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Intrigi ungureşti. 
.irad, '2.7 Febrllarie. 

In sfârşit, după nenumărate declara ţii 
şi eontra-deelarnţii 8chivoce, ziua do Sâm
băUi ne-a adus şi două m{trturisiri sincere: 
\lna datorită ministrului-preşedinte Khtten
Il edervary, ceealaltă şefului opoziţiei gu
\'cmamentale J{ ossuth. Puse alături ace
ste mărturisiri - făcute, fără îndoială, În
tr'un moment de sinceritate .... neprecuge
tată - situaţia politică începe a se lămuri 
şi planurile guvernului se desvelesc tot mai 
mult. 

Contele J1hul'Il-IIedcl'vary, pecetluind 
pa,cea încheiată cu kossuthişt.ii, a ţinut să-i 
imbărbătoze. şi mai mult înfăţişându-le 
perspectiva unei răsplătiri. 

"Shnţe8(·. a zis contele Khuen; că, iuţi cei 
ee contribuie la restavilirea stării de pace 
se L'or bu.cura de răsplata pe carI' naţiunea 
(J rezen:i1 eelm' 1.'1·ednici ... El( crcd că toţi 
cei ce sprijinesc readucerea stăril()/' nOr
male '/.'01' fi l'ăsplă.tiţi. Si cI'ed că pen tru un 
bărbat politic nu poate fi răsplată. mai ma-

... 1'1" n"f'nf 1Hl'redf'}'r(l ('1" t-f) (lf'nrrlit 'IInţiH
Hen'·_ 

Incă nieioclaLă n'a rMunat din gura u
nui mini,"!!l'u-proşedinte o mărturjsire mai 
cinică a ultui ttlrg încheiat. Răsplata na
ţiunei nn poate să fie alta decât nwndatul 
de deputot, pe care guvernul îl pune în 
vedere tuturor color c<lri îl vor sprijini. 
Mărtllrisirf'3 a(~Oa8ta a ministrlllnj-pl'(>~e

dinte> confil1ui'i şi zvonurile anterioaJ'e, că 
între condiţiile de împăcare a kossuthişti-
LE ti 

Cam a murit Balzac. 
De Adrian Corbul. 

Nu credem rUll "ii (',ulegem din fl'uUlo;>.ul ,"o· . 
lum pe ('arc scriitorii francezi Heeh\; .şi Bertant 
i-l' au <.'OnsaCl'at lui HU'Ilorc de Balza{' , l'upi toIul 
:în e.a.T<l 00 vorbeşte de D\1)'ar1ea marelui 1'oman('ier 
caro este desigur aJă t1ll'j de T ol"toi şi poate chiar 
înainte de el, ~cl mai mare romaneier al omeni
l'c.i, După ce Dt! PO\'cstc..<;c viaţa muncit;;, trudită, 
cxaltatu, slJUriulllată a ilustrului scriitol', autorii 
cărţ.ei de car<> Y<Jrbim ni-l arată pe Balzac dupit 
l'Cltlizare.a disătoriei lui cu nobila polOOleziî, dna 
Il anska, Dar, vai 1 romancierul se întoarce la 
Paris. l11.tfe.rind de o boală de inimă, contl'lH'tată 
din pricina viete.i I ni, Il rell:iî"im dar IPO Balzac 
]'eintors din Hugia. dar greu bolnav în hotelul său 
elin rue Fortunl>e. 

pGu toate ace:o.tea, scriu dnii Sf.ch6 ş.i Ikrtant, 
siînăt.atea lui Balzac pare mai întru a ,<;{} îmbună
Hiţi, ~l t()atc cU prietinii lui cari nu-l yăzusera 
de doi ani. m'au izbiţi de halul la care-l roou~e 
boala, El reinrcpu să-şi făurea,scă planuri noi: 
!:Iă p]{'o('e la l)irinei eu soţia sa, pentru a face o 
cur~ de alpii; de ae0lo &O ya indrepta spre Biaritz 
pentru a ros,pira aE'nIl saI in, O nouă criză îl trimti 
la pat, Şi din TIOU nu mai putu ceti 'Iliei serie, iar 
picioarele-i eliibite nu-l mai 8usţ.ineau. 

"t:lunt 1'00118 la .'ltarea de mtID1Îe, serie el lui 
ThL'<Jphile G a1tthier; nu mă pot nici mişca, nu pot 
nici cuvÎlnta - Hiare {'..arc ;poate să mai dureze încă 
nou fi luni." 

F!!t~ lElRIl6 d~ îuehipuit da \'1\ fi "uferî.t o fire 

lor oeupă loc d~ frllnte prOlîWilunoa că la 
viitoarele alegeri guvernul ya garanta par
Tl{lului kossut1iist 70-80 de mandate. 
Zvonurile ace,qte, întemeiate acum pe chiar 
declnraţiile publice ale şefului guvernului, 
nu pot fi infinnate nici prin cele mai ca
tegorice drsminţiri ... atât de obişnuite. 
DimpotriYă. toate momentele confirmă e
xistenţa [leeslei clau7.e secrete, înainte .de 
toat-e o confirmă teama kossuthiştilor de-a 
intra în alegeri nouă ,.pe lângă sistemul {>. 

lectoral de 37:i·'. llY<Înd ea ndversar pe .It'
,<;zenszky. 

Partidul kossuthist a dezarmat în schim
bul unor declaraţii retorice despre refor
mele milibre şi în schimbul promisiunei 
că la ,llegel'ile de drputat candidaţii par
iidulni h'SSllthist vor fi mcnajaţi. 

!tPe (1cC'<!stă Înţ('h'gere îşi inU.mH~iază 
gUH'l11ld şi ameninţarea cu clisolnHea par
l:tll1entlllui. Tn noul parlmnent - potrivit 
planului chibzuit de guvern - va intra nu
mai nlJUzitia [Iti l'rTlI amr/1'taIă de sub ş('fia 
lui.KoflSllt h. Partidnl justhist va fi înfrînt 
cu toate mijlo<lt't'IC', rwntrn a se putea spori 
nurnăntl mill1datplnl' kOSSllihiste. Opoziţia 
jnsthisU\ va fi l'('dllS5 la un Hllll1Ur neîn
"t.:l1wL.l ,le rI"p"i '),.; )'1 ~rhin)b va spori o
poziţia kos::.:nlhi"U'\ <lliată. '-~u gUH'l:11Lll, .-

şi str{\inătatea nu ya avea Cuy[tnt să SplUlă 
că alegerile n'au fo,,,t libere, când au putut, 
să intre vre-o 100 dC' opoziţionişfi ... kos-
8uthişti ! 

nraba cu eare partidul kossuthist s'a 
ÎTll.'hinat. ea din senin. guvernului ar fi ră
ma .. ') cu toat ă teama de a1egeri nouă - in
C'xplieahilă, dacă Francisc K oss1!th n'ar fi 
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20 filerf. 
rAanuscripte nu H inapo-

lui. 

fo"t atilt ele ... yorhăreţ Srl lumineze şi mo
tin-le (\{'pstf'i intors5turi grRoite. 

Intrebat <1(' Polollyi şi hlsth a~upra 
motivelor c,ui deb'rmină partidul kos
suthist să dezarmeze după o luptă de 10 
ani, n.ossuth a r[t.spuns: 

., Trc buie sa punem capăt luptei împo- . 
frica reformelor militare, ca să putem in
făptui rcfol'lI1a electorală SUD domnia ac
tualulai mOIlMh. fIU muştenitorul de tron 
vin {ti alte vrenîw'i. Sub domnia actualul'l.Ii 
monarh trebuie să 1'I'ZOll'im atât chestiill: 
m.ilitan~ cât şi cht>Btia rotului universal, 
peut l'ueă cine ştie dacă, L'c11'Înd pe tron rllu
şlenitol'ul de tTon, nu va trebui să Îndură.", 
sa/'cini nIi/iim'r mai grele şi dacă vom pu· 
Ipa reuşi să apărăm. În rhcstiuneal'efo'/'
mei e!rrto/'olp. idfel'esclrllo,ţitmei". 

J>ecJaraţia n(:easta a făcut s8nsaţie î.n 
toatp cPl'curile politice - şi, fireşte, ct 

fost... l'pdificată .. Kos,suth a spus numai că 
.. nu se l'11ll0SC yed('t'ile yjitorului monarh". 
Ori cum. rămâne fapt illGonte-stabil că "ve
dCJ'ilr 1}('('unoscutp" ale yiitorului monarh 
au fost !wntru kossuthişti un îndemn de-CI 
Îndwia, grahnic. pacea cu guvernul şi a 
fn('ilita yoLan'a rrfornwlol' militare şi a 1'0-

fornwi elrdoI'nle. 
\_i.~1!:\.~\'L\. ~~ '", .~ _"~j nI" fo.qhl-

llli mll1J.stl'll dt' conwrţ, 1\ oswth n au 10{oll 

contrstatr de {'ătră nimoni, pentrucă în in
t;rBg JXll'lnnwntul unga.r nu este nimeni 

car(\ să fi putut dpseoperÎ în fiul revolllţio
narului dC'la 48 cC'a mai nC'Însemnată, cali
tate de natura aC('(l.<;ta. Declaraţiile lui pu
blil'B, trecute dp obicpi prin alambicurile şe
filor part idului s[nt, nu repn'zintau nic.io-
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expan>iivii ('a !leca a lui Balzac, de ,a:.oa~tă, ('on6-
trângc1'<', Cei diţ.iva prietil1i <"an-l \'lZltarl'i 1n a~el 
moment ~ retras.oră ,în~pămî~ntaţi de pa kk'll'Ca ,:;~; 
prin Paris incepuse să ci reule "V011111 (!ă marE·le 
seriitor eu pif'l'{lut, 

Balza(' a\'e'a (>el {',oJl~li(':ntă ne "tarea .9a ?, .. In 
ziantl "Figaro" din 20 AUg1IBt 1883,Al'.~L'nc Bou:;
saye a p(JH",;tit o înt,rewxkre tl'ilgi,'u înt'l'c autornl 
lui ,,~ln~ Umiot" şi modicul ..,Iău .. ' " ~ 

- Ciit rrezi rii voi putea tnill\lr[i ~ llltn·ha 
"l'r i i t(ll'ul. 

Şi o('lllll doe!.Mul l111-j Tă.spuude'l: 
-- Ei (1odO'l'c, nu {'Ull)ya mi'i iE'i nn'pt un eopil ? 

Iţi $,PlU: ['ii eu 1111 pot ,mlni ('.a cel dintai ,venit: l'n 
om ca mine datoreşte nn tf>st.ament pubhcuhll, 

La cu..-îwtul: W:it,ument, medirttl So gîtndi ~·ă 
poate într'adeviir BaIzae ,'oia fiii scrie unul şi ('imd 
roonallcierul îl mai înt,rt'ba nacă poate "ii :>0 aş
tC'pte la :îndiş.'l,&c luni {lo viaţii, <loct.)nlI l'lătinii 
din ca11 în oonsul11egatÎ\'. 

. - Ah! st,riga. B:Llzac cu durere, văd bine ('3 
nn vrei ~ă-mi 8('01'zi ,incă 'Şase hmi, - Atl1Il<"i imi 
,.oi da încă şase săptihuâni, nu osteaşa L. Şase 
săptămâni do friguri tl o eternitate, Coa.surilc 
îmi vor părea zile ... Şi apoi Jl011ti1e, ind nu :mut 
pierdute, 

" Medi<ml urm:t 58 nn răspundă. 
- Ce 11ici miica.r şa.~ săptăllnlÎni. l'oluă bolmwul 

Îngrozit Attmci <'.âtcva zjle îmi VOl' ajung('. Câte\'a 
zile, nu este aşa. dootore ~ Te ~'" , 

- &:mllPuI meu BalllU(" roRtj in "fi'll'şit me;li
cut nu amâna :pe mâne oe poţi -face astăzi. 

: '&l'iitorul îi 8'1'1.u}{'ă () căutătură teribiln şi re
că.zu cu "apul pe IJ(Il"nă. Din 8{'e.a clipii intră în a
i'anii' I'i l'ci din jurul h\i nu'l mal auzirii nnll'1l11l-, ' , 

" 

rind decât eU'\' int,e întretăia tf'. dar mai ales fraza 
do mai jos pc ea1'e o l'opetă fără În-ceta:1'e in de
li rul sau: "Chemaţi'} pe Bia:llchon ... chemati'l p'! 
11' h '·IJ' 1 ~ ~ ".) l.Han~ Ofl .. ,)) M1C Ion 'nlll. Ya srapa " 

, ('ăt.ră seară, Y ic101' Hugo, TIelilllişt.it de svonu· 
riIe {'mi umbla'u, met;,e în grabă la hotelul di!l 
,'ltnl>da FOl'tlm{'(' şi ceru .să '\"O'l'beaşcă dlni SUl'yille, 
cumnatul l'onlRTIci("It'ului muribund, 

"Am aştept.at cllteY;l clip<" POyo.'lWşte ilustl'U1 
poet in (,hosp,~ t'/l('B, tUlllanal'i).'l}umina slab spIen
didnl mobilier al s.alonuhli şiadmirabilele pânzp 
de l'orbll~ :;.i d(> Holhoin, aIlinate de păreţi, BU.8tui 
df' mar1mllră (ailni Balzac) se înălţa vag în a.cea
"tii. umbră, ('li spoctr\o11 ullui om ce al' trage să mOi!
di. 1- n miro,~ de cadavru plntea prin casă", 

U, Bun ilie &e prezintă ~ '1 cll1ăuzi pc V ictol' 
II ngo în odaia lui Balz<ll'. 

"Străbătllrăm un coridor, uJ'carăm o scară aco
pel'itii eu un ('ov"ol' roşU şi piinii .de obiecte de artă. 
"\"32(\ ,o;tatui tarblowri, dulapuri eu elialii, apoi un 
alt co1'iu01'. după ~ar(' zării o u,şă desdl'Î.să. Am 
auzit Ull horeăit prelung ;;ti sin iRtl"U , Eram in ca~ 
m«r-a lu.i Balroc .. , 

.,0 ,femee bătrÎ11ă. inhrrniel'a şi un wnitor 
~tăte.auin pi0ioau~. de ambele părţi ale patului". 

Aroa,<tă f(lmee hi\trîuă - mama lUurindului -4 
infirmi{>Ta şi scl','itQrul eran aşa daT singurele pel'-~ 

; *) CNitorii .,Tribunei" ştiu poate eă doctorul Bia.u
chon 1)1' ('Sil'("l chema Balza{' în agonia AA, l'st·p. IIIl 

pptsonaj {TP.at pur şi "imDlu de ima.ginaţia gonialului 
~('riitol', p" Bianr'holl 11 întâlnim in mulw cărti diu 
Comedia lunană, Şi ('um autorul a<~estui eidu era un 
mitoman. a.de.că nonea in existenta )'ea1ă a. petsOllil
ginOI' ['reate de el; nu (' de mirare că a.şt('pt.a mântuirl'il 
dC'la dodorul Bianeholl, 
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dill·;).. H,tkrilp lui jJ(TSlIllille mici Ull [l1118a 

~,~l rt'rreziutt' ... ce nu ','xistă~) ~i chiar dp 
; 1( 'PP<l :iC ţill(>a sram a de ele. . \ stI!'l Jl ici 
!1oua (jel'braţÎp pl'i,ituan~ 1.1 (ltitlldiIlP~l 

"IJl'curws('utf,"' (l yiitorulLli !lwII<Hh lUI a 
f';nll ~\'Ilsati(' fiindcă H fost nicu! [l dp ş('. 
ful IIlUli prlltid, ('i fiilld61 prin gt'aiul lui 
I\fl~;"'ul h \'1Ii'b('<I11 I'f'i cari au stih'uit Hlai 

I:UI;' IWlllrn Îlwheien·(! prieii lHll'e kos· 
:-<Ii 'ti:-;;ri ~i gUH'I'JI,lnwlItali, 

] )<1('{1 ('unt/'lt.' ,/1/(lra.-:sy:-;;i dllP~1 dfwl<lra-
,'j' din t ,'li ;1 It, eOll , .. 111 i h' II II(' Il-II (:r!N câ r.1) 

." la e<1l'i ('onff>/f' .1J!1Ioll!Ji el l'[i,SpllUS că llU 

.'"ilUlt sl1fif'i"lItc sa dt·tPrlnille pattiduJ kos
sutIti:,>! sil-.;;i schimbe atitlldilH'il dt· puuă 
<II'lun -~ LI Hu/rit nih!0jdp<1 cu pa('(\H .. fn
II/,~"' Sl~ r<.L faep, /l'phnlfl ca JI1otiv(l!r lui :-;ă 

fi f(lsl J'tJHI'lU St'l'iOilSP. ~i " fos!' d(' ajuns 
illt('ITellin'<l ('oIlt<'lui A·/I.d/'â>:"y ca În tp1'-

111(>Jl UP .... zile' :-;tl se sl'hirnh{:~ di.'"ijloz.itia spi
l'itpjoJ' 1n pal,titlul. k(~s..'lUthisr şi ,Ippnll.lli 
..;;ă St'\ dpc'lal'p (]'('II'III IIl1dtnmit cu ti ('plp(:lţ;i 

df'clal'atii pt' ('ar'i Îlla.int0 ('Il 4 zil!' nu le sO' 

cotise SII fi ('il'nte, 

JlufÎ/"f'/1' aCc'sfl'i ,~('himl/(ll'i 1111 11/111'0/1 

,~i( IiI' dl'n;f "oede'rilc /1I'I'U/W.'Wltft o/e rii
to/'u{'IIi 1I1001I/rlt" Înl"fwflll', {/lrit Îndoillf(/., 

11/> ('olllcl" ,~nrlnÎ,<,,-:.II. 

