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Proces verbal. 
I 

Subscrişii delegaţi ai comitetului naţional ro-
mân, pe deoparte, şi comanditarii ziarului "Tri· 
buna", pe de a1tăparte, pătrunşi de necesitatea 
imperioasă de a restabili viafa normală de par
tid afirmând unitatea şi solidaritatea natională, 
precum şi de a asigura disciplina de partid şi a 
încheia pacea cinsiită pentru toti. curmând astfel 
neintelegerile iscate intre comitetul nafional şi 
ziarul "T r i bun a", am căzut de acord şi am 
convenit ]a următoarea întelegere: 

1. Comanditarii ziarului "T r i bun a" pun 

acest ziar, precum şi ziarul "T r i bun a P o p 0-

r u lui" şi Întreaga avere a acestora, ]a dispo
ziţia Comitetului national. obliJ(ându·se de a În
deplini toate formalitătile ce se vor ~ăsi nece
sare. 

2. Comitetul national se ~'a reÎnfregi prin re· 
tragerea demisiunilor din partea d-nilor N. O n
eu, N. I van, O. Gog a şi P. G i v u les c u, şi 
prin cooptarea de cătră comitet a dlui R. Cioro
ariu în locul vacant. 

J. Comitetul national va lua asupra-şi activul 
şi pashul societăfii in comandită "T r i bun a." 

-t Ziarul "T r i bun a" se va fuziona cu zia
rul "Românu)" Într"un singur organ al comite
tului naţional. 

5. In consiliul de administratie al ziarelor co
mitetului vor intra dnii N. O n cu $i S. Rai c u. 
iar d. O. Gog a in comitetul de redacţiei al aces
tor ziare. 

Chiar prin incheiarea intelegerii de fată dis- . 
părînd pentru totdeauna toate motivele de discor
die, dispunem cu acest fapt Îmbucurător să fie 
adus la cunoştinţa generală prin publicarea pre
lientului proces l'erbal. 

A rad, 5 Martie 1912 c, n •. 

Del.egaţij comitetului: Comanditarii "Tribunei".-

Dr. T. MihaJi, 
Dr. Iuliu Maniu. 
Dr. Romu] Veliciu, 

Roman Ciorogariu. 
Sava Raicu, 
Dr. Nicolae Ouca, 

Eu stiu un basm, .. , 
I?u ,~fil/ 'UlI Illl.'''/1 dClHuli uitai 

III 

C'un elÎHtăl'cţ rătăcitor, i' 
('(' s/I'llllele şi-a ÎI/cort/al 

Jl(' rÎlld la po//rta tuturor 

8i 'It cât/tel'lI-i lllci/Moi 

J pl(ÎlIs de /W'rilllile lol'. 

Din goalla lui S (la ridical. 

răpăi şi ca/uri de seâ.lIlei, 

Hărbaţi.i s'au oprit În sfat 

Si s'au oprit în drUIn [fI/IPi, 

O lume 'nf)'('(l{Jă iji-a legat 

1)(> gLasul hâ plânsoa rca ei ... 

. .;" 
" 

CâniiwJd prw codri dc bl'ădel, 

J)/,Ilmc/ pc largari de p(uncÎlIl, 

_1 (-'li s'a 1'zsipit Înccl, 

Cal' I'tlllza .~ pallJe rat ă 'II cii III .' 

-- Surisul {u i II<' mâuyrlil'l, 

_Imund altoru l'a/rîuL 

.. 

.J.~'~ 
.. .,. .... l;.~ 

"T R 1 BUN AH 
.. .,.., .. _~."' .... , 

Infrătirea sufletelor. 
J rad, 1:! Martie. 

:-\pno !.>w·u ria nu 11 llI1wj a noastră ci, 
fJr[1 îndoială, ci· lIHanllllui întreg, încrede
rea, deplină. ,~i îngădllinţa S~l intre iar{.l.Şi în 
l'Înclurilf'. ~ub steag'ltI eare de trei decenii 
1ll[j,llg{lip ni'tth',jdiln milioanelm'pline de 
neJillţu( ~i sprt' can~intotd('a una ne-au 
fost îndn'ptaţi ochii, să nCI,trillgem rindu
ril., şi s[i lH1 ]'('('ll 1 f'gl' Il 1 pnlltru il Jl\lte;~ lupta 
li Il iti rij...,builll spre e"re lle împinge vremea 
:-;i la cart' IH' chiamă datoria. 

()ri ('M dt' gn'lp \"01' fi fost jignirile po 
(' .. 11'(' ali trehuit să l~' ÎW'PI'('l' unii ori alţii 
dilltrt> Iloi Îll unlll tulhure pe carp l'am stră
brttut. răm[tJH'1ll îl~să Cli m;lllg[\ierca că 
p"tPrrl da, aCUlll, l}oporllilli nostru, ,prin 80-

lid"riz,IJ'l'(l t lIt uror fl'llnta:;;ilol' si"ii, sigu
I'un\[t, şi l11C'j'l!del'() dpplil!3 III IH1(0l'ile st:lle. 

Slll'pj'i:l.t~ gTrle 11f' P0<ltc' aduce viitorul 
apropiat. il! pulitica tiu'ii or'j ÎI1 politica mo
l!arhÎl'i ÎJlt)'(·gi. Pe dn il \1 ă P~I 1'1(', după (t

t;ltpa lovituri [1\1 ('<Iri. de o s('<lmiî. de ani, 

k îlldul'iilll dt'la pllh!j-('il cI(, stat pe toate 
tl'n'lll'l(' yil'ţii IIOils!rl' Ililţioll,lil' ~ se În-

• '('an·il azi o Im-itul';1 gJ'l'il Îllljlotrl"a bise
ri I'(,i, .seu t III ta l'l' ;11 lla ţiollali ttl t Î i noastre_ 

Politi('a 1'10;11:>1 r{j ('('rC' sanifi('ii tuturor 
-,- ('" at <Ît Jllai Y(lI'tos ('plol' din primele 
rÎltduri··-- ::;i 1111 dl."\pntll'!;;tl' pn nillleni. Iar 
<Jiu-tI. În IIUlIWIl' hillP!lIi dp 1lI;11I1~. dacă pen
tru ('xistl'nt<l ~i lilwl'n dCln-olhll'p a neamu
Illi ll(lst,'l1 ÎIl \-iitIJI" s.' Îllt ind Ill[illile iarăşi, 
arllul'fuldll-s\, ,'itI Il I IH'stp tTl't'IlL dorim ea 
dtdud pi'kii silH'prp )'Îil i'nhtliln~ În sufletele 
tllt tll'()/, .()sta:;;i1oJ' P;lri i{llIllIi nostru. 

S{t 11(' îndl'~'pMIIi dq~ll1l (·whi,i 'l'tll'lTUli 

ÎuaÎ[]lf' spre ",âril~' p('(":ari 1l·î-1i<:···tFiiiilte'Vii~ 
tond. [>('lltJ'lI ,H'l'sl \·iit ()I', /)1'1/ f I'n prerlli
tirea 'lIi, S(' ('('1'(' j.'I·IJ<l IW'!."'! rit întreagă 
"-.- ~i duerl ll1l !lupUl' IW eM de ImJl În cre
din f(/ lui 1)(' atil! el .. Iwtfll'Ît În hill'brtţie, ne 
Illlpingl' illaiJlIl', llIl PlItl'1ll şO\,[li. Prin noi, 
pri[I (>[ttl'\'tl Illii df' intf'lpl'lll,tli, (,1 'T€'a să-şi 
Îllscri .. pagina 'in lst ori!' ! 

/'I'II/'/IHI i-a (·I'I'.~('lIt popllr 

Si .~(' /'U!JI/ ('/{ ('hip duio . .,: 

:1/ ai .~ptl//c-n(" ('lÎte ne do'/' 

_';.'i cMI' ,.,u!ldul /l('-nll r().~, 

}l/'ibe-ag/lle ~ti!t/lif(lj', 

Le plân!lÎ (lInia dl' fl'llllw.ol ! ... 

1-.'1, o,'·;('u/tâ/ld al/o/' ('urnl/I, 

.1 ehillzuif .~i-o /)l'iCCJ>llf, 

('â p'lturÎ fill'(i rrezlimâlll 

Durerea llli l'a petrecuf 

.S'i că ''11 $elbnticu-i a/'lÎnf 

Sfrei'I/(> do/'u/'i {'(Ul dur/it ... · 

, . 

-Si-alulI('i () clipă .ol Il 'n/â/llplat, 

- Mai t'l'eţi '/:oi lHlsl/wl sd ei-l spu.il-

('ă Jalca lui a Iăcr1l11af. 

/JQf (1 '11(('/(','.; ('li lIi/lU' /l1I-j, 

lu fut no/'odul adunal 

Să-i rozei loc/';mil(' lui .... 

~ (> g h e d i,n, Fobruarie. Oc!nÎall Goga. 

12 Martie " 1912 

H{. nu Ulai pnvun deci innpoi. 
Apelăm la .simţtimintele româneşti ale 

tuturor fiilor acestui rwam, ea să de~ăvât'
şească~ ceea {'C partidul a întemeia.t prill 
l'cnunţ<lre şi ÎIlgi:ldUÎllţî'i, pentru lupta lSO

Jidară a neamului 1l0~tru aici. Apelă.llL la 
simţul de Bi.wrificiu cu eare in vremuri si . ., 

mai yitn'gl'. înaintaşii noştri, an ctl~tigat, 
aiei poporului .româll un loc Întrp popoan'. 

."\C.Ulll mai mult ('a ori ('[mei o tirnpni 
rc(:uh'gerii Sllpn'lIl(·. Forţelc> noast.re toale 
trcbuif':se ('ullcnnh'ltr'. ('a să putf'lll dU('r~ la 
sffiI'Şit lupla, s('culanl a neaunlllli '!lOstnl 
pentru pX~'Ît(~lIţ(l politic.i'i Jli:' acestf' ,plaiuri. 

0i aClIlll. ca şi lîn viitorul (',Ire va t.J'I'

hui să aducă 1ll'apăl'at. izbtl1l.da drepturilor 
poporului l'tllllhn in "wea-",tă ţal'{t. 1111 pllt.erll 
Srt diim Il ÎUll'ii PP il ('ui f 1'111lt a~i a i pa 1'li d lI!u i 
naţiollal cari. priH s,l('J'ificii personal .. "Il 
readlls În rÎlldurilp IH 1,1;-;1 l'P nl'lIlOll ia ,.;;i so-

)idarij atpa, deplillă. ' 
0i IlII pntplIl ,.,;1 llij):iJll i,lI'W;i1 JH' d. ('011-

st.anfill Stt' J'(' , fiul B,lsal'ahiei <.1f' 100 de aHi 
rohiUl, carp a contribuit În I11ăsuriî aşa de 
Însemnată ia r<'sbhilirPH păcf'i politice şi a 
soljd~I!'Îlrltii llo<lsll'(' lI:lţiowdc. In Hll11wlp 

lIaţ.iullf'i rOl1ltlllP din l'llglll'ia şi TI'<lll"ilva
ni':l îi adllf'l'lll Silll'P!'f' multumiri . 

.1<11' lloi toti ('tltisllllh'llI pMrllllşi .1.' do
ru I IllUlI CI' i dl''Si llt ('resate [l('llt nl dr-s!'t)h i n'a 
ntoallndui 1l0stTil diu sd{n'ia tl<lţiollală, .sii 
ne <lpropil'lIl l'lI drngos(e l111ii (h~ altii, S(L 
semăll[llll ÎII slIfltdldp lIoast l'r: sănuÎnţfl nil

dejdii si {'U illillw ('UJ'lIttl Îllt 1"1111 nttlld S~l . , :-.-

milnul'jsÎl1I ('I'('zld jl" rtitllliui llo ... 11'1I llllţio-

naL 

Situatia politică. Zilde dill 11/'II1ă /1'111/ ad'l_"; 
nici o sd. imhllrl'ÎII .<;i/uaUa politiră. C'rwd,Ji/ll,
ţiilc {Ii ded1ldiile.,mrî IIwll .ww ma.i pnti/~ intr-
'.-' . , .. ' .. -~' 

, " .~,.,,~-

Azi se '/Ior!JI'.,;;((' despre (/cum şi r/e,'pl'lJ Il dOl";;--
df'tIltSÎe Q.ll/1l1(olti ('11 zif" Îmri,,!('_ H vorha. de d(~
",i,<;f4 !l1'uera/ului . l1/lr/'lIberq. mil1i,~fr/(1 (~omun 
de rii,';bol. 

Zile-le a('('~..;f(' /'01' l://cepc u,udienţrle /0 Mai. S,t 
ca~e. hwillfe eli' a. l,w /) hotărîre de{icl/itivâ in ('('. 
prtt'('~'1' l'l'wtl'i/'('.f1 criu'; tir g'II'erl/, ohsl'l'l'ă obi
('rinl cOl/slil I/tiom,) dl~ " ('/'1'1' şi 1/I'i,1/1 Ililor hiir
b~lti pol it iri_ 

BătrÎnii. 
De Al. Ciura. 

1>(, ~'itt~· nrj tJ'C<' prin ur'aşul B .• mit. ahat pc un 
CO<\k1-douli la {~1tfeneaua din t'oltuJ ll1leci, să iuu 
un capl1!ţill('r şi ~ăr:I_'ifoicS(~ revi.'itele IitrliilW Cit 
cari nu lll~l jJl'l'U ÎntftlnL'S(; ~)C aca.s:l. ' 

Am ~i {~fltinl pl'i('j:,(mi aeolo şi foal'tt' arar'(' mi-se 
iVltii.mplă ;.;ii fiu !;iU,J,rur. 

Ln du]':! ~l!ll t<t7.U l\ce .. a dt' [)!'illlih-ani ti rnpllI'ie, 

am hoin:'il'Ît 1n"ă mai mult ea de oLi('ci 'l)!'in 01'11$, 

dus la ~'a f("1l('<I, Jt\oeÎetatea mea se Îmlw!işti:l>o,.e>, ,~i 
abia dvi hiitrjlli llIal Htau la masa ohi~nJuită, H'mg'ii 
geam_ 

Ei mii întilllpilili ('u multă lmnlhoiuţă, î-ntin
zimdu-mi miillH_ 

.,I)e ·ee ai îllt:Îrziat .atfLta? Tea,ştO[ltam, {'ă{'Î 
îţi auzisem de n,-"w.-_ A f,}St () di"cutie azi._. l'ă 
regI,~ti eiiu'ai luutpark: era Cttt p'a(~i .să no în
ciîiedîm". 

lnem'(' ('C"", să-mi St'UZ Î'lltiirzi(.'t'ea ţii ('ii,ml 
SJl (',OmlIl11{1 e1H'Lnămlui ob~nuitlll ('ujmţ.in()l', u
nnl rli;n (~ mIt faec .atent: 

,,!\u Jua {>..afeu_ Avem Lel'o "Salnlt~Il.". al' fi 
p:kat _'iă pierzi ()eazia_ 

'- Ad('văr~lt"_ 
f'.oTIl.aTtfi II hulhă şi l1'u,mi pot !'etinea au ;-..Î1II

het. trpzit <lin \In {'olt uitat al amintjrilol', ee 
ÎDt'ep ~ii mi..se 1'1-t>,'ieol1('<L'l><:ă. Vad pla<:atelo cu litere 
('.iit pumnul dda "GlUnbrinm;". ~mi :amintc.'W cle 
halbcle, pputru eal~i t'Conomizam, lm să'Ptămâni 
îna.inte._, "fJorăn~cLc imbie topOl'a.~i şi \-iorole r Il 
ri.î.."i>imtii ____ un mil'ru; de pămÎHlt pro;t.'"'pil.t treeo 
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Pacea. 
• Pacea s'llîucl!l'iat În ~fâ,,.şit, - şi 

pnr:ea, după Cllm se e.l;prÎmă pact1tl drf(i 
[) M arlie. - ('in,~fită pentru toţi, ; 

Pr0'(ll'ieflll'ii ,,'fribunri", pe de-o pllrte, 
au dat dmeada că 3(' pot Înălţa până la ab· 
negaţia personalCi in intel'esul1oritilţii şi a 
solidari f ă ţii n'a ţ ion al e. em'r le 08i{1 urii reclI
rlO~~tinta şi sfima 'Întregf'i RO'mânimÎ, 

('ondurătnrii partidului, pe dp altă pal·te, 
au arMat cll nu sunt aninHlti decât de do
rin fa de a ronsol'ida ficţiunea /la (imwIă, şi 
ca g{mduri mesrhine de răsbuna/'e ,~wlt 

3tJ'liÎne de s'u/lriHl 101'. 'roţi {nOI iaşii, iTI a
ce llstă rlipă h o f ti rît Oll/'(' li '1' i eti i no ţion al e, 
s'ou lmtuf strÎnge în jund ('omitetllhti na
ţional, "l'c!tIlo8ciindu-,<;e fiecăruia, 1/1 'rî/tdll
I'ilp nt'ganizlItiun.ei de pa1'tid, locul In ('O/'C 

îi da dreptlll frpeutul :-:ă'I (/(' (~inste şi de 
UUHI('ti. 

Rnrwunrle şi Qnimozi/titi1e Il/piri "f
eell te (tu t(l,~ t lli fat e. 

Dar nu frehuÎe să/le 1"epauzăm pe lauri. 
noi alli de sfi'işÎrl'i t:ângel'oQs(' /fU /Jot frece 
fără li lăsa /,(lJ/i adâllrÎ În su/(etl'. Si prima 
datol'if a cOlldurăforilol' asli1zi, (> de a sUi
nd ('1/ hotăd/'e la I'h!df'c(I/'('(1 acesto/' răni. 

"",II mă gând"s(' aci 'a ac(~i ('(Iti (In 8ub
s('·~'is pO('ful di" f) Martie. Bărbaţi 1llce/'eaţi 
;,1 rupte[e politi('c, aceştia de siqU'1' Îşi dau, 
~fa ma de /'Os ttll acestui o ci, .~i de da f oriil f' 
('e el le 'impune f!lIH/,()"j'a. 

J)(l1' ÎlI marea masă a pu/'liellhâ I'omâ
lIese, impărţ'it jlf1.I!ă iel'i în dm/ă taherf ll!
r ră j bi tf, l' a [1/ 1'; I (' răscof-i te (h~ pol emic il (' 'F(l
till/(IF, 1111 ,~r' lwl nş('zn din/r'li zi ÎI/I/"altn, 

Sia1'n in t:ed('1'e III ai cu 8 r ti /Il ă t inert'
fui .,I'/1S/'J'ălil" ('are n'a putit! lua parl.(, la 
t/'otările de l)Oc('. ('(I)'i, la lIn}/(/ III'1Hdol', pl'i
I'eou IIl/fllOi o ('hestiunr elt' 0I'[Jtl1lizal'c de 
pnrtid, şi nil /ozÎll('('!rilnIIlNltr d(' (/('('Rf 

tillrrrt. 
1 m i (hw hill'(, S(' 11111 (f (' t1 (f ('1'1' f l' 1 uz in (' i 

Imi dnu nS('IHt'lli seamă. ('Ci prea ftdl'spt1 

t1spiratiunilr til/I'felu/Ili se rcv(tl'sau Într'o 
formă 1IP(':OIl1]lOlihilă ('li dil:iciplinfl de pa)'· 
lid. $i tocmai (I('('I,;f(' mallifestări mi creat 
tll'('rsilair(l Îrnpc/'Îoas(/ de a pUllr eapăf 
lupt/,i Între "Trihuna" şi ('o/llitPlui u(qio
/1(11, eol'(' paraliza toată ac(.i!!/lra natimHllă. 

/)(1('11 11186 f'8tC ar/eI'ărat, emn spune 
Oct. Goga în 'ultirnul sih,j, inten~iew, că 

eiaţa politică nu este ('H putÎ'n ţă 'itră drep
tul de libel'lJ propaglUlidă de idei, fără cum
pănire ('"ilicit (! fPllomenelor cipţ.ei naţio
nnle şi s()ciolp, ca/'e să asigure () ('t:ol'Uţie 
Ilomw/ă a a.cticitătii politice, - fiU mai 
pulin t'I'piluie să I'PClIlloaşten't, că de dato
ria f'onducătorj{ol' e să l'egheze ('a În'sl/şi 
(,(ldrde IlC/':('iWf/? alp ('ieţii de partid să nil 
/ic rupte, ca să lie înfotdeawiO menţilllltHIl 
cchilihru între inif'/'('sul de ordille şi disci
plillii cii' partid, ~~i hlfel'csul/rgitim de .,p/'i
I1H'llire~', Tu'//trH ('Il .~ă ÎII;ll'ehuintez ('/ll'ân

tul la modă. 
ShllciuHlul ultimilur aui (1 I'lIp/ acest 

e('hilihru. Şi aci zac/? primeJdia t:iitondui. 
[l(l('e(/ Încheia tă 08frizi, ('()Ilsolidâ/!d actiu
/lea de Uarfid, i~i (.;.(1 da /lumai aill/wi IO(lfp 

/'oarlde I:âlld (I('e,,,1 cchilihl'll l'a fi re8fal>ilit. 
Ş;i flll ni ai a t Il n ci pa('e o l'a pM tUIl elI' şi in 
snrJC'tp, În'chipgâ'lld toate e'eml/tele !'ii ale 
Hatiul//'i ;11//·'1111 ,~ill,q!lr şi [lIIt(,l'l1i(' 01'90-

lIi,~1I1 poli6(', 

S Il IIIă ÎIII<!uies(' cii til/{l/'etul nast/'II in
fel('('hUllîşi l'a tia .'l('(WHl de marea I'ăspul/
clN(' ('l' al' (:ădea aSlIjJ/'n Illi, dacă nu-şi l'a 
faN totă datoria 1// această pricinlă j clnn 
11/1 mă În(/(Jil':-:(, ('ă frulltaşii partid!tlui J'm'i 
tocmai (/Cllln (/1/ dat doradc1 de atâta Înte
lep('iu)jl' .5i ('/lm/,Mn/'(', 1'()1' .~ti să MI'Îll!Iă În 
.illl'ui .-:1('n[III"6 1)(' toţi (f('ci ea/'i 1'11 gâl/oril 
('lIrol M) I'n]' pline i/, '<1I'I'I'i('i111 O/nri!o/' i1'

f (' /'/' .'l r rr I (' n e (1 m Il lui. 
('1( ('(lllştiitl(o Î111!Hl~(ltiÎ pot .'l]J/IIIP eli 

foull' !)ier!('('ilp ('(ll'i stPl('(/lI pâl/ă aeul/lÎ/I 
(. (/1/, rr î m pli ('; 1/1 I'i i s II fir t (' Ş f i ~ II Il f (I,q t il z i În
IăfllNI ft', 

t'/,{Jt/ odl'.'l('(1 prea l'rr~ri, prell Il('del'lu,~if('. C. Stereo 

De vorba cu Goga. 
Inaint('a porţii de fier m'am oprit o cli

pi), Flol'lll nmintirilor din Yfornurile de mult 
apll"i(, il trecut prin mine. ]//(,hi80(!1'e poli
tiră ! ... Do .sigur, Închisoarea din Seghedin 
so indppărtN1ză mult de ,.ideal\ll" aş(lză· 
mintelor de acest soiu din Rusia. Insă fap
tul că statul ungar nu se poate lipsi de a
ceA,,,t ă instituţie ('stp prin sine însuşi lllf\i 

sugestiv, elocftt volnrnelp ('f' S'81' putea scrie 
"~llpra Mărilor de .aici. 

1)11 pc'\ o [1 doun poartă ·de gratii ele fier, 
() tristă l'iădir(' (~11 un etaj, tăcută şi moho
rîti"'\ -- h'PC ('tU·tOR d('stlll ,de îngrijită. sui 
() sel)rb. de piatră. --- şi iată-mă în faţa 
pOf'tului 1'{ii=!\TMit, 

(roga mă înti1llpinll cu un zimbet lini
ştit. dar in ()'chii săi citesc o tainică du
ren'. E Îlwă undmcl'at d(' shuciumări n~
('pute'! lşi face o nouă iroaIlR asupra lu
Illl'i şi \'j0ţii? Caută C[lri"ll'i nouă? E cu
prin~. ('\lIn din dmei in când ,'le întamp1l\ 
fatal ('u ori ('f' an0vănl,t poC't. de lin 
.. \\'c'lt.schmert,z·' îl! faţa micilor mizerii 0-

mfl!1eşti'! Nu ştiu. După un scurt schimb 
de ,'orbe prip( f'neşti. nu mă pot. opri să nn 
ahol'dr?; ehostinn{'l1 ee pasionează toah\ 
Hnmtinimr<l în momentul de fată. (Suntem 
În fi _\lal'tir n.) In iiitnaţia cip astăzi senti
HH~lltple şi idl'i1e lni Hoga prezintă 'atât a. 
iut(~j'(\H. ÎIWclL \'oi Inr(']'('<1 SR l'epronuc cu 
sCJ'llpulozitntf' <.'om'pl'SnţiH nO<lstră în aCf'H

stn privinţi1.: 

- CI' şi ii despre paC!'? Ai lunt pa.rfc la tra tci:
riIe din AradP Eşfi 'IIlII/tU/m't cii s'o ·Î,n('he;aH fi 
(lpl·ol)i~ .... 

- .. Fiind ill Îrwhi.":IoC:ll'c CllnO.R~ numai 
fragnwntill' IU('J'Ul'il(' efi RfI .petrec afară. ~n 
fim h1<1t pilde 1[1 t·l'atărilr dintre comitetul 
nClţiollal i}i propri(~tal'ii ziarului .,'I\'ihuna", 
fiind ('8 ;H'f'SÎ'<' trC!tăI'Î R'au mărg'init uu
luai la o dwstinnp de ordin juridic: pro
pl'iptalp<l .:rrihun(>i", Eu, după l'nm se ştie, 
nil <1 In ro~t oP'('ât, ('·olaborMorul arrstui ziar . 

::: l,nngul bulevardelor, ~~~Iflâ~,d~~-;ne 'P{ii:o:â- i ~'ă ~ Întl'('p;e_~(' Împnl'Illlltat. ln{'ilt nu mi-l puteam I 
• 

C'~liil II It mă luă de IIlftnă 'şi-mÎl'I'pu,*, (',Il glas 
cobol'it; • nii: vine primăval'a! l('~iam zu'păciţi d('atiita lec- În('hi'pul pe u:1l1l1 fii!'H eelalah, 

tUJ'ă din bi'hliot.ecfI uniw,~itătii, mt ne ffiBlia,hă-
('{> 1 rlintili(,J'fI înalt, ~"Ia h, ('uumerii obrajilo)' ,team pe 001'80, că{'i gii nrl nI nostl-u Încc!X"a să'şi 

. ie~iti .şi tr('1I1U1'll din <'ap şi din lIlÎtni, î'l1rÎH Hu-şi 
~lltinzli Rl'il'JIile ,În ~bornl '<'r}we culmile şi ,răile cop'- d 
1 ări{'i n1)n~tr(', S.uflam .() halbă~rlou:l', făceam o lmt('adu('(' pnhlll'lI.l In 'g'llJ'fl, de('Î\tdaeii il prin e-a 

('U !1mnnd'Ollu mii'nile': ('('1 ne a'] doile!l el'a scurt şi tlll'ăde-a I nng1t 1 ~,<\el('i şi ne bn{',H1'a'ITI de p:o!lna 
gros, ClI ochii injcetat,j de I'ln:nge F}i eu o hţă de hil'jelol·. d111 ('uri f(>mci .frllmoa~ ar1UH'Rn zim-
('l1!o·al'€ I'oşi{'-\'inlctiî. Ii '~eui pl'{'tutind('ni lahet(' fugare tr(l{'otOl'ilnr şi .pad\rmm'i de primă-
olaltă: la plill~bElJ'e,la hi.'lcl'il'ii, la -easină, Ln dis-

\'ari'\.... <'-lrtii 'llU se amesteeau d~!HlInll"C, şi cilnd tel'-
"Bine-ai venit", mii Îutl'\?"l'upe unul (liu bătrîni, mina Ulll1l, eclalalt lua ('u\'untu'lpentnl a com-

~i eioenim păhal'ele. plN'ta spuselcpl'ietennlui său. Şi !Işa, !'lŢ)l'ijinin-
.Erau dinmti amând-oi~i (whii lor şt.erşi eli- du-,se impl'lllnl1tut, la adăpostul tl'e<';utuilli loI' 

peau des din gene, privindn-lmă par'di din o de- ('IHl'at, era,u fi nottl Intl'cj;!,'itoal'e j,n so<·ictat€'~ băI'
partate en(ll"mă. li ştiam totdeauna Împreună Il(' ha\iloJ' gl'llvi .şi Il tinerilor galagioţli, ÎnfăţişII<lld 
'l('~ti buni bătrîni, ('Ari s'au sh-eeul'at pl'~,n vălmă- ~in{'('l'it.at('a şi ~('ninătat(>~1. Viata tl'CCUOO veste 
ş.eala vielii, 1'ă.miinând 'Prieteni şi la ,bătrinet.e. {'apctde 101' f'ănmte, ('li fkslfmţnil'pa furtunei do 
lmi e.Tall dragi, dimdl1-mi p)'j'lejsă mR gândese, de patimi şi noo0-rri 'ril'i -Iă'siindu-le o 11rmi'i de 
câte ()l'i ii intâ1ncflm, la nestatornicia -prieteniiIOl' zimb<,t hine'mitar i,n f.nnd1l1 oehi,l{)r lor el", oc'to-
de a.stăzi !;Ii ,Ia <,redint,R lor de oamen,j alcăt1liţi din genari. i 

altă do.speaJiipal"{'R dmtr'(I \'N'me mai bună şi 
mai furicită. 

