa Unirii 17. Albituri pen- | 
1 tru domni se află permanent. ' 

7 - 1 0 g 
BBBSBBaBBBBBBaBBBBBBBBBBBB 

Uzina electrică a oraşului 
conducerea s o c i e t ă ţ i i 

Ganz" 
Cluj, Calea Reg. Ferdinand 

3 9 . (Palatul Szeky) 
= Telefon Nr. 408. = 

Execută instalaţii electrice şi trans
misiuni de curent. Pe comandă liferă 
instalaţii de motoare electrice. Lam
padare şl materiale pentru instalaţii 
permanente în depozit. = 15—21. 
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Sediul Centrai şi Direcţiunea Generală: Brăila. | 
I - I 

I Reprezentanta Generala: Cluj, STR. Baba Novac 9a I 

Telegrame: JAHODA Telefon 1 2 — 1 0 

| Capital social: Lei 10.000.000 ! 
Fonduri de rezervă: peste 15.000.000 Lei. 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
I | l i 

J Primeşte asigurări în condiţiunile cele mai avantajoase: § 
' | I N C E N D U I I 
| G R I N D I N A | 
| T R A N S P O R T | 

A C C I D E N T E 

I FURT PRIN SPARGERE J 
V I A T A 

Cazurile de moarte, supravieţuire, zestre, renta viageră j 
mmm şi orice asigurări similare « 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Q S S B S I B B B B I B É B f l f l B B B B B B B B B B B 

Pentru orice informatiuni şi lămuri, bine-
| voiţi a vă adresa personal sau în scris: j 

| „ P R E V E D E R E A " Reprezentanţa Generală, Cluj § 
X X Strada Baba Novac 9|a. 

1 I 

I I 

I I 

I I 
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TIPOGRAFIA Di. S. BORNEMÍSA CLUJ. 