Ln f<lţ<t alol' dOllH. ilrg\lllwJ\tl' ill,îl cip 
hntrll'Îtl(~are: ril.sp/ofll t/atilll/f'i şi IWl.'sP(,c" 

, in, ('ti slIb domllia "iitol'uhli llloltarh roat(' 
{III -S(' V<l1 II/oi putea unlla j(l·nrl cu "il1l('

j'f·:.:.l'Ir lIutilll/ci"'IU În:-m1tă la iH.lrp;.!'1 actua
llilui 11I01l<lrh!) ~\In risipit. şi ~'(\l(' (lin 111" 
111h J1PdlllllPl'iri ale pilrtidnlui k():-\~Iltltist, 
(,<lI'P prin graiul C'.nJlt plni ,1 ppollyi, a imun
LIt În sodillta ;Ii' ;I/':i a (';lln\:r"t'i d 'll),t,,· ;)., 
, • '''u IIC\W :;>1 \'a 

ll/('/"a P'·Jj(.1'1l n'HdlH'(')"('<l sliirilnt' /Ior'nud\', 

UIlV(·I'lI<lIlW!lt.di%:,u'(·a pHI'tidllllli ko:-;
:'Slltlii~t :-;',1 tpI'Illillilt, 

ttT fi 1 BUN A" 

Pentru cei 16 teolo2i români deja Orade. 
Till('rÎlllt'CI t'nlll[m~l din De,i il <ldn~s(l1 11)'

IlIMn,ll'f'(l sCTisoarp tfl..ologilol' J'ondllli ('li· 
millati dill ";;.·min,,nd tjpl,) ()radPH-l\Wl'f': 

Admirând bărbăţia ~i jertfa voastră întru a
părarea dulcei noastre limbi străm~eşti, Vă îm
părtăşim iubirea noastră frăţească şi Vă Îmbră· 
ţişăm cu căldură., . 

!)r, iuolI elu:I'I'c!II'Ş/II, /Jr. /0(/// :1II'Z/'I, 

/J r. H () 11/ /II .11 il' ii II, R 1/1 i / Il II,~ /' (1 r i II. /J /'. l'a· 
f " /' 11 (/ il .Q (/ • rid II/" .11 i (' ,~(/ ~:, r i f'/ o r JI i li (! li. 
J /I/i/l .11 ieşa. $tl'/1111 HehrfnJl, IJI', Odari(!/1 

Fili/~(//I, /0(1// .\'a!1!}, H('IINlid R/("~8/1, Rmil 
(fmdo/"il'i/l,.1 /I,qusfi/l J), Jlurc.~i(/Il//, "idol' 
!lOII/II II. r()~. I'oji. Ul'nrge .! 1/1'((, 

• 
TI'ologii J'OlllcÎlli gl'.·ort. din (',lr,1 tP.;\'

IH'::' : 

Aderăm cu trup cu suflet la fapta erOica a 
celor t(, colegi dela Orade, cari minati de geniul 
natiunei române În aceste vremuri grele au ştiut 
să afirme cu demnitate drepturile limbii noastre 
strămoşeşti atragând asupra lor admiratia Româ
nimii intregi • 

iOIIl/ ,1I1',l'oodl'l','.;('/I, 1. Front/',';('1I, M, 
1I11111ifi.(I, .llihut ./igo1'l'1I, /JI/I,iau 1./1 IIg II, 
S / (' f (/ ti JI el (' ş, A III (1 Il i II A 1/ gel, 1) f'f l' Il H o b fi· 
ri/l, /Ofll/ r, Uril/uiu, OIIf'()I'(,h" i. Il, nă· 

ne .. ~I'I/, I n8if (; (/(/1/ (ii, A' mi/ U rodin ari/l. J, 
Imbrotll1i', 1'(//,/,/ Popa, "ido/' Popur/r'tl/. 
Eli ill1 i /1 .J i /1 Il 11 •. ,Inl OII i 1/ .Y o J'{!I , , Il (' 1/1 II ~ ;\" 

Till('o, i()all Tf'I'(Il"tlll, 10(11/ (il/tiv, Uri[Jo/'i l, 
l'o/lOril'il/, HII!j('/I l'njJori,'ill, 7'eodul' fo/'
Ua, l//li1/ ./I/dri(nill, f;/I[/I'niu ('!'(Icil/II, Ni
mitrit' Tr//,((I/. ('m'i/l/1I1/ '\/I('ill, 

* 
Ghiareh! .•• rHtă III! ţ'm':iIlt c'arf'-ţi ('\'Iwii () mlll-

timp rl(> ,,€n,~'iltii (>illdar('~ Pal"pă 8Îmţ,j, e.ctilldn'!, 
<'1llITI ţi·se UN'li În llpatf' l~>rfid-a pi~ieii. Cuvântlll 
,:w~ebi /1 s('l'1'f'~ t(> Of' ti llll lUt . " ... ; ... J, . 

. " ' 1.' ) P t'llll JIll .. -ta.7,i, (,' il il" 

11'/1,.... ~n-i W;;<l (':1·j in~p:,iUl:înUltnl" 1 ':-'I',li 'II.''; 
dllld (' \"O,,.hH rit, .. g'hiHI'f']I"· lUlOJ' ",~(~hi.~I/Ia.(i('i" ,'a 
nni ('pi df'l~1 .. Trihll II 11", (',l:l'i în a !'tieolul llO,~1 1'11 

.. ('r SI'- jJ/'I'qăfr,,!lp hi,~(lri(';; !I()(1S!!'P l//IiI,,", ,lp?Ît'llt 
Îll, nr.-llJ :MI, .am fi nnt "ii ne folo~jlll r!(> prilej:J] 
t nst al al a('ldll i gJ1\'f'rnn lui lUlg'un~'1>I' ('II rpi"wopi il 
gr.--{"atdidL să. atraf,(p.m pe <'rf'dineio-şii .. sinqurci 
ndl',I'ăralp" ni;<.ffi"j('i, kl hiat,1 nOHl'itrii f;('.hi~"IOiL. 
Am fi voit noi, .. ,w·nrpÎ-n". sii faeflm rropagandil 
"i;('hi1'>llllltii'i\", ('pl puţin aş,1 spnn<, ... {"lli;r('lll" rlt' --...... -------~~'!!"'""!' __ ~> _I!!'".c.~" .. _"'!"'. _~ .. _--_____ --__ "~ .. 

'i(Mlle miri, ÎJl t:'lip~ 'aceea ~nprelllt! î.J asi"taupp JI('# 

feJ'ieitul !:I(~l'iitor, 

Viet,)]' Hugo .al'u.ucii o lungă şi lIIilOilsă pri\'in' 
.pe chipul liritl al lai lh17 ... ,c, {i :le indcpăl'tii f.1!

{'erni(': "Stt"ltbătâl1d -'><iluJlul, aUlr('~ă."it OURI.ll1 Uf'

mişcat, impaşibîJ, lwlrrt şi îlllprit:~ti'il~ da lUi fe! 
do ra7..e, ,şi a.m oomparat moartea, cu nellllll'i~'e<l::, 

A,;;t.foJ. după a,ooste lUărt.Hl'i:~i:ri, (Lua Han"k:1 
uu era de :fiuţ.u,:,1pre a elllf'~1;:' ecl ;llu UNtlU su.~· 
pin «J soţului ei. 

D. {)et.avc }ii I'beau a mtm< şi mai (kl'.art-e, ~ Ii
tl"O POVl""" ire patetică, apărută în Temps din ti 
KoerU'\'Te IlHli, a de:'lyo]ta.t, o. ver-siu'ne înspăimântii
tO:Lrf' a m<)}'\ii lui BauJ<tc. Fal'telf' IH:e:-;tea pe ('IUf' 

lI. lktaye }lirbt'ltu ·aJil'JlHI l~ă le aiiat!e din glli'a 
ilictorului Jeafl Gj~J'lt:-!e \lll'iHennl ~,~i lui 1.):11-
zae), oadît.îHJ 1* tina Balzae cl'.rtată 'de moarte ~u 
.&It'u] ei şi îll~(1laJldll'l în C8'~ lui, in \"r{'tne ee L1(~
fer ioi tLLI hv:j:căi"l in agOlJ ie, .A~'eitstii 1-UI~iIlU ~1ll0-
tionamă, citreia taleHt,uI d~ vi!:,''O~t'e al dlui lkt~l\'(' 
.!\firbeau îi (l~ (~eva hltiuj'ill~nr,<l fost de~Ulil1ţir.a 
in nh..u forJ!lal de fiil('I<l dnt1i Uan,~kll (rh:'I-a primul 
ei ljoţ) , l'etr!\.6ă în măIlJăJ"tirea dela Croix, dill~trarlll 
\' au.girard. ,Ce este exaet Îl! 1~C.·.(ţ.i·l'ca d1ui 0(;
hlV(} 1<1 i rbeall ? Nu ştim llimi(~ şj Pl'Vbahil că nu 
"om {Iti nici odată .nimi<:. P~l'e tQ~uşi sbrhi lit ('ii 
îutro Balz~ .şi soţ.ia "<1 exi.-utIl ne-inţd(~t,ri de (, 
mare graYl tJllte. 

BnlzlL-c e'a ~ins lt.l lR Augu»t 1850. 
U.n ('(,rt.-giu iIUi""'- .vmplllS eiin tut I~e P<ll'i:,!tll 

avea mai di,'tti.ns .u!II{Nliti:eă, ni1'1?'HltiluÎi, al'tă, 
ştiinţe, finl3.ll ţle, a ur!.;.:~t. pe l'Ollt'a-ucier la ~'€'l diu 
llrrnă lăcaş. 

Vietor Hugo!a 1'( •. :,,,, pe aeeI mormânt ilustru. 
u~ di~ur-s admil'abi~ şi r<:.'ligios; t>l a exaltat g~ 
lUuI ŞI opera marelUI l'ollUUl.cit:l', ~stă Comedie 

I 1/11/(1//(1, alfl ()l~l'ei ('ărti. j\rl'1l>l(! 1"1. "lin formează. de
d:t an;! "iT~nI'ă, o C;Ul'tf' în~llf1etitR, lutl1111oa,;;1, 
pr.ofn.ndii, in ('Hl'(\ yezi p](>{,;'uHI şi "e~ind şi 1lll'I'

g-i'i.1J(! ~i nlit>'''()I'îl1d'H'~'' ('a {'f'\"I1 huhwinant ~i t('
ribil, atfll(>..~te-cat <'Il !'palitM('.a. tWltii ni,·ili7.'l(ia' IlO:]

~tră <'ontf'lH))()),lInă: earl .. minUllcată PE' ('3:1'(' poetilI 
a, îlltitnJat-~ f'nrll(>djc şi 1>1' I'at'(\ al' fi putut-o in
tItula L .. tor'!p, ('aj'f' Î:t t(lut€> fOl'tll('lc ,'Ii to.'lte ~lj. 
luri',f', <!lo'p'l illtl~~ Tl(> Taeit şi 0.'11'(' ~('.)'g(> pâl1u 
la SlwtOJl{!, ('ar(' I stTiihat<· pe Bf'llllnlllrc'hai~ !lI 
Illel'gf' r~iln il LII [{,~heJ~i~... .. , 

('eJf' din urmii nuyini{' :11(> Ini fido}' fin"') 
d(', o , .. f~,::,ii't()llIl' fll()(Tf>n ţii , i~:111 ,niş('~t ,.d,illp ~)(: 
a~l,~t('ntL 

, ,,::\11 e!'.t(' ,1'1<1, "oi toti {',Il'i mi"i 1l~('llltati ? .... \,t. 
,(>1 rl~ s("]'j~ll1'i IW ~trCltă ne:rnul'iJ'e.a: ÎII prezenta 
amunJtm' 1J1(Jrti iluştri, ;<Iltl1ţim Imli Ilimnrit de"ti
nul di\'in, ;Il, i!lf(.ligrnţ()j l',U'e străbate piÎ.miÎ.ntul 
;;pl'P Il -"uft'1'J Şl li se lHtrifif'a, şi W' eHl't' o numim 
om1ll: ~i ne "'P1Ul{~11l (~!i, 1111 se po~ru.' ca a.eeia, t~.t"i 
ÎI! \'i~lt~1 101' ~Il fo~t gl"llii~ 1';:1 nn fi{,· i'<uflt>te dupil 
llIoa~t'tr..,'1 101'! ,) 

Lenau. 
Negură. 

.Tn ncyură Il/lIn'li ~11("('l tl(, pp culmi. 
('li.! ochii mei }lri,/ld depădarea. 
8',1<.,opp,/,p cnllllf<u i'otatilor ulmi 
('e Ijl'" i.j in , ('U vârf,J./ 101' Za-rf'fl ••• 

t 'olujflră ~i culcă sub '!'â1ul fd,u rl1v>u, 
Pădurea şi v('şfeda vflle _ 
/)eo&,iâ cu groapa Ir('.(://f u1 111: iIIf.'11 

Te~ut din durere fi j(lle/.! 
T. MUl'ă'Yil,n. 
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,j..-tazi prin inteligentul \'ondei al păl'illt'f'lui ::),,1" 
limi" Popa, 

Ha un Zăll~ nu-i ('anlghiosţ! Xoi să fim tntati 
de .. ,scorpil' s('ltis/I/(!/i('â" rând noi ~m fost singu
"ul ziar I'omimc.'i{l ca7'e, de d011ă ,"ă.ptămâni, zilni,' 
dijm cea mai mare şi mui l'omânea6Că 'ÎJlSf'mnătat{! 
('\cJlimcnte!nr ea!'i se Pl'{'.giit.e..~'. impotriva bise
ricii noastro nnite ~ Xoi, () l'edaL1i(> aleătnitii il! 
majO'l'itat(' <1(' uniţi ~ 

.,Fuir(>a" do\"Pr!f'ş!e lnl"~i odată ('fi IIU ştie SH 
IX'tt,ltsp;l. i~!1' pr(){'.('i<{>lt' de iut.enţii pe cari ni,l!' 
fape, intemt'iata pe (1(;('1<1(' (~(·tanii, SUllt, cu de.su
\'ârşi1'p rrollaft> şi jignitoare pentru no.i. ('m'em 
::Cnil'ii" llIai lIlultă c,onştic>nţiozilate, dacă n11 pu
tbm să-i C{'l'OIU (}i inteJigenta ('m't' (""1e i11 malJ<l 

.. nlol puIi nfri IIi" f)umnez('u, 
1/1 

Un eşec al propaKandei filom"ghiare. Vupi • 
cunl S€ ~ul1l1Ită din Hel'li.ll, un inotitut de edibLrIt 
de acolo a pu~ În (,ll'('ulaţie o hartă g~ografi~ă:i 
AustI'o-Vngllrj(~i, pe ('IO'e !(J<Calitătile din Ungari:~, 
('hiR1' şi {':de gru:nHIilt', erau în~Jllllate eu llUtlW 
llngUl"ftrl'. Liga euiturlllil get'mllna, 11'..1 întîU'zi~tt, 
firN/te, să pl'ot.e, .. tt'zf' im{Xltrinl a<x'I8tei allonuu'il, 
mai aleR cii nOHa harHi (;rH meniUl pelltru şcoalel(' 
elementare din 1>1'118i,1. La l'în ci 11 1 ~ău, ministrul 
de lnstructie al })nl."'iei, a oprit între'buinţM'ell 
har~i in şcoalde din l'rllsla şi acum e mare 8U~ 
păral'c Îl} tabiirll pal'riot.ilor noştr,i,eăci - ci(· 
-,;igul' - harta din ehest.illJlc s'a tipărit din Lallii 
\'ăl'sati de gm't'fllul lUlgUl' I'n at:îta pri;;osinţă 111 
-"('opuI PI'OP,I{!':I,lHlei fil<'.lnlaghial'{" 

... 

,,Budapesti Hirlap" iar scrie. In numărul de 
1 IUltli:nce{t al ziarului llngUl'c,-;c JJndapest .. i Hirt.ap, 
iar gii.sim un arti('.ol plin df' injlll'ji la adresa t(}O

l.)gilo.r vrildani şi li pl'eoţim('j 'ltoastrc. Nu avelll 
de gilild "ii mai illl'egistl'ăJ.lL t{)ute ,nebuniile a
('{,,"-t.ui ziar d('bitat{' suL ~lC€>St raport, deeât Cf'~ 
mult atunei e[UHl va illtroduee Îu ele () 1101.ii nouă, 
Iar dp 1lhtădată nu 'adlloo nimic 11 ou , Că &Unte!l! 

Lnl'ltlţi, !'lii şi f!hlt de erCljtert', fiind'Că nu n.e f.a.
('em IVIgl~l'i) asta <) ştia:m de mult, Prin urmHl'p 

să fi~l i'liini'it4l'!;'i ~i l1ni ~i BurlapNti fIi daŢI, fie<~!'e_ 
('" , . 