• Re 1t.~e.Illăna1\ l\~H de pl.1tin, (le,i mi.."e păre..jl 

• 
DiOOlltfl,ltI do(' una şi de alta, când eel mai mil' 

do _qtat.UI'R, S(l dcpărtăpe câttn-a momonte, 

" Vezi·!? 1 ţi anll(~i ami.nte de el, ('tIIn s'a făcut 
b'llg.e<l, de dud l'n:iîntll1nit pentru .ultima {)arii ţ 
E )'"()ŞIl ea un rac -eu o('hi ('u toL ,şi, .~e e lIlai 
prost, h('a i'ntr'llna, N'o mai dlW.e mult., 'BA ve:r.i 
dta. Te p()m~neşti, .că intr'o bnnă dimine.ată, a~i('i 
în caf.enea!"olC I'ă,stoamă ne peseau,u - şi s'a ispriî
vit. Şi al' fi Vaglllbii d(> (',1, eli n'a implinit nici 'anul 
al şaptcroci şi ş!li'lelea, pe <'R'nd eu am h«ut peste 
o:ptzeeişi unn", Dar cÎind mă uit la el, îmi vine 
se cJ"{~ că-i mai bătrînra mine, N1 001 putUt zel'e 
'ani. E paguhă, dl? el. sRraeu. da)' se du-ee azi-mâine 
p'aci incolo ..... 

Blltl'ÎnuJîţti întrerupse \'l{)rba, căci ('(>lalalt !Oi! 

apl'oOpia dcma.o.a n()a,~tră, Nici lJluse ll,;,C'zăînsă 
'bine pe se-aun ,a('~ta, când -ehel,neruJ veni şi 
pofti la te]efolll pe Ihătt'inul oel1inalt şi \lscăţ.iv, 

El se I·ididî tremurînd în tot trupu] şi pler'lt 
înspre {'01t1l1 celala'lt al cafenelci, ,sprijinindu-!:'e 
de câl'je şi de 'Scaunele,pe lângă cari treceM.. 

"Tl'('{'C ,-remea, nepOltte dragă, Îmi spuoo ~I 
roşu şigrăsu'll., Vezi-I pe bietn moşu fl'i'lt,a,cmu 

. s'a aci'unat, ("Il o ('fiOlă p<rdh:nită? E şi bătrîn SH-

o ElI.L E 
TARI, LUCRATE CU (JUST ŞI IEftINE 
să' pot căpăta numai la fabrica de mobi14 alui 
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Lucrul solid şi preturile ieftine e cauza că nltmllrul cump§rătorilar nostri zilnc să inmu1iesc. 
..- Truso1..1.ri con .. plc'te pentru I.uirese. ...... 
Aranjamente admirabile pentru prân.zitoare, dormitoare, saloane şi odăi etc. 
Mobile englezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine. 

Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă plătire În rate. 
In provincie la dorinţă mergem in persoană şi arlUlm bogatul nostru catalog ilustrat. 
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,\CUIl1 d0('i, ('ând pr('pl'iptdr-ii a.iung;w(l la 
11Jţ p ll'gerp ('Il ('omitf'lul naţionaL an d!'ci.s 
ill~i:;;i asupra ~nrtii 7.1nrului. ap!HnHnd'H;ii 
conflictlll dnpţj ('('il Illai bUJI.:lrhihzllintă a 
Illl', eli IlHln;'l hucura Illă pot v;'i7.cÎnd că 
SI' n'~l ii bilt,ş( e ;.1 f'llWll ia diu<l illte, Jf' pe 

\Tf'IlH'CJ c<'lIld mi-mn in('(~pllt ('~ll,lhol'an;a 

la "Trihuna", la 1'<1 rf' ,1I1t rBIIl(/:-; ('Ollsee

n'nt pAnă dplIll,~jzi. ('[Ulei ('11 j"tnll'(I(J m('a 

In îllChisOilf'('. Dar din pn/'/p'llli anI ,1ITPIl

!Iwt 111 Ill'IlUllIăJ'atf' rilldllri, di doresc ,sin· 
"{'I' :-;{J fiE' ÎII/iit liriiI (" llolf'le d0 violtmţe pel'
~ollult~, .- {'Il 1l',lIn df'd nici 1111 motiv. şj 
din "('psl !HIllCt, de ypdt'l'p, să df'~<lpl'oh pa
('NI Î/Jdll'iHtiî. 

~ /htl' (/('pas/ii /""'1' !'fI Ilt'Pa urmă}',i ÎIiRPllllliJle, 

/'a pUlle efLpăf ('prfu/'i.lo1· atât de p!I.~illl/frfe din ,"'
limii doi l/Ili. N" erI-zi d-l~, ('ă prin insllşi l";)/1I1 
('(1 ll/plft dil/ f",.iâre f(. il/reia/. alrit comite/III nil 
mai are lprlleiiJ tii' 1/ s({ plânfJl' Î/II)wlril'n ,),rilllwiş
fllo,. .... rll/'; fJl'in adul {Of' (?(In,~ulide(/ză (u(iu.ne(l; 
lIa(l'onolă. ('ât şi. J.W de altă plufe crenziiÎndolor;
/'en {I/lupor luplăloriloJ' de o-şi .~{rÎllfltl ('ÎI/duf'ile.? 
]'fl('('a le 1n'ivpşf(', (hei, Ijl personfd, - f/'('buie 
nllr/:: să În(I!rg "ii fe simti alills? 

La. ÎIlU'C'/),II'f'a rWf'C1sta CUllv(ll'bitol'lll 
lllpa Îwi sf!1Îng'(', 'zi!J~hin~l. mâna: 

- ,,"\iGl i11 sillgllr(l!at Pa IlH'jJ Hin putut 
<î <lţ;t<'JH in t~~ll,ă lini~t(la dl'sfăşllrarflH ac~-
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sidHal în ÎltI!'I'(',ÎlInHilp {{p]a lIoi li d()gmă 
politidl. i;ii prin !()utn nilzllilltf,je IIl('lf' În 
ad jYÎt Cite" 1t10i1 df> pftnfl <Wl1l1l. dr ordin pur 
pldl/iej"tic. n'nm v!'ut să dpp{",~psc earln>le 
ol'!.!iltli;l,aţilllwi n()a~t/'(> cl0 p'H·tid, Xil'i (~u. 
tliCi pt'iNf'llii lltpi. 111/ [H'-eiJll drpĂl'tal dela 
rriJlcipii!p flllldnllJl'Pltal" .11" pl'ngTHIlHlIlii 
Iwţinllal" . 

- Eu înf""',q, ră În si/llll 1J.llui padi!! poa{('. 
/'i ~i o Iliplă de idei, preC1(m {>-i eriti'ca ob,:Pf:lh'ă 
(J IIctirilii(ii )Jolit,ia. - daI' aCef!sta IIU poate ş'i IW 
frebl/t~ 8t1 d('ge l1crezeintr'o luptă Îm pofl'il'O, parti
dul IIi. HfCllIfOff i ŞI: dta că tII pfa, de;ide'i IrebllR. să 
s(' me./lţină În limilele compatibile cu unitatea d~ 
partid? 

-,,- .. BiJI{· Îlltpl('s. \Ii-am dat rntdf"IIlH'l 

-;l'alll,t şi " Y;ld şi ast[lzi. că În eadnd P<l/'-
tidllltii nil pot dispan' ni('iod<ltil dif('!'il(~I(' 
('111'('111 (-' cip idpj ):ii propaganda 1>P1l1 1'11 el(~, 
1<';11'11 'H'P'el.'iUI f"lTlwlltaţie d,' c!'('dinţ,0, 
frll';t () ('lllllpHllirp ('!'iti('ă a (PIIOHl0I1P!UI' po 
liricI' şi suct.t!p din ,illrul nostnl IIU !>()atp fi 
"iaU' dp p;lrtid. nici Il P\-Olllţip l1urmalu 
il politi('pi lIilţiuH,l!f'. 1)(> <:!('f'f'i.l asupr<1 idr.i
lor I"nsatp n'all fo~t şi 11',111 putut fi trat[!I'i, 
[jind ,wPstp ('Xpn-'~ilIlH'a firp<lseA a Ullnl' 

sI ţl/'i oq.('l'fl i('f' ", 
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[[,silild la Il PHt'lP \(l<.l(e fl'pdhile şi illfl'n~
St'l(I IWI'SOllillp, c!0sl'hiz;lI1d dn1ll1 librr ÎII 

faţn di.>iCutilllliJo)' ciI" ()rdin prineiriar, SI' 
po<ll(' Illstăp;llli \<,olworhitorul lHf':tl apasti 
ilSllfll'<I (Jcpstor euviIJltr) () por-!' slI!letra.'H'(î. 
şi ell'ci I'f'HIă. in rindurile l1o<lstn'. <1,5ez[11l

dll-110 pe fipl'are din 'lwi la posi nI ce ni-se cu_ 
\,illf' În Ilrpln pent.rll <lr~rare a, l1f'anl1llui_ 
f)f' altf0] ('II. a('UJl1 o hucatr. ci(' timp. ~im
tind llP,'oia uflPi J'0i"1l1egeri pc "unntl l1l111-

[ploI' hi1rţuieli. 1111 voi hw part0 mai il.etiyi} 
1;1 hl)lu'lf' pnliticf'." 

• 
X II "oi ma i (:Idăug'(] nimic lli aceste Cl1-

yiutl'. HE'::itul ('(Hlvf>nwţ.iul1,€'j noastre nu 
prin"H decfd planuri literare, ~~H I'i in vremu
rih, ash'anll pot pl'pzinta illter('s pe'ntl'll 
nlltl(>l\f. 

~ ---I . 
~_~~-H'riTm'l. lllprC'Junîl'p<I cii d. Stere era 

-- flil/'/1. ('IÎI tu Ilipta (L110llsfră fi fosi şi n.C('sl 
ell'//leul de pl'oplI,qandă. el. de sig/lr. fretl/(P'p 8ă ră
II/tÎ/fă şi de o('i Îllain/(', /iilld('(j şi IW c/'ed fă propa
ganda <II' idei. dURă ~/( ,~ill(,ll·n'f.(lt(' şi 8p/'iozitafe. 
/1/1 P~ţlf nl/Illoi f'ompalibi7ă ('/1 Ilin.ta de parfid. tltl/' 

('stI' cI! iaf' i/ldispi'/I.~a.bilă ]iPlltrll jlropăşii'('f] nea
I//Ullli. Ştiu poziti" ('(1 f1.1'f>'(IRla esle şi uedillţa ('on
dll('ători/or pa I·lidlllil i. IlIfl'/I cât crit.ica obirdil'ă 
şi Jil'op(lflflllda de idei /I/( poate impiedeca pe lII:mf, 
1/('('/ .~ă-şi ia !(JCld ce i-,~p fl/I'ille Î/I rîndurile pa,rti
dullll. dă-mi /'01' cleri ,~ă fI' 1idl'rb: faţă dr fapt/li 
('([ ţ,j-ge rere" ('.0 ,~em71 III/eri(),. şi uădit de împii!
c/,wl'e. ,~ă re,infl'i Î/I ()1'.r!fI/li'?aţi<1 Jindiill/ll/i, re ai 
de ţ;â ud să {firi) 

.Poi111a dp fipr s'}l Închis 111 llJ'lIlH 1I1Pa. 

~f(l]'gpaJJl J)(' slrăzi]0 fără nici 1111 caracter 
al0 Srghr'dinului, şi lin gA1HI mă tortura: 
pr f{Indul 'H'p.sta dt> idf'i formulat de noga, 

<1 tci t de sil1l plf', a t At - aş put 8a spune. dacii 
Illl Ill"HŞ tPJ1I0 să fi1l rău inţPl-es - dfl ha
l1,dr. inc;Îl nil pstr .. hătrîn" ori cât de , .ru
gilli!" şi d(~ .,<1ntoritnr". (:,ll'r să le poată 
f·0spj·ngr'. III pin tf('cutu llli-a apărut ca o 
1If':Îllţf'I('(ls~l monstruozitate, Cum. peull'l( 
(/I'I'/Ii,da S'rI oprit în 10(' toată iH'ti\'itltU!a 
naţj{)jlHIi'i tilllp (1E~ "Iproape doi ani? Pen-
1/'11 Gt'('wdo alMI'(\ sU,şieri şi atMNI suflete 
I'~l Il i t ('? .;\ II (' lIil co~nl<H'? 

la lllijloe ,mi-a dat deplind gar<luţif' a se
li()zitfl~ ii ~i n:siguran'(t că 111ll'II Ceh. mă p1'i
\'f':;;le, c.!1:l11uitate.a nwa personală. va fi P~l
;;ită. Firp.şte că, după încheia rea acestei 
pt:lui, după, I'el.lhilit$ll'c'a morală şi politică 
(1 proprietariltlr ,.Triblllwi" df' cătr.ti comi
t f't.ul l!nţ)01l;d. conflictul e t,erminat şi răs
!)ollli '1IICt'tftud. lucrurile revill la. starPH di
Ilaiu!(, de isLlll'nil'ea 0sLiliU,ţiloJ', 1<1 .. !'('sti-
lu/În ill illtPoTUlLi", . 

b 

.- ./)f/.l' ()f:eas(a P/'ft<~IlJllIl/e o ('onl/(,~ra,'e .<;i'II.(~eră 
din ambele pă'f'(i, valm'ile UII('i dWjfllănii. fndP.lIIJI
gotp 711(. .<le pofoleRc a.~a, lI.şoJ'. (.'e crez!: să fac,i, ';I~ 
llC('a,~fă pri I'in ţă? 

- .. I':u. înt I'n rM df'pÎnch· ch'la I"uint>. 
nu voi plln0 Iliei (J piedC(';1 în fata (1cestpj 

lHHIi ,:,ituatiuni. J)llpii Cum am (h·e]araL in 
aUtlE'a rîndm'i. uni/Mea dr pal'lid o a 111 ('oll-

l';h'll'; el SpllIH' că arc optz!>!'! şi unu, d:u' în l'e.ali
tatc C lllai hătrÎn cu ('e-I lYUt~ll t'1 II(' i ani. Bine în
d.J('i;tt Il'a fn.;t el ni('ioelată .. (ju tH'IlUl s'a s('{)r,~it, 
IHet·nl. pa 'o liilililie stoarslÎ, Şi tl'l'/tIIlJ'ă din cap. 
din m~l1Î. ţi-e m(~Î Tilarf' ~paillla,să nu w pl'~l.\'aJe 
în ruta tll, TtI~eşt(' de Îm'in('tel;lt~ la fatii. X'îl 
ieşit di'll eaSH iarna întreagă şi azilJam fiieuf. ('.11 
;:il:l. f;ă ia.. .. ă. Acu îmi '!>Hre rHII: da(>ă () I·ăeÎ. imi 
r~IIJliirnf.' T){' ~II flt,t... ('iit pentru mi'n(', Hm lIIU bIat 
touh' ial'lla ftjl'ă niei o .~u·ije. par'("am mai Îllti
lIel'it de ~) \'l'OOH:' În<'Oll('.('.,. Imi P:CI<J'P riiu de !.I. 
dar ('(' să-j faeli (' ... 

TfI~l1, :ltintindll-~i l))'i\'il'0a .în lIugh('rul. di'fl 
('111'(' rtj ... ări în (,urlnd~ilu(,tfl ('('Illiialt. Vffi1Ca ~I)_ 
viiind, plutind par'eă prim \'aJII,I'iI(' d~ fum. spl·iji
nilKItHe fie 111('."e şi de <;('fl1IJW, 1'(>''''pil'Înd llJ{itat "i 
tillfmdu-şi 1) m;tnăla .i1âmii. • 

Cimd îşi re.>lmpă IMnl, IX.j d:bi rhi\lrÎlli se IllH
sllrarii (X).ată cu privirile, ~ram {'utl'HIl1IlJ·aţ dE? 
11 l'a. ('e 1(' ~ăŢlăl':l în fUllrlul titiuuitllI orbitelol'. 
Pe {) clipă mi-a f(lst, ~ilă cip a{~j1i priett."lli. ('lll'i i<(' 

\'ol'bt",~ de tău jn Hhs('IlI~'i, apoi mi ,,'II făi'1l1 rlro
d.ară ~umill~ !În suEl{'t. ~i am~'llt('les Ill'a lWfllltin
ţ~I,(m8a, \!e hd 1'11:'11 în t)('hi j lor ştt'l~i . .Er'lI in'iltinctui 
vllal, ClII'C îi f;lf'-E"ll sii ,'i(' dU!:\fIIHlleaseă (le lIliOarte. 
~e, \"~I~au ~llIândoi .apl'ua'pe de lJ)a.r~juea l~ră pall
tl;I:.Şl m:-ltlllc!ul de viată ~Ipl'{).ape le şoptea ('U În
da!']l re: ,. De 00 fiii pipej t.n mii,j ~ Ră t t'('at'l1 ("l.lălaJt 
- şi tn o duC'j fnainto('! Sn bagi de ~'lImii l'iî (>>lti 
lHa~ voinic oot.:ât el! E rindul ]'lIi!" , , 

Şi ce~ d.)j p~ietoeni $ tluşTIlăni.all in IIdîinl'u] 
~nnetullIl cu () lJJ!'ă oar4)Îl. şi 'piil imaşiî. 

• 
Câ'nd mi-am .ridieat privirea din l'evist.a În 

(>al!'''' mii pl'efllWam că C'e-tef'e. eei doi dusm8n~ ;le , 

- "Eli \', li lupteI S(' Îllţt'lpge. :;;i cip Hci 
(11,1 Îlltl' 1)I>1l! 1'11 idr>ill' IIwlt'. pl'Opagfinrht:lf' 
Jll.li d('p'lI'I('. şi d,lI;ti fIIi-sI' 1'('1'(' siÎ 1'0ill' 
tl'lI În ~'()lIlitpt III Iwţiolted, ,11'11111 filipi, a pln
JliHt',1 ('()uflid uilli rH~lItnl care ralll păI';I
sil. prill1PSL' n('(lil~t,} s(1.J'('iH,l. aV{lue! ('ou. 
\'in~!~l'l~a că (nIllL:I.;;ii p'l rtidlliili ('II i·otii ,'nI' 

Îll1,f'I. 'gp n p( ','si le1 U'ii 11 lH'i ,1 S('11I011(',1 fOnllu
tii. \"1l1l1<li IÎ'1I101l1Pifllldll-IlP ,J)(' ,lc('SÎ adf'Ytil', 

"chimha,:cl'ă (\el p,rin fal'llwe. ~t'~lllt(>jH fulgel'ăto.al't' 
II Ul'~i S(> ~tinse&e din adÂIl{'ul oJ'bitel()l' ~ .şi o 
expJ~si{' ci., milii ~i dl'ag .. ~te 1(' lnminll fai~1. Re 
g[t.1Id~>lill. /H'ohahiJ, la \·OI-l)(·]C spuse. ,';Ii J(' ;1'(>gl'et~llI 
lH'UIIl: O]'j se indlli():;au il! fa~ imphll'ahilvj "ol'ti, 
atîl t de ;l>l("lIluulltool'e pellt I'll amll!llcloi. 

".vr ('rgelll, -băt,/'i 11'1111,1 

- Mergem ~" 

Şi ce.i doi ,b}ltI'Îlli îşi II1~ră paltoou(>le, imi 
;~r~ll,~mă mâna t'lI căJd1ll'iI şi it>şil'!i la braţ., spl'i
JlI1lndll'ge, ea doi î1ldl'ligostiti, Ii 1ll'mir.l'i:i multă 
"I'C'!l1e, clel'l gNHlI. li \'Wlea'l1l. (n] ('ată drago>;te Îşi 
\'ol'he9(~. {'um gesti('ulează de aprins, l'erieiţi .'le 
RIllIl l'gll I prirnl.'·ăl ..... t(l(·. ('(' ''le prrăhuşia di'lI văzduh 
aMIP1'a IlImii. ('It mil'OR de flori .şi pământ. nmed, 
re poartă în el "bucuirea ncastâlllp:lratli IL viet.ii 
prin III i i şi 'III iii fI(' l'f'y.ort·lltl' i. 

TI'ceoo,u la bl'at, alipilld1l-se JUai !.are ele olaltă, 
b1H'IlI'înrll1-,~'(' df> hOlll'ea {'e le ma up;:lia ta mpleJe 
d(' tl·,'{'iitm·jj pari ~;-:O(e păll''ClIu mai veseli ~~a .alte~ 
oiiti. r!(' ff'lIleile, ('ari zamheall ÎtI tooJet('Je lor 0('1 
priluă"al':', rI{, găIă.gia vi(lţii, eal'(! ~ reviir&!. În 
":du ritot mai putel'uioo pal' ·(·ii. rJi nt,r 'un udii Il(' 
tăinuit şi n'şni(~ al fi'!'ii, 

Şi il(' pi(,l'flll1'ÎI, 1'11 şi 'dbHl ar f.i plnt.il uşor, în 
"~ata in'~nhji ... 

x Numai .imânte d, •• lui Mauthner tilrgwesc ee.no
mii şi gridhlarii, cari să ştiu cugeta bille &supra lucru
lui; şi atunci da.ci altfel de IIământe ar fi mai ieftine, 
pentru ei ştim dia experÎentă, cl ace-le nu cor88puud şi 
Dum..i P9.lI'uba lor o să fie la urmă. 

('f' hlesfpl1l a d~zl1t [lSlI pl'a Ilrall1ll1lli 
Ilostrll ? .... 

Bilw d.i s'a .... ffll·şit! Puţină ln~llăyoint.ă. 
puţină bllgăduillţ.ă va Inmina toate ('ugt'
he·1 f', /:ii \"(l. a tI 11 ('f> ,iI'f'<1 P(l(:(' :oi /1 fi el pas ("(1, 

atI"t. de dOJ·jHL,,_.,_ .;_. ""_ ..... _":;:-~ 
C, ŞarcăJ.eanu. 

Două documente. 
L 

Arad. 2 'Lutie Hl12. 

J{1I1I sli/ilolr. Domnule 8fel'f., 

I )illt'(~IlV(Hhiril., ll\'Ilt.~~ ('li DV'Wlstl'H a.In 1wi -
lIIit ('H!1YingPl't>a {,ii /}(>I',.,ollua UlM HI' sta În ea.le:t . 
!'{·,..tabilil·C'i piit'ii. Intl'(' a"tf~ld{' ÎlllPl'eju;riiri ('II 

nu pol :-:tll I~I ÎndllilllH a;;upl'a (lat()ori(~i mC'le. Rtl
nllU( 1~1 tllat(' ilLtt>I'(>.~('lc Illel(> 'IH> 1';;011 a 11:', l~ ()l'it'C 

amhi(illlw ~iauHH' pl'OJ)l'iu şi IIIă (lliU la o pal'fe, 
Yil pml la dispozitie 'rwzi(iuIlNI Ill('a Itv'lltă I~ zia
nJt! .. T rihul1H" pe {'are () \'oi mcnţ.inc nUlHai pa n:I 
În 1110 IIwn tu I ('ând \,,,j primi de ... di'l'{·inH l'eil nVoll
;;t!'li, 

l'1·iltli1i. Vă rog, (>xpl'('c"imWII (hOltinsei 1lI(']e 
"j'ime. 

Sever 8ocu. 

rL 
AJ'n(l, 4 :Mllrtie 1912. ' 

SI j /IIl1ie Dom Il ule BO('.11. 

A III (:p(.jf cu o "ie enwtiune 8('t'i>~oare(l d-tale, 
Itr(/ de datori(/' mea .~ă (!RigII/' pentru viitorul (JJ'-

90/1 fll padi~lllliii national (1 ţ'u/lcţiollo,l'e nonnală 
şi dpci şi pul;lIţ(/ de co/abuml'e f,.ăţr{u;că Între toti 
reda('!ol';i să';: NI/·m;' e,~te dat să jlldec ,"Iitwaţi.ll'1 
r~/'p In ('(', pl'H'f§fe pe el-Ia persollal, făceaî71 cre
rl1n(fI 01(>(1, pentrll mOiliPnt C(ll p·nţ.in, i"inpo8Î,bifii 
I1sf{,,' dl' co!n!Jol'nf'''. ,1f'am măI'r/ini! să fac ru:efl
.~fn. ('on,~ia{al'e fată dc dota, şi ţi,n (f('wm să"ţi e.;:
pl'l/n hmfă l'eCUIIO$finţn pentru gest/ll (fusta de 
obn~f1aţi IIm', prin r:ar(';m i-ai u.şurat grcaunml'ft 
sa/'f'lnc'i .• )'lIlit con Vill8 că }ipl/iru toţi oOlllenii de. 
inimii {npl(( d-fn{p nil poate (1/'(,(1 daM o .~'inqU/ă 
i nferprefm'('. . 

.lfu 1 făm1:ndn'(1:î7lră odală I'og ,~ii primeşti al!i
f!1(:I'(1}'('(l con.~idel'afillllii mele. 

C. Stereo 
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Sărbătoarea frăţiei. 
Dac-1l t~xislli \Tp-un B~lrllfln t-(in~ .sil fi 

fllsl 1'f'J'cat dp ispiUI îlJdoidii ÎlI yiitu!'111 <1-

I'('gtlli lIeam. ;În al t'Hl"lli sllf!Pt obuse~lill şi 
rp~H.·nl1tal'pa al' îIH'PIH' srl-~i f~H'u luc, l'<ll'l' 

stI simtii !'ii, it'\\'orul f'lltuziwHtllllni şi <lI 
\oilllpl incppp stl·i ~('l'(,. în fat,.fI <lttt! o]' ÎIIl

pn.'jmări pt'ntimiu'. "I,pln tiI' fi hC'buir s[~ 
fil' d~l faţă În solll'a Jp l>ulllillP6i 1<1 :\J'ad, 
in ,'inla hutelldul ('('Iltra!. la ospăţul illfră· 
ţin~i rUlllimi~şti. 

(Iri (','It tir pustiit· i·(I)' fi fosf sUrlNlll. 
ori (',ÎI du ilJllortijl' ribl'l'll' sj>rl'<ll\ţpi. .de 
\'oilltt'i i11 ,de PlltUil.Îi.\."llltdlli. 1111 (Il' fi r"tiut 
~ă llU se zglldtll1 , Sflllll s(> I'Plla,sdL suh \'u
Illl rlN't t'ie. tip etil llz.iuSIll, tit, SiI11p:nie fril
tpUSt'n. cit, SIH'l'llllţă t'(JlllflllPUSeu ('f' :-l'a d<'s
lEll1tuit la <l('{'st DSput al fr{lţipI ('<11'(1 prin 
Î1ttdţimPD lu l'art' ,IU 1jtÎtlt s[t ~e ridl("(' f!'llll' 

lill;'ii H(l('ŞtUI Ilpnm, priu jPltfa nU'il d(~ ('·I'll

till'!' n lIpl1llllţlll1lll'ilol' ~i /1 sw:wppiihilitflti
Inl' Pl'I'SCJlW 1(, ('f' ,III rănIt-o, p!'ill hij'llin~a 
stri!lueit[l t't) HlI a\'lIt·(~ aS\lIlI'<{ slrdjj'l'iuJlJlol' 
(Hllf'lll'~ti, !;'L I.'i:lrl' IlU t~8jf' ('II IHlt.int,ă să .JlU 0-

('lqW llnu din {'(l](' lIlai fnllllO(lSe P<lgJItI diu 
nlte> S'''l1 seTl"; III istoriil luptp]()j' lIo(lstrp 
Plilitil'P, 

Lh'şÎ iJrtln.l"Ir!'il lUI s'a f(H~llt in cea IHHI 

IIII\I'P pl'ip~l. f{ll'<1 d(' lIici ti puhlidtah'. ast-
1'1.,10 c5 11Ildt{1 1lIi1IP dtin!' dill :\rnd li 111<11 
1:Il11o:,tillţrt tlwnH~ i ln uit illlUl IIWlllOuL io
I uşi n 11 m ă 1'1 il pu f)1 il'ul u ~ l'Olll<'ttlI'S(' al('s ('l' 

.';,i-<1 Lin l' 111 t' {Il n i I'P H fm;l' al flt il dt' HlH re'. În 
.':'11' ,In tnnlsfol'1l1ilt ;II'I'<),.;;tr. SPI,l)(1I'(" f[WUt'{1 

('U ialulIţ.ii JllUdt'slp, IIutr'una citII 1,('11' lllai 
'j.!L·<llIdioa~"1\ lilllllifl'staţii de solid(l rit<.ll'p .tlll
ţÎl'lJalâ, 

1'1' Iftn!-!'ii IlH'11111rii ('Olllit('! ului ltnţÎullal 
('~lr(' au parii('Îput fa l:nllfl~r('lIţll dr numi
IH-că :;;i pp ltîllg[l puhlicul ,lr;l(huL llliJlINnşi 
pUl'til'ipllnţi din jllr ~i lIHdti dl'lt'gflţi din 
IIH'i1lităţi l1Wi (\f-p,îrtClt('. lIP"1 B('iu~. ()r<l' 
IIp''l-llWI·(I, Tilllişoara. Bistriţa ,I.uguj. (Ir'a
\·it;l. ('hişilll'lI f'tI·. ('Ll dO<llll])(, şi dş11,1I'1' a Il 
tillut s':l fil' jll'PzPlIţi spn' ti dlwP \'p:;;fpiI ('Ptl 

hun{t in t'p)'elli'ih~ lor. 
;\t[lt (']'11 dp <lştppt<ltă a('Ptlst[t dip~l. in 

1'<Ît <1 fost df'stul să prilleUi În tn',IC'M ,~tin',l. 
ca sn P01'H('(\S('{1 sprr ~\l'<ld, 

Li.l l'ea:'ilI I'i It' opt pllhli('td ilH'('TW Stl-şj 
f ti dl ~lparjţja În sa] li mal'e li II ot P[ \tIu j 
( '(:ntnl1. 