- :t • 
.Regimul absolutist în Croatia. .'\ oul han al 

('matiei, dllPe) ('Iltll lIlIllJl(il ştirile din ul'1uă, il 

îll\~UiTH111it îl! (:Ira intreagă ulll'egim cu ade'di-
1'at ~a~s(fJutist. J)elu "oni'r{~a ha.nului Cuvai şi pâJl}1 

a.;;ta7.1, prol-'1uorlll W'1WNt! IL pornit. nu Ulai puţi n 
d~ 180 d~)N'o('es~ de pl'f'să. Un l'f..xxrnl a.oc.:;ta, in
h.'l:U r~~tl111l~ atat de SCU1't~ fliră pereche ehilll' 
ş~ !~I l ngl~l'l~, ('OI1JieSl~al'O!l ziarelor ,'le pracril~il 
zll:JlC 1'11 o !nt~lel:lntii nemai pomenitii, Poplllaţl<i 
e fO:ll't~ a~~tata ŞI demollstrat·iile <le stradă se ţill 
la.nţ., E o fl~rbore ,deLa un ca.păt al ţării la altul. 
1 c:IW<l ('are ff'rmen teazii mereu spiritele'.e trialis_ 
n~u~, ~hg-Hnll! opozitiei. {'roate A.qrame-r Zritu.IlY 
~'I-I(' JIl '1ll1IllUl'U! 1'i'iu dw llIUUă un artiooJ 8ell!!H

tJOlIal, în oo~'e ~i{'trlf' (Hn Boşmia, Dalmatia şi A
g'J'141l1 <'ImI lIl\'ltate ;.ii! 'lldreS(?ze Împăratului lHl 
nH'In()J'i" pol('(,ti\", în ('(11'(', În hHza diplomei l'(>

geşti elin, J 867 şi Îl1 baza tl'a.nsaq.i'1lnei ungal'''.J~ 
C·l'f.l/ltf'~ sa emUH (·,Ollvoca.rea unui parlament. al 
tuturo.r Bla\'ilnl' dda ''>lW, care parlament să aduci! 
o hotărÎl'f' de.finitivă ill (~hegtill!l1eR unitii ;Qllwilo1' 
(h'Ja !';U<! lntj"lUl sing-tu' stat, 
. rO!, o 1t'l'n~l/ll'() a tulburărilor din Croaţia e 

Şl 0PI'II'('!i lJUt! mult,"' a.dună,!'i publi~, .între 111-
tp]<' şia (~f'J('i dkJa Si;twk, ~vocată de opoziţie 
CH;;('OP r!f' It F;(' discuta ~jtuaţila generală a tel'i
~1'il1'('lo,' ,~lan', Consiliul OOmUJla] <lin Pezega it 

fOl'1! :laHOn:t,. - tol atâ,teapr?-"emne ale U1101" '1R'1l
dml'l hot,a~:l tfJiHl'(' pl"Iltrll Vll tOIU'(>!t l'onfi~Ul'!l! ia 
a HIC,>-Ili1l'hl(>l • 

• Ala~ma~e ru.st;~scă. &> ,lllunţă elin J>etel'sburg 
,,:'\:,;,,"o.1f>, ".'I'ern,lH c,ste aJal'mată, că AUJ8tro-L!II
gal'ta , tl'l~lIt~ ,trll~(, pentru Întărirea g.arnizoane
lor rI!ll ~(~RhtJ~IlŞI Q(>aJllllg,d hOMl'elol' pl'lloSiat'e 
fl1('(> mtal'ltul'l nonă. 

* 
Şedinţa Camerei. EnllilllentHI şedint.('i dea,d 

Il f""r. :lrJllutal'f'l<\ Q('sarmildi din partea ko.8suthisÎ j. 
lor. OJ'<ltorul 1I11tol'izflt să nnun ţe dezarmare.: ;t 

fost (·(}lItf.~l(l Apponyi. Int'J"'o f'U\'Îmtal'e mai 1 una;i-î , 
el <t ei'ee/arat d pa,l'tidul sihl f> mnlţrumit cu ooll-
1"liţiilp fOl'rtllllaff' de rontde KhlHlll·Hedervăl'\' 
pent,ru l~i'f'. J mpotl'iYa TPformeIO'I:militare, (II 
n01I:t h}J' TOTHlula,l'{' i,n puncteft> rlifir:nltate, 1111 

mai are )hH"tidul lni KosS'uth ni('Î o Pl'E't>outiB, '!'(}t 
atât Of' satj .. fîlwt {' nt'-cst, p.al'tirl~i mI pmmisiUlW:l 
guvernului. di va depuue Pl'Oioc'tuI reformei elec
t<>ralc încă. î~ anul acesta. Desarma"l'ea acea.~ta 

• 

-' ..... 



-

.. 

27 f"obruarie n. 1 Q12 

l'll.Şin.oa,să Il ]flll'tirlullli lui Kn,~';\lt.h (' pl'i"it~ [·h!1i1' 
,;,iill c('l'curil{' ungul't'şti oa 1} dm'udîi (j(, h_'~'n,;\ 
('(ta mat'{' a partidului in faţa unl'i 'l'Ofol'rnn eledil- I 

I'ule in "ell" l'1l ade\'iil'at delllO('rutic. Justh.i~tii 
!-iUllt df> az'nmisolaţ,i, uu ,în:;Îi }l()tut'iţi u batc ÎIl ' 

n>tya.gel'e. ,-\titudinea ko!;suthiştilol' Îlwîi !l'a dl'
l·is ai tuaţia. 

După ApPlju.vi illl lJlaÎ n't·hit D(, ... ," :;1 pril!l\d 
]Uillistu'11 Hedel'\'I\r,". 

== 

Scrisoar. din Bucovina. 
Lege ,i pedafogie, - "Patriotism" şi cultură. 

1. 

"T Il I B U" Aft 

tIr UUT1i\...-;{>.altl~, dttd 1111 dirodo1'i, t't'1 pu\ill ... 1~,·
{iitori. ~i a"tf'pl"-f' pii-j.l·lIb(>~~· intpN'sdp I-Ifint-t' ~lt-. 
1H'1lll111Iu.i şi :i{> lllrropi(1 df' l'llillii u in,.'~titlltit, «ul
flll·lllii. 1I11IllUi ('Idtllrulil. 

* 

Pq. 8 

fl~l~ .• ] ,at I'iflti"ltl" să .~e :PI·r.pli\'tiduiat'ÎÎ' prin Ş\~(!l.i, 
110i ~ti/ll t"ontra ('lIi ",'or înrhf>Ţlt.a al·]Ilf'I(· a('e8tl' -

1111 puşca ,:i h;)t1~1lt'ta~ ('t' li-~t' Pll1~ in mima e1E'
\'il"II' - (',i g~lTl(hll'ill' a:'('un~e. ('al'~ ali fost in.itia
lurul un'stni .. l'(·fo/'JfH'" i1t'"lan~. r'are e C'u to,tul 

U. :\. IUl'ga a zi" fUIIJ't, ... !Jiue ('Ollt}Hlnind :itil- j·t)utI'Hni iJpilol' pt .. bt~tl/(it'i mudt'I'YH'. în ur1('c pri-
I'ih· ~h,la Iloi l'U ('('lp din Ha,;urllbill; 1<1 lHJi n('-1111 l"ilTtit ';ii lIHr.i ah-;.: lJlI!it eu '~'op,tl Pl";llllll\<-tt <it> a·i 
1'11" IHiqlll'i (It- UlI\'. 11{>;;f.(> Pl"l.It 1('-,1\1 1'11" lanturi ftwe Pl' (·Ie",i 1II,li ,,'patl.joţ.i." 
dl' fier, lu noi l' l'Ot'Ulwl"('U g'Îl1ldullli~ aCD!o (' lu·i· Fiil'H iltd"i;dl'l ,.ii :lop''l'tIII {-' ('('\';1 Hl'\:c>:>ar PCll-
del'eu lui. C'nltlll'U e"d·(~)-l1e.lJlţ~lco;i.'1i "ml'ruVI'~lIla", 11'1I c~lucutia fiz.iţ'ă a elevilur, îll~ă ,fiirii ae(l.>l.~jn 
elllJl zie pi, ('uit uru hi 1l1'O('I'~lti("i alJ,~tl' iu{_'(·, pe ~.'.a1'" !H14IU ţ'Il't· .• p_ltl'iotjl;i!", ('~I'{' n HUlai pedagDgilol' 
li pri\'illl e11 dl·t-,pt ('ll ;pl.' lUI IHoduet al "ellliti",- llo:;,tri le (' IUlleH'llitll_ :\11 ,.,IlUl.en! din pri.ueipiu 
1ll1liLli, ('olltl· .. ('lIl'lIiH ,x' laptu <II~i ('hiar 1i În FI'lUl- ('Iloll'<l Îlltl·\.dlu',el'ii ~1Ort,\I11li in 7C")ulii - ';1111\ 
tu. ('II)"l' {I \"!'l'IUt' Pl'a atill dl' l'utrllpită dt· :t('{>,,,t .-;,i uitI' ~II>IJI"Ilj'i IJIlli ~:lllii.toa,,(':;Ij \Ilai ~Hlţill In',\1' 
,;oi {It- ,t>1l1tUl·ij" ('UltllI'U jJt' (~al'{' la ,;upr:tfa\ii t,lll"-- iUi'iii în ~ell~llj A."'tll nu-l jlrilllind Accia:;<i 
.. Kultul·tl'ugt'I'''-ii u .. ~tl'i " l'('pn'ziutii, ('U pe u zt·i, teudintii "l'<Io1:l'iotj('ă" an-'a ,şi unifurma, care a r1i-
tii ,lll I idi ".al nla IIHltt'r" IIW ('imi! 110i 111l zii I'illl d(·- 'j l·\·t u' . l' • l . I 1 . 1 I t-: Il (' l' a \. a. 111:l-t Falll' HII:l. ~! I..~II ( m (llPll 1.(,(·\ilOi li 1111111 !Il('lfl )1'U a l'1»)'-

('Îlt hUli III "tl'lllll<'itol', ('II ('lfl'(' \'uit>sl' ,;ii I1t' {'UIII- Imlni (lidadi~ din ~lI{'t· .. \'a. Ce ,.;~ m,ai fa<:ă Irir-. 
(iiLlltlHzilll rw,~tl'lI l' (,(,1 Blai /)uplIlut din .\u."- I~'t·l' "uflN('I(', ('lIltlll'" 'I{·t'usta ne-a C'1!l'UIH ~_11 tul. ('iH',i pj~lIii M'111111ilJll pt·(.;t U\'U"e lwroe? ln-

trill: adilplIF;tt~tl' 101141 d(· l'h·yj Înt]:llll .. edifieÎll'· tr',ldp\'i\r' ":;'H .lt' tu 1'<', ilwilt ('Îmd TJI'i\'t.'1ti ll.l ~II- tl"lIdi'\'llI' ÎI ('olllpătimiUl! .\tiita zl,,[('iUln şi attÎtt.;t 
h'p'at ill fipl'(', ('U '"',1 1I1l ."(' jlri'ibn'K·a .. 'wit .... Î dint.l'e ill'afa\;! lIi"i UII ol.."t·l'I·j Hulit· (' l'liuL pe efll'e-l /.illnbl~t(· ~i ('hilll' lnll1('llUh' IU·t1lW.atc' îlll,.,hJ :;;.i ÎlI-
~1{'('lj'ti/l (j(l~,~ slInt 1{"llIillli. 111. .. :'\ (Îl' "îllld ':\ pl(~l'at ... llll\l';;iti 1IlLlIlai:, a~tft'j ai pu1l'u l·n·Alt·, VU l'lllare (·:.;1('(':;o.i totul tlt'g'l'~dlll! \<:1'.1 îlH'~ .. rral'ea de,;penH:i 
Sl·\,Pl'lll. dul' drept.1I1 ~tdllll tI(, !{eptu ,:-i bliltldlll illtt'll'-dual ,,1'0111:111" e intr'adl'Y!lr }{u mtl It , lot· II INllli hiirbat ('orul;rt tit· """1II it i,.,llI , a Illtlli parH'-
situ urlrla;: ('UlI"'llIlItill (',.~,,\'i{-,i. (';Il'\" u izbutit eliud in rl'lliitat(· tip lJlult şi-,I \'iHldnl -"llfll'tul "Iriil· Ilit, dt· n-:;o.i {'J'pu u plutforllll\ mOI'aIă. ti ine(>IT<lI'I.' 
înell il li tip ,tl'dim' >;li ,~'-l ')PI'{'th('ii u ('Iiptl j)l'ilJl(·j- nilor. III III'i\'Îlqil ;\(·l·u.4a .\Il,"itTiil ;1 fo~t eu lIlult ('dl'(' 11';[ 1'I'II)1il ~i tit, IU'ea niei Illi \'<1111 m;li vor1'Î 
rIia ÎIli;trii.inării, "t' al)I~)pie <It> I'Llilllt, 1111 ,,{·difi· IIIui ,,1·uwil1t,,"--_· În .':'t·lIsul dat Ill'\'"tui {'II\'ânt <1(' l'lI. Am .alJlitltit-o llllJllai ca făt'allll rparte -di'l 
I'ill". ei gillll\llZiul ni illstitlltilile ('ultur:!ll! i<i Ila· cil' ,zian'll' url'pic,;,t i (li li allll" --- ill"il }X'utt'l !l-t".'-i;'j --lmptunlllelC' Ullui \'iitur foart.e tI'ilOt, daeii 1111 
rion:aIă. Xl' ,;,ti(' (':1 .;.:tll.P;Îllilul'ii 1111 ni~~ t{)('IIl'li\ .. ,~l'- ,;,i ('Il IIIl1lt Illlli imundll eli {·ngul'ill. IJ<t1'{' 1;\i pa azi ,,'ar unH-<l dill nlti! pal't{. zorii IDilei \'l·(,mi mai hll-

lplJi. jl:l lIIi .. {'ii Jlp-au 11l<li dllt dill 11\'('l'{'U ll<.astl·U Îuel'llo(.' 11 1't. .. ·l1llUlI ... t(·. {'Il lot (' Ulai Imllu "t,wLi'!;I" ne. :\martiit-at di t.eJldint!<t U\:tl<\;;t,a ,de-a Întl'(Hllll'l' 
"tl'unwt,'-eu-"i<:u .• ,t'ulldul j'{·ligiollur". ati'lta, ('U "'1\ d-IHI' de I't.' III \·ieIHL---LI'lllhl'l'g---('.ţ·l'uiiuţ.i. p{' ILJi al~Hlllil f('1 dt' ""I-'Ol't" ~i .. 1I11if()t'lIIf''' aw 1) h-
ne Înfiin\um un g-ÎltlllllZill, ('Ul'(' III 11I('('pllt enl illl'l'1ltl 1It·-.! ~tl'l"<'llI'ut in ,;unt'! \1 1l1"Încl·t.'tieJ·t' fllţil tlll't, politicii ,.p.11ri ... tidi'· 1'1'''IJldd:!ljl tii (le tt,:.t,'{'.l. 

1lH.'l1it HUllIai }{omÎtlIilo1', <:alld 1I\'e<l11 a d;i.di atillt'u de !{ulttilllii dill ultt' pilrti. lJ (,1'l~liut;1, t'i~ \'it'lI11 1I1llJwi <lt' al:~eua dT lre!;lIi eIJ!l:hidntă. Illsă i.~ ,il~ 
('IlSIlI'IlL(' ~i tl'dJUiall i<U ('llllllfeJ'(' atitÎl'1\ aII tu 1II 11- {' {·-I.'lItl·ul ('lIltlll'ii, ('al't' tl'pvuie sii 1lt'-U iU,,\ll,,illl, ;H'('"tt' "lnlt :;<i llt'pl'llagog-iH(': t.'I{, truei "J»l't.: l) 'ni-

I.ilp, de ('uri mai ulf.." 1l1'P ,IHWoit· t radi1 i"ualnl Do' Ill'-lI {'ol'1Il't II{' toutll liui;1 şi apt'o!ljJl' pt' tuţi. litul·izal·t' a 1"·.,lilol·. l·ltl'l' în tilllpul din U!"a:! in 
,.;tl'lI dUţ!IIlIl11 ... J,fl1\'l·I·tlltl", ('a .~il-i plimlJe pl' hUll- lusil ."t' în\l'leg'[' {',i lIli<;l(·ul't·u JUlţiouulii din \anl alt-l' \:j)'i rit' mult Il fo ... t ,WOll,.ii. 'I\.'lldintll i>pd .. g-u-
sa."ii .. şt.â!pii·' HI~1lI111lilor, ,- Il-(' polit-ieiunii Iloş~l'i ~i din .\I·deal. ('HI'" ÎIl ultimul dp<:eniu a IlHI! \111 gil'i lllodt'l'lll' l' :ill {'I't.HI",(·fj oallleni libt'l'i. IIIl mi-
îipllţi {·~!I'11.I,H' ţoi 1'11 Il plilllb:ll'~' în lllltolilDhil ---- H\'illlt ;tt[lt tit· frlllllU!< prin s(,l'i"'lll Jlui lv!'g'" ~i a lit.ul'i, di ..... ·ipliJlllţj, ('li:ri ilL .itl't'('t.ill ;t('t:>a."ta SHUt 
('ari .'>(' 111WIC'gt, "t' "n'\'HIl7l'lIZii" 1'11 (aptt>. Astft,1 IIn·luru, ('ill'i I'll{iY<I .mi au fo.~t tunll'ii,;,ii ~:Îi, II ill .. .,tnliţi 1"1 lltllldc hilll' :;Ii iUt'lI"ill'lllt'le, cari lin 
,Wllma {Il' ('[I(Î\'a uni YOiP""'I' ,:ii "uie milita ~i pe dl"71t<1.t.tl ~i l.tţ· HUlIJilllii din Hlleu\'ilUi ~i tlwi ales pol fi l'ofllmlah' ('11 ,;wlfllla .. -- oameni {'J1H'~lt.i ~i 
gilllllaziul 110,.:t)·\1, 1\11 II1111lui În (·t' pri\'l',~Il' afa- in tiJlI'l'illll' ~I lIfl'lt Illl 11-1'('11 ,lt~lt tk huu "j 1'0- {·td\i, 11\\ lIi,;,lt:' l'at:ll'; ilttt'lp{·tllali! III HIJllIilllili 
~l{'ri\e billH>,';\ti. l'i ~i 1>(' t\·lnl. {'1l111 nll':"1 fiI' (~(111' dit'J1·. TilH'r~IlIl',a, (';ll'!' altllll'i l'I',1 inl'il pt' b~n,~i;(' ;leUtllU tit· ('iqi\'a <lni a t,,~t (ksfiilltat IlltiulHl ('(" 
l'uti elp\'ii !{otllîllli. 1'11 Util ('tl('l'gi(' {'II ~tt·fal1 de ';'('ul ii u:l.i ill"PIJl' a fHtI'ni 1.1 lupHî. dt'o(',atudatil S\.' gillll'nt (le l'opii eli J)llş('lliiteşi ~a.p(·i. 1111(~uril:l 
"lt(Jpta ILU Pllt~·.a .,f't .,.u..i1:.';l'e •. ';'111,. :i.ul-('rll. IIII .l· tf·,l ;tdi'\"O' •• , •• i "H{d''''''H;'''::\Lt.,~ ···.1 ,~,;--I 1· .. (_·ll"l.l·lltl....,_(·J.·.~1 '.ll",:-"s~JI • ţ' 1 "t l' t . .~ " . 1 

" " , , <~~~ .. <.-,~ 111IUl ,-..... ' 1I111W- ,·u ( l' 111::-\ 1'11('ţlt'. l'Hrlllll-1 p :kt'ltll 
rit' aIlH,,~t('-(~, 111611 de VilLld a l' [,. .. 'at 1'1 ,';Ii 1I1'1I1a,~It\ ,·t· dll:;'llliHlii Ilo,;,tl'i "11'11 ,,"lIl1lwt ["'!'IKI IIt-' I)WA ".'"'' ,', .. ,.,.- ... ' .... " .:",L, ~r.."" 
"R11. [w .. :l'lIl'ilt· ,,'uu elllll ,,;(·hiUlhat. ,lIr "){Oul .,;;i1Ill;ll- 11(·· .. 11 -fu"t flll'lIt. {'llrt-'lItlll a,'t'sl,il. ('m't' Iit ;lItt· J)<.)' .. I.k"lllilitari7.~ll't· a 'j'l:olilol' J;li 111l111ai un intcJcl'-
l'ldui bărbat {'U 1'" era ('lwJ1lat şi ;In':! Pl'pg'util'('a jl()l\rp (lill )1"]ull'ehit' li 1H'rJlit iWlIlllU dp mult ~i 111-<11 fiiII BlI(·o\'nl.<t H'O mai fi hnf'llrihld rÎind v011p 
:;:i PliNg-ia lH'('eslIt'iL bill'bat pt' ('HI'(' i'h"lI:;tl I-'IPfu11 ('ll IIIl~i 11l1Iltll \'t,I1l'lIit·nţ;l. tt't,bui'l\ (~pl'it. ~i 1'1L1II ~ ,-,,'1 toţi t'ie\'ii 11I{·t'g- in pUţ<i :;;i llu gl'e;<e~k' ni-('i Illlul. 
tI(· Hl'ptil I'a ule~ .~il-i t'it' UrlllH.!;!, nu pllH - .lH'· I'rin {1\'l;'h·ptur·(·lt. ..... patl'ioti>;lliulni". V('(lt'\i l'-~ "ali ... :rnd (hH' IlIillla la !;I~q,)(':i cit, ,;:.111t;i! flltă" 
"<){'otind ('hiill' ~i \'lIintu \litl'opolit.l1llli -- pe IIIl "ivi All,~tI'i;l~l {'ug-ul'iu HP iutidm''''(' pl' Ht'{"!eaşi gl'l~l!J;H.t1;1 ~il' fOl'lIlG pt'iH t'ar'i g·IlY€'l'fi:.il 
illfli\'id, În viuia pl'i\'llt:t rlp h1l11:'1~('ullla ('li f"ul'll' dnLln. ~j I.'al't~-~ ltlijlo:H't'lt, ~ La 'uoi la Hpal't'nţ-ll Iw')('.<n·pil ol-':\ --tToeUl'e ;;\i 1.ll • .,.('Olilil politi":-l 
(·in;;tit. ilHii l'al'" .1(' alt!'1'1 IU t"ilte ,pI'i"lll\p\t l' lllai illofpll,..,in' "i illfil1legnîe. Însă 1.'11 al'eUl,;,i ten· ,,11 dl' !'ol'lllK'ro :;.i Je' ,;plliti'''1lI şi noi tn·huie "ă 1lf' 
ItH fnll't al ~('ollh'i {·Ol'Ltpt(· xi ,~{'llIiti('(' 1\ g'llVPI'- ditlt.:!. \'ii \'(Ii în'ţ!il'u llutuai tl'pi, ('al"Î Îll tilllpul IfPlllWlll din 1·,lSPltlt'l·i. du..:i in ŞCOli Iii nu ne trf'-
nllllţilnl' lllJ:;It;'i; k trehuili tU; Ulii ,'ar(' "ii 1I''''l'lIlwdill 1rl'lllii ,,;'Hl1 lH'~'('lltl1at iu d{~osehi: ('x(,l'l~it'illl:k bui(' di}<t:Îplina dnwoniC'ă. (':-lI'C:' ::iă d<,pinnii în ali 
la usu, ee HH·lll';'v l']'{)f[·.~"l'ii În ('!u"ă, l',ll'(' "ă'(' 111'1111' la toutt' g'inmaziill' ,lin .\llHt.r.i<-t, ('U (,hl'nla- 1-(J1', t·i t'tlu(·lIlil'. U'il\'elll n(>Yoie ('a ~('oalu ilil Il<' 
pl('l·:, .. el'g'(~bl'll,~t" t'lI IIIUil.illtil, În fat.a uri('iit'\Li n'a "'lfol'(·ial:1 d(· Il dt,:;;t('pta .. plltl,j.-,tisTnIlI" H'I1(!hlt~ dt'~l piil'lIl;'t' IHl'l~'l1Ii-(·e. (·<I1·i \'{'!J.'pteazil o \'i~'t\ă f~l':'f 
rlln.etlnlHll'a~, (~1.I1·l' poartii \1 ~Hpt'ă nl'agni·gaIlHmi"l. dt· il IIl1ifl'l'lIH1 pl(·\'ii HOlllIÎlli d('Ul HlIl'I(, g-iUllUlyjj l·o,~I. {'i HaJll~li lillf'lrl. cal·jiu .~>nalil ;;;1 eil~tigt, 
"i earp ÎII irital'(' 1111 l' ('U mult luai l!l1),deral. ('/1 din HUt'o\·ina. "i in fiUl' opJ'l'li~tl\1\ e!('\'i!ol' <lill 1'1\1.'1'1'11 mOl·alll. <1(. 11 hll,ta pe;nt-l'll neam >;oi (lt· li 

~IlH'I!' din foile dt' "('l!lHIHl al(, Jlolitil·iullillll' 11<)- Sm·t,a\'u de li ('di foi rpoliti{·\'. in('~l 1111 ,;{'OTl ""'l' l·pzi"t"l lHlrullt'llil'ilol' hrrnnhri. S(, 1)o(!*ltf~ cii him'o-
~tl'i. ~i l'a afIHt(~hia\' 111 ritn-dul'il(' [{"IIl:lIIil"l'. tl'ioti{'" ''l~1 mai i'llblillll narii alt.~tl'illf'i l1'an a(,l'a~i jlfln'l't', ÎlI~a noi nu-i 
\':1 Plltt.'ii ilwbiplli. ('t' HIIIlI'(·hi(, rlotnlll';;t(· într'lllI ~il ('l't'lTt:lIl1 pUlin in ('(' Î!llpn·jlll'ill·i ~·a.Jl in- n'lll întrf'llit dr- ;<f:rt. il! ('I1f'~tii. pe ('itl'i nUllIai noi 

in5titllt in fl'llntc:1 <.;:hllia stil 1111 illl1w(·il. ~i allll!, t:"IIl]>lat 1l{·l· ..... t{~11 ~i (·tli "\·(·Ul a·i Illulţumi ati'rh'1l It· plll('lll 'I'<,zoh-a! O m:l.;;ură 1'('('{\lItil \.' (,~i elevii -fi 
"Ll'(>.~ta tH.'-<j (htt rI'~"ndll. (':lei 1111 I'k\'ii aII f'o-.:I ~·\'\'i{'ii .. jlatl'iotit, .. ·. l' !leit' aII f(.st dil't.lIt{· dt-a- 111 ( ~·('tea;.;('il ffJill' l'"liti('p ~ at'(~'Jt(:a llUllliti lWIl' 
r':H1j'.:1 tutlll'Ul' l'ell'I"I'. 1':lI'i :l\I di.~{·reditllt atilt de dn'ptllJ (h·la Vit'lIli -;;1 altelp HII l'ib'iil'it il1 lllintt'H tnl ţinutul SI1('('a\,a ţii impn·jlll:iwr. elim in..'lll la 
fal'(' 1Il1llH'lphlltl al gilll1\<l/.iullli ll""tJ'll. nil PI'O- gl'lIial:î II 1ll1lll'H (Iintn' inhdp<"tllHli - illtelt'du.ali 1I0i .. Lm'pafiirnl f"!'tf' o flfai(·c: --,1:';"11, "Viat,l 
fp1411l'ii,dintn' (',II'i lllai 11111lţi ~i"lII împlinit da- !'()IIl:tlli, ('lIri 1111 11i1l uude-i îlllllorlllÎmtHt :\lex.lln- HOl11i'lll{'~r~d," Hflelll('m'a, apoi {m mai n>l·1)iUl (le 
tOl'ia. ('i :l!·I\\PI·llId. ('<11'(' (·I'(·dt'. ('il po~t\ll {Il' ,di]'('(·- dt'll {·{·I llllll ,:,i~IÎ11 ({(·-ahia <'ii f-Itl'f'an l'(d IIlal'p i~i 7,ial,(> ('a .. :\enl'l1111 TomiIlH'~"\t''', "Triblllla", .. l'ni-
tOI' al g-imn'i7.illllli ,lin SIl('('IWH t' 1I\1II1:1i IWlltl'll an' 1111 1 1'1 lI:'t III 111 la ]'utlla. altii in,.ă {'l'(· .. l ('il o... I'pu l', în (',urlmd ,.LulI1ina" ~i rell·lalte şi elim lil-1'u, 
I'a llll PI'Ofi'''lJl' !!lai h:1trtm ,,,ii \·;lJt\'tt·" pf'n~il' mui statuit': 111 finA,' il'l'lil\i-i: nu {'u!tllr5 .. 1·lIl'lfl'elll1a" ~fri1Hit ('!P\iJOT ('li ni(·j fui litel'arc "ii' llU al),(me7.c, 
tlwn~. i~imcl ,~{' 'a I't'tl'a; .. w "i d \tII g-illlllllziu 1'(1- (':Îţ;tigal:l Il! Ilni\'l'I·,.;rtah'a din C('rlIilnti ~ - ,;-i (.j .11;':1 rhl{'~ ""'1' n~l(1a una într'un (,.()J( l'l'f) f(lil1~t':i 
rntlTl(:sl' n',il'(' lH'\-"il' d .. 1111 (:"ndu .... ·(tf.))· lJl.li ""pahil odatii l'l' f~· o -faptilatilt tIp ~tl'iilll('ită !!~tcal'tli putin, lltlllwi \'~ Iput"ti Îl1('.hipui ÎllC':l,lr,-, ti, . ~h' 
7i el1l'rgi(', ('al'e ~e Îllţell'l-fl', ('ii 1111 ,;p \'a Id\'(':1 in~i il l'ii.'iJilati't gl'u"ă in haui ,,:111 ltIai a{l~a in tit- lIC'catl, 'l}!'Uft .. !·pformu !" Fle-I-ii noşt ['i vor ('! • ,i 
faţll ,fief'ilJ'lli '('in'lIlal' t(,IHklqi".~ ~i ('an~ al' pllka IUl'i. ('iki l'(tlHl!walol'ii llO:;Itl'i <Il' lnmă.se a 111 i\ .. fi- mai cI~·rHll't.e frttml)a~le f(,i '·(.mifrw~ti ClIl1ll.' ,Tl"i· 
fi Îneă (]0<L1ll11(' f{,'I·(,~t(· .... il'n(lplIti",t ~ :\"tf('1 ",'lI J't·"ti" "i t,i. :;unt f(fi1l'h' irll'ali'!;'>ti! I·:xl.n·iiilil rt(' buna" ... .\'e:llIm! rnrnâl1P~(;". ,J,ul'~afăl'\:~" atata 
Îl1tâmplat, ('ii În \'\'('II;ell din lInnă 111\ dil't·(·t"l' llU 1I!'lI11', ÎlI~plll;ll'arl'a 1 .. tintii, a fo,~t intl'odll!' in luaUI "il fi :-t'l'j'et; ~i a~tf('1 ":1 CI:('-ljItc moralitatl':l. S..,. 
~tii mai Hlai ll111lt fIe :},-;) ~mi, ")1r,i plt~!ll'i.I ţii \'jm' .-\u,~tl'ill. dc(·j illtdl'l'tua1ii ll<'i'tri YIlI-:; dt' \·iua. ohil'(·tl'<lJ:ii I,il tom!! ziart>lnT lloa"tl'C din B11I'''' 
l''-Illdul ultuia, (,['1 mai hiitrilll. ('a 111 trihuril\' afri- j ~··ahiu li fOlo\t illtl'vdll~ ~h'C!-lf IIUl1 "ohi('Jd li· \-ill<l (.' prea \,plwment. şi 'tIlgar. E drept. Tl)~ă a-i·'i 
~·anf'. Vedet-i ('3 toţj .. bătrimii"ll,o~tl'i \-oi(',~(· "iR heI''' ':ii l'X(·l·\t.'lI\ji noştri Iwda.gug-i ii lndemnau p(' altfp]:-:(' ('omhatc ~j altfel se feN"'c ('.It"\ii ("Iv imo· 

fie in "iata hw direl'tol' ll1ilC'HI' II ,'>ăptii.lIIîtllă. ~i elr'\'i "ii 'il' Î!I<S-\'rie {'lit d(· ll11dti, I:'ăci file u t'a,ptă ra!ilaU', Iluştrii lloştri "pedu.~o,L('i" in fi l'tll!'Ut In-
rlad se puartă billC. clal'ă ,;{> )'fi'jeep a aSC'1I1ta la .. patl'iotit'ii". :\oi "putl'ioti"lllUI" :"t"ta il elll1(1<1ţ<- dl"('pta !ll'castii trbtă ,,;tare de 111l~rn!'i t'rf'ată dl:' 
llşă ~au a privi prin l)()l'la lacătuhli, etaeil se priţt~p tem tlestul de Line din e .. xp(>rien1,.a (~~-;t11l fik1.1t'O .,; ... t:ilpii"l1o~tl':i lltM de geniali~i lI'all fi'ie\11·". 
il zambi mai marilol' şi colegilor lIll zamhet perfid con illtplc{:lualiilllJştri, "i-i ft~lieitălll pe toţi, c'u-i .\ellllla dn ('U () IHll;:rura atât de Pl'lla:;\tU. SE' t 
~I linf(llşitol', daeă ,,{' 1l1eal'ii .. cl'g'cbcmt'·, ajullg s'au pu':!- in ;;.elTi12'iul a-t~('"'tei idei, oa lUI 'll,;,-tfcl dr lIilltiî 'ii ('n pr.d~·p"'C foar!p H,-,"P't·P: Ei bine. ,'C .::ă 
~~ .. ~~ ............ ~ ...................... ~ ................................................................. I .......................... J~~· • 

GEl I LE 
TARI, LUCRATE CU GUST ŞI IEFTINE 
să po(căpăta numai la fabrica de mobile aJui 

S 'k 1 ' R 't' Marosvâsârhely, Z e e y es e 1, Szechenyi-ter 47 

Lucrul solid şi preturile ieftine e caul~ că numărul cumpă-ratoriior nostri zilnc să inmulieo :. <. 

.... rrruRouri complete pentru. ~ire8e. ~ 
Aranjamente admirabile pentru prânzitoare, "~')rmitoare, saloane şi 001: Z:_ 
Mobile englezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine. 

Oamenilor acreditabili .se vând şi pe lângă plătire în rate. 
rn provincie la dorinţă mergem in persoană şi arătăm bogatul nogtm catalog ilustrat. 

'TEL,E!FON NI". '14. 
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c.(;>l.f'.<!<K'â elmii? ,,:\leiu O{'-S.tern1ieh", "Gllter kmno
rad", llp0i l'ulD!lllcle lui Karl }fa.y, ~c~rii;e pernru 
l).nerimea namţeas('u atât de doo,scbl!fl ~e .fI" ~,)a
... tră ~ Şi pîmă acuma nime nu ,; ~~ galldlt ilU-l 0-

Vl'c!kică pe stnclonţia ('et~ ziare: gaudul a~sta f-ot 
1l1lmai in c-apul unui gen L:d pedagog d<:lca ~Uco;l-\ .. a 
a putut să ril. .. mră! Illtl"acl~wăr, ee elov! ,:uwsc 01 ? 
Copii, cărora "Il le plal'ă ~l ,"8 da cu "atl!~ltll, a ~e 

. jllOO de-a cătu.nde ori d('-a bab~ oa'rbll, ,;a ~c rlel,e 
pesw 'Cap -săîlln.'tc câtcya cuVInte greceştI, latl
ne.şti. sii ştie .articolul .uomt{'.,;j(' (ma-ma "- tata, de,; 
VatCT - die M utter) hl("rllri foarte bmle, ean 
[usii. nu ajung, Măsura 0,('eai'lta dacii .al' fi de na
tura pUl' 'pedagogică o putmll admi~ l\umai in 
o'imnazittl inferior, in ni-ci îl1tr'un caz însii pentru 
;lcvii claselor cSuperiQre, P'rofcsarul e chiuI' dai:<)!' 
,,,ii, le explice elevilor dif<>rite direcţii şi m'oni
Ul1lte politice, căci dc altfel clm-ii odată ie:şiţi din 
gimnazziu ~ de printre tO'l11<?urile eu cărţi, \'or ~ta 
ea ÎJlllr\m labirint ~i nu vor şti Îneotro să por
Il{\3&că - da{'il tonul unor ziare ii .. scandaliscnzii" 
pc iubiţii noştri "p{ldag~Jgi", Ahtiati după o rb 
~'oraţie .sau un tithl, şi uiei d{' fel dUP11 muncă, -
Iltullci să nu If} oprt~a.sC'ă pe tOlltel In fine peste 
tot ]<xml e aeeia~i terHlinţă lnuhl'ăeatii lllUHai în 
liltc forme, (protcjatil Cîllld de UJl intelectual ,"]'0, 

mi'm" , {,ând de un biul'oet'at dela Viena. de a ne 
d!'.piirta de 8uJ]("t:ul adevărat al neamului nostm, 
de-a ne corupe inima şi H1Lflehl1, de.ş năbu.?i orice 
lilwrtau' de gîll1dirc, chiar ~i la prof'e.30ri, de-a 
l'ombav' J)l'in şcoală eurf'llhd eel nou de regenc
Tllrc natÎ(.nală II Homtmilol" şi de-Il "di..wiplinn" 
iltitf<>l 1)(' c!e\'ii romimi, ea În viitor sa, fie o gardl\ 
t'l'edineioasă Il biul'Ocratiei austriace, rcpI'p;.o;cu
t.ată în Bucoyina !;li prin {'.âţi va Rom:'lni rătă{~i ti 
şi ~oTu!pţi, V<ml H'd{11! ('in(' "a învillge: aurul san 
spada românească, a dC'n1wu 1. sau min('iuna şi ('0-

l"uptia ? Soi C'l'edem, cii. a(levăl1tl lXiate întru'zia 
vuţi:n, illsă in lift; I\'$t totuşi \'!l stl'i'i.bat~ '~pl'e m.t! 
me! 

ou 

ind()Îlll. că cUllsi:st()l"ul nI gili:ii mijloiJcele 
prin cari sti le creieze pl'ofesorilo~' condi
ţiill' unui trai ciwjtit. In r:onfonJut [lte cu 
lllUJ)t'a luI' l'institr\, 

Risboiul italo-furc. 
LUJi~tt'<I care se :statomici'<;8 !W câmpul 

dt' luptă din Africa -- după cum arată ul
tiu1l'le tel(>granw - ti fost întreruptă de 
trupE'll' ital{elw printr'un atac contra Tur
cilor acasă In ei, dar nu în Europa, ci III 
prupl'Îetăţilc diu Azia. Pe lângă încercările 
ce Sl) fac în Africa de a răs\Tă,t i triburile a
rabC' contra Turcilor, bastimentele italiene 
bomba r<iează port.urile sultanului de pe 

malul Siriei, nădiljduind că prin a{:oastă 
lndoită a-l:ţiullt> '\'01' elp.tf'I1llina Poa.rta la 
c('da r'pa Tri politrm iei. 