PC' tO(lt(, {pţp]p strillllC'pştr al'I',] fpl'iell'l', 
I:,n'(' lumilll'al.tl chipul ollltdui În ('(',1811rj]r 

('{ilHI a făpwit un mal'n <ld, pentru SE'lnp· 

nit ~ăi S,lll pentnl lI(.l<lHlU! ;;';{lll. 

- f·'oştii .. tribnniştj"' şi foştii "I'OIll[Ulif;lti" 
r'ari' 11lsă 1111 au ÎUCl'tat ni('iudalil (\ ri I'()

/lu/Ili, il1('I'P să-şi dl'tI 111[\11<1, 

Dllpă I'fltp\-a eu\"inte ghiaţa se 1'lIpe. Din 
snflet!' SP j'idî('[1 () undă -irizistihilă dc sinl

p<ttÎP, ('iJJ'(- mult till1pstiipânită. aClllll .se 
n'\-<'!n;8- ÎIH'('.ilnd amintirC'(I a tor I'C ;1 fosl. 
('U miJlţile' limpezite> de prâimi. <1l'l111l uH

Illcnii ~{, jud(l('il IlHli hine. Par'di unghiul 
\'(.<I('1'(>j ...,'a schimbat. ~nllt l'1l totul alţii de 
cum s'au {'I"(,%lut : vi,sul urit ele if'rÎ <1 rlispă

nit lăsând În !\lTll<l IIli o nespus de dll!t-e 
-"ensaţÎr. de calm şi de fnulI{rast· pOl'spf>(" 
ti\"(' pentru "iitor, 

Prin sală inCf'p sa 'IP'Il'ă lH' ici [)CI (;010 
l'a nişlt:' splelldide bllclwt~, dp flori. doamne 
,')1 donmişoi.ln~ stdducito'are de frullwseţe, 

t , . -_9I!!r_-, ....... _,_~ __ b>o-.4...- -" 
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3.Iui dh\~ (hwhl şi d,~mlrpl. trt'huif' S;1 :'o\f' 

,-iillltJI ft'l'j .. it{· ell' (I('(',";lr dipr (T'In' au ridi
c'ilt cit' pl' fnlliteil ,sotilor şi " pi:ll'inţilol' lor 
I\ourii \TiI.i1u·i. {·It' t'arl\ lUI au ('llllth'wut :111 il 
politi,,;,,- dp('ilt Un'l'el H biJII'lui ee-I fac nu 
.,t[ltn graţiI'. (ll'i dt' ('[lIP ori (\ itlstilllţip 
lI<1ţioua I~l. S<l11 o u\lprrl ('ullllJ'<llf. simt 1.' li!', 

\'oit' tI(\ ajuturul [OI'. 

/:li iI('pa~l(\ S(' :;;i sinlt!' tit, pt' fl'ţl'le lor. 
I'(lre jlal"d\ :-iUllt IIICli rrlllll(la,'i~-. IIWl lumi
IIIJW'W ÎI! ilI'P,lstfl Sl'lIl'kl, 

J.il u\'t,It' jHJII{1 Î:-ji fiH'P ti pal'iţia in ::'<.11;1 

d, ~Iihi.lli pn'_,:,t'dillttdt ' n~mitetllltli \1ClţÎO
lI.tI '~i apoi d, ('. :-\1\'1'(' ('(1]'(' .. ~tf> priillit CII 

11lt!('I·lIil·t· onţii illdt'lllllg pn'lullgit 1': 

:-; .. diJ .. \('11111 pl iliiL pt'st l' o :-intri dr PI"'

"Yu<lJlt' JU<llIlll\':;i dUlIIlli .llI Illal Ine 1 .. 1 /l1I'St', 

din (\('I'<!:it{1 llIlJlII'I'(}(lsfi asistf'lIt)i pUll'llI ÎII

:-it'llllW III'nliltom'('I,· P("'SUUIlP /'Ilgilud su fiUl 
Sl'UZiiti d,II'[1 I Il' "OI' sdql<l ll]\(>h- Il li II l{' : 

Consl<mtilJ Rtel'e,\)l'Ofesol' (la~i), dJ'. '1\·.01..1.)1' 
:\1 iha]], lHe:,e(]ifltele ('Iublllui pal'lamellllH al Ih'
')lll~til1.)r ]'OIllÎIJlII. V'I!lÎlle U(;ldi~. <lil'cdol'ld "Ro.-
111;' n nlui" ('Il <Ioa IUlla, lh, Alcx!lllckn Y.;1 i'd-a- ,. 0-
P".,d .. dep.utat/tIr. lnlin ~Ialli\l ud .... dl', ~ie(llat' 
~'I'hall c1epntl'l, R, Ciol'ogarlll Pl'{)b~,~hwel (Al'HCl'l, 
dna dl', PupI/rîei (Chi'şÎtwll 1. dl.1a fir, Bo1i~ (A. 
l·lll!). clilli (\1'; Cioban ('fim1>i0l1:ra) şi d'ra POP')
\'i('i' jSillw), ,dua )bll'~i(;ll (B;ln-Xjr.-mj(',~ dna cir, 
\"dkiu (Al'ad), d. tIr. 1',11' 011 dna (ltf-inş). fir. 
Onişor a;<"I\-. (13i"t,l'i tn), dl'. Ch,>zdli luh', (Butan i), 
dl'. HOIăII'~11 ud\", (Şil'Î<l). ciI'. Opl'\'an Ill(h·. (~" 
~ ir,-l11l11"(,). Ill'l,bav l!eereL :;0('. ,:rl'.an.silvallia·' 
( ,\ rl!d), d 1'. l:1'i-Şlln' ;{rh-. fA NIU1l1-non '). L, F H7.e
('IIŞ ea nd, (](' a)(k (:\ t'a«1), Oh, Stoica l'cd, la "Tri. 
bnu,," (A'l'ad). P()pa Had.ll fnneţ. la ,,\'ietoJ'in" 
(A rar!). Jllelll~J1'1i l'pda(:tiei !;Ii ael'miniiJtl'ati(!j "R,» 
mâl1Hlni" ~i. ;,PopoI'1l1ni n.Olfl1lrl"~ Sa\'!l H.ail'll \',
di'l'{'e!I.)I'·1I1 "Vil!tnrj{'j" (1\'l'a'(l). ~tr. Sedelc\I (Om
,",ilai. L l';'('vi('Îu 11111"\. 1'(JIl,.;j .. tol'ial 1. Art'ad), <1 ... 
~. ~j iel'ea eallo, J.}e aei\', (J\rflJ), Popo\' ici (';l!lie
ruj "Vi'('!orif'i" (Al'afl), d.,. H. Yelil'iu ilGV. (A. 
n~d.l' fII', .\1. MOl'ariu lId,', (C!I'l'anselX'l:?}, (1.'. Cio
han Pl'pol" 111 i I it ti", (V iena), ti l' ,1. .\1 li rşieu arh. 
(Al'iHI), dl'. ('. lalll'tl 'dJ!h, (Al'al!), dr, U('lIlilVn 
Illedie (;\'l'lIdl. (]I'. Ispl'!I\'lIie a~h·. (Al'lI'dJ, ci],. ~e
lllet arii" (A 1'<1'(!) , TI'. V atia Il I~l'eo,t (An' mi). ,-a"Î
Ion 1~{>1ltl1hil L~ "Yi<'j}'l'ill" IA1'~d), ;-.rieol!l€ ~fihll
li 11 Jl]'(lf('1,'\Ul' (:\ l'Ht1) , ilr, Ohilel',an ud". OJnc]o;\), 
ciI'. T. !'ap lH'k (Hiillllll~i), dl', ('ueu l\ltk, dl'. 
rll', U. P0J111 medie (AoJ'!ld), 'l. f'(>ll<)\'iei. Vulpe, 
('anel. n!.' !l]'pot (:'i('!tîul, lusl. ~rnlltia PI'('Ut (Şi. 
ntl!I). 1. Oi \\l'g-in zia l'i,<:l (AnH!), C' iba!'!1 caml. ,le 
preot L\l'HrI), ~lar,;,i(,11 111'('01 (Ban-:\Î('.-llIil'), r. 
"oldo\'an îll\', (Anul). fh, ('iuha!l(!-u ref. ţ'l'ol. 
(.\1'.\HI), dl', {\u\'at' ud\'. (Ptwi(~a)_ Hoxiu preot 

(Radlla), F. ~Lm()ilă prot0!KJp eLip\)\'a), dt'. ~l()i· 
doyan ('alHI tit' a:d\'. (Al'!ld), elr. Lutai ealld, 'le 
ad\'. (A rao(1), \". Arjm .. 'JI fanqioll!lJ' lH ,S il'tOl' ia" 
(.\'1'11\(1), AlltOllfJ"'l'U fUlw\. ta "Vit'lol'ia" (Arad), 
r. ~rmllmlj zial'ist (A rad), 1, JJ(,ld~,\'an pl'im-eon· 
t<i~)i1 111 .,\'ÎetMia'" '[Atad), (II'. Popo\'i<'i IHh, 
(Chî~ilH'n), ~1r. IkoJil'(fl,nl1 H'{lI-, (Lugoj), dr, IHc 
l'un<1, de ud\'. (Antfl), d~Ollj'îI Alltiţ.a i\lal'chişiu 
(A'I'<\I(\), dJ', .\lielo);'i ('.ancl, de a<h'. (:\j'arl), dş.oi.1l'îI 
~lanoilil (lJiŢX'Y~L), dr, Ghebeloş (l<h· (Peeiea), :--:. 
:,t.efl1 im'. pens, (Aralfl), Vllncu Îll\', lJoOllS. (Al'ad). 
OrofşoreUll il"'. (Glllşa). Don cl1Îbrop bis, (Ara<l), 
HllS11 În\', (Pe'dea), D. Popm'iei în\", (Al'lId). Gh. 
Popu\'Î{'Î (AH'arl), T, I,llg'ojan profe~]' (Al'.a.d), 
dt'. SilflealJ Pl'of. (Al'ad). {Il-. AL ~toene;:.c.u ('and 
Tit' afly, (~11 dl111 (;\'l'ad). t'()l'1H,'l La.zar dilll'.on eu 
rina (ANi,el), .01'. TRmiÎ';,dan llledie-J<>lltist (Al'ârl), 
dşoal'a Petlran (Anllrl), dşoara FI. Bonciu (A
nul). om!. \1 ihll1in (Arad), dua F. ~ralloilă (Li
JXH'a). rbla Pet!'a Il (A l'fI'd) , {tI'. N, Cbmşa moo ic 
(Snlişte), T 1H't. OIarin lfla.e.;;tl'lI (Al'ad), dr, Ro· 
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n. ~iihali pn'ţ;pdintt']r (:lllllitr-tl1Jui na, 
ti')ltal lIH'l'IW SPI'Îrt f~u\'ânUU'jlnl': 

DOr/morIOI' şi domni·Zor! 

Vă ",aIut ~i ~'ă multumesc ca ati Hmit in numaI' 
atittde dt~mn la aeeast,:i ~a.l'hat{lare. Aeeast.a este o 
dO\'1l.\dă, că ,şi dv, sunt('ţi t'.Onyi~l~i de Însemnatat.ea 
dipelul' de astil.zj~ Cit€>sc în CiObii şi pe feţel(l "ORo;-

t r .. \'eselia~ că după atâtea zile de amal'HCItrne a 
\'f'nit in "fil'şit un C'€'8S rle în~(,llinal'e, "il daţi seamă ficrH\"t' di'llrrt~ rl-voasliră d{' iJll
Jll'f.j urări le eXtI'<\')l'dina,re pr in carf' treeem astiizi. 
SistQltlul de gllv·ernare di'll -acea"Hă ţall'ă de care 
~lIferim suh t(J1at~ raporturile şi I).{' ('lire ou totii il 
('nnoaşteţi t c po(' cale să SE' atingă a{'mila de intL·
grita:tca hi>;erief'j lloastre, Faţii ('U ataourile rew~
tate ale acestui "ist('m î'mpotl'i\'a exi<.;tellţei n~)a~j1['c 
nationale, fiel'a I't' român trobuie să-~i "mulga di il 
"llfldt. tQat.e lwmulţllmirile de ol'din pOl'sonaL 
[.,ate -ilIăhipiuI1i1e I'pl'{', a fuee zi,a de ,aplil'ure lmpo
tl'iY3 prirnejdii'i. 

('ăei in .... """u(t"JWIi. il10111enl.e avem uev<Yi:e de 
10a1 ~ energia d~ e8!J'e e ('a pahi1 P'L'P"-'I'UlllO>!bl'u î Il 
1 11 pUI tIt> l'\'zi;;lt'enţă lIJ!lţiollală. Iar pent.ru a di~-
111111(> do iwe,lsliipl\('.l·g-if'. llupxistă deeât un si'n
,1:'111' lIIijlo(': "l!nil'f·a in ('.llgoTe ~i simt,iri", ,taU 

Î 11 [('nil illi p(.litil~i: 801 id,llri{ofea. 1/Il.ţiomdă. 
fie IIM "'u :ji ,cutPva Juni u<"f'a",tă VOINle'ntr!lll'e 

a t'II{,l'gii'illaţÎoll'ale 1111 ,;e putea f'a(lC din eauza 
llPillţelp.g"·(jl'ilol', :\qi:l~i a\"(':1H ferieil'E'il a "ii putt.>a 
"'!llIlW, .I..:ă l\CtIl'W ll(,j 1\ ţ(,le~e.ri an dispal'llt. Nici U!l 

t'!L'lUt'nt <lt' <li" izi,1l ne ,li Il lilai există În rî ndul'i le 
ltqrtutul'ilol' pOllI.1'1l ("')U~'j'\'llrt~a 'UH'li.q,l'ă nu.ţioll'ală. 

A('~~'I"'lll f'st(' ÎIl_'fclilniit,;H>ea lJlul\l\:.,ntiu1ni de f.at,iI, 
('al'C r!'ll fiind illlprejmărilc> n(,()bi~uuit(\ Pl'hl care 
t 1'(~d'llI ... <stC' Într'a-dud!l' istorică, T.)a'!c lUot~ţ'el(l 
de de,-Ipa.r't i l'C intre (:Olll itet lli n a1;io II <11 şi fl'atii de 
III ,;'1' r i,hllua". <1,;1 ii,;.:j "l1I d ispii'l'\lt. 

~\lllt ft1l'i("it ('ii ""al'tt"a lJl'a dt',~t:HlInat pe mine 
..ii \',\ (~.muni·1' at'.(o,;1 '·OlJP!Il7. "Hlu;:.en toată hotă
l'Înw ~i i'oinf·{'rjtat.(>~1 ,It' l'olllitct~ll natioua.l şi CII 
101 ;H't:'ill~i îU:-:llflf'tirc ,şi de J'llJ't-ea tribll1liştilol". 

4\;.tfel dar ";1~l'iilll, UYO!ll (~m\'ingE'1-e!1 l'ă pac'oa 
\':1 ,di dllnahilă, 

/)0(011111'1111' şi dOlIl n ilor, 

{'îlll(]' 1I~ aliJintim cât erallll!(' ÎIl\'I'ăjhi~i ~i 
('IUD s'a aj1NI!' la 8t'ea;;clă i.nfrîîţire, tj-~ pare că t(> 
!!'ll;,<'şti în fata lIu-ei a<le\'iil'IBtc nri11lmi. 

'1 )lor 1!l ae{'.I\ .. tR lIlinune ~'II ('onsbl'~hl1jt. I~I 
.. fol'ţăl'i :;;i eli ,ierl,te din b.,at.e 1 IllJ/"ti le. )[emhl' ii 
('0111 i t{'l'uln i national şi-an fă('Jlt în lotllea'nna d,at()
rin, d.!II' {It, dalll aJ'l'llI,,,-ta au fogt mai viteji ca ori
\.'imd ellei Mt.ăzi ti'au îll\'il1<8 pe sine, Şi aO("(l~tă bi
ruintIi i'll (.X)l it i{'a este I'el mai 'lII1IJ'C Inol'lI, 

,1 )al' ("el !Ilai 1II1U'E' nlt~riţ. ,i,n 8<>e8t IId e~te al 
dflli l'ow"tantin Stt~l'€, (ApluU1Ăl prelungite, (1. 

\'a\,i il'. 
e \'ii rog SĂ-lui dati \'oie !'ii I'ă exprim Ill1HlluC'Ie 

IIiOLl, <lI (~)lIlitptHlui na,t,ionaL şi, ('n~l ,eă })()t, rit 
~JllIn. al Îlltn:*nllli Jl<,alll I'OIllH'TleSC, mu]tllmi'fe-n 
~i a~bll i raţiel l't'-i jlll!-'tl'(lHZii aut'l~rului aee,~toej mi
II '!li J. 

/hmllllll'lol' şi domnilor! 

1-:,,1(' primadariî '(~lind un fr~,t(> 11(' dinl'olo ;;(' 
inkr(,>fCilză d<, <,allza lIoa"hfl ilişa dp aproape jtJl·t. 
filHJIH~i iIW~],('"<,, ~ănătate ~i nel'\'i. 

, .It:lrrfele eo h'-ai adus 'ii !l\e!ul ('e I'ai fii{'ut in
I~it(' pl'i(>t('lIe î!;li ya gă;::i l'Hspllltă in r'l'Cnnoşt,ill\l\ 
noastră a tllll1l'o1'u. 

J )" ... l'a III! 1<Clll'1l IJl()(h·"ţ. al ~we"tei reeUlli,
~lillt(' It, rog iuhite şi W1J.ll'()F pl'i(>t{~Il, in nllmel~ 
('Olllit('I,uLni na\!ional ~i al lntl'oguluinQam 'rom~
!leSt' (Iiu :\ J'(l'f'al !;li Cngaria să-ţ.i ofer aeeastă l'a
mlll'~i de 1Il11!'.1 iu. 

• 
~i odată ('II al'{'a~tH f,·w o fă.g"flllnillHi ~~I€"1Un:L 

C<I in v.iitol' 'Ilat'i'-i niiz'uintel-e nO<\lltre pent'l'U hi-
114:.,I{, lll'('_"tUl u<:>am ne \'M (hH'~ în cioclliri, darii 
orizolllui ~llflf'htll1i n()~tll'l1 a fi IIltxpperit de Twurii 
n~înt-el<:>.gcl"ii. ehipnl tăII I'l! rl:l'lllura d'P măslin \'a 
di~ă'I'i în mil\tWl noastră 'şi ,noînţdegerile \1V1" di~
pal'e. ('omit('tlll !Hl.t,ional va şti illlputl(' fier31'uin 
l~sJIe('tlll pHl1'ti,luhlÎ. ,Aeeaslil. f'i'te sat.i"faeţ.ia r~(' 
ti-() pj'omiţ'€'1Il şi pe ('lire meriti să o ,ai. 

J)l\lHn{'ZE'U să re tie. şi la multi ani r 

D, }[ilwli oft!I'ă ramllr<l de llli:llSliIl, n 
fl'llllIU<l!':'i'Î IllCnlre il1 argint dăruită de s()· 
ciE:hltnH aradană. publicul oYiJtionează jn· 
d(·hmg: orhestra Îllt.o'll('(1%1ă .,Deşteaptă-tt~ 

R oJnârw"" , 
Dar privirile s'au Întors aCtUll toate 

spre d. I-)tl)n~' ('an~ s'a ridicat să \'ol'heasdl. 
Fiecare dUl'cşrcsă \"Hză, 'Să-şi intipăroa.sdt 
eM mai bine trăsăturile bărbatului distins 
CHl'f' a ştiut ,155 pună c'apăt furtunilor dela 
noi şi ~ă drn pl'i]c'j acrsfrj graIldiuasc ser-
1Jări a idenHzlllului şi a lepădării ele sine, 
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Figura BllHgiC'ă, brună a diui C. Stereo 
elit e a~('tlm t oa til lumina tă df\ ferici rea ce 
trebuie să o fi sinlţitpentru izhânda atM 
df' desă\"'ârşită el' a câ.ştigat in fanJaHHl 

" . 
lwamuluÎ sau. 

l~n uşor accent rnoJdoYt'Ilt',s<, .d~ gTHIIl

Itli StlU o notă dt.'osobit dt' simpatlca, ._~ 

O. C. Stereo 

Doalllliplor şi domnilor .. 

Nu m'am aşteptat sa viu astă&eară. la o~ ~(W
bare atdtdt:\ impunătoare, ~n -sunt dcpl'lIns. sa Iau 
parte la g.:>l~·IIlJl i tăţ~;. din fJr:ea me~ ~U~lt, slllg.Ul:a
tÎc, îmi plll~'e să traiesc UHll m'lth In II"TIl'Jtea, blb
liot<x'<ei. Daea totu.ş mă gă.sese astilzll p1'll~ tre 
d~magtră aceasta S(' dator-eşt{> unei lntilmpliiJ'l. 

Estt> ade\'ăl'at că mă găsesc printre d·t·oast.:iÎ 
de două luni de zile, Nu m'am ahillut aCilRit In 

~l<'es.t răstimp de<>ât puţ.ine zile şi in tot I\(~st till;P 
gll'lHlul mi...a f08t la d-voastră. Am luat P"art~ In 

aeest illten'al la un alt b'llr1chet, Ia Clll""e au ţllJut 
su-şi exprime. hllt'uria pelltl'l~ illlp~lclll'~a ~ill1:l;'e vi
teaiZul V aid~l (8t.6găt('; tlrlllll&'a) ŞI cantareţ.uI 
thdealului Oet. Ooga şi atulIci asistenta int,reagă 
}lri·n glasul şefului pllrtid'lIllli avnS(>rvat()ll', colegul 
llleu Matei ('an t,!\euzi.no mi·a spus: 

"A-ştept să \,ji de dilH'Qlo cu vestelllmpăddi". 

Ri atullei mi-am luat hotărîrea S3 "iu să 1':1-
nHÎn' aici (Jrieât timp a<!' jii fost nm'oie, să bat la 
pOllrta fjecarui.a până cân·d \'oi isbuti. 

,Cum \'()deti, eUI11 pregătit l~ntru toate gt'eu
fiitiIe. 

Nu este mel1itnl meu daei, 'ÎmpăcHI't'8 s'a fil
em cu attÎta uşurinţă. 

Am \'ă7Jut ",ii ''I'ajba pro\"ellt>a dint,r'o Î'IlIpl'e
jllr,are nerllvrocită şi poate numai lipsa de înxlenm 
Il făeut că pacea să nu fie Îilnhoiată până acum, 

;,y 'am gândit at uuei că amorul propriu, SillgU' 

rul care oon8titlli~ o piedecă pentru pasul ce sc 
dOI'ea şi cko o plt'rte şi de a1t.a, n'are 00 căuta În
tr'o chesti une de suprom in terci'> naţionaL 

Prurtildul ·naţional româ11 nu luptă aici .numai 
pentru Romitniicle ldinlXiaee cit, Carpaţi, ci pen
tru În trog>u 1 neam l"Il>llHlnese. Lupta 00 se duee 
aici oste al'eia a. avantgal-deineamului llosbru in
treg. Să nu-i fie deci ni'lllăn uia ruşinea-şi des
ooperi capul înaintea .acestui partid. El reprezintă 
llaţiuuea în lupta sa de avant,gal'dă -şi fa ţii. de na
ţiune ()Iri cine are numai 'datorii, Comitetul na
tional poartă steagul aoostui pa'1'tiJd, î·n jurul lui 
~R vă strÎngtlţi (';u t.oţii. . 

Dar dacă înlăuntrul aoostuÎ partid au fost ne
in tdogeri, acestea S'"LU datorit un.:-i oonfuziuni, 
('are sper, că a dispărut pentJru totdeauna. 

Neînţelegerea a pl"(wcnit dintr'o confuzie re. 
l.atit·ii Ia 'prineipiiJe de organizare ale 'partid'l~hli, şi 
din altă c.oll'fuzie relativa la I('.()ndit~unile de viaţă 
a Ulllti pmtid. 

Ul1 partid este o OI'gani:Mţ.ie de luptă şi Înt.r'o 
asemenea organizaţi-e coJlJdiţia" cea mai de dipete
ni~ (lgte să se asip;llre posi:bilitatea ei de a0ţiune, 
Este firesc, că .acolo unde este o grupare d1() Oll

meni 8ă izbu~neasdj din ('ind în dnd conflicte 
de idei. 

Dar duell. intr'o organiz,atie nu ,o.c găseşte mij
loclll de a restabili arm(}n~a, neÎ11tdeger,ile 'Pot 
merge pună Ia anihilarea ei. Şi ori caro ar fi dra
gostea v08!stră: dea menţine intregitatea .sufle
tea8<'Îi a ol'ganizatillnei '-oilsfl'e, dad nu se pro
duee o schimb-are in met.oda ei de Pl'oeeduro ace
R1e ncînţelegeri iară~i urputea l:iO reupuro. 

Să-mi pel~miteti a contribui <m o mooe.'3tă pă. 
f'ere ~a năzuintele voastre, de a menţine unitatea 
partidului, 

li n partid nu Of;te meeanism mort cj un orga. 
ni~m yiu i'n eare este o necontenită reÎ'lwire de 
'!ânge. 

Pentru organismele vii pr-emeJllirea este o lege 
fatală, dar dad e..ste a~a, atunci n11 rSe poate con
testa propagalllda, critica, acţilmea d.e idei. In de 
e.on~tă "iaţa de ipartid şi 'p(}sibilitatea lui de adap
t,a re fată. de .împrejurări 

Dati-mi yoie să vă ilustrez a~easta "u o pildă 
luată din însaşi viaţla partidullui \'ost,I'1J. ŞiaItă
datăa('~st partid a toobuitsă. treacă p~intr'o mare 
tr.anzitie şi anume când eu păJşirea vOlilStra din 
pa<sh'itate. Dacă atund acei membri ai partidului 
oare ţineau la a-ctivitate nu ar fi 'avut dreptul tii 
:putinţa de a-şi SPUll<i .cm-mntul, întregul o-nganisill 
al partidului s'ar fi osifioat, 

7 .. ;zsrrmr 

--" ....... ~ ........ 

Iatii dar cil pr-op'\B"and,a şi -aetil1n.ea d(' idei 
~llnt () Iw('esitate de YHlţă pentru piI·rtld, Da~ ne
"l'sitatea de cohe"ziun« a partidului şi de autOrItate 
li e,'udneiitoriloraccst.ui partid, jJJlipUaH~ pe. di'laItă 
··arte o mă'surii in acest. ,drept. Nu trebuie rupt. e

.'·hilibruJ. Nu trebuie dusii ilt'Castă a·('ţiune pună 
l,a sfăI'imRI'ea unităvi i fIlllteriille şi morale a par
tidlliu i. 

IJa \"{)Ii IH~(\",t e-t;,!tilibl'll a fost rupt. Nu s'a 
~tiut piistl'a al'mouia r~lt,re nevo'~a dt' pl'imf:\ui1:-e şi 
intre ne,'oia de autol'ltate, .a$tfelae€'st partid il 
fo-st ;·paJ'al.izat. 

VOllJlllWI'UJ" ,i domnilor ~ 

I-;-u ,-orbit de biltl'iui şi tineri. :,\'am înţele,s 
l1ici vdatii a~~al;tă dl"Os-ebil'e. ~Ullt bătrîni .a t'uro]' 
inifilt. (,$te \~n'i(' tiÎnil/'ii şi ('.are sunt eu mult mai 
tilH'l'i r!('rilt an~ia, r.al'c'şÎ istovCSt· fOl'ţele slIfle
t(·"ti in caff'IH'!e. şi :'!unt tilH'I'i, care pot fi "oco
'iti prilltr-c LătI'"Îni. Nid bătI~înetele, uiei t.inerc
~.kl(' nu pot t'oll:;titui un motiI' {h, neÎntelegere şi 
'le l)"':ljbă. Dar est<c neră'bc1arcll, dorinţa .poate, 
le • f Rl"l~ mai de grabă binele, l'lln' lH'odllce de 
IllU l:!t' ori fl'('di ri. 

i·::~te datoria ('(Jlt)itetullli, de a şti "il puic o 
('un~pilIlă .]a tmlt.e aee,<;t.e pOl'nil'i' şi de a face, ca 
r~artid'\ll ~i'i fie ]'{:zultllntla tuturor ideilor ,?i ~im· 
tllllt.int('lor, Ml'e ~trii bat viata lJ nui neam. 

!\ 11 uitaţi {'(' se ÎlJtftIll1)]ii. cu re\'olutiollal'i~ dind 
'ilmţ prin~i În ~it\l,atia de a purta l'af\pundereil g.n
t·el'~liil'ii. 

î Atunci i.n fată l'usplIIlderii pe Iii-se PUTI{! În 
spatt', IIU lK'si.bilitatea să faeii ,deosobire intre do
rinţll ,~i realitate. Simt {'()n\'in~ că fl"'unt.aşii \"(}ştr~ 
\'(J); ~ti .sit puie laînc~rcllre fortde fiecăruia ~i 
~'r1:d "ă nimeni \lUi poate cere eIlJ.l'3rt"i·dul llIai l1lU'lt 
:lNli,t ai da putinta dea-şi de~Hllle pri:twsul el.:-
IlIn~ll'ii ]){,lItru neam. 