Bombardarea Beirutbului. 

Telegt'aJnel(~ !losite Sîl.mbătii clin (\:mstanti
nopol. anunţă cii hombaro...'\rea oraşului Bciruth 
a ineoput la ol'ele 9 djmineuţa şi a dUl'at o jumă
tate de 01'0, 

ltl1iit'nii au S<'ufun.dat un v.a..'l de l"il~boi turc, 
iar llll altul a fost s<'tlfulldat de în~işi marinarii 
turei de pe bord, 

Sosirea fJotei în Beiruth. 

.. 
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in{'u oe Jjsupr:} măI(·i, yasele italiene au mai t~'il:S 
iueii () gitLlflfl ('·are !l athlil han:a ?tomană 'p1'LOl
nuilHl strid ei 1111 i, A/jloi vase If} ltaheue ~u plee~t, 

Lli primul moment populaţia era foarte m
d;lrjiUi, dar in urma măsurilor repede luate ~e 
autoritfqi, urdinea a fost restabilită numat de-eat. 

Valiul a făcut o inspc{'ţie şi il 1mb]ieat o pro
elamatiullf' sprf' a linişti Ipt' locuitori. 

Populaţia indigenă şi europenii din BeÎruth • 

>~(' anunţe/' elin Beir'uth. că populaţia de acolo, 
şi' mai ale,~ săr'acil: .II·unt foarte rel'olta.ţ·i con/ro 
itahenilor, şi contra daţiull/:ZO/' I'((ri se află i'l 
legături a-micale cu. italieni.i. 

Ştirea că mu.lţimea VI'W. să comită atep.t.at,~ 

c.on(·ra. eUl'opcnUor n'a fost confirmată încă. 
Francezi:i, englezii., ·grecii, ameri.can,i,i şi .q(l,r

manii deocam.Jată 'Tl-'!(. sunt amenl:n.ţ.a.ţi. 

Zi.arer1e din Pa.ri.s anu~ţă că per-u,o/'ul 11,/:» 8i 
ria ameninţă intensele fr'ra, Il te;, 

Pranţa, se teme că Itali.uvo m·errle mG.j depo,de 
pe caleaîncep-u.tă. df'oare<e gw:er-n.ul aprobă Q

C(lCI stă ac ţ1>u.n e.. 
G/J.1)et'nu! tu,rCCS(:l:t! h'imile, o nolă p·u..terilol', 

pr'i71 care prole.stează centNI bombardă6i 07"Q.Ş1I

lui Beiruth, 
Co-n8tantinojJoll', - La orele .~ după amMJW 

se anunţă că ie-ri (~ sosit in faţa portulu.i dm Be;· 
ruth 2 vo,sp. de răsboi t:tali.ene şi dupăce au sc-ufMfI
daf dmul vase de riisboi fu.rce.şti, aII păl'ăsit po,'lul, 

După bombardare. 

COIl,~I{~lliinojJol, :ltib'ebruarie, - 111 decur~\ll 
[('ri dUlJii ~\.lIliilZ <1 ~(}..,>it iu fata 'portului Bei, zil~i de ieri nu s'a .uătat.îIi fu la BeYl'llthului ni-ci 

j'uth o flotili'i italianil şi a HOlllat autorităţjle >lă uu YM de rU::Iboi ilJaJi,m, POPlllaţia s'a mai liniştir .. 
l'xtrad<:7tE' c('le două '"ilS{) turceşti ('ari s'au refu- UL"<>U.l'lX'e Însă. ",unt temeri, eă din cauza bomba:'. 
giat în port, Italienii Hlldllt timp de gândire pÎlnă dăllii Turcii V\fr înoolJc in Ol'lI.Ş masacre împotriva 

r 

azi la Ul'('!e 9 dimineata. cl'.e:;;tinil0T, ,q~~ d~Jarat starea de ll:s.ediu. 

___ - __ :_"-:.=:-=~··:-~I~];·";~-·;~-·.c:.:·o:"-::"'C--: __ :7_=-:_~-_.' _,~,oo~~_"'.-;-.-:-'~~.7-'-~""~'-~"_.' -_o ,~;:::~,c:,~c:_~:---:":-:,,,o_j~ ... ~);;-:-0~lr)1~' i~n~l i~nrd~llti<~~ i~lI:'n:rr~l":'I:H~ll~l s~. '~l~U~1 ~;;.(~':ll~f l:Il~V~I;,H~t ~{':('~h~' t;u~ct-a~11qJ~e;ş~I~' a~p~ll~el~e:a~u~-rn~~~~~l~r),Î:r;a;ş.~t~i~a~te~pe~.~I&~"~.~?~!1Z;;~'-L.~-l 
:.,. SO,.;iH'<I n"ki itliliene în fata portului Beiruth retii zidirei Uliuoii de Sabuie suut găuriţ.i. Frorl-

li I"r<)Vo('at o ma 1'0 "au i('11 printre j'}o!iulu tie,. t('- tispiei III palatul u i BăIH~i i Otumane esUl in rui!1lL In chestiunea saJarelor profesora~e. y t' 1 1 .. l' 1 " d 't~ d hi 
IllÎIIHiu·s(· ('ii 1 talÎe'll ii vor dcbureu, ela, irt'.a Hlll('lJ a estlBm estc 6ilC0P-CI'l il. e g u-

l"u pre><:>-t sulic:iul dtmniizi, in .N(,f'isla 1luJtiuH.'a a luat cu .a,~alt al\~nalul ~ a luat lele. Illdată după primi'r'oa aoostor ştiri la COll-
/) t" • 1. ...• ţ' l 1 t· -stantillO!)Q! s'a ţinut un ooll!liliu de ,mini"-tri, î1l J'I:U lUI'. lmuuniHa 11'ea sa are 01' pl'eoţe~ 1, al'me de !l<,ulo pentru Il fi gHta de un c\"entual atae v 

d f'" f' al l.tall'('Jll'lul·". care s'a hotărît de urgentil. e:q)u.lza1"OO italisuil.H Hşa upă cum, a 1!'lllat.Lv, lI-s'ar 1 pus Î-Il o din Turcia. 
H~d(>re profes0rilor dela semtTlarul diecp- Valiul a luat mikmri severe pentru IlwJltine)'ea 

ordinei şi linÎ{ltirea popu.latjei, 
r.nn din AnI d, Dimineaţa două vase italiene au inceput horn-

t"ll proft\Sur f<:1(:t' a.CUlll următoarea Su- bal'darca ij'J.'aşului, Obuze le au distrus palatul gu
('otea j il il! tore,'}(J ntă dt'spre ÎngTijirea el e vel1lorului ş.i toate firele tt-Iegrafi('.() şi telefonice, 
care sunt il1lpărtăşiţ.i profesorii din partea lI.'jtfel <'il oraşul oste .acum <.'Omplct izolat. 
dipcezE'i: Vupă, cel(' din ul'miî ştiri din Constantinopol, 

n('1.·onfil'mate in{'ă, ipl'vioctilcle ... ·aselor italiene ar "rll pl'ofesol' dda institutul pedagogic-toolf;' fi ('ilzut po cheiul din Beil-uth unde o mare mul-
gie, cicla caro diocC2Ja pl'etindo califiooţie acadt~- time er.a adun.atil: mulţi j>c.'C'uitori 111' fi foot ucişi, 
mi<'ă şi să propună. 20-25 ore la săptămână, du- llulţimell ar f] luat urmele din dpj)ozitele guvc.r

;I2~ ~ 8eJ'vi<;i:-; deS-9 a,ni ajnr:ge l,a un B,!l:11'. llului. 

~n;a) ),pMoolt.de 2360 {'AlI'. + 000 e01", ham de COllSt.Il11t1nopol._ [Jupa ancheta ofieială fă-
c\~i{il'" Dinll,ccst galaT, pentnwa să aibă un eva/'- {'ută la Beil-uth, cin(:spl"OZOCe perooane au fost. u
tiT mod('~~t, dar cinstit, oa "ii 111l'ţi fie l"lL';1ine ni,'i ('ioo şi mai sunt C<>an 100 de ră,niţi. 
Sfinţiei Talc, să intri îneasa profesorului, tn~- Trei cs<'.ad roane fie ('il nderie au fo.~t t.rimise 
buie bietul .să mai ia ecl puţin 300 001', din saLtI" din Ilamasc. 
<.~a să poată plăti ('hiria, oa.rc se urcă pe zi ce. rnel" o Agentia H .. 'utel' află dUl Beil'uth {.;:t în urma 
ge, Cât mai rii,mâne din ,'iaiar? 2060 (X)l'" zi: două 

bnmbardl1rei vuma ~i mai mtLltc ~difi('ii din port 
mii şasezeci CQ!'oarw, din cari, detrăgând 3.33 CO:', uu ayut Rtrideiuni importante: ar fj 60 de morţi, 
.lunar la fondul de 'j1enzic., (~ad pe o hmă 1 BR c,,1l', 

L O paniC'ii ,,:\'a IprodUH in Ix}pulaţÎc, 33 .IiI. Din suma ac()asta detragc apoi pentru 1.1-
Allt(witliţile militat'(· au 11lat mil,.;nri de apă .. min<at, îndlzit, S'păl.at, oon'itoal'e, oolltl'ihuţie şi 

l'a 1'(', cn1t, apa 'etc, etc. Îţi va rărm1.ne Îll {!a;.o;ul ed mai 
fa''''rabil i8lbia 60 cor, pe1lill'1l trai. De Îmbrării- \lini,-.;tC'J'ul <1(' illtel'tw a dat d€\'>l)l'(' hombul'{la-

]'l'a dt']a lk'Îrlltb ('om1Illi('atul nrmător: la ora. 7 minte, medic, ap-otecă,dc crr";:t{'l'8U {'()piilor ~i u; . 
. te? speS{> nepr~yăzute nici nu vorbim, pentru !I()U:l- dilllilwata dou:t t'rlJ{'i,~ătr)are italipne di'll tipul cui-

foita nioinu se ajunge din s.ala!'. r nde ,,;unt drti!e l'a,.; atu 1111 "V iUOl'i()-Emamwllc" şi douii yase-
'Şi revistele ne speeialit.ate, diferitdf} contTibuil'i tnm."p·rt a,u l'Io:Jit in raza dela Beiruth şi au ee-
-de bine1'a<'..ere, spesele convmlţionak eic, ek. ? Dd rut pJ'('-darea <.'.l.LU(>nÎel'ei "Anvillah" şi a wrpilo-
cele de sus l'8()$C aşa dat'ă, că prof(\;;orii mult in, l'ulu1 .. Angora", ACeBte două vase otomane au 
vidiaţi pentru ullclil mici daruri. înehcie biLantul luat imediată J)(jziţia de luptă !pc dnd autorităţ.ile 
cu deoficit". aveau o <'onsfătuire îm. privinţa notei trimise de 

V ' px,' 1 J contra-amiralul italian, "ezI, <1.Tmtc, eu:m stau cei<!€ u(;l'Bază':l 
t foc · 1.. al d" CI T' Jnainte de tCl'mf>nul dat,. italienii au început ·aces uUI!r lecezol noastre! e VeI mira 

şi'ţi roi pune întreha'l'ea,că din ce trăesc aceşti bOll1bardal'ca; vasele otomane {i'auapărat ener.gi~, 
Jumi;nători ai biseri-ciil Iti răospund, -că tTăes.c din eOllOlliera ,,:\nvillnh" fiind atinsli df} mai ffiLLlte 
ajutoruJ SOC'rilOT (Ei,' şi dacă n'au 80Cri cu dll.!'c .giulele a luat foc şi un aparat dcctri-e fi făcut 
ele mână? R), 'sau făcând dat<Jrii (Asta o credem eJl.--ploziune. Echipajul-ş.i firmele au fost debarcate, 

- t Ud)" . apoi "Am'mall'~ "i tOO'l)ilorul ".'\1H)'ora" a'litu a:ruu-'Pe cuvan " oue. • 'V.~ 

D ...... f ' "1 t h' eat singur in aer, . 
upa 111 ormaţn e noa-8 re, c esba sa- După br)mbardare, vasole italiene R'au depăr-

larelor profE>sorale va fi desbătută în con' tut ~i au revwit două ceasuri mai pc urmă. O 
si8torul plenaJ.' conchemat pe Joi şi nu ne part.e din vas-e1e turoce~ti &Cufull.da~ ae mai vedea 

Masacrul ItrăinUor.· 

C'o·l!-s{,{udi.·/t.opol, 26 .Febl"uarie. - Azi de dimi
neaţă ","a 1ăţit veste.a prin Ol'l1Ş, că în Boyruth ru,)
hameda.nii au in-ooput 'Ii. ma"a<lra pe italienii atlă
tori aoolo. Creştinii etrăi11i încă au ajuns victi
mele răosbunării tur{,i\~ti, Amănunte lip.sese, 

Interventia puterilor. 

Era de Pt"CTăxtlt, că indată ce Itali{l11ii vor 
muta teatrul rlkboiului de pe ooritorul Tl;politll
lli~u în -aJtă parte, fie ş.i în ARia mică, put.e:ri]Q 
n('-'llt.rale vor trebui să intervină, pentru a'şi apăra 
intf}'resole lor, Astfel vino ştilroa di'll Londra, cĂ 
Îndatil d11pă laţ i rea ve.;;tii despre bombard!t1'ea Bei. 
ruthului ineruc.i78torul Lanca,r;;e,j' a primit ordi.ll 
sigilat Ha plece Î11 apele mării Aegeico şi să a~
t{,ptc !tc.olo ordille ultel'ioa.re, 

De MOlnenea un YilS frane~a pleeat din Tu, 
lun În lape!o le\'iUntine p-e:ntru a apăra acolo inte
ro':)e}e f ran{'{>Z('. 

Amtro-Ungaria Încă n'a dat. nioi un orJil\ 
ÎJl a{"{'a.stă privinţă, deoar.ece este illformată, că. 
Ger'lllania ,a di3PUS t,rimitcroo unui cru-ŞÎşător in 
apele n(~yrnthuhl!Î, 

Cheltuielile răsboiului. 

Roma .. 2fj Februar:ie, - Mi.nistrul de finan~ 
Teda'>OO a depus la cameră. un proiect de lege pen
TIrU rogularea cheltuiolilor de rălsboi_ Mini8trul 
rere 140 de milioane de lire pentru oontinUlai'ea 
ră.sboiu.lui, ca ()re.-ht extraordi.nar, apoi 30 d() mi
lioano pent'l'u provizhmi de răsboi. 

A mai cerut autori'zatia. unui imprwnut. de 
35 do milioane. care ,să sen'Cas<'ă drept chel tu· 
ieE de .administnaţie şi pentru zidiri.llQ\.I.i in Pl"(lo 
\'inciilo anexate. 

Pl"<OieOtul a fost luat de Ul"<gentă in di8O'UţL8 
şi va .fi \"Otat cât de grahni(', 
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Scrisol'. dlll 1.0Bl •• 
-() publi.caţie ofici,ală. --- Oouii...~pr('.;U'.{:e mi.i de rl'.
jJf'ezt':niaţii in .~a..qC luni. -- Wagner dom-i.na ~n t>

:IJe-I'Ii. - /<'rrmţa dmnină in proză.- [)"(r,J/~("e (>/~. 
gleZl'. ger1f1{1.ne şi _pafl iolr. 

Rom,a .. 18 Fehnlal'ie HH2. 
MÎ'llistlml in.strucţiunci Pllblieedin Italia, a 

<Jl'llbli.mt zilele ooe8tea "BuJ.etinul de Arte", in 
. ·earo, direcţiunea generală delle1e Arte a ti:pă!rit 
un hLng raport -asupra tutIuiror operelor teatT·ale 
muzicale şi d'l"amatic.e de autori străini, t.'Uri 8'au 
l·t~pl'e7.entat in to.'ltă 1 t..'Llia în primul ~mostru al 
llrmtlli 1911. . 
_ Credem ca adU{l('<lll un folos eetitoo-ilor noştri, 
:<pi<''lli!lld din aeest raport cite {leWl, a;stfel ca ~ă 
1~ putcm &a o idee dară alrup1'1ll trepre7Amtaţiilol' 
'pi('l9l('lor de autori ,&"trăi:ni, în aocastă ţară <le 34 de 
mihoame de k1cuitctri" 

1n acest mport, se vorboşoo şi de piesele auto
rilor i tali<'"1li, <irltr Ja noi, nu poate interesa atât 
pî6lcle ~i numele autm'ilor italieni, intru cÎlt ~
trul fra'Il~ şi' g-eu-ma.n este mult mai euno~ut 
hl Iloi, de aceea ,gpicurirea noastră o vom f{l(~ 11:1-
(mai pe a~('~'1t. 00Nm. 

ln timp do f7ase luni (Iauuaj'i~Iunic 1911.) 
în fA;;.ată Italia sta doat un număr de 12.224 de 
rt'prez.enraţii tI:"..atraro cu piese rrnuzida..le şi Jra· 
matj('.C de autori italieni -şi străini. 

In aOO8t iinten'al, în provin(~ÎJa Milan Is'au dat 
] 872 repre7Amtaţii; î·n pl'O,;n(\~a Turin 1496;Ro
ma 1163; ~eapol 621; Florenţa 4!7; Voneţia 
:n5 etc, 

Din totalul de 12.244: 7632 au fOR reprozcn· 
taţii de pi(~ de autori străini, 2.293 au fost de au· 
tori francezi (ap:roaa:pe jumătate); 1709 de ger
rIlaui; 45 de ruşi; :n de norvegieni; 4 portug"('Z(" 
iar 77 00 'lIiUWTl străirui noou.lloocuţi. 

. Dintre repl"ezentaţiile -de opere, de autori 
straini, ('el mai IllIa!.re număr l-a dat operele {ran
('~ (10 opm'O. l'epr(>7.ent.ate d-e, 2t>R de ori): pe 
Ul'JJlă. viu oIx.'n'le ţ!,'c-fIIlI<'me (9 apere repreznt:ue 
de 13:1 ori); 2 baletulfi ruseşti au avut 27 de re
!,l'z'l":ntaţii: 1 O!)(!I'ii' spani{)lă li avut ;) J'<!l1l'C'U'JI~ 
Laţji. 

~ Operele ~tl'ăi,nc, {\('J*, mai des rCţ>l'czntentate, 
au fost Camnen (Bi7.et) de 68 de Ol'i; FaUllt 
(Gou!Ilod) 50 de ori; Mlanon (Y'a.sen<,t) 46 de ori; 
I..n.bengrin (Wagner) 43 de ori: :Mignon (Tho
lIlQ8) 34 .de ori. 

Antorii fraE!1C(>,zi de opcr(', ce,] mai repre-...wnt.aţi 
În aceste oţ!ase hmi, I3.U fost: Biret (de 68 de ori); 
.\i.assemet (67); G'Ounod (57); Tlwmas (34); Bel" 
li1)'.G (25); Saint-Saeru (10). 

Dintre aut.orii germani, Wagnel' este C(>J din" 
tâ', şi tot cel di·ntâi este şi dintre toţi autorIi 
,.;t.răni de o:pere c.an s'au rep~"T1tat ·iIi 1 talia ÎU . 
:lCest intervaJ (90 de repl·czcn.taţii); pa ur.mă VIU 
Htrau.qs şi M('J'C1'boor -eu cât.> 21 de f\'prezentaţii 
fiecare. 

Dintre autorii spalrio1i, singm' Cl-om('z a ;·wnt 
ei'llei l-eprererroo.ţii cu opera Guarany. 

In eee.aco priveşte op-ereteJe, eari mai ma1'(' nu
Ulm- de reprezentaţii l-a dat operetcle austriaC(~ 
(34 de operete, repr('..zenbate de 1584 de ori); vin 
pe ~mă 25 de opeJ'lete franoo:ze, reprel'Amtate de 
.:n6 ori; 9 engleze de 211 ori: 1 spaniolă de 
17 ori. 

Opereta -0f..11l mai des reprezentată a fost Vă· 
{hlW V6'iC}ă de I,.ehar de 458 de ori; ViD pe urmă 
Walzers Trwnm de O. S1Jraus:s do 290 de O1.j: 

(\mte}.o de Luxcnhul"g de Lehlar de 144 do ol'i; 
Hheisha de Iones de 143 de ori; Dragoste de 
p.rinţi de Eyslcr de 61 do ori; Manevre de toamnă 
de Emm<'tfik·Kalman 00 50 de ryri; Vânt de pri
măV'ară de 1. Str.alllSB de 48 de ori; Boccaoeio de 
,~'trppC de 47 ori. Taateaceste o~rete.. afară. de 
l1ltima1 su.n t moderne. . 

Operetele franooze ('.ele mai d~ l'eprezentat~ 
.a11 fost: (']opotele de Corneville de 35 de (lir: ~ 
:Fatca mamei Angot de 34 de ori; Masoota de 3~ 
de ori, {·te. 

lu pl"oză1 ordinoa se IIfchiunbă, că~i in primul 
$inlk.'itI·u din anul 19111 Francia domină oeld'llte 
~pl'(>rentaţii de hwrări străine Î'Il Italia. Astrel 
19'ml r·oprezentat în I/UJost interval 320 de lucriUi 
-fl'oU.ll(WR, do[, 1709 ori. Vin pe UTmă 14 luerări 
8Qgl<"Ze d.e ] 48 de m'i; 18 genrnane de 93 de ori; 
9 8pllol:1Îok <le 72 de ori; 6 norvegi(..'Ilo de 31 de 
O!tÎ; 1 portugeză de fOIi. 

Pie.r;.e1e străine oole 'II1ai mult rep1-ezent.at-e au 
JQ..<!t: J4a petit<> chor:>holMicre do 61 de ori; IA' um-

.. TRIBUNA·· 

itl'U de Farges de ,l5 -de ori; [OB tllarionM-te:; df! 
39 do ori; I~11la 1:'11 c.<uneli:i de ai de urî; 1 \lIn> 

re ('.are t'l"('(lC (de sp1Llliolii fnlţi Quinwro) de 3~) 
cit' ori; A YonttrrU:ntl (d(~ Capus) de ;\·1 de ori; 
Taci immlR mea de 30 de ori; Hamlet 30 de (lri,-

Dintrre dmmaturgi fJ·lUl<x--zi. cel mai rep~e
Zi'ntat in aeest il1t.ervaJ a fCltit Hardou ('i!) r<~P!'I~
zclltatii) , ,-in lW urmă He1lJt(>(luln şi bJ'la.răşii 
săi (110 rep)'(>Ulltutii); FeuiU~ (83), De Flet·s 
şi C\lillavet (79), D1ml~lj; fiul ('i3), De-uneTY (69). 
Bi&SO'll (63), B~~tu.iLle (tl'i)) Volf (43), L'apu.s 
(41), Bernetcin (Valalerequc (25),Scribe (15), 
Hostand (12). V. lIuf{o (11), Hri("llx (O), Bour· 
get (8), F~lhre (4), 310llifre (3). lola (a), Don
nay (3), Mirheau (3). 

In Italia, piesele engl('zeţti ('ele mai repre· 
zentate În 110(\."1 scmcstl'll, au fost ('ele de Shakes. 
peare (62 l'Cp'I'C'm'lltaţii): dintre cari Hamlet 'l'a 
reprezentat. de ao de ori, ~\iut.u.şa lui 'Carol din 
Brandon s'a r<"pre-.tentat. de 22 de ori, 8herloeh 
Holmes de Conn-nDoylt' de 21 de ori, ia.]' de Osea!' 
Wilde s'au dat două drame do 10 ori. 

Dintre oole 9:; de l'epl'ezontaţii de pi~ ~el' 
nmu(', SUdf'l'mUl1 tiu€' rt.x':OrduJ eu 8 drame, dal{' 
de 54 (te ori, IflluptnUl!Il1l 4 repl'c7..C'ntaţii. Schil
lcr 1 repreztnilLiie. 

Dintre cele 72 J~prezentaţii de pies.e spani'Jlp. 
54 a.u fost de frevii Qui.ntoffi'O. iar de 1,opo 'V('ga 
una singură. 

Dintre cele 31 repl"(',zcnba.ţii de piose 110r\'('
giane, 28 JlU fost de Ibsen, de 19 ori s'a dat o;t.·i· 
gvii şi de Bjol'1lson. . 

Por-t~'l1ia a avut numa·j 1111 singur reprezen" 
tant. DlIJltu ... , <-'ll o comedie îutr'un ud doată de 
4 ori. 

* 
Din l'f'zl1l11atul de mni sus, se vede ('um dmlă 

eilll:'imi diu numărul total al' l'eprezentaţiilor, îl 
oeupă autor ii străini. ~ u doară ('ă pro . 
dlwţia t<,atrală nu ar fi suficientă cerinţelor pn
blieu1ui in"ă din pund de "edere comorei.al ~i 
chiar din eel moral .'şi cdu~atiy, pie.<:.ele stl'ăi'11€' au 
o largă l'OPr<>,zcntlaţie. P. Robrscu. 

==========================-

Republica chinezi. 
Decretul Împăratului. ....: Printul Yuan Shi Kai. 

1':';t(' un everumcnt împlinit. Cvna s'a trans
fOJ"mat în mod oficiul în republid\. ~\lai mult 
ehiar, existenţa J'epllblicci ehinezo a fost de<>re
tată de în:·mşi fostul împii:rat (u.n e<.ypil de ti ani) 
cal'e folosindu·ge pentru lJl{ima dată de puterea 
sa de sun']'an a S{'mnat căderea w)ropriei salt' di· 
nast.ii. 

Condiţiunilc de substituir!;' a re~imuluj au fost. 
discutate eu şiip1iimiini înaint{~ intre oraşele N an· 
kLng şi Peking, înt.re repl'c7-cntanţ.ii republi~ei 
oficioasc pe de-u parte, pe de alta Între printul 
Y u.an 8hi Kai, reprezentanhll dinastiei, care in 
realitate nu reprc7.e.nta pe rumeni. El era re e 
drept - şi nimeni n'a Îndrăznit să ('ontrazieă -
liÎngurul om de stat al Chinei, capabil să .organi
zeze cu aut,)ritatea sa şi eu mama sa experiE'nţ5. 
uu regim de tranziţie şi de conciliare între abso· 
lutismul de ieri şi parlameutarismul de mâne. 

.,Est-e limpooe acum", declară împăratul în 
edÎ.l>tul său, "ei!. majoritatea natiunei dor('.şte sta· 
bilirea. l.mei republici, \~i în dorinte1(' manifestate 
de popor, trebuie să rc('unoaştRm voinţa lui Dzeu. 
Cum am vutea noi ·combate dorinţa milioanelor 
de -iHlflete. pc-ntru a ul'igura gloria unei sÎugtLr(> 
familii? Impărăteasa regentă şi împărahll ţinând 
cont de aceste dorinţe, dau ,poporului suverani
tatea: Prin urmare cu, împăratul decid, ea for
ma de guvernare in China să fi(' rep11bli{'a con
stituţiouală" . 

In schimbul bunurilor {·c<lat.e, revoluţionarii 
,piistrea,ză pentru mieullIn'părat titlul de: ta-khin, 
adc-ca dinastia eea mai -curată. Ei îi dau o pensie 
viagcră anuală de avroape 14 milionc de fran('i~ 
ii permite să-şi conserv(' personalul palatului, cu 
condiţia, c.a posturile nouă să nu f~e încredinţate 
la eU'Jl'tlei. Afară de t8ecasta se Însăr('inează ~ă 
în()eplîne-aseă sacrificiile ritltalc fată de mormin· 
tele familiei imperiale. 

Puţin lucru a lipsit, {'R aranjamentuJ acesta. 
-{'are lH.'Jă su.eranului detronat {) situaţie plină 
de demnitat-e şi u.şurrează iu acelaş timp stabili-
1'0& tinerei republici în cele 18 provincii (·hin('z{'. 
să fiC' nimicit pl'intl"o ~imp1ă întâmplare. 
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F('ri(~itu1 1tftl'intf' al :l('{'~~tci tran."a('ţii, prin
ţul 1'uan Hh.i Kai, era cÎlt pe aci să ('udă vi{~tima 
unU] odios atentat întâmplat la 16 Ianuarie c. în 
11I()l1lcntul dmd. era să illtre în palatul imperial. 
Xoroeul nouei republid a făcut, ca prinţul Shi 
({ai să -scape te-afăr lăsând in loeul lui vr'o cii
t('HI \-ietimc diu olluHmiipoliţ.iei. 

INFORMATII . 
A R A O, 26 februarie D_ 1912 

Actualităţi. 

Dela hac până la d. Locusieanu. Cetim îu 
număruJ dill urmă al "Placării" o crtmi.că tea
trală i~ălită de d. P. Uxusteanu.. Mărturisim, 
nu p1'ea lIiY'Cn1 obiceiul ~ă'l oc4Jim pe d. I,()0ueteanu. 
Prea CI de .spirit, Î-1l'Ctit ne tem<''Tn originalitatea 
de inihlCnta <l('za~1.nl<)!U'ă ~e ar pute-lt exercita 
asupra lloastră. De astă <lată, Îlnsă, ne-am (~ă.lcat 
po voinţă. L'am (lCtit fiind<'ă ... fiind{'ă 8Nia des
pre 6impati{'ul no~tru Emil Isac dela Cluj şi ori
("um. ormll curiQşi să ştim oe parere are d. I,lCu
steanu despre hac. AmândQi autori drWIIlJatici! 
Ce poate fi ,mai interesant decât părerea unui au
tor despre altul. Şi ... am Tăm~ surprinşi. De l1n~ 
de ne a"teptJam ca d. I..ocuoHOOanl1 să fie invidio;::. 
să priveaseă chiortîş la suoocS{'le colegului d·sar"", 
ne trezim cu un (>ar de laude la adresa nftlrcp" 
tăt.ittLlui din capita1a TrlU1SilvllU1liei. De lllld'e ne 
aşteptam ea d. t<X.>ll'steanu siiarbă eel PUţ.i'!l nobila 
ambiţie de;a poza un fel de părere răsărită pe lE·

ma oouecpţiilor d"",~a.lc adâ1liCi ~'Up;!"a vieţii, ne po
menim cu o inc.hinăcilUle fără l'czen'6 in faţa ~a
lent.atului nw;tru BIruie. 

Ei bine, 00 poate una ca asta? J ată. 8C ŢJOQ!e, 
spre mai mare.'l. uimire a noastTă, Cei e.ari C.r(l(le.llll 
('ă doi oameni oongenillii IlU pot să se sufere, in- I 
teemai {'Um două săbii nu pot .să intre Î!Iltr'o 
tead. Şi... totuşi, o explio'dl'O trebuie să aibii 
a(~a.",ti'i atit-llIlinl' {:ul'ioasii 'Il eHui Loeusteallu. (\l-
re să fie? 

(·1 11e ... ·n lH~ :>{J-ptrC~;tv. în:ju, tVCl.Y,hl:i ly\. rfhJ:rncut.ul 

dind n(' chinuim .asupra .aeestei oh-estiuni: 
- C\~ \Tei f.rat,e4 Dela },oo.c pUnă la d. L~u

;.tet.nu mai va .... D. Docustea:nu poale pcnmito 
să ia pe T sac sub aripile sale. Ai înţeles? 

De Înteles noi '3lm fi inţ<>les, dar ce vor zÎ('O 
~titorii1 Y. 

Către Octavian Goga. Che]mac, 20 Fcbl'. 
J!l12. AM!l'zi, di.nd deja ai intrat în temniţa Se
ghroinuhli, hH'eafăI' mântuitor al neamului ro
mânesc. îmi vin în minte cuvîntele dreptului Si
meon. ro,-;ti1H"l11-le eu (/<,spre Tine: ,,Iată ac.{'>Sta. 
('st(' .pu,-; s~),rl" {'uacl'ca şi spr(' scularf'a mu1tora 
Întru ·luminăşi prin SlLfletuJ Tău va trec-e sahia 
dureTii, ca să se deS{'ol'-'r(' dda mult(' i'llimi cugro
tele vielcne!" 

Adaog eu glasul evangheliei: "FtU'ici1: oste 
ritnt:.ccele car'c Te-a purtat şi fericite sunt ţiţe]e 
{'CI ai f:Upt!" C'ă{'i preoţimea romfl.'llă e cu Tine. 
ma:r:c rcgenerator al <-,ol1ştiinţei noastre naţional.e! 
Rahnă dft'i eu tărie, <'ăci din lo.iturile ce 1c-.ai 
primit şi 1(' primeşti dela dUi;\InanuJ (ii:n afară. şi 
dela ef"l -din lihlJltru. ya răsări biruitoare crc-,dinţa 
adevărată l'Omâuea.c;eă! :Mîmgăic·Te, căci .preoţi~ 
me-a cu (·re-dinta din "Apcl-Stuhl.l" Tău Te urmează 
fără şoYăil'(\ în t{)'ate eredinţ,ele Tale! :Fje :prea
mărit numele Tău, căci şi .suferinţa Ta este () 
:părtiej('ă ·din ,,{;fmtarea pătimirii noasbrc" Te 
snlntă ("11 i'uhirp l'oJllÎl.neasl'ă Ignatic Vi Ş o i u. 
pr('ot ).1;1'. 01'. 

- Episcopul Hossu - acasă. Citim în "Ura
peluP: P. S. Sa EpiS<lOpul Dr. V. Hossl.l după 
o îndolU11gată. aboonţăa sosit la I,ugoj, nude va 
petT(}('.e mai mult timp, până la trecerea defini
tivă la Gherl.a. Fiind P. S. Sa, după morbul 
greu de astă toaillmă şi iarnă,îneă roconvaleooel~t, 
s'a abstat la expref'a dorinţă a }l. S. Hal(', dela 
orice reoopţic şi manifestatie. Ne bucurăm dill 
inimă • .că v"dem pe înaltul .arhipăstol' iaT~i în 
mijlocul nostru şi ii dorim, ca ai'{'.i să'şi rogă~ 
8{'8.S<'ă deplina însăT1ătoşare, ca apoi eu fort.e 111-
tinerite să ioo asupra'.şi eânI1lil diooezei Ghel·la, 
unde mul te .~i m~U'i prohleme aşteaptă pc omul 
.intr~-.g. 