I 
Domnilor, 

;'u., 'Jllult(' ori UllIul sănlltoo 1l1l.şi dă ~t'allla U(' 
pretul Kiillătăţii, dedlt Jwpn ~e Il tr{'cut printr'o 
boală gl'e.a, Acuma când .II-ţi gustat <.lin piiharul 
.le.sbinii rii. "('ţi şti SăllJpreciaţi binefacerile .sah-
daritlltii. ~ 

l.c .... '·oll,<;ta încercare II don.Jit, eii partidul -Il 

ajull.'! la maturitate neeosaru pelltrua ·impi€-deca 
dc aic'j Înainte asemenea isbncniri.' 

~ I)f'Ci ,'1B-mi dati \'oi{l a îllchi'na pentru cIl{'t'ia, 
cari l'{'lm:vzintă u\llitate-8 dt' partid: 

: PeIltru d. Oh. Pop de Bă.seşti şi pentru it{'ela 
ra1'1'-1 \'(.'pl'f'.l.intă .astă seară ai('i,pcnt!'ll prietenul 
meu Teodor :\iihali. 

, Dati-mi Y(lÎe să·i Illl1lţUIllOS(' pentru hlunele 
<'ll'\'inte cuc ll1i-Je~a wdrNIILt. 

;\e <'Ullnllşt.em de mnlt. Suntem vedli prieteni. 
V"am ,"orbit (le bll:twhelul deI'a Iaşi. Vin tocmai 
<le din-colo de lilllgă l"iul Prut. Am trecut Cilmatii 
Şi8111lt pe ceastălalt:ii margine 'a romilllimii şi sunt 
tot 3(':a,,,U. !\ LI vă mirati. deci că m'am simţit in
demnat să vin În mijIGI(',l1~ \"O'8tru. Fratii, d<1că sE:' 
l'OHrtii, alt fpate îi Împaca. 

r ~i \':IÎ'Î-mi da.ti yoi·e să d mulţum~';(', n'a~ "rea 
eii Iwca3tă "erbare t'ă aibe 1111 ~'al'al"tcr pentru 
mine, ci 'pentru pace, . 

lnchin paharul nu numai pentru cei ce au 18-
eălit protocolul. Nu numai pE:'lltrn pacea deeretată 
{'j aşi vri'8 ~ă înphin p<mtnl pacea. ca re va intra 
in t-oatesoate1e, in toat~ dilllinu·rilE'. unde 'Piî.nă a· 
cuma mergi'R vrajha. 

. /kolo unde pimă acuma mergeau două gla
suri de llC'iJl teIeg",rQ an răsune u:n singur glas mare 
!\j puternic. 
, Şi a~.est glas 'să fie glasul de infdltil'€. 

Trăiască neamul românesc! 

P. C. S. R. Ciorogariu. 

Venerahi.la figurii a păI"intelui :prot<lIS.incel 
e."te saleutată -cu ~ahc deapla'l1ze, P. C. S. roste
~to următorul toast de-o adâncă şi sinceră coneep
ţiune: 

Doamnalol' şi dflmnilor! 

Sa,~antuil discută: care sentiment e -mai mare: 
~1l101'U1 de sine, ori iU'birea de p,atrie, Iubirea de 
patrie afirmă francezul. 'pentru illbire~ de 'patri.~ 
trebulÎe osă·ţi jertfeşti ,amorul. ,JJa VO'I , francezll 
inl'i'ipăiaţi", zic.e Marx Nordau, "aşa este, dar nu 
şi la alte popoare", După mine ~acrificar~a .amo~ 
ruluipentI'11 patrie DU e -chestlUue de ga·nge CI 
chest.iune de cUlltură, La popoare idali.~te iubirea 
de neam C 8uperioarl1 &llioruJui şi îl absoarbe pe 
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8'·('ostlI1. Am a\'llt şi eu un amor, .Pf' CBrc r'all1 cul~ 
li\"lit~ eu toată dld1ll'1l1'llimii,prin 'guferint.e ~1 
jertfe l'am &<'08 {lin faşe ptină ce ~a ~~·escut. mare. 
~i {'Nun Cll t<.A 6'Ufletlll, CU toata fanta. mea le
~at deace.-;t amor. 1 ubiroa de neam nu-a .cen~t 
su-I jt\J'tfesl'. L'am jNtfit. Ae(,:iI:.'\ta l' p'1.)\·estea Zl-
1 ei d:e al.i. . 

.\devilnll este c.a (1 piatră' scumpă cu'e .n:u-ş1 
piC'l'de \"uhJUl'ea ori U!ndeul' ajunge e·a, ~rrhan
tul I'!UluÎlle bl'ili.ant şi in lumina SoOurelm ~i î~ 
iJltllllt'l'ee. :'\ umai !;fiwtul sual'e des1l8 este mal. 
fru!Oos .JccÎtt el. U ndo În,,!î nu ~triHul(}{'.şt>6 si. 
"u Ilrf> , In'iliunt,ul te' lumina cea JlIai frU1n~asă, oaI:e 
I UllIil1{'Br.U în Îllfuncl'eC. l\Iae'Stl'ul(~ara.g~~le ,a. z~~ 
in fiml \IInei di,>euţii dP,';PI"(' Ul?~lestla S<'rl!tvl'ull1~: 
('e lIIvek:,li-c? Eu UIIl talent. ,.L ltc mâ, ll~n ta17u,t . 

Z·· "1' '''11' E.u am senti'lll'ent111 ad~va:nlltu, A-~lC"i' ~ , f '" t 
Jovăl'ul meu e aeelaş azi care a Hsi ŞI ~l'Ilalll.e: 
Eu nu int.ru ca l'tmegat În ·oomitt\tul naţIOual. (':J 

c111(, cu mi·ne c.ollvingerile mdeade\'ăl'ate ca Ha !1I. 
1l1ÎIlf>Z(> in ceat·a neÎncrodt>.rii de care an~ ft~st l1l

C'unj.urat. Şi crod că in lllijh.H~ul a~stel eate ni 
lumina mai f.z'lIIllOS, • 

S'a incheiat aetnl pă.l'ii, A'Cest aet lIlsa Mie 
!lumll.i etapa păcii în suflet. AlC\lUl uflm~az8. 8.8 cu~ 
eerim oetate8 .aceea in care se soat gandlrJle ŞI 
simţi .. ilIE) iu'bi rii de Ilcamşi tot ce cst{\ Omel1eRC 

in om. . ~ , 
Cânld "lI I'i, şi ac{'a~tii (,{,lat!' .('\~ce\"lt~, . at,ullCl 

c pat>ea pllc.e. l',vangheha C8l'.e aZI >8 a .cet.lt~ In toa!~ 
bisel'j"ile fie în-eeope cu ouvl·ntf'le mant.ultOl"~Ul, 
"Cine Yrl~a s:l.lmi urm<e7A:l mic, sa i'<f..> ~agede d~ Sllle. 
să·şi ia orucea şi să-mi u;rmeze mie,. - Iar eu 
illcheu evanghelia zilei I'()lIIân~ti :de. aZJ tot cu Cll

,-in.t-cle dlui meu hns {'hristos ŞI zle tUtJlll'O~' 00-
lordot> aiei ~i .oo!')ruf' afara: "Cine ~'rea aii-nl1 ur~ 
\ll('ZC mic să se l.a,pode de si ne, să-~1 ea crlll'ea ..,1 
să-mi ul'me7..(l mie". 

l~m~sc \"estitorului plkii d],lli Stere să-1;Ii poat~ 
încorona opera ~i cu l"Ht'(}{'a idi'Il I'\'uflot. L~. multI 
ani "'Îi tru iţi! (Prelungi şi en tnBia~t{' ovaţl1), 

D. V. Goldi,. 

,Vil'ectol'Ul "Românului" 0l:l1J9 salutat cu nrale 
pUKu"niee 'Şi inidelung repetate: ... ~.,.,.. 

"In .alte \"l'ellL'uri - spune dfiji - de. alt'l dela 
noi a t'I'OI'Ut oU\'!lntul l.nminei peutl·u. C~l d? l>e.'!'te 
C'al'paţi .,i acum ne-a fost datsu. pl'llllllll I~Hprll
mutul ş.i înea tocmai de diniColo !de Prut, dlll pl(-
mii:n tul &ubj ugat al Basarabiei. • , 

Sămânţa dorului de paoo a f~}8t. III ,mflotele 
noastre' dar a brobnit Rlf mai vie soarele, soareoltl 
care f1ă ~ încălzea&CÎ\ ŢlOnbl'll Il putea i'lleolţi. A tro
blLit să vie 'meşterul, 'soarele care s'o f,acăsa in
oolţea~ă - şi soarele aoesta a fost d. Rtere. (A-
plause). , , 

Dar a'Oum {lâM huna întelegerea a mbrat nI' 
În Illijloelll \lk){\~tru, când pa(~ea fI'a l'llfăptuit, e mo
ment{tl Ba ne Il,duoomaminte de o \'OI1bă a shrnm!)
şilol' noştri. N>o mÎl1lgitiem cu gâu,du]. că Iimh~ 
noastră fie .a.seamănR. cu limba st.răbunilor 1l0Ştl'l. 
Să ne aducem aminte de vorbele :si vis pa'OOlrl. 
para bellul1l: ,d·acă vrei pa~"e 'pr{\g~teşte-te ~e ră,!'!
bolu. Să cuvine sa Înf!albroom cm'mtele latIneşti: 
si vis bellum, para -pacem (,a.planze) 

A trabuit aă Î'ndleiem pacea asta 'pellt,ru ra 
să pnt.em fi gata de ră.g[)()iu. Un rAsboiu 1l1;ILl'<B h()
t.ărÎtor ne aşteaptă -şi vom Începe răsbol'uL 

Del,a desrubrirca noasbră din 1848 n'au m~i 
fost momente atât de Însemnate i'n viaţa poporu· 
lui nostru ca aJcelea cari se anunt~. Nu ne-a:m mai 
găsit în preajma unor 8Vi'lnimente ,atât de ~()tărî
toare ;pentru viaţa noastră naţională. AstăZI dU$
manul prin Irepetau> .ata-curi ne chiamă 118. lrupta 
hQtbî toare. 

I,n monarhian()a'~tră se pregăoosc schimbări 
-cad se v'OI' putea desev.Îrşi numai eu concursul 
nostru. Ţ n aooste 'lllomen te, ,dacr, poporul nOBUru 
din aeeastă t.aTă t.rebuie SR se ştie Sig'Ul' de fortel~ 
sale şi flolildar să păşească în alCţiunile Lui. 

Simt·i m cu toţi,j ('lIm Îll politi.ca ţăriin(' II· 
pl'opiem 8ell'm de moment.nl dee,isiv în care se va 
,a.Jcătni forma ooa nouă potrivit puterilor noui. 
Acum (~oi mai mult deeit orii('ând avom trebuinţă 
de unirea tuturor fortel'Or noastre, Pământul1h1-
~I'U, 'dle Store, e bun şi e gat.a de roa:dă. 

ICU oa'1'ecal'e greutate am primit 8ardna de a 
'duoo Lupta 'pentl'lU a reînstăpâni în rîndurile par
tidului nostim disciplin.a şia-l'monia atât de nece
sare unei l'llptesolidare. Dar aş fi d·us--o. pentl'l1 
part.i'dşi până la alte margini. ::\fă. buour însă că 
in mijlocul IU'Ptei 'llt\-am put.ut :r>Ccunoruşte frate 
pe frate şi că iutweselt> mariale neamului 'nostru 
au readus bună"Î11,ţelegerea d'€iplină, 

, 
{ 

J 

• 
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hwhină pcntro d. O:mst;mt+n Ste1'1". (Aphl"uze). 
K<;t.e intimpinat de pHblil' ['u aphmze .şi OVll.

ill hl'dclungate. 

D. OI". Al. Vaida. 

A.rată eum n.eamul nostru, t'Wl':C lllbia acum 7.0 
:le aui a i(~it din robie 'n'a vutl1.tt ,~u dt'1:L din mij
. ocul .său mulţi bărbaţi politici .şi mui cu H('amă 
li'plomaţi oollsum.aţi. Maglli'3Jl'ii au ayut o "iaţă 
)olit.i'că mai bogată şi calităţilc ]0)' politice i·au 
:naJ'mat ÎmPJtrirvanoastrn. ~oi. nu aH'lIl rutina 
j(!oalei diplomatÎICC. P'une în ooe"ărată lumină ro
. ul 'fÎr'iHllo.'! l~ {'.are 1'3 avut d. Const,. ~rel"C î'IJ a\_~,
;le momc'nt,(' i,"rtorj{~e a.le JXl!itieei noastre şi dlrep
:ul ee ~i-a cîi.ştigai la reounoştinţa noastră acest 
t'iu aiI Basal'~bid, care de 81)l'01)C 2 luni c nedes
~Jiirtit de ţan JllOOISLră. 

Drept încheiere SJiată 1'11 scurk linji acti\'i
,ah',f! (~uJturală îndt'plinitil d(~ d. C. Rtere, ca literat 
~·nnJ()mii't. .o.;.(wlolog şi om politic in România. 

D. C. Stereo 

Iau p:lIHl.l'lll C~ su măl'turioo.'w o înfl'Îngc1't~. 
'l'ebnic să mă;r tu rise.<)C, că cu care ved~a.m 'inde
i.ăl'tat.e pcrsped.jve1e păcii sufleteşti, a.m CLat greş 
.~l .diplomaţia mea, că{':i paooa în ~ufletJfl era j'na
inte d~ a se aşterne în pa.nl.grafde oonvenţiunei. 
L:'u.vlÎntarea dll1i Goldiş, atât de n,obilă în accep
IÎullca ei, ro 'a făQut să am o părere foarte modestă 
Jesprf't~llcn t.ele md(l di'plomatiee. Erai Î mvăA"at 
He Holdiş, ind Înainte de wmirea meu şi era nu
liuti lipsă de sin.bol şi asta am fo~t să fiu eu, 1 mi 
?ra n!f)r sii int(',rvin pcntJ'll pace, el'a dOll!r adânc 
iă'pată În inimile d-voastră. 

Aiei s'a dat luptă între &'ntimf"ntul v.(' răs
>I'iUiu'c al tinerimii şi simtul de an tOl' i t.'l te. Sunt 
~i cu Ull vedlill .răn·I'ătit, eare şi-a ră6vlătit a1tf~)l 
J>cdlt pl'in a:rtieolp Jt~ âare aooflt oontiment. Ca 
Jirodm' de revi~tă, -ca profesat' RID ll.('U11l viu ,,1 
!elltimelltul autorităţii. Sunt deci J.a mÎjl{){~~ aClIIn 

illtrr(' ee}e donH cxtcnnitiîţÎ. AdeviÎl'1u e că viaţa 
~ o :iCri(~ de riisYl'iitiri şi de 9et{~ dE:' autoritate. A
~oJ POl' 'l" va tnli, <"aJ'() ştie eâl1'd să se l'WsYl"ăteasea 
,i {'illlJ să-:;;i afi l-me arutJOri tat('a. Din toa.te a'OOste 
.'arii sbuJCiumiilri se va înohioga tăria pontru lup
,il şi d-voastră. A l'a,dan ii ('.ari f'lmteţi ra..qrl cea mai 
In i Il 11 II at~ ;J llPa lllului l·omâIH~-.(', aţi a riitnt ei"L ştiţ,j 

.. vi înfrâtn.aţi şi porni riie .. 1'llnd r.>&<"ca vii uneşte 
i Ill'IH)terÎya adv(>l'sa!1' ului st,J"(',Î'Il. 

[ndlin pentnl soeietat,('1l al'ac1aniL în mijloeul 
'ăJ'eia tl'ăic~ de trei săptl1mtmi şi înehin, in s-pe
'ial, {'U muhă rceunoştinţă pentru damclc eari 
iufnrmsoţează aO(,~'lstă IOOcictate. 

D. Dr. R, Veliciu. Tn 'Cll'\';int.e de {) dllioşic 
Irli:;;dtoar-e 6\-"OCă priet('niaec l·a leg-at de d. O. 
: }oga eflt timp eran pe bălleilc ~(~alei. lşi exprimă 
imtmlria ('ii pacea îi dă speranţa -de fi ved·ea pe dis
linRu] aau pl-1cl(m i:uă,';li alături in lupta pentru 
~Jliir.a!"('a noamului, 

Rididi pahal'ul pentru poetul carc in acost 
rnWIIl('llt de Şă1'biitoU'1,() zlwe in temnitll deJa Re
!.ţhed.in ... 

D. Caius 8rediceanu df>!egat impl'PlmU {'U d. 
Ked(lk'11 al Lllgojuhli splln(> că P3('~ OI'U un lu
C'J II d(' mult !l!;>'tept.at. 

VoJ'!beşte despre rolul ziaristnlu i în opera de 
infdiţire a sviriteloJ', Pacea. ar.oaşta ('31re s'a in
l~heiat azi, Il spus ,d.sa, are să fi-e ratifi0ată de po
por. laI' pentru a fi ratificată e ncvoie de nnm('!l 
:j('el~Îr lli'nncitori de multe ori anonimi cari-şi j~
rtn'l'.<.;" su:nătatca. nel'vii şi 'Pllterea implinind lu
m i'llfl neamului. 

A('('.şt.ia i3unt z.iaJ'Îţ<tii l'omfllli. },Ol' le înehi'n 
paharul meu. 

D. Dr, Maniu, 

A{·lamateu in:;i'StelJţă de publicul din sală 
lI. Maniu c-u aceea artă pe catre numai marii dialce
ti{~i o au de-a cX'ţ}une l'Il chi'Pul cel mai dar oole 
mai profunde oC'l1g'etări, fi uesfăşurat întregul'rof't 
al luptelor 1lk..ustoo, expunând in câteva minute 
dt! ('ll\'intare, întreaga C01l{~cpţiea doctrinei naţio
ilaI i!"otp. 

('\l\'Îlltal'('ll rlsale oonstit.uic o pagină de ~tl'ă· 
Itwitii eloev('lJ(ii ';Ii de cn~'t,are profunv.ă cum 
rHrpoI'j ~ Î1ltiil!H\';It(" 

Fowrte mişeHt d. C. Stere, Il luat pentl'u a treia 
l)'Hl';l (1.t\"intul. 11-..a adlle~ elogii comitetuLui naţio
nal. A ,"'{"ti {'oI){hl~ăt()l'j vrednici în cart' tr(~buie 
să 'vă puneţi t<)atăîn~redBl'(la şi tot dm"otnment:ul. 
A~i OO'Ild:uditori 'POOrt.ă o lupt.ă ca:re nu este in~ 
r1iflJI'entă 'Pentru nearmul nostru din alte părţi. 
V ("'TI i'nd Hf'i să oontTibui la înIătUl'll,I"eH piOOtx·ilo;,. 

am înţeles să f~w 3ro:\'!-"t,a <'-8 WJldat moo(>:St.., care 
înţ,el(~c că rolul ~ă\l Ci'tc să 1\11 ~, ridice 'Pe .. 1i(· 00.'1-

dueătorii din fruut.ea oastei. 
(\u aeea,'>-ta eu\'inti'irilc .au luat sfîr~it; era 

AAall'a tÎlrziu dind publi{'ul a hotăl'ît sa, sc despartă 
dudtnd cu si ne i'lll pI'e.si a cii au asistat la unul din 
cele mai insemnate lIlomente .din viaţa na,ţjonală ... 

Din trecutul "Tribunei". 
Tribuna." a,a.piirut pflIlă la C'rliciunul al1ului 

190:, sub numirea. ,.T/'I·fm71a l'0pol"uIui", elÎ'nd 

şi·a luat m~.:wle de .. T1'ibl1lw". 
l'iri'lllui nunul,l' ~Il "Tribunii PoponlJni" a 

apărut în hma lk.,,('emvre n ullului 18H6. Foarte 
bog-at şi fnrIllOi<, t'l euprinclea afară de CUVâ11tlll 
redacţiei un arti!('ol 0(' d, Va, ... il~, n(;ldi.~ şi Ull foi
lo~m "De t'ră('iUll" d-e "t:ndH .. '3şul", p.seudonimul 
părintdni R. l 'iOl'o.g-al·j'lI. 1 n {,Rl~lal te numere ,;e 
în~inll'ii in ell.l'illd .~I'ikdţi t'olabOl'at.ori. 

1 n ti'lUpul ee10r 1 Han i ,\111 I}i r i'll t rug d{· zi ari şt i 
s'a J)BI'îiIl.d~lt in I'()d'al'ţia 1l00as(lră. 1 i vom inşira 
p'C toţi, pe {·i. t. ~ P,()a.t~ î Il 81lC't"C"Î nll~l Îll tI' ă1' ii 
lor Îu I'('~l<l{\ti(·. A fan! de d, 1. Hussu-:)iriwIHll au 
fost pe rî-nd î Il I'eduoţi{': /oan Brînda, (t), Gu . .,tav 
Agu-~tilli (t), Uheorylte Demefer (t), Em.a'lIuil 
Măglaş r-f), Ir;T/. ])olMnu (f), /rm l'rifu (t), 
10((;71 Moţ{J .. flarie Chelldi, Seve,. Secula, Bev,~.r 
Bocu, Ion J. Schiopu., Gl'igore Iorga, ilie M inert, 
Pel-re E. }'npp, Gh. Popp, OII, Btoi.ca. IJioTli.-;id 
StOi:ca. fort .llont(llli. O. !11U',~O'n. [I/liu Ui.u/·giu, 
(!(fllst, Ce!1{a! ~i A ng. "Vai.o/'. 

Un şir intn'(Iţ1,' d() orUi('.j dă a:c('.stei liste O p,arti
culal'ă melRncolic, ~fulţi au murit, iar alţii au ie
şit apueD:nd căi foarte d('(h'lebite, 

Azi. când apare ('ddiIJ urlllu număr. ll;îi Îllll 
l'ălll.las bun deJa oeti tori : 

Ser/'1' /J(l(,lI, şd-l'pdil('l.ontl ziarului şi 
IMi!, 1. S(>hioplll 
101/ Mmlfani 
Gheorghe StoÎ('o 
Hu ael1 () og (1 

Nativ Uă1'1'lIŞ 

Iuliu Uiul"giu 
llll'mhri interni 11 i r(~d;t..ţil';. 

* 
In tt>meliile p,abtnllli "Trihlllll'j" (,,,t(' zirlit 

urmiito<l'u] ad fUllda.ţional: 

"Prill \Ted'11il'Îa fl'llllwşjlur şi popo· 
rului rmll,Î.nesc' şi prin iubirea de n{mm 
<1 fnmht'7lll11i /)r. Xi(~ola(' UTI(·u. depl1-
t:lt 113ţitHlal Îl! ('nm('!'a ţ.[trii, fiind mUIl-

cit ori " li ('0])(1(' i LI I 1 non Russu-Ş i ri a71l1, 
Se/'I'I' f]o('u, Ohf'ol'yhc Pop, ioan .l!OI1· 
tmii, nr. ('O'II~ialJtill Bucşall şi Constan
tin Savli, dlin'misitor al aecst.~i an~ri 
(/11('01'0111' Sichill, iar t:ondllcătol'lll teh
nic al tipografiei Oheol'f/he Tăranll,i.ÎŞ'{'-

z,llll-I"" aeca.stă piatră de temelie prin 
E-lIIil Tabakot'it.~, arhit.ed,în unul D01:o
nului unu miie !lL>uă suf,f' nOUrl. :\Iarti(' 
~f) l:\pt'i1ip H) sprp a ridi(~a 111 locul u· 
.'f·sta ('mdij'(~a ziuruilii naţional .. Tri
huna ", l1\e,nit să lucreze pentru apăra-

ma şi rt'il1t('grar(~a natiunej rOl1lfll1eşt.i 

În dn'Plurilc pj ist.ori('p. pe acpst, pă· 
mfint stdlYp('hill wmfmes('. pentru iz

, bftlllia dpVlillă şi finală a. cauzei sale şi 
pt'nt.rll strlpâllirea d('săv{irşită şi de vec'j 
n limbii. t'ulturii şi naţionalităţii romh

I1f'Şti i'n aceste prlrţi ele locuri. Fie ('il 

aeoi ce ,"OI.' cf"ti iară,şi acest document 
să "adă visul nostru cu ochii ~i toatr 
gândl1rilp noasb" sfinte şi tainiee ai 1'

ypa ,';li dl'plin i:zhândit€'. 
J)l1ITlrwz.eul ptu'inţilor noşt.ri să, ltP 

a j II tl' !" 
Ar'tul a fost ii'eălit de următorii: 
Dr, Ni-oolae Omeu, deputat în Ca'llWrH ţării. 

SaV'a Raicn, secretanl1 băncii "Victoria", Traian 
Văţia:nu, parohuJ Aradului, .dnel(> l,llcreţia Russ'll
Şirianu, 1Yiariliull Roca. Reda:ellorii: T, RUSSil
Şir~all11, S('Y{'l' Bo("11. Gheorghe Pup, IQan Mem-

'Pal? 7 

T.al.1.i, C<m.~t:mtlin TIu.e.,an şi C'onsta'lltÎ'Il &01'\'\1; 
apărătmul d'e 'UI'"C'pt a!l 'luptătorilor dela "Tri
bU'ua" DI'. lustin .Marşieu i a.dminiatratorul 
Ghmrghe ~ ichin; aJ"h itcctul Emil T.abakovits; 
III U'll!Citorii teh11.i'C'i: G h(c'ol"ghe Ţ ă.:ra.n, S il vestru 
Oruil1!\, EmRn'\li,j E~u, Ioan Hălmiilgea'llu, Ata
nasie Hiilnlllgeanu. AJ.eX€' Buldi'll, Leon Munte!t'llu, 
V!IJ!OiJe "'-Rniu, Petru Toodor, ,Alexs.ndtru &ri, 
Pptru Băla.ş, Augusti'Il S. lJeacu, Dumitru Boariu. 

Comunicat • 
('anl1'fp!uJ cenfml execuliv al po;t't idulul: tla

tiOlUlJ :s'a, 'Întrunit ·in 10 Martie n. a. c, în A rad 
î'l şe4im·tă extmol'di:na7'ă, în ca-re a luat la. cunoş
tinţă şi a a,probat de-eisiunile cu.pr-inse în V"OCl!

,~Idvr.rl)(tl publiad în zia,rul nostru. 

1"ent r'" C.l'reu /(WPG ace.stor concluze .,'a drle
.'laf o c(fln·iRit/TiP de ,5ml'!mbrl~, având ,~ă apară cu 
incepere dr. tnâne un singur zi,ar al pa1'fiiluluirw
ţiolU.d român. in Arad, păstrÎ,ru:!Iu-se nume.le de 
~,H()mân'l.lr'. 

Tot -fn (1-('('</.slii şedinţă pl' lungă rezolt'irea mai 
nwlfol' c!u'Rfii de ordin per,~onal. n al(',~ un ni 
trei.lea v.-prezid('nf al pa,riid·Il1tli national 'român 
pe d. dr. Aurel Yla.d-

Pren f7'11 ar·ga.ni.zarea elubu/u i c(fmi.taielis din 
comila/ul Păgăra..,w.lui ş-i pentru aplanarea un(", 
n/lînţe.legl')ri de O"rdin pe.rson4l s'au delegat dnii 
Xirome han şi Iuliu Maniu. 

('omitdnl in ~gătllră cu si,tlwţÎ{l politică fi 

discutat e.vrol! tua/i.tatea dizolvărei ca:merei şi în 
veder'ea aceste,ia a luat 1l1ăsur·ile necesare PMll1"U 

cazul dacă situaţia politi.că di,n ţară llIr rezulta 
dizolvarea camerei şi prin unnarr, întra.rea in 
lupta electorală. 

A vîndm.ai deJl(ţrte ,in v e.d ere faplul că, che.~tia 
volu,lui ulliver,~(l.z a ajuns fi fi Prt'ocuparea prin
cipală a cerCl/rilor politice, comitetul a delegat o 
comisie de trei, fom1)tJsă din domnii dr. Valer 
Moldovan, ICI!', Victor OniljOr şi dI', Ho!Uul Hoila, 
p~ntrl( com p'nnerea in mod sistf?mati.c a pri-m:1-
piilol' ş-i e:rrculivei practice dJu.pă cari este (L se re
zolvi a.ceo.,~tă mare problemă de stat în mod corck~
pun.zăfo·r intereselor popqrului român şi a inlerc
~1/llli obştesc al ţării. 

=====~========================= 

Aviz abonatilor noştri. 
_\dw'(11) la l'wlOţ>tinţa abonaţilor <;rdol' 

dlfllft ",iarp ale lIoastre ,,'l'ribvna" şi ,/PrÎ
bUlla Poporului". t:ă ,trpcând acest\! ziaro 
În propictatea partidului nostru naţional
romţl11 ~'au contopit ('·11 ziarel\! ,.RomlÎ
lIul" şi "Popo?'ul Român", 

Ahollaţii noştri vor priIllj pe viitor în 
lo(~ de "Tribuna" - "ROTrtânul" iar În lDc 
de .. Trihuna POJwrului" - .. Poporul Ro-
111(111 ". 

('elOI' cari ar fi abonaţi atM la ziarp]p 
noastrp dtl l;ii la :'.tarelp ,.Româ'llul" şi "Pn
P01'1d Roman" - ahollarmmtul plătit. li-SB 

va socoti ('<1 plătit-înainte la z.iarelp "Ro
'nlrÎII'IIl" şi .,l)opo1'l11 Român". _. 

De azi Începând orice corespondentă şi plată, 

precum şi orice fef de redamări sunt a se adresa 
ziarelor .. Românul" şi ,.Poporul Român". - . 

Adm. ziarelor 

... Tdbuna" şi "Tribuna Poporului''. 