- D_ E. Gârleanu - decorat_ Din Craiova 
nj-~ serie {'il dl Emil Gâ:rleMIU, dil"eCtoru1 Too
truhli naţional din Craiova. distiusu-l n'O..'lt'ru !!O~ 



] 

e 

l, 

Il 

1; 

Îl 
f( 
Il 

1. 
(; 

't 

11 
11 

11 

C 

'1 

a 

) 

1 

. 
" 

.~ 

Pag.6 27 Februarie n. tOI t 

-la-borator, a fo...~ d(l(>,orat de Regele Carol cu me-I a ajuns in poziti.a do a afla, că sala şcolii COl1lfe~' I bi'i('.anul lor ~ le d~ ma.:rfă şi mai bu;'Q şi ~nat 
dalia Benc-M erenti el. 1. sionale amlJIl nu mai poate cuprinde pe 'ooi 80 ieftină~ nOIDai 'Ştiind de ură, oÎnu:'o noapte au mu!-

Sin~Jc noa'Stro felicitări. elevi inscrişi ~i a dat ponmcă părintilor ca să.-şi dărit fiJrrrna cu vopge,a .neagră. 
. M fi 00'" oId 'd' B ducă ~opii, a~~m ]a jumătatea anului, 20 elevi,;U ra &',{!a&ta ~ed \'a fi pentru Roonâni Uli b- ln°n~~ 81eT1

b 
or '1- OV1.'nl In a- în .şcoala de stat, riimânând m ~oala eoniesio- îndemn şi lnai ~ut(>lrn'ic do .a. s.prijini pe cinstitul 

sarla la. ..'\·t.oucrea s.ă: ătoRrt ()~ ~tn~ cclJ1tedn?-- nală nWllai 60. Da<'ă părintii nu vorascu]ta, să nostru băcan român _ N P 
l'U ; al1'exiiJru BaSllmble. 1 la U'SIa, zemstvou lD t' 1 " f·,vrt .. ! e,· , f~ t f S' ~ t . .' {'b" v h ~. 'f ~ f' SO OOlieHS<'!t ~'\'" "1 f!8 acu, au 8Capa. 

f~ l~}n.l;U a
d 

o~ar:t ~a ~~ 10 m.a; mCZlOgrab~e,~ 20 -de băieţ.i de ,,infid;re.n" periculoasă! a "daco- . t Nicolae Suciu, presbiter gr.-ort. român Î'n 
'am!Hor ,1'. 01/'.1'1 mo· vcm m aSQ,ra la . • n' 1 ,." . " fi t - b N'c"OO Fel ... ".,., fratele dlui Dr. Trai.a:u Suci". nrofesor 
Auto'rul monognafiei va fi ~tltul genealogi~t rom:: l~mu Ul Ş1 S li:? })a In una c. -.- ro. a ~ .... y 

· al . dl l'ta 1 1:1 Go d· d t d' t" patrwtdor eu patenta. e &('nm marele patrlM iri Brad, li ropausat lla 2:1 FtJ(yruarie n. în vnst:i 
Ş'i fllvaril' J~ e r:" d~n ,(m "-' )f~tar 0

0 
~e- Kiirn:l8Z IjXlIlW dunni hodinit, i-s'a împlinit visul. 

(' 16 ~m. le mI() uov;ne.a:«'a, .m (>,3.:-(' o ~a :JlJ;C _ E D de 27 de ani. ' 
sau {rQrlC era SOţUl \'Istel,nH'uhu Şt. I.u(·a. L Il .. Odihnoa,,<,.ă in pace! 
Hore era dhiitorit "'11 fi i<1a lui ah. Aropu, Şatr:tr, - Nou advocat român in Sibiia. Primim ur.: 
.socrul lui Ion Flon<io1' Vornic de Câmpulun.gul mntonll a\·iz: Vă aduc respectuos Ia cun~tint.ă 
lrus(}S{'in .'l('!C. X\)II, ltll striînnoş al Flolldorc~li- {'U mi-am deschis can{',{ll~ria advooaţia1ă in Si
Jr.r din Bucoyina! biiu, ,~trad.a Poplă.cii (Quer-Ua&.,,<,) Nr. 15. - Ou 

- Inundatii in Moldova. UiTl laşi se anunţă: 
})l'ofe·<.'tura de judeţ, a fOcolt inştiinţată eu apele 
Prut.1Ilui în intc.nU d<e 24 ore au {'reseut ('lI d.Jllj 
'lIret.ri. 

In multe părţi din jWlţ1ţ P'l'utul a Început SI! 
!<O NWe1''S(J, iuumhînd Ş08urile pe .mari înti.nderi. 

l'ranit~a pl'intr() săteni (',~~ mare mulţi dintre 
ei au ilwoput a'şÎ tNlJlsporta avutul şi vitde la 
'tleaL 

Pentru a se imped('(>.a aglomernTea slviuril"r 
de ghiaţă Clare vin în cantit:at.o ronsid(~rabilă, p!"e
itx:tul'1a ,a luat d~poziţia.oa gheţmile ,,,ă ,fie sfllri:
nrate 'eu dinamită. 

. J)e 3:i.olJl<mi a.polc .Jijiei au cerSC11t În mod COI,

~idera;biJ i?i elin ·Jl)om{'nf. !În moment se n~toaptii 
să $(' vc.r-se. 

stimă. 1>r. C. il u (~ Ş a 11, advocat. 

~ Moartea subită a unui nofar public. Se a
nuntă din Timişoara: Dr. Cornel Pesiin, notar 
pu bli{' în Buzia.ş a plecat Riimbiîtă elimi-neaţa la 
TimişHar.a, unde.a tr3.8 la hotelul Hnngaria. &·ara 
Il .pctrNm1:-o într'un {,.c1'C de ami<,i. La miezul 
n(ypt.ii s'a d1Hi la {'ul{'arc>, Ilvîmd intenţia să se 

rcllltMlreii d.imineaţa acasă. 1 }i:rninoaţa, eund a 
vonit sf>I'TitoTul botdului să-l deştopte, CI'a mort. 
MO(lj{~ii 811 oonstat .cii ,a murjt de, apoplexie. 

~ Nou advocat român în Alba-Iulia. Primim 
ul'mlltoruJ ayiz: V ii rog.să luati la eunOf1inţă, că 
mi-am <k>.~ehis eaneelaria ad'voeatială în Alba-Iu
lia (Gyulaft·hf.l'\'ar) vis-a-vis de tribunal. - Cu 
stimii Vr. Zaharie M u Il t e a n u, advocat_ 

- Un Român inventând un hidro-aeropJan. 
V. Ioan l'aulat, mehanist--şcf In oS. M. R., lU<"'T'08Ză 
la ~m1l8trujrea unui hidro-acrO/j)Jan, invcnţ.iu-

- Membrii români in congregaţia comitatu· 
lui AIba-inferioară. Viril.i.;lti: Dl'. Vidur !\liha
l,\'.i, L i\i. '\1oJ.dG'\·antl, l,)ach. Tocpoian, Ioan ('it
lea, VI'. AI{\s. Pop, D. A1Ig. Dmnitrelmu. Ilr. Oe
t.avian PI·it.~, Toofil Faul'. Pl'. Lanr Pop: TI'. Bo
ţian, 1. F. N eg-l11 tiu , Pl'. J)ii.llilii Rzab6, J)etru ~iniatura şi vlanllril(~' aparatldui au fost veri
Fizeşan, l'\il', Aelrunm:ici, (;e<Hg'C Bărbat. Vl'. fieate de biroul l'cntral de Ilyiatiune ,din :Frank
(:teorgc David, (~mst. '(;olbasi, Oprea li. 'Popa, furt, (>ur(' ~'a pronunt.at fa\'orahil a,.<;ll.'J)raaccstei 
,1 (laI} HIL~ll'll, ţ-iim. IftTlUS, Dr. Ioan 1\1 aN'ia(', N ie. in ventiuni. 
YOTes~~u, 1. Ghiq'iIă, Ioachim Fulea, Sim. Oniţ,. l' ~'I J'd 1) .. <.>n.nt. ;~+n.' t • ueran C Il ro-aerop drl1t 1U.~.MU.W 1l!D.' flJb 

_~~~~·~r:e:~~.~j~~~)b:o:n~t~.~~~'~in~l~_~r~l~~:·~~h~l:n~,;R~I~l~b~in~P~I~rt~i~ti~a~\~·~·~~~·~~~~~~c~.~~~a~.~~ mult pfini ]aB~~al~ 
lot. (' 1:\ ,. . , . nam lunei Aprilie 010 vor fi ~omplC't terminate, rit

,rj'Of:U, (M •• funtean, Dr. Laur. {l;ostor, lOll1n Ma- munÎmd It I<C TIlai inM.ala in urmă motoarele. 
lOr, ArtemHIăjun- A l('~i: Nit'. J)ru.ia, FIor. 

llidro~:u:r()pla'llul. .si-st.em Puulat, arc forma 
.HuRun, }()al1 T~1ul{),'Wll, Pal·tRnm Hozor, Rim. 
Mi~u, Isaia Popa, Eug'. Puntea, Dr. Allrel Gcra- IUl(>i roriihii ~i C!itc earuderizat ;prin partiC1dari-
· .... tat.oa ('ă 00 poate irliilţ,a şi atel'iza ati'tt, de :pc 'U8(~at 

;.'1HU, l' i{~. A Ibn, Emil Maxim, lJr. 'loan POJ) , Ioan . cât .şi de .po apă. 
Pă.f'1lrar, })r. Izidor Mareu, Stefan Pop, Andrei Aparatlll ,'a prezintu un ,grad mare 00 stabiJi
Patak i, 1>1'. Ioan ,siill1lpălean, 1. lk IIodoşiu, G a 

J tate, :utilizând un (>~mplex (J(' cîlTme oriznntale 
"I'il )op, nr. Va",i\(' Suciu, Ştefan Roşianu, nan. 
1) eari yor funcţiona in(lep(\'Tlden1. una 'fie .alta, după 

l'{WUp, Dr. Ioan HlI.t, Hr. AI. NicolpsClI, A. C. 
1 , n('ţ'eNitat(' şÎ voinţ.a eonducătoruhli. ,Acest.e cârme 
lomşa, Va.s. V~l...~iJH'a. Ioan :Maior, Dr. Camil • vor Iput('a manevra deo,dntă sau ,in -parte fiecare. 

\' elinlLn, \' aler Dăian. Ioan PO'p, Ioan A rOD,. Ch. SigUl'lIinţa propul~iunei este obtinuti nrin 
nurta, loŞif Anghel, Dr. Petru Meteş, VI'. A1IIl'(~1 
~am, Emil Bitea, Iuliu ),{onta;ni, Nic. (Jristea, forţa desyoltată de d'J.lIă motoa-re can vor acţjona 
Eman. Bcşa, Lud. Oinr{'a, .ţ:llea Bota, Nil.'. David, heli{~el(> c.e ating o fortă de 300-400 kgr. 

Dimensiunile aparatului .f,lunt 11.33 m. 111n
Iosif Gomboş şi Dr. V idor :M !l(!avciu. gime, 11 lă.ţâme, 4- şi 90 înălţime <'u o greutate de 

- Cum lucră şoviniştii. Din Nira.ştău <le pe 440 kgr. . 
Murilş, i-se -scrie "Gaz. Tran.s.": Un act de tnt AparlltllJ este prevăzut 011 trei Jocuri, din care 
, .. patriotic" s',a Răvîll"Şit la! Fehruarie în comuna UD:ul <lin faţă rezervat pcntM.l condu<,ător. 
Niraştihl. R .. tc adf-<,ă În ae(>st sat ~oală oonf. gr. f}ociet.atea de <scrimă ,.Rantinela lltmiirei de 
cat. ,şi ~oalăde stat <'1l 3 .puteri didactice . .ş(~oala Jo~" a oferit .gratuit dlui Paulnt o porţitme din 
de stat .s'a fii<':ut ma; ales la iru;istenţa troui oare· terenul ei in str. Do mncu.<>eă , tmde 00 'V'a construi 
oeal'(\ .armean Kă rna,'iz, ('arc ~e .zice, a asigurat gu- un han.gal· in (~aţe va fi IPUS aparatul. 
"omul că in Nrniştiiu I'lunt 180 copii de ş('oală. şi _ Rectificare, Tnl'ltitutul de credit >şi oo<mo-
aşa s'au î~lfii'l1ţ.at :3 !I>1ItCl'~ dH:lactiee. ~nin ] }lO';', .. ZI 't .J' . ZI (Z 1 lin ) ~. mn " ,agnf>ana 'Ulll • agna .a a a va n(~ 8A:':t"astil şcoală era ('Îlt <le dH p01mlată, rdin {'Huză a.ounarca g('ucrală .Toi, in 14 M.artie 6t. n. la 10 
eă în el'lmunlÎ \~ci'llă Molomfaliiu nu era 'Şcoală ore a. m, şi nu la 9 ON' (mm .s'a 'publicat in nu.
şi cei 75 Ş('olari (>,erc.etau toţi şcoala de stat din 

mărul 25 a ziarului nootru. 
Nira~ă'll. Mai 11mblau 25 00pii lmguri .~i pânii 
]a 20 Uomâ:ni. cari nu aveau loc în şcnaln ('n'llfe- Băcan român În Făgăraş. Ni-se scrie: In 
sională.,1;n 8A"CSt an însă în .MQlomfalău ",'a fă<'ut oraşul nool:ru un tânăr wmân, harnie 'Şi de ein-
4}CoaJ.ă şi astfel grosul şeo·lal'ilor s'a subtrM din 6te, a deoohia o băcănie'românoas~ă Ibitrrc provă
şcoala de -stat,care ~ra osândită să stea gQaJă. zută, ca osă 5~toas.că poporul romÎm de 1ipilol"ife 
Dar nc>adnrmiţii paznÎdai "Kl.eii" au veghiat I}i străine. Bădinia SJa'13 şi Q firmă frumoa6ă, repr& 
statuJ a fos' !"o(~ăpat de primejdia v-alahii. După zentân,] un J)o-ro!.Ju:/lţ român. 
trecereI!. ,de 3 ani, congregaţia <,omit. :Murăş-Turdll " puşma~ii noştri" văzân~t ~'.,t'i UOnlâJlii trag la 

- VânUlrea u.nui palat al moşienitorului. 
Zilele troc'ut~ mOl;tenitoru1 Fran~i~ Ferdinand 13. 

rpl(>(',atc la Miin<"l1Cll, fără (~a. cineva.gă fi anat C.("\':l, 
IL"u'pra fIlotivdO'r acestei călătorii. Acum se 8V(J· 

noşt(' dj !Mt;toOni1Dru]ar nc.a .să~i vândă un palat 
ce-) a I'C în Vienu şi în So{'opula~ta a pJe<>.at in 
Ba'"luia u;nde .stă Adelgunda, {!u('('să de Modooa, 
o nKJă a lui c.a1'C avca drept de folosin.ţă a."upr~ 
Q(,'("-'lhlipalat. Ea }oC'ui.iiela Viena pfmă cÎmd moş
tcnit~)nll şi-li îll<"hiriat o CIl,;,lJ: din pl'cajrn.a !palu
tuhlj llnci fabrici de uutomobile, care Il f'ăcut-o ga
raj Ţ)(,Dtru taximet're. J)uccsa era mereu turburată 
<le sgomotul aC{'l<;tora şi :s'a văzut nevoită .'lă~i 
~('himbe l'"(':.ŞO(liuţa. Obaneă s'a ofurit .. lterior mo~
tenitoM.l1ui să-i cumpere casa dar pc.ntru &..'e.'1.<;tlt 

anm lltw'O.Îe de !'{'ll1l11 tarea dU(~{lS(>i la uzufruct. 
Probabil ilnpăcarca S(~ Y~l fHI'C şi palatul v-a tl'el~O 
in 'Propri~tIttea bihwii. 

- Moartea ducelui de Luxembur![. O ştire te
ltlgrafid: anuntă că domnitoJ"lll <i'ucatullli LuxoDl
burg, marele dllce Vilhelm, oupu mtfcrinţ.c grol0 
şi indelungate li incetat din viaţă! Duminocil~Nlra. 
Marele duoe era des·eendent al familiei ('Qntil()] .. 
Walram ,~j .'ltăpîmea ducntul d~la 1905. l,a 18gi) 
/-l'a în.'mrat cu infanta de Portugalia, Maria Ana. 
şi din 'această căsătorie i'<S' au 'ilăi;t'ut· şaso fou,. 
După leg'e3 eonstitutlonalii din 1907 a ducatu1ui 
<le Luxemburg, titlurile marelui du~'{' AJ('xQ'udru 
Vilbelm, vor troei' asupra fiieC'i ~ale mai mari. 
.l!v;it...A.-dela.ida: ':, .. ':' "' .. ;.'c ...... _".,Iioi,,...;· .. ";u 'lIP • 

Dcfun{:'tuJ Imjllillh~(' 60 dtl !lni. 

- Măsuri de pază pentru ţaruJ. In Xan-Pt~WJ'M
burg M' IU('l'euză de nouă a:ni la -o catedrală încbi
mlti! Si. Treimi. c.I\~~m ,~'au Încheia.t to'ate 11l~rij
riIe şi 1:1(~a,~;.ul sfâ'nt aşteaptă num.ai ziua .afinţil'l;'Î 
pentru Il fi pus la dispoziţia crcdineioşilol'. Inau
gumrea îrnprmmată eu ma.ri festivităţi va 'lV'(.~ll. 
loc în Maiu cu allistenţa ~aruluituturor Uuşilol·. 
Pentru a preveni vr'un atentat ,sau 'ori ce pri
mejdi1) autoritiltile fac de pe acum cele mai în
till!'\('pl·egătiri. & fac zilnice eperchiziţji pcnml. 
a d('~ol)('ri -oamenii primej.dio;U, iar cei slli"lpoqi 
rstU1t:l'l'(~stali sau 1:N'{~u1i !X.lste hotare. l::q:rootol"Ji 
fabri('('\)or au fot obligaţi .să inainteze un OOnl'\

I)O(>t al tuturor muneitorilor şi .sii facă raport d&'ă. 
vr'l1nul dintl'C ei piiri\.seşte slujba la illtcrvaJt'. 
Tot a..~ şi 1'odaeţ.iile ziarelor. Consura contm
lcază: toate scrisorile venite din Galiţia. 