A VIZ. Toti prietenii, colaboratorii şi cetitorii 
cari VOT dori să se adreseze în chestiuni ce pri
vesc vechea redactie a "Tribunei" să se adreseze 
dlui Sever Bocu, Arad Minorita palota, in pose
s;una căruia a rămas şi arhiva redactiei. 

/ :' 

" 

.~ 
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' .. Trl'aD~" el'rl 'O. (;ojl. 

. Ia 3d~ dlui O. Goga s'a trimi,~ a.zi .in in
~~hisoar('.a din Scghcdin urmiîto..uea telegramă: 

In clipa despărţirei" când apare cel din arm.l 
. număr: al It TribuDei"~ ne aducem cu dr81[ amiate 

de tine care prin acutt ziar ai dat Jrlas la atAtea 
, dureri şi Jlădejdi ale lleamului nostru. 

Te asigurăm 'ii În aceste clipe de veşnica noa
stră alipire cătră tine şi ideile mari pe cari le-ai 
reprezintat atât de luminos şi pentru cari am lup
tat cu totii cu drag05~ avându-te in fruntea 
noastră. 

~ Arad, ;\Lani, orele 3. d. li. 

Sever Bocu, Iosif l. Scbiopu!, IOD Montani. 
Eugen Goga, Gheorghe Stoica, ~adu Găvr"" Iu
liu Giurgiu. 

Scrisori din Bucureşti. 
. Cei cari se duc. - Boemii ooşbt - Penomene 

din mişcarea literară. -- Economittii ti verdictul 
I ,,", dela IlLfi. 

Bueareşti. 24 Februar.ie. 

"Aell/ll, e:ind certurile literno SU!tit ~a ~ ve~ 
bmncnte, et100 ."!C zice eli su.m.em intr'o ,nouă fază 
d" des''1()ltarca literat-urei, eimd, gra,\.Îe muhoJ.or 
.stărui:ntc uuele- reviste au ])uţut piitnuuie În masa 
.{;ea mare a pulNi~'1Llui, 'Illl f€l!kome,n .ciudat se ob-

. ~e],Tă. A di."plln-.t () tagrnădo oa.Jlxmi,. (~al'i p'rin. 
felul lor de a fi, .prin fe.:lul lor de a scl:'Î.e ..se 000-
se!)(',au d.o majorivatea 'S<TI,itx:YriI"}l·. Bo.emii de ~lltă 
,dată nu mai sun.t. N'll ştiu căre.i împreiuriiri so 
datore.,te .aeca':ltă db.~paritjC'. 'na.r, ('utrierind ('(!r

~mrile lit'()1"<lre, nN ma,i Întîilne-şti .fig-urs. :n('pă."ă- • 
toare a rplctosuluci ('.are par'cii. intr'ad~na ~~llta 1'\u:, 

\se ~acă int.(lI'C.'!oI.Ilt 'printr'o voită negligont-iL N.u-L i 

Jll8.1 gă..'leşti 1)() vis:iit'OTlll, car-e ~nunţa la <ori {"'9 • 

de dl'agulu:nll~ ver";T 3 (;ănlÎ ~ingură ţH'0!Xmipar0 " 
'*~ra de..a putea :-f.a;,("JO să se vOIfl-caseii de dâ~'ilul (',U. 

. litera t. Pentnt ",,1 titlul de bo{,'ITh era o f.ali. i 
AstH'zii'lllocml lui v«iem pe tînărtcl n1:llmÎerati-.:: 

hine (~IX':!iCut, une ori chiar .Uf~t.lt. {'u n.li.ş('~rL, 
studi~tc, i.-'U go.'iotu.ri 'Ja.in.e eal<11uatc" Jntîtb:nim pe. 
8('ri1toruJ, care ·~.gind~'Ştcpoate lUai mult la.: 
ziua de :mÎme., 11L imprCl\.La. 'ro C-llre o fJlt~ cdot>: 
d.m jurul său.. ,Cau7kleaeA.,'SteAi sriliimbări pot fi 
!l1lQJhipl-c, IntreaRestea (''ll:J.te ,po ate şi. intcr\'sul Yil,- f 

UIIlt, P-c c,a.ro societateanoastriii incepe sibl arat* . 
~rjjt\}ril()r'. (}ra.t1ie .eul turci. multc-pILţi:tW. eÎtt>i, . 
a putut străbate la tRHi. ~rllti(, fn.ptului oi. oarll(~~ t 

mii de seamă Şl ~·u influenţă JI il venit 'in mijl<K"ld 
tor, scriit.orii ~lmt IpriviţialStătzi ca. ... ·e':ltit ... rii unUl" 
vremuri d{) mai bine, ca p'lMMorii unui ittowg ia,. 
tr"<l luptă dda al circi triumf. '~ aşt>e~lptă atîlt~la. 
TMldc binel~lyUntat.e" ·Era da<",i fiN'.8C să, <li.splU"ii.4 
tipul bocllmlui, (~art' '"ăzrl-rrd lrp.<,oa <le interos JXm ... 
t.ru dân.<;u.1 ~ă şi~)omRnifCt'tc7,c, .~ el fată de AAnC 
iTL,,~i. Nu ştiu ~lm, dar ,eând te gîmde.ş.ti la !'<al. 

v~tgiÎlle ('.e le fac în suflnoo '('J(}nvenţiilQ cu,JIlinci~ma 
lor, la pnleiala de falşit,ate, par'cii () t~mil l~-t',c 
str('.(~oară in suflet: lnflu.lmţa asta a fonndor «x· 
terÎom'C nu va fi dăunăt.oarom'('(' !p~in,,!:'tesm
t'.erit.atca scrisuhli? Şi par'<,ă te ('Ul,l cin<lfl mdql
ioş.a:rca după boemal ee dispa1"e 'Cu t,on;tc 'caJi ~u.\ile 
~i s.eiiderile lui, {''li tot cntuzLa;smttl *i i)lazar<:4i.. lui, 
care anm tA.)tll~i um faMllec'. Se duc boemii ~ Ju(' 
fii ei lffi ('olţ intere.~a,nt de viată, C'llre, d~~ nu 
avea alte calităţi, avea lru3ă t(?IlH.\ritlltlX.'a d('o4, I)]'ivi 
ca ceva fjl1C:S(' ori ce stavilflo, 

• 
S'·a \·oI.bit mult despre 'Progr~ul r~'Jllizal la 

'11Oi în literatură. Că a{~c:;t progres est{~ real se va 
v(.df'a mai târziu. In ori ce enz. llimărmd mÎşea· 
rea literară din tutJimii doi ami \~'(lem o priuwnire 
nlaI1e .tll şirurile IUl!}~ăt{)I·t1(}r pentru frlllllvs. 
&'riitorii cari pfmă în treeutul apropiat ne indrep
tăţ.08IU săaştcptăm dela dânşiri opere desea'lllă, au 
încetat 'ea prin farmec de 11 mai spric. 'Ahii, in 

, ~~ari ,nime.llOa nu .avea înel'edere s'au ridicat şi au 
, înooput ~ă li\<C impună iP1lhh{'ullli Pl'in ~erieri)e lor. 
Este eterna le~e a yoşnieci sehimbiiri. r'Ilii şi--au 
eheltltit aşa de Tepooc <1ăldura din suflet. au înt.c
]OR-O ,ooeasta şi au ştiut ,~ă 00 opro!lS('ă la vrome. 
AlţJii .au cnntiJnuat .'lii scrie fără a ţin{' {~umt de 
sfaturile ih'inevoitoar(' şi au ajun.s TIW iute decât 
:ne-am fi aştept.at,ridimlul. Căci nicăir:i mai {'U

rind l'a in literatură nu poate deVe11i cineva n-

diool, {'8md li l:i~te ,pu.t€il"ea.;;uf1ere.a6l('-i spre a 
se ,pu'tea ·af iTJlJ.<i (!"\l tărie. 

Am pute..3. cita atâtea nUlIlIe, c~ri odati le in
tâlneam in paginile .revisteLor litel'la.re, cari astăzi 
in,~ă· nu se nlaoi intilnesc. Ce î~neazi ~.ă 
gra'lmilCă stingere a "focului sacru" i Pe de-o 
parte do.~il.tLZi.a, pe dec tjJ.lta lipea UltI;W bogat fond 
sufJctescau grăbit-o. Căci la {Y an:uID1>ită categorie 
de orume:ni d~'}mnt'Şt(> PIJ,rt>..rea di: ~nspiraţia, ca şi 
pertreţia fomwi nu are nici o legătură CU 'S'IJ'Orirea 
r.iLhÎ<:ă. 31 {~lIllOţ!ti'lll{'lor, culărgi1'Oll. tot. mai Jn.&lIe a 
()riz,,'ntuTllri ~ntclectual. () greşaJă~a de mare., :pe 
'C'are o pliitese .cu preţul nii.dcjdi~r ('..e şi-le i>U
ncau ooatii în .seri"11J 10 r. M.a.i «>te lI.ţ;Oi ~i iugră
direa in '&lIJlmitc forme, Jin ('..an 'IlU vor .să j*8ă cu 
nici un Pl'€t. Au o l'Ctctii: a lw, în ,a;tri de care 
îşi închipue -că. nu exÎ'stă, lp<>e'lJÎe, ,nu ex:i8t.ă artă. 

,Cât de mult se inşaJă ~~~ti .scriiwriy robi 
·llj curenteJ9J", N-biai unor aumnite reţete. Şi 
aOillr exem~eie trecutului, ea ş:i. exmnplcle altor 
neamuri ne ~.auî.n. faţă. Ne-.ar fi dat <roethe Ul1 

FaustT -da~ă ar fi di".proţllit Cllront.ele literare cari 
au doDlmit U. vrmuea. lui ~ Nu. Ci,a1egând ce 
era bu'& din OM '00 şooală, li ştiut să. ne inchege acea 
operă care ,,"a trăi o \-:eşui.c'Î(>. Noi ~mstatim că: în 
miş('.ar~ noast.ră liWr.ară :nu ~) tino cont do aţ!a 
(.'CVR. J)~ af.coa este p.o<aten.atural ea. să vedem ca
rente lhterare eăzfmd, a.,'>a de rep<:<1e, să vooem 
S>l~riitoriT eari ,1umillcJLZii, ~a met.('1)r~i, () clipă. şi 
apoi dispar doe pe orizontul lit:m'a.turei. Şi după 
mulţi îţ;ipan) rău. Mulţ.i ~ve41U o simpatici noti 
Je "Îneeri.tat<,, pc eare azi. Q intîtlnim aşa .de rar • 

'" • 
Fu.imf),U.-;,a 'P0voste a ~~omniatOl"Ului ,SocOT 

nu s'a tel'llainat odl!tă cu pronunţarea verdictului 
jurati-lor, ('.ari nu:mari ~'Ompctl"~lţi nu eNI.iU .de a Ş.ti, 
de a se 'pro.ntl!nţ.a asupra grandio!l..'lCi OlJCre 0& dlui 
A. e. Cuza. In cer.cllrilor economioşt:ilor. din ţ;,ară 
se di'i{':\I tă şi a~u.m ~u RDrinclere ~l('eastă. ehootUe. 
Uh.i.!ll" adversllTii 'Politie.i ari. dl ui Ouza. rocum.oac 
calomnia. ~i, da.<'ă in publi~ uu o mărturisesc" () 
fac aeca<it.a din teama de a nu-şi pierde ,pc oei 
câtiva naivi, cari îi secondează. In curl'nd insii. se 
va du verdietul oamenilor cli)lOJJX~.k,n ţi şi atunci 'SC 

va vedea dt~ 00 sunt ca.pahili 'I1:ll'Umiţi i'lldivizi. Cei 
mai de seamă ooonomişţi din Bucureşti s'au COA

",tituit i'ntl·'Ull eomit,('t, .c;al~) VH ,,'t.lldia diln nuu o

pera diui Cuza, (~Ilrc Yll dt}v~li ealomm.a lui So
cor şi nedrcpt.atea y~)rd,iet.ului j1.lraţilor. 

Comit.etul se compune din dnii 1. ]{ădllCf'~U, 
'sanJu Aldca,,~. Pop<l\:iei-Ltrpa, Goorgeseu .... '">ev-e
ri n, Ch ieoş, V, MHdgJ.~aru. Hu",-nl{}CCSCU si alţii, 
Quri au şi trimis ,dIui. A. C. Cuza o telegramă;, 
prin care .protcste.ază. in contra veroictului ju
raţilor. (io:m.itetul a('cstll~ s,naJiztwd 0001'& ,d1ui 
Cuza, dh ~i ar.g-ume:ntc!u (~wlmnniat.ontlui V>8, da. un 
l)oIlUlilli('at, 'pe care ori ce ltomân adevărat îl va 
considera de adevăratul ve\-diet. Căci el V'a fi dat 
de oameni CO'lIlp<ltcntj.. Coresp.. 

Houl Mitropolit-primat 
al Iominiai.· 

Alt~hl'(·!i~a. ca Mitropolit primat a părin
telui Con .. m dela Il u·~i, eare va. fi primit, 
de sigur, pentru. cea din urmă. 'Oară l>e cel 
cu intprviewul dela .. Adev{trul". a fost 
foarte lltrrwriti:t pentru cineva caro voia să 
.sem[trgilleaseă, după legea de curînd vo-' 
tat{t, la. judec-arca lnstlşirilor şi mai a]es a 
purtă.rilor: nwmbrilor Sfântului Sinod. I~

piscopnl de 11 uşi. astăzi dtpetenia biseri
cC'Î f(:ţ;atuhlt român, situaţit~ po care alţii 
aiI rî\'lIit-o şi Ul"mărit-o mt1ltă vreme fără 
a .'le ~{ll1di. deşi episcopi, di, una vrea omul 
şi alta hotiire,<şte Domnul, e un om foarte 
cum ,se cade, evlavios fără prefăcătorie şi 
(lxccse mÎstice, cult, ea UTIlll ee a fost pro-' 
fe,o.;o1', dup{t studii bUnE', blând, dar f,otuşi 
gata să fncădeclaraţii aşa de netede, Îm
potrivaatotputemicuJuista.t al politi'ciani
lor. l'a acplea elin chiar şedinţa solemnă a 
ail'gerii .sa l~ : Cele mai violente pamflet.e 
nu i-au putut crea leg-e:nda care pângă.mşt.e 
şi olllOHru într'o sor.ietatc dispus'ă a crede 

şi simpwle voroore~., Ctlvâtlt.are.a pe ('~e 
L P. S. Sa a ţinut-o Î[}aintcn Suvera.nului 
(l rn locuri plme de . noblpţă şi in ălta/ref 
ba· in unelo părţi e de o' duioasă sinceri
tate .. li dorim să fie iubitor- şi drept, iet1,ă
tor şi sigur de .sin.e ca ,şi de alţii. energic în 
aplirHLrea dreptul})} bisericei sale. de' eaTe 
muJţi din multe părţi vor eă>uta să se' a
t.ingă .• Şi i1vcm siţ:.,Ttlranţa că a·ceastă pă}t
torie va fi măcar blândă'" paşnică şi cu
rată_ 

Inalt e- c~alită ţi iute{et.~tua.le şi 9 (;oncep
ţie morală cu totul .sup~rioară dev.'it~bo..'it:;. 
pc părint(l\'I,{' Nkodim, a cărui alegore COl 

epiS('op (h.~· 11 uşi, ClI o<.Mnfmii do (17,,1 .. Oi fosl. 
o,plăeuUî sw.rtprindere. In adevăr ac('?tt. vlă
stm· de ţ,1.F%ll din c .. o{il·ii Ncrunţlllui .. dclf:l 
Pipirig în fund, nu ştie să. linguşNtscă ~ 
deşi a dow"€! Lt (~ă poate l~'lulţUlni do~lris 
pcntm bineh~· G(' i-s'a fă.cn.t. uit.ftnd t'oatt! 
ncajuIlsurile"b[muidilc şi pterl~cil(' - Şt 
nu pmt.t~ SUJ tmcltca .. <'id't. N'a .~prepaI~l.t" 
eopiii nici UIltlii om putrni/J'_ n'a a\-ut Pil

rohie, fiind dC'!a inc .. put un ~pce şi rezervat 
dtlugrw' SiIlgU!1~h~I:, TI 'a prilnit rnărt.urisln·a 
<le piicate dela, niei o doamnă (':u infhwnt'ă. 
n'a umblat dUlpfl Hici o funcţie şi nici o 
l .. nlă biS('rice<'l~·'ă şi in sffll'şit n'a tras d~)
pofelf' în ~ .. t!eal nici llIlUi alaiu dt~ partid În
tr'o ţ.adi unde' agentura eled.orală erodil1~ 
,r,ioasii duc,c şi ta episGopat. Să fi ,·cnit. vre-, 
mea dmd mnCCJ.l' odaUi din trei, patru ori 
alpgeroa pentru a~tfl'l de ] O{',IIri de V1l7Ai 

şi ÎIll'!îurin> pn-ate did('a asupra meritelor 
..singnre? el' buenroşi am fi d'lI'ă s'ar a
'diiugi dovpz.i H~Hă la ;.tcpash,\! 

Om tiuru' ~~ impllTl<ltOl'. lml1 bj.serieaş-. 
a dirui slujbă C 1) l)lăcere şi o înttlţare d,' 
sufld, (',lki VHlli ~ohbr1ndu-~" fil"'ppr('.;()[lnn. 
.. rltil'l"l'tllui ~finţHlIia 1l\isimWl sale, carH ",. 
petltru oamoui. dar moi presurtl de dttnşii. fi
re .st.udioasă minte (~ritieă oprindu-se numai 
<l.'-mpra lucru rdur ce sunt. în lpg1it li ră (~U 

scopul cel m'UiO şi uuic 'uJ vlPţii sale, har
n ic tradlwă t ou şi scriitor. Il U 'Pentru plă-ce
rea d(' a iscfdiJ. d pentru mulţumil'Nl de a 
raee bine ._- pt'in (,1 ellno"l.Şt~':o1U rrnmu~eţea 
mora ){t a eărţii •• Pe umwht, lui I r l'i:-:.LQ'S·' .t 
ffi.U'(')UÎ prif=,"'mit rus, prenlnl PHtrO:v. -~ 
cllvftntăt,or din vorl)f'l~ c;ăîlli~t răsar îllY~'t

ţilJun rostite· eu eredinţă adâncă. dflomnib.w 
biseriep_''i<' +~'an: nu se ruşinem-;ă d~, ha.i·na 
sa şi n' o îll'j'()~;(>şte Înaintea nimănui., Nico
dim, episc:0pul li uşilor, e vredn i~~ de moşt{~
'nirca lui faeov Stamah şi a lui Yeniamin 
Costachi. Va fi, eu siguranţă. o podoabă. a 
bisericpi rom flllf'şti şi zilla ale~rii sah- se
va. imwUln<l Î1ltre t:tdtt r.'ri<:iic ah, arhieriei 
nO~lostre, 

Pe BPcunoseuţi eşti dator stt-j înlun
pîni cu speranţe: unui cleric de as('menea 
valoare nu i-;;o poate ura decât să samene 
cu cI <Însuşi şi. eu mijloace mai mari, În
tr'unc('1'c mai vast, !liră sfaturi şi intpr
ventii şi considoraţii care ÎncetinN;c şi pot 
ţinea. chiar pe lOt;. să so întreacă! NDi a
vem o nu.u'(' nevoie de toată autoritatf~a. 
împll'('iuitoare şi purificat.oare a religioi În 
(>".ue au tră it at[ttea rîndlll'i de înaintalŞi ai 
noştri, dar şi biserica. prin care ea .se în· 
făţ.işe(tZ[t a.re o absolută nevoie de depliu.] 
V('n('raţie pf' care nUffifli caract~rc (~U totul 
sHp('ri()~m: i-o pot eâştiga din nou. 

N. Iorga •. ' 

" 1 
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Scrisoar. lIill BacoyiDI. 
PoI.itkă ti auvali. - PoUtic. p... 1J"ta. -

O faTSi. 
S'l.cea·va 9 Martie 1912. 

~'aa' :pă.rea ciudat vă av..i, 'lin vremcapol:itiooi pr~
:tJOO ~ .,cwnint..i", se mai ridică. cineva .şi cere o mai 
mare ]'l).oralitate chiar şi :in luptde şi "polemi
o(~ire" din Bucovi'na!Se ştia di. ţ,eara noastră, dCţri 
i> !olitruatălfP!'Oa.pc de omentul banba:r, -a Pirimit şi 
.aplicat CeX1 mai .avansate idei şi (":uronte (Jiu u
'fIlU4, aşa di se 1"!'(ue indl'ept:lţ..ită a despreţui pe 
ac~j, cari cer, ca trn Român Jooevărat să..şi fu
he<j.,di noamu1 s.1l1.lt"e1 puţin ",ii \'orbemwă ~omâ-

, neş te , şi a-i insult.a, pe acei ce eer o politică mai 
-{'lm>titii şi m''l'ală. Separe că în privinţa aceasta 
vremurile \-echi ilntr'a<leyiir erau mai bune. Nu 
'f'1'~n ~a do geniali oamenii ca ÎIIl ziua de azi rusă 
:iYt'au o <'~1"(.'1linţă şi un idea1, pe caro noi l' am per
dut imbătati de "eivilizaţia" şi "cuminţenia" po
lit.i(n.a:nilm· n(~tri, fhmt convins, di dedlnd a })le.
('at marele Gheorghe Po])Ovici, toate gmpărill' 
*<au sa Zlt··Nll "partidele" politice l.lrmări~lU numai 

" ~lmhiţilmi per30nale şi.nieid(lCUm mareJe ideal Ina.

ţiona,l, Ia 0.'l.,ru n.u putem renunţa - o excePtie c 
frumoasa mi'Y~are de apărare a drepturilor noa
stre istor100 in biserică pornită de Vi01U1 bătrân 
.... 1. J<Âl.9obie Jlopovi.ei, profosol" la uni\"Cl"sitatea din 
('(·.rn.ăuţi, eare d<,,~i nu maipreKl.iea de pe catedră 
.1 C\1'07!ut ('a (' dHto-tN! MI să-ţli jertfeas,că si ngl1rde 
~'liŢlC de repaos ..ale bătr:we(ei pentnl ,a Ilpilra o 
1'auz.ă"8f!lntă a neamului nostl"u, Ţlontl"U ce tot11şl 
'linii dint I'l.Jsttllpii n~tl'i alI cre7:ut că trebuie ,~il.-l 
"llOmoatll", se înţclf'..g'{' ('ii <.\'1.1 annele obicinuite 
.(Ie dtţiv:l ani În V'lX'lSit l'Omwnă di.n BueovLna. A
vmn Îll("iI Jllldej·dUi eil hiitdinuJ iI'postol işi va YC· 

'rlea implin:it ultimul .,>un gfmd, pelltrn can) f;!i·a 
. jertfit şi {'~'!l,:surile ee'le mai SC'111npC d{' odihnă, 
~; bil'lcrieă {~tlI'at J'Oln:lll.ca,~l.'ii PC<lltl'U HomîlIlii elin 
1 }1H~ovi lUi. 

Miş('u rea ae.ea~ta Ii 6ima.~ in-;ă i7A>lat.ă, A \·cm 
..:If' nltf('·J multe cur{'.llt~ politice, dintl·e C81'i fie
('.a re ('I'{'dc că, ya saJ \'a lleaJIntLl J'Omune&c - aMa 
~w. ei -in. ... ii noi el'f'dcm că fie{~,rn·e Yl'ca .sii stă· 
l)i'mo!l'.'K"limai în y·oie bietul nostru popor româ
.1).\'«' din neno)'(,('Îtn A rhnl'(»l~ii! ('utarc ('rj·d<> eii 

_,,~ luptă pontru () id{"C "lilwl·ul·{kmocl'.atii" contru 
'pilrtidului "d~rical--con..;-or\·ator" - in limba lor: 
"pol){,"'C-'(~Xx.~oC'5(''' - ,~i cutar.c 'ere,dc, că {'ontr~buc 
jn mii&u'rii f',arte' Ula l'H la Î:năII ta.rc.a. prin eul turii 
;R 1l{'1~mullli no.stI11.d:wă ,&<,.),ic {~li "politica-i urla şi 
'lloczia-i ~dta'" Eucl'(~d ('ă 'pentl1.l moi. ltomimii 
~lin Bucoyinll, mI ~, voate "ii existe ,;partide" li
~ral.Jcmi.K~l'ate, niei clcri~~,al-<cans('.I.,.ato.aI'e. nu. 
<:Il nu p.utem faet' ~) oeo .. -;;ehire între o ,.tag'lnii 
Ip'ojX'.a,,.-di-'{'.(1){'Aliu_,<,il" '';Ii Înt re ,.inteilig'{·uta ;;at,t~

}01': ÎloviiţiltOI'ii", eB.I'i ni(~i ei nu 1111 fo,st tntdt'una 
.la Îniilţillw. l'iki nllTIMi ,~ o t'ale put(.'ln n\f'rg-(': 
('("<,, mai ştrâţ'-Iliei\. intransig('Itlţi\. şi cel mai !<traţmi{' 
(~XehlRi'iism ~o('ial fată de stl'iiini, .şi 1x'ntm noi, 
" (~l.htllră IHh>yărat j·omii nC'u-:wăşi o mun<'i.i ('~n· 
,--t it-ii şi eli 1'o.,t. 

1 le ahfl'la:-;upl'H Ht'.cHtui Pll!Il.Ct pă.l'crile se {'on· 
fl'<u:ic: Uli ~un~··ut et&clp 'li] nOAtm Q zis inaint('a 
"l'It'gel'ilor·. ('11 (~ V!)J·btt de lupta Între două curentt', 
'f~{'1 ~,liberHl.dt·lIJoerllt" şi eel "del'ical-conseJ·vu
tor", pe eii.nd atul din <loCeiaşi gI'llp!lI'e, un CUl\o,,

~'!lt tecl·et it'ianpolitie, ('a.rc mai e şi ,,'Poet" şi 8(' 

în"'Pil·ă :li n fnmul {le Î ig-:1ri şi d ~n cil'ipitul pase!'i
IN în g'l'Ildina publit'il a .'''htecyci, .a '~IYllS eii llllmai 
'l'l,·,eÎ din pnrtidul .,/)(l'IX\"«'-cio{'()CdoC" au fO!lt "bat. 
joel.a'îţj" , cari nu se purtau cU'lll'SCC,adc, :ad~'ă nu 
-ltdmir.au f'lhă ('zitare geniul illll.reJui nn-stm poet, 
~·.areîm eurîmd YA intra şi el În rîmdul stâJpHor 
me:niţi să rămflÎe nemuritor!. V (}Zi - că ciit,a o . 
seuză - şi .a tiduit'o aşadc bine - pcntl'U in~lll
t('}e pOl'll.it(l cuntra tUhll'Ol' c{'Jor de altă "păI'ere" 
intr'un ziar ap,us, care Îl).<;ji n'lll apănlt inzadar 
eli ţ-iyu ani şi n'-,a ~ldun.at degcab.a un dil'ţionl.lr at:~t 
de bog-.at in irumlte şi inY0..,tiH'. l'ilei în pr~.l'la de 
.azi .a Bueovinci .are doi urmaşi demni şi efedin
(~i{)şi! Deci deocamd.otă n'U ştim: CI'(':c:! ci Î;ntl"a
'(tevii r ('11. "tagma prcoţ('ru:><~ă-boierească" e opri. 
:mejdie pcntl'U 'lleamul româuCS<!, s.,'tU cI'('(1 nlllnaÎ 
<j·iI '\"()r put('Jl scoate dt~n.e.ntelo (.~ele r·cle uin tTU-

1t1rl :po.po'rlclUi no.stro fDlosilmll-..').C de nişte .arme 
.atât do murdare? ,,.."'ltillpul" IH fi bine să deie in 
'fll'ivinţa Q('.('.asta () ex-plicaţi.e S&u o 'iim'PărtrLŞir~:' 

"Stâlpii" noştri au o (!oncepţi.e cam ciudată 
tlf'spre ,pol iti('ă, în lll'IDIil cârcia n(}-nm II les cu un 
polit.ieisnism - "ii rog a deosebi aceste dQ,u.ă 011-

.... int.e - ("ofupător şi 10101'11.1. Imoral in on(X} p;ri-

vînţn, nu numai in ce 'prh"eşte amestecul af&~ 
rÎ:H>r 'Private a unui om cu actil"itatea lui puhlieă. 
S'llJ" ·părea <.~ă nu mâ,i trebuie să ~intes<: ~i asta 
în..'lă politici.anii noştri .au eofundat atât de fiara 
viaţa pri.-ată a '1lllui om {..'U activitate.a lui politică, 
incât ebin.e de accentuat, ei viaţa:p mată a unui 
bărb.at ,politic nu nt' importă ~i n'are voie.sii S<l tra
gă in di.">Cuţi<> fie ori 00 ar fi! Pe '001 
nu ne impoartă Ol'j de oa a.-ut cu cineva 
o Î!ntAlnire. in tren sau uu, ori de; oi-a 
plătit <4t.ori.ile, pe ~ri Ie-.a l&.cu.t ca flt,ude.:nt, sau 
nu, ei numai acea parte din viaţa şi adh-itatet 
lui, pe care a inchinat'o l1leamului şi care ,prin 
urmarCJlooate a\~ urmări bune :::..au rele pontnI 
,noi tQţi. Un om oare în viaţa publică il foot in· 
t.ransigtmt şi nu bărbat cu c.al'actc, J81e.asă poate 
să. se certe eu toată familia şi cu toţi datornicii 
.şi ~n politică 'Prin asta n.u.se va putea compromite. 
Ei, dar :lă lăsăm drllg{"Stea eutărui ,,Btâlp" şi da
toriile t'dllilalt, şi să ('.(']"CCtă.m P11ţin ce "idei" şi 
.conecpt~il'epl"e:lintă, Stfilpw nootm cel mai cu 
\'lLZă - temelia e totu..';li cam slabii - 18 deCI'arat 
{li! Joz.inca M în politi-că este: "Terror! Tel"l'Od 
Terrar!" ,Şi se crede ~ltât de tare şi puternic, în
eât cutează 'Să sfideze până întl'U..utiha opinia pu
blică, Înciit {lhă ezitare S!yunc, că are o Jozincă 
- atât de teribilii. pontn) nnii din 'l)<,liti,eiamii 
noştri (le 1!ah',nca - eare în altă ţ<>..ară 111' ajungo 
(l,a să fje dat af.ară din viaţ.a 'ţYUb1icii! Şi totuşiso
{'Oteala 11'11 i-.u fo-"t greşită. Nime nici <IJ'.a roiş-cat 
un d('g'l~tş:i '8tîdpul 1lOOtm iubit N.mtinuă ~ă fie 
c('l mai genial bărhat Ţ)olitic aJ HomÎmilol' din 
Bu<'O"ina - .calitate, pe care nu 1-<0 Ct'ntestă ni-· 
mie. l'!lsă (,~lre e împrCllI1ată eu un <grad SU']J'ronl 

de imD-ralita.tc politi{'ii, cu i()arte l])uţjnă iubire 
d{\ neam şi eu o ambiţ.iune per&ouală foarte mare, 
ca.re t.otuşi ('ÎI te-oda tI! ar trebui să cooe7...e intcl'Se· 
IOl' ma.i nHlri a.le nCI~mului, ceea{'.(l pÎI!nă acum incă 
nus'.a întîlmplat. Aceste-s "ideile" ()()l.'iJ.cntale 
Înt.rt-du .. "e la 'I1oi de mult liludarii şi iubit ii noştri 
~titlŢli! N (' in trebii.m, ee valoare DlDrală roproz intă. 
C'O:ndl1('ătonu nostru .ati'tt de g{~ni.al, dacă are 'o 
I07,~ndi atiLt (10, .. <!<ă zicem, ciudată ~:i d.aeă crede 
eă tot'mai a~t.ft'l de moravuri Rpusene trebuie în
tl,()(hse şi la 11oi, K~ă.leflnd în pieioare omonia ~ 
einst.C~1, (':('-1 ear:l{·tcri,"e'lzii 'pe tă,ranul l·omÎlin, ca 
H,nul l~Hre altii.dlati'l )Ii. in."ultat l))Cunul dintre cei 
mai 'îllS<e1tl,n:at.i bărhaţi politici şi literaţi ai Ho-' 
mîmil'i "barbare"? ~oll:l nu no trdmie f~lbrid)
tori dc legi - îJ} tJ'eadt fie zi~ C01)iut,e şi ele din 
alu.' ţări - nu Ile tll'oouic politieiJa.ni eu moravuri 
apUH'tIlfl, 'nu 11e tl'dmic stiUpi, cari se luptă {..'1l 

t"'ltă lumea, insii făl'ii )'o.'it, c& m.ai târziu ~ă-l 
laude pc nnul dintre cei 111ai mari duşmani ai neR
lIlului nostru - aeelliSt.a la sti~lpii n~t.ri iară se 
dwamii: "ttl.t.raMigcnţă naţ,ion!l;lii!" - eiici noi 
sUllt{'m subjuwali de o eul tură ,~trăină şi ayem 
li lupt.a cu un popO)' strii.in, caro voiQŞt-e să noo n,i
mi{,C!1lSl·H. şi de lLC-C,!\..'1ta trebuie să tie seamă şi ne-
numi'iraţii llOf;\tl' j, candidati de dnputaţi. Cine \'0· 
ie{\tc sii 1'C'j>l'czintc În parlament neamul românesc 
din Bucovina trebuie <;ii ne vie în num.el(l unei 
{"OJl(;' ti iu ţ,i 91 .În unele 11'1wi {~11lttlri nationale; fa. 
bri6llt)rii dt~ lpgi. pl,1iti('i:mii '!H'8etiei - (~.'\lm în
ţ{'leg ei sii fi{l ,praet1<'i () ,~tim acuma ,de mult şi 
nu ne mai tl'Clbu.Î(> llirnuriri - c ... 1.l"i reeUTI()OO duş
manuhli 01-1t'e merite. dl.Îal' şi f.aţii dQ noi, când 
i-a ,;dq\M dintr'o ('riză 1\.al'to neplă.;.'ută, ,pentru 
('are ei :rmrta,u ,rli.f<punder-ea, deputatii c.a.n lŞl 
~ehimbii faţa b fie<>.ar(> ~ldieJ"e de ,·â.nt, 'cum le 
dil't.(".Jlzii &llibiţhmileperwnalc să aştopte puţin; 
azi ne t l'{·buic apostoli luptători, a eMOr lozincă 
nu c .,t.error", cari n'au legături compromiţătoare 
eu -stl'iiini, ('.ari Il' au insultat pe 'IliDul d intre cei 
m-ai de seamă rC'PI'c.zcnoonţi ai culturii româneşti, 
cati n'mI seri:> hro~uri contra treico:lorului, pentru 
{~al"i moo(>stul Înt(>)lwietor al băncilor populare 
din BllJ('()vina nu e un ~im:plu nphun. oare o clipă 
a crezut că 'pe eale.a asta s'ar ŢlutQa mimtui noa
mal. pent.ru ('.ari .(Jhoorghc Popoviei nu e numai 
un idO'l la care te inehini PQntru formalit.atc, oi 
un îndrumător, (,Jll'e ne îndeamnă din altă lume 
('11 glasul 81111 mut, pentru cari Rfymânia nu e o 
ţp.ară bal'bară, c~re totuşi s'ar 'Putea 'ex"P'loata în 
faYOMl1 lmor amhiti'Uni '}XlTSOloo.le" eAriau o erc
din\ă ~i un id('.alpentru care luptă şi cari nu se 
lasă ..adt.m1cniţi d~ stră1uci·re.a unei decoraţii sau 
a umli titlu de nobil. Şi unde ni ... '> azi luptătorii ~ 
Pii-nă Beum ind nu s'au ivit, dar îi a..ş-tcptăm! Şi 
n'al' stlfioa... să le. a'(hw,a aminte "s1111pilor" ul:!<ştl'i, 
cii r N'mea nlOl'a'\"lu·iJor şia polît~i sist.em Ol'

('identul a trt~l.'Ut şi că yoim să ncrc.Întoaz-cem la 

~, 9 
d&s 

';;;h.;"Şi-~tita '~e -,a'ţ'ă;âru1Or'- roinrlii, . ŞI'; 
că .. 'Pl'Î1J~ttşl'1~' se iCâttigi hrptă;1,loriil'6Iltr\l 
o cauză naţj-ool,ală.,ci prin UlIUllCă şipriu lu.pta ta 
i:nwţJ ;pentru o ideOCll Lupta îi va ohama pe 
tinerii ~teDii tiai va duce Sp1'le biruinţă. pe ciutd. 
politicia.wii Dp,ştri de .a.zi, din orice partid ar fi ti 
facă ei şi de acuma .,legi" cât de bune, .se VOI Cl1-

f1.lJ:lda in mocirLa propiilorp:1caoo. Şi va.cui VTe

mea,. sperăm ~ cât de curind, ~. Ull6Î luptea:de
vă.rate şi ci11:>tite, când politica "cu.mi:ota",.şi imo
rală.() vom lăsa in grija ovreilor dela. ;f;ia.re1o dia. 
Cernăuţi şi când .acei, cari ne-ai\1 adus in cr:iza 8-

cotwIDwă şi morală de azi \'01' trebui să 1>m
<soas<~ă terenul. ca întu:oorocul JID. fata primelor 
raze de ~are 1 

• 
Do abia a reinviat şi societatea .,Armonia" La. 

o activitate mai febrilă ~ rodnică şi "înaltele" per
sonaje incep acuma fucul! Poate să dăinuiască la 
lloi o soci~"bate, când llfU se sprijineşte pe u • 
,,st.âlp" oarecare, mcii dacă are Un dÎlt'iginto al 
ooruJui, c..ve nu li-i .~impatic? Şi fiind.c.ă dl diri
ginte nu H-i "simpatic" 50cietarea trebuie tzIasă 
.in nOl"Oi fi acţiunea ei paTaJ izată! Ei aclfma, de-Î 
simpatic sau n(lSimpati'C, ,ax~a.'lta-i dwstie 'lieapre
eiaro, dar oe-i CU politica ţ Ilustrul artist şi mu
zici'an 8e re\-oltă că stl oonfumiă politioa, .. şi mu
zi<:>,a! Şi dacă n'am "rooa U'Nl. personală - politi.ca 
noa.stră se mărg.L'I1eşte nu'mai la pe1'oonalităţi
tocrnaişi printre şirole iluetrlllui "personaj", mai 
că !JaJn (Vede., dar .aşa trooem cu un zn.mOOt de 
oompiitimire, pentru bieţii membri, cari mllnOO3& 

la ,.Armonia" şi C8l"i pentru aICOO8ta·,w "daţi I:a 
~ruzet.i'i!" de un ,aşa do viteaz "personaj" care 
insultă ~i se în,ţeloge nu iscăleşte., fi ill.rlcă n' aT9.. •• 
curajul copiilor - vai dOlL'TIlne, ee opinii Înalte 
,'}Î cuminţi! - Noi însă credem că nncul'ajul opi
niilm îi lip~te ,ci bu~lUlOl1\'iinţă şi sinooritate!l! 

.şi a.stfcl. ne-am trezit, că un rfost coleg ,al ae
tualului di r igi:ntoal "Armoniei" aleătuoşte ua 
cor de "ooncltl"enţ.ă" din mot.ive ţl{)litioo, dealt
mintrelea foarte ideale: la "Armon ia" se face 
politică - Cl'(iIi că "ArmoniJa" numai o rx)litieă 
face: pe l'ei 00 nu ~ pricep la ciwtaro îi roagă 
să u-ămâic ... privitori! - .şj di~ti1l!iul nostru 0011-

set'vatorist - care, în t.re.ae,ăt fie zis. nu e aşa de 
,xii sti'IUl" , cum îl erod naivii săi <ad.mil'at,ori -
.alcătucşte un cor, 0000 nu faoo "politică", pentm 
acei nesocotiţi de :;oa.rtă, ('ari la "Armonia" p'1.
teau să fie nu:mai pl'.ivitori! 

ne a<."OSt. fl'l de ri":ali1Ja1Je rizi fără voie" (:Mi 
în curînd v,oi vodca eă mai resare un bărlbat, care 
nu fooe politicii -şi e tot aşa de "distins" şi VI. 

mai strin.ge c.âlţi .... a ciintiifreţi lîu j1lr.ul lui, aşa că 
III ITme fiooare ,.partiJ" politi~, ea,re nu fa.oe po_ 
litică, îşi ya ayeacoru.rille sale, cari se vor p--
d 

' » .~ 
l1a~ , la fe&tivalurl, l<a adunări inainte de alegeri

7 

câ'Thd ,,.s.tâ1pul" .~ v,a rointoarc...(l din Viffila şi la 
alte pTiJejuri nOp'J'eviiZllte: le dorim spor bua 
",i &ii fie totx:lealllna l>a voce! 

Şi ,1stă că se discută şi la noi o probkmlă de 
aetu'l1:~ltate:M"ta şi politica! Şi eum politici'a:nii 
noQŞln vor ~tse fo10-;;e<:iscă de toate mi jlooeol0 IDO

dorm" unii VOJ' d.o;ehide e.xpoziţii de pictură, U'D

de se y~r expune ... fotogr.afiile w'\tâlpilor", alţii 
,,·or sene o uvortUl'i eu note stroch>.Jlte, oum it 
place stâlputui, a;şa ca să nu simtească lipea ad
v~l',~:i lor' " cari îi st.r igă: ,,~10ţ, bandi t, tâlh~r", 
nH~l ~ll lUecst~ cea<;UJI') de odIhnă supremă. CU'lIl 
vedeţI, la 1J1X)} aooa..""tă pl'Oblemă Ulare şi-a a.fJa~ 
ooll.lţÎla ţii în curÎ11d "di ... tin"u'I" nostru conOOl.'
va~rist va intr~ ,~i el in r1ndul st,îJpilor idealişti, 
can nu fai! poht.lCă, ci se măl'gin~;JCa .lupta pen_ 
tru ambiţii ])Cl'>SOnale! 

* 
La noi a <ajuns tI".aJdiţionaQă firazll: Tc-oÎ da 

la ~Jotă!" Un 032 tipie vi'1 '-oi proYOi\ti' ~a. <mm 
l-am ~tit în,~r'~ foa.ie de~a noi, ~i ~ă .roi să'mi 
~llZaţl, eă VI l lSWrlSESC )Intocmr.ll: Hltr'un sat o 
femee nu se~ poat'tă, eu.m se cade. Ei şi poate că 
un a!m,.0l'ez mşelat. ,<;e, ~upiil'ă ta re şi se gând~ 
la orăabun-al'e straşnIcă! Ce să faeă ~ A anat: la 

,,_ ...... ,,! Q' • 
gl1LA:.'lo«., y1 n?tl ţa ap.a,l'C la llltimde informaţiunî: 
"Fmn'EUa.~. dm satul c:utaxe am auzit, că n'are pur
tare huna, Să <se astmnpere, că de nu o vom da 
La ,n~,,",;:'" L'· _.J • , ,g-aJA',""'. .r,l ~~eţI amtma nivelul, la (".are ;,1. 

aJU'~ ZJI8Tlstwa ŞI "polemiea" la Hqmânii din Bu
OO'Vma? En. !'>('ris :l0e'asta într'un ziar. 'Ca.re se zi
cea ~,al, tut·uror Romimilor din Bucovina", şi m
T?Ol11 n a prota'ltJat rontna a~tlli nmr fOI de a i'D
f,orma. puhl!~, :-03,re a mai fost imitat fi 
tarmru.fortWl. . pubhcul, ('.are a mai fost imit.a.t f-l 
lUt de mu-lt! Nu-i mvinnim pe toţi ziwri.ştiinoftri,. 

{ 
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""ăc:i de obi"Cei nu tseă1C8iC ll1d ou infti.ak>Je, aşa 
,.,ă nu poţi ghici, Ml'e-i auwT1l.l, insi l'OOpUlli<:MJ'8a 
fl poart.ă toţi.! Şi ~'au im.di.gnat 9t,rarş.n.ie eimd s'a 
zis că zia:rel(' noastre ~nt lipsi.oo de idealll Care 
ţj-i "ide-alw" şi numele OTlt)r.ate "pu.blici~n din 
Bucovi'llil oare ţi,i uân.du.1 oont1rn care lupţJ, care 

, ~ ~ __ L~ .~ 
ţi-i :activitatea., duci n'o putem doo.';UW, ue ~cooa 
a U:IlOl' public~ti de aoiul 00101' dela "Eec~ bu
eureşt.eamă·~ Aşteptăm un ;răl:;p\1.'lUl ~u. cu llIl8~ 
~ prin o indreptare spre bine a crlZCl mOl'19.l~ l~ 
~ ne aflăm azi, şi care se ,cilltoroşte nu.mru Şl 
• .. ~"'~ prosei noastJ'(> ... eare Il aJuns1a U!ll DJve1 pe 

..... """-' 1 ., La' . 
ea.re nu'] m3i puWw SUIOrI, . ll<a't·Ol'O. va ve:u 
;fi o boiootare a tuturor '8.oo1<n' Zlla~ cari ,nu ~t:~ 
1 .. li DU voese :~ii doosebea!;('ă po.}emlC8 de lnS\~Jta. 
tl5 le fje amJJlte! L. T. lAI~'i. 

Povestiri de femei. 
.Ispirtlra. 

... Şi (''1.1 toat(' a~tea nu ''1'('~u 8~ plâng. RămÎln 
., "oastr ă. . 

Â dIS mai aveam oo"a de luat.. In colţlşoru) 
~ta ~ita~ soarele străbate pe f.uriş şi vă lumi
nează pc 't()ate, Ce {rumoalSC sunte.ţi tU ce mulu: 
pare di "pun o('.h.ii "~tri. V'3iIl1 văzut in sărbătorI 
,i V'WTll nwut şi in ziJe tn'iste, dar niLvi.odatii nu 
,,'am văzut oa acum, l'u ştil.l soarole sali !ffiflctuI 
.leu, aprinde lumina asta pc chipurile V'OaBtre 
e.ari tac şi cutoatca('(>,stea îmi Sipun atâtea, Şi 
80 n roţi t.r i sw şi v(lSo(\le, 

Hă fie tlu'IllIai dni(JoŞia despărţirei 'i 
.. ~u, e muneR vremei, mersul fără de preget 

al timpului ee se stN'COaIră aproape nebăgat În 
seamă ş.i tottuji desăyârşeşte atâtoa opere de va
k>al'(', Ing-ratu1 nouă ll>fr<R legat su:fk.te1c. 

Clipele acestea sunt .dintre oole 00 nu mint. 
Nimic Illlai hotărîtDl' fi jocul capricios a] simţ.ă
millt.elor, ca dcsp~rţirea, 

Am rîs cu ~relo şi am plâ118 cu umbra, du 
ia ta o zi, un ceas, o clipă! <,âlld nici z.~IUbetul ni~i 
lacrima nu mai au dC$tul:l putere de graiu. E shu~ 
eiuInul surd al marilOT furtuni, nebunia subită. a 
valU.riJol'rn,'ivrătite <.~ l1ÎivăJesc ('.otJropitoal'(~, cu 
~emete şi d--ureri înăbuşite, trag~ia ,scUl'tă des
~ănţllită în adânc, - ntpc şi d('-sră.dăcincazii, dar 
(''Urăţă ş.i îny,i{)rea.ziL 

O easă (~ll.Te te-.a /OCrotit ani de-a l'Î'Ildlll, OR-, 

menii cu 001·i ai tră.it alături, pietrele aeel~r!\;.i 
eărăl'i pe c.a.ri k>-ai stl'ăbătJUt cu cite gânduri! In 
toate sunt o parte din viaţa ta! l~ată aiOOlo pen_ 
tru totdcmma. 

Făl"în~ de sutlet curi s'au .ar în toate aecst.c>.H 
00 să 1(1 tI'ăia.<;eă, .'?i cât îţi e doc scumpă cenuşa 311i

~or îngropaţi. 

Că e palat 01'1 eolibă, geamul lângă e.a>l'e lji 
lu.crat, oolţişoarole pe unde a.i alergat, ai p~ânA! 
Gli iubit }i ai ris, arol0 ţiJa fost locul de durere, 
:robie şi hU~'UT~i. g'J"ădL'IlR cu flori, patul de Sl\· 

,f,eri'llţe, altarul de rugă, orodinţă şj nădejdi. 
Posomorlte S(J î'Ilchid ferestrele şi ce îngrozi

tor răsună eÎ!oeanele ce ~at in lăzi ca îlJltr',un .'li
eriu. Durue grrooiu carul 00 IX1rneşt:.e ,c;.cârţăind, 
eu tot ce .ai avut blm şi scump. Şi ,te lînfiori până 
În oase, par'că 131' fi un mort. Laşi ]oow pustiu, 
mOl'IDilint fără de floare .... 

Porneşti pc !\{X'!I1V~ drum, - sa fie o.tl'C ee1 din 
llIrmă? Şi gândurile \'il1 năvalii., /)(' sbuciuIDO şi 
se inghit şi altele vin inălt.ândl1-oo cunropitJoa.re. 
Nectl'no~eut1l1! ~orii de plumb ee l'lltilciuneazii 
z:rrea, SUib eare ::.e desf:i-;;():\rii lfil'ama nllltă a înfri
~'oşa,tllllli a:bi,~, sufletul olllcnese. 

..... yiid ochii Y'(>ittri frulno,.,i, illhitete m~l(', ei 
I'î(l şi plâng sub razele 80arellti strălucitor. Pe 
feţele voa..'ltI-e înf1orc,<;c tDate florile frumoa8C a](' 
primăverei ,~i eu vreau să sărut în ele candoarea 
~imţiTilor fl'llTuoase de care sunt pline sllfJetele 
voastre, ea şi n~~(':tal'uJ dilJl calicitll mic>-şunclelor 
!;ii zambilclor <'..e împoJvooşte vesel fere-<>trele mi, 
selor voa.<;tre. 

, .... Rămâneţi cu bim~! Uite afară e oald şibinf' 
.şi ~tăzi am văzut ooidintâi muguri im'.erziţ.i in
tr'o tufă de Eli'ac. Rămânoţi cu hine! 

Plâllg? Nu, nu, e soare.le care vă încâlzeşte 
~i pe voi în dimineaţa asta frumoasă .de primă
\'arăşi (~re imi săge,ată ochii ,tocmai in <,]i-pa asta) 
(':ln<:l vreau "ă mai stau oo'ată ell ,toi .el<- vorbă. 

Rărn l4'll<'ti <'Il binel Su1lă.nicf1, 

Disparitia ttTribaD8iu
• 

- Cuvântul meu -

In momenttd acesta, când du/pă doispre~ 
:tf'l'f! a'ni de muncă mdrctrag dela acest 
ziar. câ:nd ca ultim conducător al. lui îmi re
vine dUTC1·OQ.sa misiune de a-i anu:nta dispa
ritia din. 1l ia(a IvoQ • .:;lră publică,. mă simt 
p1'ca turbura t ca ~ă găse se cuvin te potrivi te 
pcn b'u a jlunt' pe h~l'tie tot, ce simţes~~ .. 

,\'11, {tJsănt cr('uHi (,llrăţ/le de palt.mtle 
de azi să jtl,dece ce a insemnat" Tribuna" 
În desvolt area vie ţii poli tice şi cu lturale a 
pop.1'ultl'in os trlt, pen t·tu ce t're buie sit dis
pară ea astăzi ap1'Oapein apogeul succe· 
sului şi a gloriei pe ca're 1111 li-a atins pâ11ă 
la ea nici un ziar în presa 1·omâ.nească. Şi 
tut ,aceluiaş judecăfo'l' să lăsăm să cântă
reaseă şi. munco, jertfele şi dt:'l.wtamentul 
nosf·f'U. ,'fumai of:t'ol'lfa cerem azi învingă-
100'ilO1', ' 

Cât mă pricqte, plt'C cu ('onştiinţa îm
păcată de a-mi fi Iăcu.t pc deplin datoria, 
A m luptat cu credinţă şi am suferit cele 
ma.i cmnplite ota.c117·iîn posful e,1"pus dar 
ono'1'ific pe LaT(~ il aN'arn 1.0 .,Trihuna.", 
Lupta a(·t'asta Iratricidă înl'lă Tl11 putea fi 
un sco'p în ,<.;irte pentru nimeni. PI'n tru mine, 
care n'am căufai-o niciodată, cu atât mai 
puţin, A m fost cel mai fericit când am că
zut ('ă tin bărbat luminat al 1!f'amului no
~tI'U, a venit aici, punând in ci11npănă tot 
talentul, prcslÎgiul, ştiinţ.a şi puterile sale. 
spre a restabili pacea. Si când intr'ttn mo
mcnt al ltlllgilo1' şi obositoarelor h'atatire 
de Î1npăca/,(' pă1'f'a pusă chest.iu'I!I'Q că per
soana mI'a ar sta În calea împăciuirii, n'am 
('zi/al, flici o clipă de a-mi îndeplini şi u/
li'llla dator'il'. M'am, dat t.a o pa7·t.e. Am. je1't
lit şi inlerest'le şi alTlhiţilllli/e şi ori ('1' a
moI' propnu. 

{lred şi flm !nma ('ou ciI/gel'!' că fiti cui 
l't'grt>la ni('iodată acest sa,(Tificiu, că opera 
ellui StC?'C, oa stotorniei o pace durabilă fi 
/'Odni(~(l pndru iidf'rI'.'H'(f' ,'lupcrio(l1'p ale 
neamului no,<.:fl·'ll. 

Ceea C:P '17/( //lii poalt' Însd ('onsola şi-mi 
ca lij,~a inima /'(lllită ]Jl'lItJ'U tofdpI11ma c,..::tc 
du rerea de-a ccdea di8 parÎI/d .. 1'l'ibuna.", 
care 1'1'1 i· a f (Isi o tâ tele dl'oOă. :V li creau să 
judec dO('ă SI' putea lar·(' pocea, ori nu, şi 
fără 0('('8' m((1'(' Sa r l'ifil'ill, mă, ill tcr('."::I'ozil 
numai f(}piul ('(1 .. T1·ibuna" trebuie azi s(l 
piată, Eu şi mulţi din IOl·Ol'ă .. ;;iimeide azi 
şi.! de moi înainf(' ne-anI simtit legaţi de 
,.7' ribul1a" nu prin intercs!' HH'.<.;ch'inc -
ani În lregi a.1II ,,,I'ujit la (1('csf Z1~(1r ("U 50 /'1. 
plata lunara - legătura. noastră ClI ziol'HI 
ace,<.;tu /'/'(/ «dâu(' su/l'l'f.ca.>;că. rOl' fTece 
ponlt' oni, până ('e se co lIloi putea alcăflli 
() aM/ei dt' grupo/'f' entllzÎu:,;ta. de seri/t.a)'i, 

pe ('arI' (/ ad/illat-(/in iurul său .. Tribuna" 
nu Ilumai prin (1c'cl('Qşiaspiraţii, ('i şi ]ll'in 
() notă c()nmnă (h' înrudire ,'w!l('fească, U TI 

lei de JUllirflNI din Ioşi, Q JOF:t "Tribuna" În 
A rdeaJ. iHlrr ali(' imp1'ejură.l'i .<;f' putea, de
sigu/' n.~tl'pfa m uft dela ?J11Inra l'olecfivă a 
unCÎ oiitll'! de grupări, !lcri('iti c"O!r'gii ntei 
mai tineri. ('61'01'0 le-a mai fâma.>; înrâ. 1'11-
I llZÎOMH de.';! /Il de chl'ltuit in /'ia (ă, Eu 
mi-a iri pu .... apl'(to]Jf> Îfdn'9 (~apitallll suIle
tl','l(' În mun('a şi ,<;al'rifieiilf' meZ(' 'pentru 
"Tribuna", Iotă de rl'. azi când ('O se dv.ce, 
...:Îln f că 8(' dw'(' ,~i ('(' ua din su.fl ('fu I m tU, Si 
sunt adânc Îndurl'rai că deşi 1'1.1 m'am sa
crificat pntl'u ea, n'a.m puluf-o mu.ului, 

('u dU1'et'po aCf'osfa 111 xvflct Îmi iUll ră-
1//((', hUli d"Io p)'il'fp'I1ii şi ('olnbol'alm'ii zia-

• 

mlui, ('(frflTtJ Ir mtdtu'fflrsc penfnl sp1'ijimtf 
('(~ /li-rau dar .ri Pt'Il,II'U .qfafm'nica le,." (~J'P
din (ir ('tll,.ă .. 7'rih/J1w". 

LI' trlultmnf' . .;:(' .~i (~!l/il()rilor ziarului. 
ca I'Î 1/'j 'o 11 1'ănwst of a.!ia de eredincio..ri ~ 
p<ină În ziua dl' azi, că('i zÎanJ1 cade infrint 
JIU din li p,r.;a .~ prij in i f O1'ilO1'. Si azi "Tri
hUllo" este ('ci mai (,('tit ziar mmârlf'sc din 
ţara noai~t'f'ă, 

Mll1tum,c~w \~i lI('dr.'~păl'ţititm' rllei ("()
I('fli dl' zif!' g/'('/r di'lI redac(.ie, ('ori ma,;' 
011'.<; Î/I amil (!('(',qfo al I'ă,sboiului fratricid' 
au impârtit ClJ mÎue pânî'Q, o'mară a peri
pcţiilo/' răsboi-ului şi au Îudurot şi ei cu' 
bă I'bă tie f oaf e l.avitu r"" f' În îm'pli rl i'1'ra C011-

şliinrio(lsă a da/orid hrr. 
A rad. 1!! Ifl ar tit' J 9 U. 

Seyer 8oc •. 

I tOr. Ion Borcia.l .. ---------------------------In ult.imu1 m{}mpnt primim ştirea. no
SPl1~ dn tril'dă, (:{\ f}1'. [00/1 Bordo., distin
sul prof(>sol' al ş(',o<Jlei de fet .. din Sibiiu. 
delieahd pcwt şi mnlL pl''f)Juiţ.ă.wrlll ment-
bru<ll gpIH'raţÎpi noa."tl~ tinere. dl1p{~ o" 
seu rt ă hoală, a r:l J)Osa t llu'[t UP Vf>st,e la 
Sihiiu. 

, ~Il ~UlJt('·llI anan in sitll.aţia :;[1 ap!'!')o, 
(~j pm pf> la rg, il şa după (··UlLl S '<:1 r <':llveni şi 

am yoi, l1Iu[wa şi talf>nhtl :lCf'jstuÎ om m{)
df>St., p!' care nurnai (X',hitll cinstit şi ager 
l'a putut ,,("/('i;{'0J)(.'rj" în mijlocul găIă.gioşi
lor lloştl-i, {'ari îşi file loc ('\1 (·.oatl'le la su
prafatfl. 

A Hit" putem splmeln fuga cOlldoiuJlli:. 
Ioan Jlo'/'cia o fost o f'cală. l'a/oare ţ),,";e:a'l1w
llli noslru. /Ilai mare dernt s'ar li pi'inll ,:(' 
mai frai,nÎ('â de('(Î1 ar fi nezlIf ('hi'ar .~i 
priI' /('71 ii lui. 

Trimitf'nl HdfU}(' ÎlltrÎstatf'i familii pnJ
{undf'le noastre s('ntirrH'ntf> (h~ eondol('anţ(-. 

Din pa1'I('<\ famili<ei s'a dat m'm:Hm"u\ a:nunţ 
fmmbru: 

l'Upl"illŞi de aclâncă duJ'cl'oc, a~I\l('em la mmoş
tin ta ruden iilor, prieten i10r şi (':l.1 nospuţi lor , ('ă 
mu It iubi tu1 no,.,tru Dr. Ioan 13areia, profesor· 
la ş<.~oala' civilă d(' fnte <şi membru al comitetulul 
(,(,lltral şi alooeţiul1<>i ş('olarc a "Asoeiaţ.iunei pen
tru literatura rom. şi cultura 11OI):)rulni român".,. 
a în("ctat din "iaţă .astăzi. })umineeii, În 26 Fe
bnlal',ie v. (10 M.aJ'tie D,) l!112, în otate de :H 
llni, în anu') al 10-1ea al serviciului său pno:f'('!Fo()l'al 
şi Î'll primul an al ferieitci sale căsătorii. 

RwmăJşiţelc pământeşti ale scumpului defUIlCt. 
00 yor df'pllne "'pre \'f'Ş'lIică odihnă (Lin locuin ţa 
propie (straela Cisnădieim. 7). î'll clmitel'uJ g.r.-
01'. din subwl'biul josefin. poimâne.Mu1'ţi, în 28. 
.Februarie "., (IZ ~I al'ti'e n.) la. orele 2 p. 1ll. 111 
\'('ei amint.irea hli! f::;~biin, 26 Ft,bmnie v. (10 
Ma:rtic 11.) 1912. Elena năfl{~, Ni!\lHlnl soţie. Maria 
Borei.a n, CÎJ(ij'alj mamă, Ermil BOl'eia, Eleonora 
Bor<,ia, J)r. Lucian lx,reia fraţi şi soră, Calipf;a: 
~iandrl1 soa('~'ă; Eufrosina, CaJipsa. nI'. loa;u 8i
alldru l~lllllla't(' şi cumnat. 

lit/' {~)I'pld profe.<lol'al dda ş{1oH.)a civilă d-e fete· 
anunţă astfel moartea nenitatnhri cole~: 

('orptll )ll'ofN;oral dela şooala civilă (le fet<>
cn int'C1'11ut a "A~iatiuneil) din Sihiiu cu adân
că dU1'eTe llllUllţă) că iubitul şi neuitatllJ <,)leg Dr. 
TOlln JkJl'eÎlI, pl'of{'SOr, membru suplcnt în romi
tetlll cen tJ'a 1 al "Awci~ltillnej pentnl lictentul'a 
română f;li ellltllra 'Poponllui român", SCM'i'tan'ul 
Secţiei Ş<l>lare a "Asociaţiunei" etc. a Înoetat din 
viaţă după SCUl·te suferinţe în 10 Marti~ 11, 191:? ~ 
la o1'e1(' 9 şi .itlmăta.te a. m. în al ;~2·1Ql1, :III III ':_ 
tăţii. 

III adol'mituI ~,()l('.g perd('m un erndit das(',i! . 
al şcoalci române, Înze.<rtrat ~l Til'tuţi în~dt{, ~i <tl!

titudini di<;tinAe, prin eal'C Î1l aetivi'bate~1 ~H "lu 
zeoe ani pe terenul invăţămâ'ntului şi-a Îlisnl'< 
111uncJe ClI litere de aur Îll an il 1('1'(' f;lcoalei nou"" re. 

In V(.'{'i amintirea lui. 
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)espiriindu-ne, in aceste clipe critice, de cc-

'ii noştri iubiţi, tinem să-i rugăm să r.mână 

tdeuna ~redincioti partidului nostru national

ÎI1 ti aspiraţiilor neamului nostru românesc, 

eniciul cărora "Tribuna" a stat totdeauna. 

~c-easta v'o lăsăm mo.tenire .•. 

A RAD. 11 Martie 11. !()12 
La dl'sJil1I"(În'. ('1( )'('r'/; /lOŞ/ÎII/tl //1' adu
I umillfl> ni' Iuti lurart'işii 1/11:;;(/"; IIt' 
/1 (' ci, Slip III f' I/j Mi ; /1 ('" (' i (i 111. ti t ' (' i. (/ r ~ P .. ~ I 
ndl' /0/'(/ sâ 1111 1/(' t',rjJl"i/l/fl/JI IlwUl/lilito 
(,f'/1I1uştin(o ,~i/l('t'/'I~ Î/I/rl'!jufui IH'/'SOI/O{ 

Ils/il II f ull/i IIU.~t 1'1/. 

11/ .'iţ.w"iof tiI' I1duI'I'11l l'III'I)I'I/llOşfin[il 
iuk dl' ('(ll"lw/"otul'ii /)()şl/'i, felln;(';, /le' 
18i(ii n(lşfl'i ntlt'lIlifmi-fip0{l/'afi. ('/Iri 

~~ drTulVIHt'n!HI Inr III/ ('unt/'i/ll/i, 10 În
((/1'('(/ "TJ'iltu!ll'j", 

!ll,fill('ţia "TJ'ilHlllPj·'. 

Actualităţi. 
i\dio Isac! Kll t'lim fi·,,!)/" IJIll'lţi "îi r(,~I·('!.(' 
'aTitia ziarului 'llu:ilt'lI: pe unnl insă il ~tilll. 
il har. suut,etll l'Il,!1;Ul'i, \'!li fi ,arU'uw 'Illâhnit când 
)rimi n~t-ea mortii "Tl'ibunii" lî-ing;u·rul zia]' 
,i-n fiieut 'atât de Inllhill'oclamil. Ei hine. ('il 

tU'l r,;npruru'lll prea mult ve .,.rlir-;tin~lll 110Htru 
~dent. iatil, îi fia.~m onnal'pa /şi În al'est 0(') din 
H lltlmHr, f'xpl'imÎwrln-1w t<Jtf1dată riui! nl)a~tdl 
ntii.,,: la 1'(>\'('(lel'('. 
[)npÎÎ num '~,:,t'i-e, Iloi llll l-a III ('olllhiHlI t 11 ici 
,ape d. hm{), Nil. rhltlpoll'idi. ·l-am lll'miil'it 
e,HU'INlell {'{)a' mai ma.l't~ siml~al.iie . .P('t,I'CI~I~allJ 

ninunc aliUl1ri lk l'U'!illele min'tii hui pline df' ... 
'il(>ii. îl mai {lil!ld'ileanl <'Îlt-e 'odati:! 'Şi atât. Toc" 
d,i:n )lI' iC"Î mi a('ea~ta lI('-<alll şi ,.;imt.i.t t~)trle:lllIHI 

('!Il dr jellati, ('iind r1. l'>*\ell, ,<:c eJ'L'l:loa rH"l'f;r· 
t de ('IHdî no,]. 
\'"'11, Domnne f{'l'ţ"ţlh', a·lt' f"a(', lIillleui 1111 t,(':1 

llHniit şi ~l'ai. prin Ul'mare, niei ~ln llwtÎ\' "li 
ocot~ti lwd'l'CJŢYtHtit in ţ.al'n Il-t.ah'. ['11111 f,'wi 
(l1lm 4'n .. _h,70Uf/ RI'viNfă Rom.ână" lI.ndr, înt,r .. 
fi(' Zifl, iti foei (} l'op!:lnlii !!1'nZll\"H ('3']"(' d(>c\·ilH' 
m,arl" l'1Işin:e, Nu, 11"atÎ ai('i o lipsa să înjnd 
'll'n mO'd 'Hibl;ohlt -dt> ... cÎlzut pr ult·i l-H'l'iitol'ii 
I'i în t'r,n'n ('1' ('Il JOI'goa, ('uza. Clwtl rli, Pan~ks· 
N'n'llm, Eftimiu, înehipllimlu'ti {~iî pontl'1I II
i oameni nevinovati tt>-alll ll1at lIoi la tintă. 
nai 'aJns '1111 fwa opm'tnn >lÎi illRnlt·i 001111 fWI'ii· 
e, fărând-o pp unII Jfnr;n 1.i'ihădonqă, iar pe 
El('lla a·i.u C'o(,Oo'!ln l'('u7 AmIII'. tOI~llI'ni '1H'1l1)l, 

1 nu !le face file Iflf'r.ll,pP'lltl'll('1l inslIltâ,ld ni~te 
e:i cari nu !ii' pot apăra. t-r poţi trezi ('li "r('-ull 
Im de a1 nostru aj lins la f']€lI1cnt'3I'1ll r<Onti 1H!'nt 
a\'al('1rism, e!IJl'e s'ar ",im~i Illrlr-llmst sa'ti aplif\li' 
(l a:rgnmeonte prea Ai-lp'J'f' pentru s13lhlll dct,u lt' .. , 
libnI, Aşa. aiŞa. dle hal'! Fii şi il-ta mai ('u
tc ('.c] putin .acum ('~nrl şti,i din'o ~1î mai ai 
te~i hilH:~y(}it()J'iM no[, eari ,o;/j'ti îndl't,pteze 
~ehle, r, 
- Mirciuţă pălmuit, Ihiatlll dt'tl'ud.al. al llli 
R'1.1-ŞiI'iIlTIll.!W ('are fie iert'at tatil>]·siin l'a Rl'O~ 
Iret'hi din rr-da{'tia .. TrihUlwi" şi oarp a,iung-inr1 
aril a fi'î'(>ut abuzlIlrile ('ele mai l1ejprfatE' (le 
lele n',((TPtHtllluÎ săli t.atn, fuimfl~1I1 1IfiJ'('(\;l. 
luat pr€('uiIll 'aflăm din Bll(~lIl'eşti. pen{'ap~a 
itată Pt'lltru infamiile ~)P eari lt'-a rila:::at in 
nea din urmă în ziantl rHlli nl1mih··est>\l~('im. 
I unde s'u oploşit. PelltNl nn llJ'tit',oI in {'.ure 
,toiul d('tl~acat inc;ultase onoare,a femeiasell. 
~ ena Ho<i()ş. i~a tNLS <1oulî palme sdraw'ne. 
'fu-j nimi<" Î'I mai aşteaptă şi alteLe, 
- Jean Richepin la Academia Română_ -
'stn]J ,1ean Hiehepin. nlPlllbru al A ('ao('
i frauew.c, a luat l~,rte la ';i€.din~a de Vin!,.l'i Il 
demiei Românf'. . -" '.~ 

}n mnll'Cl'OS publie, aoleăllLit. din iiltel'eCtll,ali 
>8tuuenţi şi stnd<,ntR. a'll 'Il!:iistat la această $,): 
il'ioate. 
IJintlr-e ,academician! au pal"tieipat: dnii Dui· 

mi ....... -- ~). 

"TRII30NA" -------
Jiu Zamfil'('sl'lI. Pl'. r~tl'tlt,i, S, ~I~hNl'inti. 11r. 
An tipa. l>r, 11 epi t(\.Q" 1, Hi Il nn, (~ni·nt.tJ,~!'1I, 1. Bog· 
dall. \1. ~'l\lti'A). Sexr.il PUşC'>\lrjll. 1. PR]'\"lIn. lh. 
~l aJ'iIIC>i\'Il, 1'. POlIÎ. ~'elH"l',al CI'Ollli('cunu, I. Ba~
'illrahesl·u. 

K,,:;.ir\,1i lni ,/tJlIll Hid.lcpin, salutatil e.u al>lall7.e 
!It' ~l1JIhl jp ţii de 1ll{'lllbri i Aea.d-enriei Il fOl-!! in tibll
plnată dp .. ('u\"ii'nlwre i!~\l]'tă şi expresjy:! iii dlui 
loH'oh :\ e.gl'l\zzi, (ll'('IŞ('dillt,ele Academiei ROlllâlH>, 

.\111 (lllnar,ea de ti \'il pl'PZ('Ilt.l1 p<' (1. ,T{'un 11:idh'
pill, poet fi! dihH'it. dJ'11111atu,J'g pntel'tti'l', llutOl' al 
l111I:~.r ,a.d'lllil'abilp l"OllllllH'. lIlf>D1bru al A'l\!Hlel11 iei 
].' J' a'l I e07R, 

.( . a ,,;ul'i i tol' il t~IIUolLŞtelll eu tA..>ţ,ii, ,de '!Il 111 t elin 
oppri It' sak Ttlltfil'a !loa,..,t ră Aea{lelllie, fă011ti"i ci lI, 
p:i llIorlelul A".a,demilJi Fl'alll'J('Zl', al dkei 'l'{~l>l'e' 
],('111:1111 ~l' aflil tH'lllll îl! 'lIIi.ilol'lllllo~tl'U,1.n propor
ţi,:! Iilode$tdor ('i lilÎjloRl"P. are ambitia ,d(' a Ul'ma 
:\!(',ad~mi'a Fl'lllH>,f;7.H pe ('alea mlllHlt'i şi a 1.11('11'6' 

ri I~ ;.)', 
l'rl'z dlui ,Jean HicIw)Jill, lHllli:i \'(>1Iil·(' în mij, 

locul 1\0:<1.1'1\ ~i ii dol'PSC i>~ pleee din tal'anoa~trR 
L'tI ed,(> Ulai hllmou~ IHllilltilli. 

IHl!H'O\'iz[ll'ile lui ,TeulI Ridl{~pin ali 1111 fUl'llW(' 
~i il <;llo\'lAIIl'f', nan: s(' a,tlaogil la ,,( d'hwi l'!:'R docllcn-
(('i ~ah" _ 

,,~Ullt foal'teplIlOţioH'at ,de i)1I0at'eR t'(' mi-o 
LWl'ti. rU{-IPllllde ~1,af'8tl'ltl, eu 'atât Illai JlIult. ('Il 

{,il 1. Aea{lenlÎa Hlianl'G7,~. foarte I'U,!' , şi ('Ill multe 
difi('\llt:lti ftll~ cui\'a R('('asti"i ejnRte, Ca l'(~pre
z['ntanl .al Imei A(\Hd(~llIi,i mai bătrîne, a'llJ 'drep
Ild "ii mă rOllsidcr l'a f~atde lllai 'mall'e !11 {l-\'oa"tl'u, 

~nllt foade fel'ilt.'it de dip(>le t'RI'C le-!ull }lPll'e
('ut Îlla·L'l'W.ită t·arli. din ('Ill>l'C mi-am ,daI 'h'Oa'llla '~ă 
'-.C j'[)ip1ege \Ilai Ibiu'C ca Ul'i unde ~piritnl şi ('ul
tura f!"alll't'ziL I,n jl.ll'lllmell am 8imt.it ('UTil tl'aeş.\i.{> 
~i rl'ul'l'<lzii ciri<lizatiă hltillă. ni\·i~iz!lţ.i'li medit,cra
lWUJIU, al l'il.!"l'i ['d mai i\!I'ăhwit l'eorll'(\Z{'nt,allt ei'le 
ai'hizi Frant'iI. 

lhl' halltll ]'t:'pI'('zintii \In "popor 01U'(, f;e IIP!'l)

Jli{' de hilt,J'I'IlIfl(.e. o'('tlltlll'ă S('f\ulan'R. 
('tlllrl Franta !UI \',a mai fi, dlri ,dupii \'\\111 a 

~pu~ Vi('(ol' HlIglC" '';Ii l\u'i:-;Id \"a tih',cu odutl1. când 
(lill t';J 1111 \'U l'iimibH' d'Ccât () l('idlizati'E' moal'tă. 
(',Il'1Il {' 'll,* ... ~a Il At{'neil1i I{umei, <c de datoria po
IHHHt,lor IteolatiIH', Îu f'l'lIHtea căror Ra af.Iă Umn:t· 
ni'a, .o{~ ,:1 .1'().pl'C'IJ(>!;t'a şi (~>ntiU\la t'i\'ilizaţla tllprli. 
tt'I'~IIH'I\IIl1. 

\1(,llLhrH al :\(,H'llellliei FnUI"l'.('IA'. III mijlol'1l1 
r1-\1":lii-tdi, anI ~('lIlzHti,a ('~ lIIă gÎl,'.)est' III lIlijlo['I'il 
1l:lt t-Ill('illoa;;tl'l(' ilh~titlltii. 

l'uC'tul IHIlJţliilllo:;;le :înţ'li "dat:, l!wllIhrt,LoI' A l'a
dl'llli('i ROIllRnf' pcntl'll ~m<>ama [-e i,s'a făeut ~i 
SJlllll(' l'Îi "a p](~{'a din talJ'a llOHi'trH nu ·eell' lIl~i 
fi- 1I1ll01\ fl't' a ll1 i'll [ÎI(' i. 

;\ea<r1pllI ieimli i :;i 1>11 bLien] aua{~()perit r.u. ;1-

pl.:IllZP fnm('t.i('(' 1t'llnÎtdal'llll l'ni ,I('arl I{il·hepill. 

* 
1 )Ilpii at'eia ,Ioan Hidwpin Il fost PI'C'zPlltat 

;j II pal'l(' f,iedil'll i melll'hl'u al Ar>aliemiei. ,1 poi ('II 
('Îlhn'H euvi IIte ;.;pi I'i tua){' a rle01aNlt, <'ii se retl'lIgl', 
dit'i rle-*i la ,cetire i'ntt'l-Clgoc limba I'Olllill1e!HWă, (Lit 
fiind (,Illll.)~!intel(' "aII' rlt' lati11ă, la H,o;('u!t:iIl't' nil () 

poate p,'ic~r>:, ,hine. ~i astf.el !1r '('.onstitui u jenă 
(ll'll t 1'11 ad.l\'1 t:a I'flH anadf\mi<'Î'a'll j·lol'. 

.PJcl'a I"{'el ~I a.o:;1 mJ IIi fi ft.,,,t aeor)(~l'i til de 'llolLi 
llplauzt' <'iil~I'l1l'OlI,'i€' rlia Plll'tlJll membl'ilol' Acarle
minl~i puhlil'lllui, 
. Ilupăple('aJ''f'.a ellni Hidn:pin. ~Nlintll Aei', 
dellliei Il fost redesehisli -de d. Qllintescll. 

O-ga a dat r'Hyiintlll dlui 1), ,\. ~NU'rlz.a, oa,!'e 
a fiwllt .'omn,nic,wea pri\'itoare la pnlit.iclI cur-}
peani'i in legătură cu ('ven i IIl>lm tele d i'll ţaJ'a nni· 
;;tdi din timpul Ui\'alllll'ilor Ad·h(;(,. 

f )->11\ a ("etit foarte llnmtWOa~ dfJ(11Llllffilte di~l 
IH~ple tilllJlJlll'i, Pl'in ['811'!' li arMat împrojnrările 
in 1la,l'i S'RIL t'OIH,titllit di\'a'llllrile wd·h()c. 'politir!8 
pC' (~I'f' HUlIIânii. Împăl'tiţi În mai multe tllr!w!'€ 
'.' f~l('~'1I1l în m'(,a Vl'{Jme. ('ttrn şi lInuările mişcării 
pobtH'e pp 11l'I1lH dil'ol'a alll avui 0a prim N>zu]-
tllt n.uil'{,'l I'l'ilH'ipat·pbl'. /), 1( fll'nal'flff, 

• 
.. ~. I ntâmpinare. Pl'ilHim Hl'1Oi'itoal'('!e: o'no-

I'.atn Hcrlal'ţiulle! 1 Il Xl', 84, al foaiBi D-Yna,,;tl'€' 
a ap:1.l'ut (J l'1l1'C'IY(>lldi'ută -fată. dt> p<'l'tl'·R\1:8J't':I m('a 
tinntă în,ain10a '('nrţei <'u jurati {hn 'tuI'ă~~()~ol'-
l1Pi'lI tinută in H F-ehnwl"i>E' ~,l', < ", 

La 'Hl'ea"t,a d{'e1al', eli nu amilh'mltllt lliee ha-
11 II it ppl'f'daf'torlll Poponrllli I'ollubl, '('U atat mai 
Pllţill:llll >ll1Sţillllt eil eu sum nobil ma.ghial' 'Ci am 
;"<,uti la .iveală hptul di administraţia comitatnln.i 
F:lgăl'a" 'Il fileut. 1t1'ă.bu'e la )linîstel'iul de. intel'n€' 
('ă şi titLul d€ nobil îl fo)o!lesc fării dl'~pt, Cu sr.i
mă; OI', :je,rb{ltf~ de 'V (Ii/a. 

Pal( 11 

- A"ls dlor ÎnvătAtori. Cu io\ti:mă tlVl~am pt'I 
rlvlIwii îllYăţători eil InaltlLl rninist.el'iu 'li 'aprohat, 
snh Xl', 42010-1911. Ueogl'rrfi(l ~i Islorin F 119"
,ii'; d~ l~)ţall-me. Amlx-le ('ăl'ti au ~'t dt' suh 
tipul' ~i S('P,ot ('Omaulla Jera: .• Virtoria", ini!ti· 
tllt ti'pogJ'afi(' ;;i de l'(lituil"ă în t)illlien (~zilâgy
:;ollll v6), 

i: Dr. Al. Popa. tlll"(!ieîn Viena. Il repuuslIt 
1~1 4 }['8l'tie Il. .în yâl~8tă de rIn de ani. 

-;- Gavrila Mic a rep&ll&at in' Şomul.'uta-mare. 
la 1'\ jJartit:> n,o in vÎll'i;tii cip :36 (le ani. 

()rlihn('la,~l'ăîn p.:l('('! 

-- Premii pentru o lucrare românească. 
fn FO:lia Poporului HHmÎIIl se puhlil'ă un pl'emiu 
din fllllrlatiuJlea "Cio{,\auu" de 24:0 L'OI'., ["are SI' 

\'/1 da P~ll't!'lI t.NH'I:u'ca ,llrmăt(~l'ullli subiect: 
,,lI1t'I'e:;ltin<lll'ea RlJl1lllllilol"', Lll'crările trehuHS<' 
,;{ll'Îse il1 liuleha l'omânessl'i'i şi j,nainte până 'la ;n 
DC"{'C'lll \' re u. x'. }{('eenr.il.lllel) Q \'a fnee ,d, D1', 1,)· 
,..if Sicg{"Itl{.'u, (l~putlat în eallll'l'i! şi l)l"Of'efIOl' uni· 
\"('l'~i t .tir, 

- Tifos in Bihor. ~anl111ţă din Oradea'lllul'H 
(':'1 Î Il l(){)ltlj tea WI.I. lll'ilg~ti din BihoJ' tifosul faf'e 
ravagii wlo8ale, Primul ~!lZ a fost (',onstatat la 
29 laullfll'i(' ~i rX"'lte eâ.t,cn zi'le s'·a'u ivit 'alte :W 
<Jl\ZIII,j, Epi,deI1lLa.ia pl'Oporţii ('ulosale. asnfel pă 
în fi(>('IllI'(' l'a~il se află :i-4 per;;o!lue bolnave de 
tifOfl. 

~led'i"l~ii an {·~lIl$t,llt.at ('il hoaln s'a lll.at din IIp,a 
unui puţ din (la!"e eOn8\lm:{ o JUIlIătate (lin 'pOpll
hlti'u eOllmnei. A'lltoI'itătH~ au Înehis toate Tmţll
riiE'. a"tf('1 ('il în ~'OlllllnÎinu mai est.e ava de băllt. 
Apu oe aduL"c {'U hutoaie- din OJ'adfia·Ill'UI'(.". 

- Depozit românesc de piane şi armoniari,in 
Sibiiu. r.ll pian Imn şi frulllos e~t(> {) adeyăratfl 
podoaha În l~'să. Dar la PI'O(,1l1'9I'Ca lt!1l11i astfe·] 
d{' in:stJ'nlllcnt - filin,J u\'izaţi la putiniiu-egustot'i 
~jll':lilli do prin ollllşele mai mal', ,adc!'leO], l'Î\Tnit.o
I'i de '(,lI'-';iti'g'Ill'i mari - se ].ntîimplă d(' regulă, 
('ii !.I'f'buie ~ă pUi,uim un preţ exagerut in schimhnl 
ull'lli 111('1'11 dcealit.ate inJm'ioani, 

Al'.('Hstii. ÎllIl'l'<'.iU.J'lll'O m'a dt'tt'l'millHt să Îll!<>
lllClilZ Pt'utWIl l)l1lbljl(~'l) "i"IVmlÎl1etio(~ un -dBPlozit {Jo 
pi.ane şi 81'llloniul'j - pl·imu.1 depozit. român(,3(, 
do l\('cst ·fl'l .. _- oferind pilllll-Elşi pi,uninc din cele 
Ilwi bune f~hl'i('i (\in A.llstl'ill ('(1 B\)s,ellrlort'eI', Ehl"
bar. ~tillgl. Wi,l'th, l't,tl'of, KOl'h-Kol',wlt, Ham-
1 . .I1Ill'ger ,ct~·. 

La fiet'al'f' illMl'ItlUent, pe lângii pal'hC'bari> ;;i 
tJ"HlI.'Ilhll't ~l'atllit. hts. (J parte Îll:.;.emuatii din Pl'OYÎ, 
zinllon mea l'a ,ra.hat În .t~aw:l1'lll (~lImpaI'ăttOl'ullti, 

Expol't.ul '*' faN' În toale păI,tilc ţilll'.ii şi in 
HontÎluia. 

Adlldlldll'\'~ (lNo1l\sta l,a eunoştint·ll. Vă l'ng 
('a i Il l'az de I 1'l.'hu i'll tă s.i! hi nt'\'I()iţ,i ,a V i'i ad rosa 
eli toată im'l'f'.t\'I',l'E'a ia min(~, asigul'Îndn-Vă. dl 
\"(~t,i fi Stw\"iţi ill I\l()(lnl {~d mai ()(Hlţltionţ,ios. 

('u pI'o"pel't(' şi informatii ~l'W>Sl' cu plă.oore. 
f-;ihiin. ·s.t'l'ada ('ilSllăcliei ;\11'. 7. Cu dist·inRă .'Stimă: 
Ti/iwtr; l'opo/';,ri. profesor d(' lHuzieă, 

x Seminarul Juridic Dr. Ger'b. Oluj, Str, Farkas 
(lângă edirieiul cel vechiu al teatrului), P,'egiite&te pe 
lângă onorar mic. pentru examenele de drevt, da stat, 
riguroase, de dre,pt. de sta.t, exa.mene de advocat şi ,le 
magistra·t. In 3 luni se d.ştigii licenta. de doctorat. Fiinli 
in pragul proiec~lor de reformă a tnvătăruântutui ju
ddir, e dorit ea toti cei interesa·ti să se a..dr&seze Sit re 
binele lor la acest seminar, care Inlcsneşte lIlult cariera 
advocatială. 

BIBLIOGRAfiI. 
• A apărut l"m'i"tll litel'a,rn. <artist-ieii şi polit,i(',ă 

,.f,lI(:r'.f1fă/'/d" NI', 9, 1912 tnI utrmătorul lCupl'in~ 
hogat şi val'iat: {)f'ta\'ia'll nx~a: Eu ştiu un ha~m. , 
(p(i('zie). rk {hi&ifor (jhihl1~ .';ooaJa rOlllânea;.c9 
din r'nglal'ia 111an11] 1911. I. Trim,Câm:leşt-e: Mo" 
l'thi~le,:\1a!"ia {'untsll: {'â.nt'eee (jw!ezie). I. A· 
glirbiee.an li: PovOSt-e8 unei \'if'ţ.j (roma n). 

Dări de OOltlllR: Dr, P'a,'\'el R1)ş(l!l: Elellleuw 
dp motoa.fizit'ă. 

('nmi<:i: :\1. :Stl'ajan: 1>e:spre spiriti:ilU. ('on;;T. 
Pl'orlan: .'h"poziţia l l i'e!llrnhli \liitzner. fnsE'llt
nitri: Expoziţia Doamnei C~)'<\Jlla, Cnltm'a roma
Ilf>H&e/1 ,in M'll.l',aTlllll'iiş. 

Hnst.J'laţiuni: :X. GI'i.gDN'.<I(·U: PE' nd(;a Si l'e~ 
tn\'tli. 
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-"EISI MIKSA 
FABRICA DE 

MOBILE 
in. 

BEKESCSABA - NACYVARAD 
Andrăssy~ut 41~43. Rataczl-ut 14. 

(LAngi .Apolloc). 

111111111111111111111111" , 

TIMBALE 
cu organism pa-_ 
ten lat de otel, dând 
sunete resonante şi _ 

",~p-.iiI foarte plăcute, - -
- se pot căpăta şi pe 

rate. - Qramo
foane CU plăci ar· 
tistice, - vloare, 
flaute, harmo-

nici ş. a. - Numeroase distincţii şi medalii pri
mite ca răsplată. Inventatorul pedalului modem 
şi al organismului de otel. Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. szab. hangszergylir. 

Budapest, VIII., Rak6czi-ut 71. 

•• DTI T.a Er .11 • 

"TRJDUN"A4 Ne. 47 ~ 1912 

Posl de administra for. "IANER" cremă neunsuroasăa 
La baia de sare În Sebeşul~Săsesc e a S4! 

ocupa postul de administrator. 
Rugările cu arătarea precisă a salarului 

sunt a se Înainta subsemnatei direcţiuni 
până la 25 Martie a. c. 

La ruga re It a se alătura atestatele despre 
ocupaţiunea de până acum, starea familiară, 
cunoaşterea de limbi şi cunoştinţele practice 
in afacerile de băi. Cunoştinţa specială pen
tru ţinerea de cursuri d, Înotat e optabil. 

Alegerea se va face pe timp de un an 
de probă. Administratorului se pune ]a dis· 
poziţie locuinţa in natură În localul Băilor, 
luminat şi Încălzit gratuit, precum şi perso
nalul ajutător de lipsă. 

Szaszsebes, Ia 5 Martie 1912. 

.. 

Direcţiunea băi/or de sare 
in Szaszsebes soc. pe acţii. 

AV 1 SI 
Subscrisul, ofer 70 bucăţi de. acţiuni 

dela institutul ') Crişana~ din Brad, esmi, 
siunea noauă, cu un preţ de 150 coroane 
aeţia, plus taxa de Înscriere. Notez, că în 
sensul prospectului esmis acţia ar costa t 80 
coroane. 

Cebea, la 24 Fecruarie 1912. 

Iosif Tisu, preot. 

Se află de vîndut 80 oi 
cu miei. -' Doritori să se adreseze lui 
MOISE CI URei U, Berecsău (Berekszo). 

Cel mal 110U ptO

:fuci hlgienic pentru 
eurăţirea ,i Infru· 
musetarea feţei. -
Inlitură petele gal. 
bine. bubele prici. 
nuite de inflerbân
tell, sgrăbunţe ,i alte 
necurăţenll de piele. 

CrelIla aceasta ziua 
le poate folosi mult " 

ma' eU succes. 
tegll 1 coroanA. 

Iane"'" pudră. f non plus ultra pudrel. HunA la 
,,1 baluri, saloane şi de zilnic folOl, 

care acopere increţurlle ,1 e cu totul nestricăcioasă In 
culorile: roza, aibă ,1 cremi 1 cutie 1 coroanA. 

"Ianer" săpun I bucati 60 fllen. 

"Ianer' pasta pentru dinţi 1 dozAt 1 cor. 

"Ianer" apa pentru gură :!~~!r~~:";id~~~ 
gei! butetoş!, contra mirosulUI greu de guri. t eticl' 
cor. 1'C>0 1 JumAtate sticll, 80 filen. 

"Ianer" esenţă nentru păr ~~~~~~::tl~r;. 
tretei fi contra căderli părului I stlcll, I cor. 30 fllerl. 

Ianer" pomadă pentru crecşterea pănduf. I te· 
" gll 2 coroane. 

.,Ianer" văpseală pentru păr ~~;~ ~~~:~aor~ 
in blond părul sur şI dlrunt. Nereuşit. coloni e exchiai 
La comande să se neteze cA părul tn~lruntit in ce ~olo!re 
" se vipsească (negru brunet). Un carton'" cOroane 

,,1 a ner" apă care face părul blond 
Pentru I vipsi in timp scurt, in băI, auriu, părul blond, 
roşII. chiar ,i brune! ori negru. 1 atidl '" tor. 

Dfac:reUl ,1 dlnkl expediţie tU po,ta. - Telefon 476. 

Pentru fnconjurarea contlllfacerilor numai ,.Preparatele 
lu' Rudolt laner" Ieşite din farmacla sa ca valoare ,i le 

pot căpăt.a, la 

farmacia "Maria ajutltoare" alui Rudolf 
laner, Temesv4r, Oy4rv4ro8 f6-ut 70. 

Se cautA I 
pent~u .0 mare intreprindere industrială din 

OH DOAMNE In contra tusei, răgu,elei şi flegmei 
s'a dovedit de cel mai bun mijloc 

sA TRĂIASCĂ I 

provmcle 

un bun ajutor-comptabil 
cu scriere curată şi care să cunoască şi co
respondenţa germână. 

Ofertele sub »Provincie« la Agenţia de 
publicitate Carol Schulder & Co. Bucu
reşti, Strada Doamnei Nr. 8. 

"CI~IŞ~"N ""t" 
institut de credit şi economii societate pe actii În Brad. 

CONCURS REPEŢIT. 
Subscrisa direcţiune deschide prin aceasta 

concurs pentru ocuparea unui post de 
I:>RAC'TI C;AiX'T 

,Ia filiala sa dia Hălmagiu (Nagyhalmagy, 
comitatul Aradului), sub următoarele con· 
diţiuni: .. 

Recurenţii si fie absolvenţi de şcoală 
comercială superioarA să cunoască limba 
maghiară În scris şi vorbit, eventual şi cea 
germână. Lei cu praxă fi cu serviciul militar 
indeplinit vor fi prefuriţi. 

SaJar anual 840 coroane pJătibii în rate 
lunare, afară de aceasta in că ISr/o după 
acest salar ca adaus de scumpete şi tantiemă 
statuta ră (pe anul 1911 circa 170 c~ane). 

Postul va fi a se ocupa, dacă e posibil 
imediat, mai târziu însă la J 5 Aprilie 1912 
st. v. . 

Terminul concursului ti până in 25 Martie 
1912 st. n. 

Direcţiunea. 

Mă 'nădu şe afurisita 
de tusă! 

Pastilele-Egger 
cari nu strică apetitul şi au un gust 
excelent. Preţul unei cutii I cor. 20 fiI. 

O cutie de probă 50 fiI. 
Depozit principal la: 

farmacia "N AD O R t' gy6gytar 
Budapest, VI., VaczÎ-kc5rut ]7. sz. 

.Pastilele lui Eggen: 
m'au vindecat ingrabă! 

Se poate căpăta in Arad la farmaciile: Berger Oyula, Foldes Kelemen, Hauer Lajos, Haj6s Arpad, 
Krebsz Oeza, Karp.\tj Jânos, Ring Lajos, Rozsnyay Matyas, Vojtek Kalman şi la drougcriile: Nestor 
Hanzu .şi Vojh~k es Weisz.- In Oy~rok la farmacia: ~asznik I?ălliel. -- In .M.-P~~sk~: la ~~Ier I Gy. LaJos. - O-Pecska: Ioan Rocsltt. - Slmand: Cslky Lukacs. - Slkszon: Furedl EJe orăk. ~ 

Recomandă ono public p răi it o are l e de cafea brevetate şi că m i nu r i I e 
(şparhert) recunoscute de cele mai bune, dintre . 
cari până acum s'au cOI1landat peste 400 bucăţi. 

Primesc şi ecsecut pelângă preţuri moderate o"rice 
lucrări de strungărie in fier, repararea maşinelor şi 
mechanismelur de fier, a casselor etc pelângă garanţie. 

Trimite franco Beclruia care se referă Ia ziarul· 
acesta preţcurent despre prăjitoarele şi căminurile 
sale brevetate. 

1 

c: 
c 
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Oltoiuri de 
. struguri 
expediază, ga
rantând de soiu 
viţă americană, 

r,:=i~t:=;ti:.;o;.;:;1 
deoarece "fORHIN--ul este 

q Q. netedă şi cu ră-
dăcini, precum şi in diferite ,soiuri, recunoscute 

de trainice, asortimement bogat 

, ~~ I MICTURA DE BORD6 

I'.~ -ai 1~:i ~~~ie ~=e:h~:~~~!t:~~~~~:re:~ 
,~ de eap, La orl·ee brumA poţi se 

Kftknllomenti elso szolOoltvany·telep 
Progrletar: Casparl' F,I' nyes Medgyes 16. Y J (HagykUkilli6megye), 

atrope,tt, nelAsând nici un i · a lucru r.J de scdimen' ("rojdie~ 
~. ~~~'!:': mai pu1in, Multime de scrisori de muZ~ 
. ~i ţămiti şi recunoştinţlt 

S; " PregatIm InvenţIa drulql Aschen. Poftiţi şi eereţi preţari curente iluHtrate, 
Din preţul curent se pot cefi scrisori de recuno
ştintă din toate părţile tărei j şi aşa toţi cei ce do
resc să comande pot cere mai intâiu informatiuni 
dela persoanele cunoscute aşa verbal ca şi in scris, 
despre increderea ce o pot avea in firma de sus. 

i • 

. m· a cheltuiall " .. andt de ~âUnpor " Bordolpor. 
Cere prO$ped ~ratuit şi franco 

" mai pu1inAI ' deja fabrica 

~>lt:1.W-"'~~d!OJ.l-"~lI:~~"'.;.!;')lp" li' I,FORHI.N" m11~~J~ 
tj,~,«JI);'Uft~~~~~1t).~:At~.~,IIl;~~.~~~~~~~I'~~'~ 

~~ew~~~.;V-K~~;Wrw~~~~~ .. ~ . 
ii Premiat in 1889 la Pari •• 1866 la Budapesta ,1 inci alte (; distincţii. 

I unfti'il8vi:'liinSAI"''' 
îl" 

I 
:Cabrică ele calapoade, 

JUIIÂSZ .ANTAL, Reke~csaba. 
'. ~ Măsură se ia la caz de lipsă după autopsie medicală. 
~ Despărţământ separat pentru Ortopedie;. 

I
~ Ori-ce comande, chiar şi după formă de gips. 

Fabricaţiile mele sunt din lemn uscat, bine pregătit. 
, Scânduri de lucrat, scaune, mese de croială şi ace pentru 

ciobotari şi pantofari. ' 
, Brevetele firmei ) Universale: 
i:Ii 1. ) Universale pentru Ulrgirea incăţămintelor. 
~ 2 .• Universal- calapod., pentru ci.me, mai ~ 
I ales ptru soldaţi, vinători şi agricUltori., :. ., I 3. ,Universal« maşini sistem nou. ,. I Cereti CATALOG, <:::;$:. .... .' ~, 

~~~~~"~~~~~.~~.~~5~~~.~ . 
. " li} 

e el 

Pre ătite in atelierul situ ropriu. 

i Anton ]uratsch, pant~;~r:it~o~~~nl. 
-! Nagyszeben, Strada Reisper "r. 11. 
'; 
u 
lIS 
E -... 
Q 

RecomandA In atentia ono public din loc ,i provincie 

--a. 
6 
o ... 

prAvAlia sa da IncaltAminfa ~ 
. ~ 13 

l' , . 

-- pregAtite rn atelierul sllu, dupA ce- "E 
~..; rintele modei şf ortopedlel. cu Col 

preturi foarte moderate. r.n 
::", '" 

';) "". Reparaturi execut ieftin I 

Preţurile ce~ mal moderate! 

Rr. tel.foDulul 804. 
, CII Dlai marI lirmi romAnlascA din Unjaria. 

lrad,Piafa Boros Beni-fer 1. (Casa proprie) 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferării, arme şi totfelul de maşini agri .. 

:ole, ma~ini de trierat cu aburi, maşini de trierat cu motor şi touelul de motoare cu benzin, cu 
,Ieiu brut şi motoare sugătoare cu gaz, arangem mori cu.' motoare _ cu preţurile cele mai 
nGderate şi cu plătire În rate. _ 

Cu garnituri pentru trie
rat şi cu prospecte pentru 
mori servim bucuros, e .. 
ventual pentru primirea 
lucrurilor acestora şi fa

cerea contractului 
mergem la faţa lo
cului pe speseJe 

noastre. 
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Am onoare a aduce la cunoştinţa 
ono public, ci mi-am aranjat in 

Timişoara, Piaţa George Nr. 4. 

~ ••• ~~~~~~~4~~~~*i;W;W;W;W;W~~~~~~~;W~~ 

I Fabrica de maşini şi Fu··rst Antal Tintişoara-Fabric 
turnătorie de metale ., ~I,rul (:!":.:: :~!:~~): 

, un modern 

atelier dentistic. 
Primeşte spre lucrare: di/epite piese pentru maşini de abup, in ori·ce 
mărime. Gspnituri complete pentru mori şi fabrioi de spirl. 

Ctlindrele se găuresc la faţa locului fără desaranjament. 

Practica mea veche mi dispenzează 
de o mai amAnunti recomandare, 
augurându-mi In schimb increde
rea rn satisfacerea ori·drei pre
tenţii a pacienţilor. - Cu stimă: 

Gltzl M6r, 
dentfst. 

Ori·ce reparaţie la cazan ori 
, maşini o face în execuţie 

solidă, cu preţ foarte ieftin. 

Fabrică: Oazane noul. ' ~ 
pentpu aburi şi dula
puri p. locomobile. 
CfseJeşte ,1 curAţă cllindre 

~ ,.. pentru mori. 

~~~~~~~~~~~~~~~~.N~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ I~~·~~~~~~~~~~~ 
Telefbn Nr. 5.5:-7. 

Telefon 116.....g3. 

Stiassny es Novak ro Petrol Antal s~~~e. Wonka Janos 

. 

turnltorie artlstlcl de metal. 
Budapest, VL, yaczi·ut 119. SZ. 
LucreazA diferite decoruri la edi
ficii, cripte. Toarnă diferite pArţi 
pentru maşini precum şi table cu 
tnscripţia pentru advocaţi, medici 
,i in~ineri. Table ciflate cu în
scripţla numelor de strade J>f:ntru 
oraşe şi sate, cu preţuri Ieftine. 

- . 
Un mijloc da întirira 

plllfra boh.lyii da sfomaG 
,i pentru toU aceia, can fie prin receall ori tngreunare d~ 
mlaclrl, fic prin Jipsa de apetit, prin mistulrea gral, Of! 
fn urma mlncăriJor prea reci ori prea fierbinti au contractat 

• atar. '1Irelarl, dar.rl 118 ,tomac etc. 
este medicina 

Baldrianum Dr. Engel. 
BaldrJanum se recomandă contra tuturor durerilor 

de atomac, are caliUtiJe unui vin excelent, care păzeşte contra 
tuturor urmărilor, precum: nervosltate, Insomnie, ame
leii fi flea:ml. 

In urma compoziţiei sale excelentI, avind vin de Sa
mOI, picAturi de Baldrlan, slrup de .meur. ,i de cl
re,e. Baldrlanum este de retomandat ,i contra con.tipl· 
tiei ,i dlareel precum ,i la toate cazurile, cAnd se reclaml 
intArirea organizmului, 

Baldrfanum Dr. Engel nu conţine absolut nici O 
materie strldcioad ,i se poate tntrebuinta şi din partea ce
lor cu construcţie mai slabi, precum dame ,i copii, timlJ 
mai indelungat. E de preferat să se ia dimineata pe ne· 
mincate ,i seara inainte de culcare În cantitate de un pAHar 
de licheur. Copiii ,i cei slabi să la Baldrianum in apă caldă 
,i sl·1 Îndulcească cu puţin zăhar. 

Baldrlanum Df. Engel se aflI tn sticle de 3 şi 4 
coroane in toate farmaciile din Ungaria, precum şi in Arad, 
Aradul-nou, Glogovăez, Oyorok, Meoes, Pautis, Lippa, 
Hidl."gkut, Vinga, Szekesut, Pecska, Tornya, Vilâgos, fgres, 
Nadaa, Berzova, Orezifalva, Merczifalva, Sandorhâza, Boga
ros, Szerb-Sz.-peler, Perjâmos, Sumlak, Sârafalva, Nagylak. 

farmaciile din Arad trimit in ori-ce parte. 

SA ne pAzhn de hnit-nţii! 

f'ubrioA de pial"le cesar regale 
Ten1csvAr-J ozseivaros, 

Str._Szilâgyl 13. - Magazin in Hunyadl-ut 14.' •• 

Liferează : 

PIANE şi PIANINE 
r. eftptuite Tn stilul cel mai modem ,1 li executie prompt!. 

E 
Profesorii ,i instrudorii de muzici pri-I 

mese favor cuvenit. 
, . ',' . , Catalog lIu~tra~ la dorintA trimit gra. 

(!fi - :, . tud '1 perto franco. 

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

Sam. Wagner, 
Prima turnătorie de fier Sibiiană. 
Mare fabrică de maşini agricole. 
Atelier de mori şi prăvălie de fier • 

-<'$a- ,NAGVSZEBEN. $= 
Cea mal nelntrecutl fabrici de ma,lnt agricole, exe
cutate cu cea mal mare precauţiune. - Ma,lni d.IAnA 
diferite mărimi. Darace de lânA. Lup pentru scltrmlnat 1Anl. 

PiuA pentru abale (postavuri) 
Foarte mare export tn RomAnfa ,1 Orient 

InstaleazA: mori de orice mArime. Ct1lndre la mori pentru 
asortat fAina. - Conducte de apA etc. - Efectuaz': Cele 
mal bune ţevi turnate pentru conducte de apA. Mare turnl
torl. de fier şi alamă. Foarte mare depozit rn ţevi de fier 
de orice dimensiune., - Cel mai mare asortiment tn ma,inl 
d. treerat de orice mlrime. - Foarte mare asortiment de 
MOTOARE dela 2 HP 1n sus,- pe IAnlA cea mal mare 
garanţie. - Preţuri foarte reduse ,. condiţlunlle cele 
mal avantagloase. - Expliclri şi cataloage la cerere gratis. 
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Benesik Zsigmond în 
Oferă: OHETE AMERICANE ŞI 
fRANCEZE cusute cu mâna In 
atelierul propriu precum şi OHETE 
Cii,\. T A, format modern pentnl bir
bati, femei şi copU. Galoşi, ghete 
&Onwade şi pentru gimnastică. Mare 
l1Iagazin de gume renumite de Su
livan pentru tocuri la ghete şi creme 
excelente. Ohete pentru picioare ne
regulate şi bolnave le pregătesc 
dupA măsuri. La comande din pro
Vincie este destul a se trimite o 
gheată folosită. - Serviciu prompt. 

111111111111111111111111111 
Primul şi cel mai mare depozit de piane 

W. P. Richter, 
BraşoY-Brasso, Fekete-utea 29. 
Lifereazl: piane, harmonici 
şi pianine, fabricatie Bossen· 
dorf, Scbreighoffer şi forster. 

Imprumutl piane În 
conditII favorabile 

.~ ... 
:~ MOBILE IEFTINE ŞI BUNE : .j ~ 
4~ .. 4. pot procura. numai la. ... 
A· ~ :î Pri:tna fa brică de tt'10 bile : 

~! PETRUTIU & PLATZi .: . , ... 
:~ Sibiiu-Nagyszeben, Strada Sării-Salzgasse 37. : = Telefon Nr. 4"'. : :1 Onoratul public este rugat inainte de a-şi procura mobile să binevo- : 
.1 iască a cerceta, (şi fără a cumpăra) MAREA EXPQZIŢI E de totfelul ... :î de mobile de artă " simple, care stă zilnic spre vedere pubIi~. : 
.. ' Se atrage atenţiunea asupra Atelierului propriu de SCULPTURA .. 
~ ~ ,1 TAPIŢERIE de primul rang. :: 
-\ Executăm toate lucrătile de lipsă la biserici nouă şi vechi. - Orice ... 
~ comandă se efeptueşte prompt, con~tiincios, pe lângă deplină garanţă :: ::! şi cu preturile cele mai moderate. : 

Ara'nyt· Adolf 'labrică de obiecte de ara 
, Ujpest, LOrinez-a 7. ( in casa ..... __ r __ _ _ 

fabrică şi liferează, in cea mai excelentă execuţie: CAZANE de fiert . 

t: 
"-~./ 

; ,-"""'" .. -, ~ ,, _____ 4 , 
,.. - - --.,. 

raohie, precum şi 
garnituri com
plete pentru fa
brici chemi ce, fa 
brici de bere, al
cool şi rachie, mai 
dllparte vane de 
scăldat, - lobe 
pentru camere de 
baie, cazane şi căl
dări cu vatrA şi în 
fine ţevi de ara
mi roşie cu pre
ţunle cele mai ief· 
tine. Catalog trimit 

- gratuit. 

1/ 
1, 
,t , 
~ I '. 

= .... ,-. 

Pag. 15 

Gaal J ozsef, 
:a:n.Asa. ... , 

Nagylarad. Csengeri·utea 21. SI. 

liferează cu preţ ieftin ar .. 
ticole de măsărie pentru 
biserici, şcoale, farma
cii, prăvălii şi birouri 
cu preţuri foarte ieftine. 
Trimite la dorinţă planul 
şi nota cheltuielilor. - La 
comandă mai mare scă-

dere de preţ. 

1I·~~!.·····,·,·t, .. >.,.> •.• >~~,.~.>.".,._.J~' .• >~._~ •...• > ....... _ ....• >.~ •. ~., •. ~ .• "., •• 
i~ Guid6 l3ecsi ~ 
4; ~ 
4( . ., 
IC~ pregătitor de balldaje, :., 
~ ~., 

=1 Sibiiu-Nagyszeben, Reispergasse Nr. 7. ;: 
~ ~ 
~ Serec omandl pentru executarea tuturor apa- :: 
:; ratelor ortopedice: Dreptţiitor, aparate de rezi- .;: 
:~ mat, mers şi întins, mâni şi picioare artificiale, ţ: 
ICl mai departe bandage pentru sur pături, ori·ce r., 
:; formA şi execuţie, cingători de gumi, ciorapi ~:: 
4; de gumi şi toate articOlele aparţinătoare acestei:, 
~ specialităţi. - Depozit de artielii eJzirurgice, ;, .. 
:~ lrigatoare, vată pentru ajutoare la naşteri, şfo/ă ţJ 
:; pentru aşternuturi de pat Rica, cingători higie- f: 
~ tănicţ: fPentru dam de 1 duztinAŢ ~ c.or. -d.speciali. .~~ ! I ranceze e gum. nmltere IseretA. In .... 
~ c!tz de lipsA VI rog pentru comandele O-voastrA. r: -, ;~~ mt""", •• ~ •• · •• , ••• ·,·,-,·.· •• , •••••• ·.·t·."., •• ,.,.' •. , •.•.•. ,", .•. , .••.• & 
IIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
: PriIna fabricA ungnrească de cuţite de : 
- maşini şi unelte de otel. FondatA la 1859. -- -- - -
~ Bartusek Karoly § 
_ Budapest, VI. ker. David-utca 10. sz. : -- -Singurul specialist În Un- _ 

garia pentru fabricarea de • 
=----~--------------~ .. 
unelte mehanice pentru lu· _ 

• 

A'-~·$ 
:~/~~. 

§ \ ~I ;:;;~~~ _.= 
-__k~.· . L ~~ şi se potrivesc la ori-ce ma- -

V4# ~ ~ şină pentru lucrarea lemnu- .. 
_ lui, pentru-că sunt fabricate • -.. din oţel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţitele _ 
_ pentru. rîndele de maşini, scobitaare,' capete de cuţit, .. 
_ ferestraie de mână (horony) şi lungime; sjredele pentru .. 
_ sfredeiirea de găuri adânci j cuţite de sjişiere, unelte _ 
• pentru sjredelire, crepare şi fabricarea de ce puri, cu un _ 
- cuvânt totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea _ 
- lemnului. - Preface şi osiile ţiitoarelor de cuţite in _ 
- patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie, în _ 
- osie cilindrică şi fabrică, după comandă, noul osii ci Iin- _ 
: drice pentru ţinerea cuţitelor. Cuţite pentru compadorii. _ -- Ori-ce des1uşiri se dau În cel mai scurt timp. --III I I I I I I I I III I I I I I I I I III I 11111 

• 
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"COruCCJRDIA" 
in.stitut de crec:li-t şi econ.ott1ii socctatc l:>e ac-ţii în <>zora-Uzcli:n. - • -

Domnii actionari ai institutului de credit şi economii »CaCORDIA« societate pe acţii se invită prin aceasta În ' ... 
§·ului 12. al statutelor societăţii la 

a IVIII-a adunare llnerală ordinară 
care se va ţinea În Ozora- Uzdin Ia 28 Martie 1912t st. n. la 10 112 )re a. m. în localităţile institutului. 

I 
OBIEC""lEI..IE: 

1. Raportul direcţiunei. 
2. Raportul comitetului de supraveghiere. 
3. Presentarea biJanţului incheiat cu 31 Oecemvrie 1911. - Propunerea direcţiunei şi a comitetului de supraveghi ; ~( 

feritoare ]a împărţirea venitului curat t darea absolutorulupentru direcţiune şi comitet de supraveghiere. 
4. Regularea salarelor şi staverirea marceJor de prezenţă. 
5. Eventuale alte propuneri. 

Ozora-Uzdint la 7 Martie 1912. I>irceţit .. lnc; 

Conform §-uJui ]6 sunt acţiile şi eventualele documente de plenipohţă până inclusive 27 Martie st. n .. a. c. a se depune la cas.;. 
tutului din partea acelor domni acţionari cari doresc a participa la adunarea ge:raJă, 

ACTIVA CONTUL .. BIL~NŢULUI. 

Cassa ___ , ____ -__ ____ __.. ____ -._.. _ ... , , .. __ 
Cambii ___ __... _ .. _. ____ _ .. ,_ . __ .. 139999'47 
Cambii cu acoperirea hipotecară ._.... . ___ 21196'-
Cambii dela cereale ____ ____ .. "_ __ __ 13469'-

~_"_ •.. _ ._0 .. __ _ ____ _ 

Efecte ___ .. ___ ____ _ __ _ -_ .. - .--- -... - _.-- .- .. -

-.- "'--- .. - ._- ... .... _-

476515211 :apital societar, Em. 1. 31000, Em. 11. 1876 cor. 

I l
i ond de reservă general .... -- .. -.... . -.. 33589'14 
.. ond de reservă special pentru dubiosă 2705'73 

4 I i 17 664,47[1 pese de fondare emisiunea II-a ,.... 1370'-
9171971 I ond de penzlune ..... .. .. -.. ' ... ' ''-' 973'19 

328 ,. 

. f ReaJităţi __ .- ._ . .._._ _ __ 
Diverse conturi debitoare 
Mobiliar .___ .__ .. __ _ 

-.-. ---- ~~ .-

60001- i 1 Dnd filantropic -.- ,-.. "--' ...... , 268'19 
3048:481 :lnd pentru cumpărarea unei căşi .. _.... 2000'- 409 :','.:. 

I Ileposite spre fructificare .. _... ....... . .. :"~-,--~"-~~:'" 572',. 
._--
200'30 

---~ 

Descriere __ _ ....._. _o. 

EŞITE 
.... - - ._-- . - _._ .. .. , .. -. 

Interese ridicate şi capitalisate 
Interese de reescont -- .. - ----
Salare ---- --- - _._- --_ ... ... _--

Chiria -- ---- ---- ---- --- ~ 

Bani de cvartir .... --- --,.- ----
Spese de cancelarie --..,.- ----
Spese de călătorie ...... _- ___ o 

Tipărituri .... -- . --- _ ... _a -- ..... 

Dare erariaJă şi comunală -.. _-
Descriere din mobiliar -- .... 
Profit net ._-- ..... _- __ o - -_ ..... 

Ono Conopan, 
director executiv, 

M. Bălan P. Spar)olu 

--_ .. ~-- . 

..' _.- 180:-i. ~escont _""JL_-,~ .. "_ _ ~.~ .. _ 484:.': .. : 
1 II 'ividende neridicate",-~~ .. ~'~·~' __ .. _ "- .. - . ~~ ...... -.-
I II 'iverse conturi creditoare .- . ,.. ..-. "-.- 4 

20'30 

. 
" 

li! osiţii transitoare -___ ____ "_ .. - -.. _ _,_o "'_ 15 .; .... ,.: .. ;! 

---·'--18-9-57-6+:4-411_ro_f_it_ne.t .. -" -' .. - __ o, - ... - - ----.--.. -I--1-8~-: ___ : 

CONTUL VENITELORŞI INTRATELOR. VE L~; : : 
. ... 

2842'17 I 
Iii 

rofit transpus din 1910. ___ 1 -- ----
6401117 1 

---- ---- --- ., " ... 
---- ---- 3559'~ 'Iterese de escont ŞI hipotecare ---- 12885'76 _ ... . __ .-~~-_.-

,1 I iterese de întârziere 590'10 134 2948'62 ~ .. _ ... 
---~ -- --..... _- ---- ------- .--'. --- -~---

---- ---- 168'-
I I 

rOVISlum ,.- -- ---- ~--- ... _- --_ .. -,.-- 3835'02 
599-94 

; ... . 
dela cereale 2812-13 66 ... --- ---.. rovisium ___ o -._.- ... -._~ 

133'40 enite dela realităţi ___ 
---_._----------- -~.- .., 

... -_ .. -_.-
I ---- ._- - ... -- --- ... ---- ~ 

~--- ---.. 1] 5'68 
42631641 

'mite dela efectele proprii ~--- ..,--- .. -. ,. .. - ~ 
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Oz or a-U zd i 0, ]a 31 kcemvrie 1911. Ilie Spariosu, 

DIRECŢVNEA: 
f contabil. 

,/ 
l 

A. Siaman1i V. Puia D. fjzeşan OI. Bosica 1. Fera 

Raportul comitetului c:e supraveghiere: 
Ono:rati a,duna,pe generală! im voie a propune: 

Avem onorul a Vă raporta că afacerile institutului »Concordia« 
în decursul anului de gestiune 1911 le·am urmărit cu cea mai 
mare atenţiune şi registrele purtate le-am aflat că sunt in cea 
mai bună ordine. 

a) să binevoiţi a aproba bilanţul, 
b) a da absoJutorul atât direcţiunei cât şi comitetulu 

raveghiere pe anul de gestiune 191 J. 
; Cu privire la distribuirea profitului curat Re alăturăm ,,~.i'. 

Bilanţul încheiat cu 31 Decemvrie 1911 cu un profit de 7984 
Cor. 02 fiI. I·am exaRlinat şi afJându-1 compus pe baze reale ne 

Ioan lV[ezÎn. 

unerea direcţiunei.· . 
; O zor a· U z din, 31 Decemvrie ] 911. 

Io,?an Obadian --------------------------------------------- ~ -.-.:~ ..... ---"'".-.TllIlJUNAn INSTITUT q.'IPOGKAFIO flCHlli ,jI CONi. - DAlta D1I. 
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