. ' 

- Jidanii În de ei. Duminooă în 18 Februar 
profesorul LombHr.t Werne.r, jidan <li1Il Be:rlin ti
HUse o ŢJl'elegcl'e a.:ntisiomililtii. :in Viena, H.ab.inul 
G:riinvald s'a repezit şi el - ca reprezentant at 
jidanil<yr >lionlşti - oş.i ş'aanunţat o conferin ţii 
carăsplIns l.a 00 Spu.o;o.'!e prp,deeesorul SRU, pentm 
ieri, 25 }'obnuu:ie, Abia -'le deschisese adunarea Ai 
gru.]Hu>ca jidani).orll.1ltisionişti s'a ropoz.it oontl:a 
OcIor ~ionişti .şi 's'aÎllci1l.8 o păruială de mai m8J'e 
dragu. (;tinda iţ\te.l'venit pol.iţia l'lăf.i despii.rţ.(}!k~~ă 
duşumoaua el'a ~leagrăde perellll'lj, !!lJ1ulşi. Vr'f) 
trezt~i au fo..'lt Iă.';uţi hngiţi în 'bătaie alţi treizeci 
au f06~ internaţi lapoJiţ,ie, ca să-ţli facăpcnitenta 
şi fut pc atâţ~a ,,,up't~i curei hydroter3!pice a nu 
ştiu cărui spital. 

Şi sii poitea.'>,(>ă ()]neva să mal contestA:l j.idani-
1<>r mnr.ituJ ~Ie a fi U'Il clf>IDt."Dt de ordine şî un fa{~-
tor cultural, ' , 

fABRICA DE SPA.LAT CU ABURI , , J " • t!-: ~ l ,. t d _ ~ F ; ,r }) 'c ~.: t ,t,' 

r , KRISTALY" ~ Văpsire de ~1~~ ~ură,t,3re chemica. 
I J: SDă~t (u aburi.. ' , 1 """, "~ O~_zmos6gyar, KoloZ8var, PâlyandTar. :: La SURII: dl PlSfll~ CIr., ~etul se ratTtmfta fraocat, 

. [ 

Îi"a 
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Sufragetele in .tiune. Din Londra. se a· 
31 un ţă.: Vineri .seara Jll"a ţinut in sala ,,~lbcrthall" 
.m&T'6a Î'lltronire .in favoarea draptuhu de vot al 
:femeilor. Contra', prom~iunei lor din ajun, su
'frl!ige"role au provoeat şi 'de astă dată un mare BC>l.n· 
. d:al, , .,1101 incit minl~ Lloyd. OeQrge n'a putut 
.-;ii l!'orOOa-scă. Când tlllIWJ.tul aju1lW8e la culme o 
.lamă bătru'uă ,~ adtre&ă 8Ufr~etelor cu următoa· 
:rele. cuvinte: 

"P'l1rtati-"ă ~el puţin ooa.tă ca doo.m.ne!" 
; .1'entru un ~ment se fă·eu ainişt.e în sală .. undl:' 

Yo{' ţl.{lau inghesui ţi VI'e-(), HI.OOO băl'baţi .şi fumei. 
B~ii î-ll{~eptrră, apo.i~ii. la:p lau do, iar femoile 
<:I.n·mară 8,(", .. t oxempl u. r .. loyd George a putut să 
,vocr:OOa.'lCii cinci minute, apoi a fust din nou între· 
rupt de sufragcte, cari ,îi aruncau tot felul 1e 
in ju.rii , eu .~tt~ că ministrul vorhise in itltere

!in,] rol'. 
Lloyd 0'OO1-.g(' a decla.:r~t. la intrunirre că prooc

.tu..! d-o ){'.g'o relativ la ·refonna electorală e astfel 
:Întocmit in<'..ât se poat~J adRuga o clauză relativ 
la dZ"O'ptut de vot al fmuoilor, dJacă se va face o 
JrropllillOl"C în aeestscrul. 

- O ameninţare turcească. (;i)mandautul tru· 
pelor turooşti din Tripolls a trimis generaIisiJllll' 
lui italian Caneva o scrisoaT('., pril1 ca.rc cere~ ('a 
'Prizonierii 'tuN'i ,~ăf:ie O'lIHmeşte tl'atnţ.i, iar nu 
'(,,"'l1m s'a Jiieut pÎLnă a.t:um. fntr'adevăr,~ lSvoneşte, 
O(~ă 'P~iron.ierii t.urei "ÎndllI'ă un tratament mize
·:ra-bil din part()!1 ltalien.iio.r. Fată CU aOO!lte 7. ... 0-

.unui oomandlllntui t1H-~'R 6{~ris ge!lCralului ClIne
~l., cii daeă llU 'la da o deda:raţie iscălită de toţi 
tpr.izon,jerii prin cal'(l 3(lOŞtia 8ă lIJTate, '(lă ·sunt tl'U-

1Ja.ţi in mod pinstIit, Tur~ii "'or desfăşura inaintea 
Europei cultetooil1 .prooodUl'a a,..<;1Ja ,bartbară şi 
.afa;ră de aeea..~ta VOT Împllşe!l pe <,.ei 22 d'e afi teri 
'Şi 1109 sold'Rţi itaJie:nifăcuţi prizonieri. 

'- Iarna în Rusia. Pc efi.nd la noi in~O'p sii Sp 

arate ... fioa.'W ('ole dirrtiti flemn() ale .prinulvcl'{li. iTl 

Rusia iarna e in toialci. Prin Petersburg bim· 
'Mlie un ,ger cumplit şi populaţia ~ii.rueă dela mar· 
~ine ,.(\ .amcnintatii ~ă moa.ră de f,·iR. Prin toatc 

-''!1JahnJ:d(']p ('ir"'lllii plnt<,;uw de jallJllrmi eil.J:iri 
o(~ari adună ·zilni~ oameni degeraţi,sau în.ghcţaţi 
~'1l totul. In g'ubermia Omsc din cauza fri~'lllui au 
inghetat iarna aceasta 220 de ·oameni. Pe toate 
"!\tră.zile din O'r~~ledf) miază.noapte au fost apriIlS{> 
'fţ)('Uri ('.uri ard ziua întreagă pent.ru S<lutirea celor 
'«'ari sunt siliţi "ăpt~treacă ziua !pC uliti, în [{(>oI' .şi 
",,·îmt. 

~ O univeTSitate rusească. V'n caz tipi(' şi nu 
fiirii chiţ.ibuşerii int-t.l/'(',~ntt; gă.sim în divergentde 
"'~ se tin lanţ De (Ioi ani in.coace, întJ-e mini."terul 
«itI instrucţ.ie aJ Husiei.şi (~OrpllJ profesoral al uni
'vcr~ităţii din Ca2'..an. Univ-ersitatea, în cursul ee
lor doi ani din urmă tot 1-a două luni a ales câte 
'Un. rl'-<.'tor, fl1ră ea .aoesta să fie întăr.it. de gUVf'.rn. 
A('lUn s'a flkut o .nouă alcg-ere, dar de data &sta 

"2;1 de proft\'iori ali fU8t prezent'aţi guve11lu.lui pen
tru a le da s.ancţiU11ea demnităţii de reewr - în 
mădejde că din aeeşt.ia va !putea :să-~i aleagă unu] 
pe plli.(! . .Alegcl'O~ a fost cu M!8.te .aceste-a şi acum 
~:x~(."Pţi{mtăpE'>ntnl motive de fonnă. Vor fi rea
le.şi dc{·j, ia I'u.ş t>{)ţi~6.i 25 de profe..'>ori. 

- Mişcarea naţionalistă.evreiască. Studentii 
jido,·j d('la univNsit.atea din Cernăuţi, cari apur· 
tin ~iaţîik·r ('nou·naţionuliste "Zephira:" şi 
"Emunah" ,;;'au adresat rectomhli lIniversită.1.ii, 
iJ,rofesonuu.i Pet.'lChek cu 1'"ugal'ca sii .li-...<re rO<'U
moa.s-că naţ,jonalitau,alol' encias·că şi Ji·se î~ă
,.dllie pu rt!LTf'a euloril<>r naţionale jidoveşti. Hccw
ruJ Q refU7Alt a<"elklta pe motivul, că legile aus· 
1.1'iace nu reeullVS() () naţÎonalitate jidovea.scă. De 

cl8.SCmOllt>8 le-a interzis 'pw-tal'oa -cot~)l·jlornaţi-cmale 
. .i.idovCţl1i 

Din c.aU.7.a 8CO!l.ota studenţii evrei au făcut o 
,-demonstraţie ootilă la l~'1.Li:nţa rec toTU lui pÎLnă 
<dn.d intervenind .poliţia ei au fost impră.ştiaţi. 

- Cununie. Doamna vădu,-a tuercţia P.eia n. 
}i'o()Jtuţiu ~i -do fHtw-rghe Hârsat1, comerciant in 
Făgă:raş, îşi anunţă {~llllnia ce ca avut loc la 5 (18) 
}<'ebl'tla1"ie. 

Feli{'itările n()!lst!·o! 

,.TRIBUN A" 
< .,.-

, . -
şi (,'opiii lor Virgil şi Foli·eia 1 <::01". Ge,,:n-g1:l Trifan 
tigr:a.f 50 ham, 10!W. Marinescu invăţător{Pol'1lID' 
haeul inferior) 40 r~!Uli, Emilian Da.ucăş, pal'Oh 
(Ră.şina.ri) 20 bani şi Nicolae Stoica, în calitate de 
ruăiestru de dan.s ,o cor. 

~. Promoţie .. fluntem informaţi că· domnul 
Ion Boier1.u,tm timih de valoare al lloittru, a fO!\t 
protnOV1at <le doctor în ~ii!lltel{' juri'd'i{'-O la uni
vern.itJaOOa. din Chlj, Si'lmbătă în 24 .Fohrnărie. . 

rSi.m-..erele noaBtre felicitări. 

- Atentat contra unui apărător. Intr'un p-ro·, 
{~ -,cine ştie pentru ce -ad"'ocatuJ Dr. Poscici, 
aepo1lJtlat de Ist.ria a fost luat <'.a 'apără1JoIr d-e un 
ţil:ran de pc {~a~tla. Adri'ati~i. La desbatere Însă 
au pt'.rdut procosul .şi omul oore at.ri-buea advoea
tului t.oată vina, ..şÎ·apu.s gând de. ră6bunare. Sur· 
prinzându'l odată că merge singur la tri,lmn3..1uJ· 
din Volos{'u, i-a aţinut. calea ţ;i1U tra.:; două focu.ri 
<.le I'(lvolver asu.pra lui. Un glonte .g'~ ,t.urtit de' 
ce.u..';(}TT1i(~ul adyocatului, al doilea i-a trecut .pe dj·1 

naintoa nasulu i, făriÎ să'} atin,g-ă. Atentatorul 8'11 

.repezit apoi a.sup.na advooatului. doar aOO'lta iii scă· 
pat şi do data asta în curtea din apropiOl'lc. Pu· 
blieul adunat a incereat su'l prindă, 001' ţăranul a 
fugit in 5atul {)a-stua şi a.scunzand revolverul s'a 
intors. Ia Volosca., ca .~i când nu s'ar fi înt.âmplat 
nimi('. 'L'au reeUll<>scut î.ll..să şi l'au are,stat. 

- La fondul Dr. P. Şpan pentru ajlltorarea. 
copiilo!' de Moti. aplieaţi ]a meserii rau mai dă·' 
rl.1Ît: Eftimiu ;\.J.aniu, par. (.Fântâna) 20 bani, 
Goorge LUJ)ll, paroh (Bcdcau 1 oot., NieoLlO 
('lollţa, paroh (lk>.cloon) 50 bani, Ioan 10600, pa
roh (TiJ~ea) 1 cor., Ioan Hii.dllleţ ,paroh (.s~!i
şt.ar) 50 bani. N icnlae Cărpeni~an, paroh (Ri· 
hău), ooţia :'la Ro7JaJ.ia 11. Cătană şi copii lor Ni· 
~olav, sturi. jllris. «('luj), H.omul, stud. gimn. ~i 
Eug{mia 1 OO'l'. 50 fiI, Ioan PredO"i·j('.i, parl)!J, 
(Amna...->.), roţ.i'll sa ~l1lria şi ropiii lor Ionel, st'l· 
d:ent in dropt (Bu{~ur('Şti). Alexandru, stud. R 
gimll. (Bra~"w), EleJla ş-i I,u(·reţ.ia l·{·.or., Ioan 
.M ()rariu, paroh (Bogatu), 20 bal1i, Dr. Au!'(~l· 
Buoiu, {'alldidat de dd\', 1 {'or., VaHile Popianoş 40 
bani, ~tdml F"Î1H'l1 ;-\0 halli . .ambii Înviiţiit('l'j 
(J>or.umhaeul-sllp.) şi I<OIlnuJ Pop, par6Ir (Gâr
bQva), soţia Sta Ana năs<'. Opri~ şi copiii }or V ()tu· 
rrÎ-a m. Hhi~, preot('-Hsă (Horl-u) , Otilia. Horia. 
RpmlLS şi Hort.ensia 5 001'. Starea fondului 001'. 

1.27:1.12. Ptmtru 'prinos aduce oold~ mu-lţămite. 
pentru {xYmitct.1l1 .,R<">"lHli'unii 8Odalilo/' rO!lHlui din 
Sibii u": Vi('. TordiişiaJ1u, prezid. 

- Ziarul "Tribuna" se află de vân
zare în Bucureşti la librăria .. Neamul 
Românesc" Calea Victoriei No lOr. 

x SemillaruJ juridic Or. Gereb. Cluj, Str. Farkas 
(lângă edificiul ccl vechiu al teatrului). Pregăteşte pe 
lângi onorar mic, pentru examenele de drel)t. de stat, 
riguroa~e, de drept de stat, examene de advocat şi .1e 
mltgÎBtrlllt. In 3 luni Be c4.ştigii licenta. de doctorat. Fiind 
in pragul proiectelor de refor:mă a invătă.mâ.ntul1li ju
ridic, e dorit ca toţi cei interesati să se adreseze spre 
binele lor la a.cest seminar, care'tnlesneşte mult cariera 
&(hocatia1ă. 

x Daci voieşti d. bel ceai Jeftln. poti aă tneerci, clei 
litru de rum englezesc ei o cutie de ceai e.8tă llum .. i 2 
cor. Un litru de esenţă pentru diferite licheuru.ri 50 fii .. 
au litru esentA de ra.chin 20 fîl. ,i un litru esentă pentru 
rum 40 fi], 

PrclIer'l'ative pentru birbati si dame bucata .40 ·fil. 
Legături pentruvltă.mătură, ,eDtru burtă precum fi 
alte articole ce se tin de branşe se află t .. drog-neri. 
,,Jugern dui Fekete J(ihAly, llar<HIvâsă.rheIT. Pista 
Sz~chenyi. Coma.ndele peste li cor a~ trimit rra.nc~. 

, x Numai sământe de al lut Mauthne,. târ&,wese ewnu
mii şi trrădinarii, eari să ştiu oogt>ta bine asupra lucru-

. I .. i; şi atunci da.cii aJtfel de sământe ar fi mai ieftine, 
peont"ru că ştim din experientă, că a.ee1e nu core..~punJ ii 
ltumaÎ pagnba lor o să fie la urm~ 

Dr. ROTH KĂlMAN, 
MEDIC. 

TEM E SV AR· ERZSEBETVAROS. 
Strada Ba.tthyăny 2. (Coltul str. Hunyady) 

J Co8alfatfunl:· .. m. tf-1(r, ci: L 2-4' ori 
. \ 

Consultatiuni &ep.rat pentru. tubercul~. 

, ...,. . .A:.J ... ol ..... cuTV.bereuJtn.:·-.""" 

- La fondul Victotşj Bllgenia Tordăşjanu 
:pentru în~tNl:r,ea fetolor' sii:ra.ee al Reuniunci 
mesel'ia.~ilol" ·români 8ib.i:ieni; au mKi dăruit: To· 
ma O. Pot"llmbu .preot (Uova) şi ~ţ.i..a sa OfeIiil 
lll. ~,'iei 1 cor.,stefan Duea, -cW. tip. 50 bani, 
~'t('flMl Moz'arin paroh {.cu.:nţ.a}. soţia ea Virginia I - ___________________ Ii 

"ECOROMIE. 

Bilanţul "Victoriei". 
Arad, 26 Febr . .1912 . 

Ll numărul de Sâmbătă şi cel de Du
mînecă ftl .ziarului nostru a fost publicat 
bilanţul băncii" Victuri<1" din Arad! inche
iat la 31 Decemvrie HIIL 

Ce (l drept mai putin variat,. în raporl 
cu (.;.a.pitalele de aproape 25 ,nilioane cor., 
gât fac ad.ivele sale,. -. bilanţul "Victo· 
~iQi" tocmaj. prin faptul dî.· conţine PUţÎIlI~ 
ramuri de operaţiuni, - la.să uşor să vadrl 
dliar şi ne.speciaJistul, că are de a face ClI 
un Bilanţ cât se poate ci", real şi de-o re
zIstenţă deosebiUl. Comparînd cifrele dupii 
mrlrimea Jor~ îndată aflăm că "Victoria" 
esle o bancă eminamente de 8 c.o nt , de~l' 
rece din tabloul activelor de aproape 2'-) 
milioane cor. 18 jum. milioane (circa 7') 
procente) face numai soontul. In împruIDll
turi ipotecare are eloGate> pe,gto 3 milioan:· 
cor. şi vedem croocând într'un mod foartn 
îll~.;;unUlat un nou ram d{~ operaţiuni, anu· 
me imprumuturile de Cottfe-urellt (eu aco· 
perire ipotf'cară şi de ('[('de), cari s'au ridj
cat. la suma d(~ cor. 1,2132.293.:)6. O Iru· 
moa.'lă. (·ifra. reprezintă Efectele publiCt~ 
ale institutului, ~ari ating cifra de coroane 
866.240.-

Tn ro\' priveşte interesele restante" Vi(,
toria" t{)tdeauna a atins recorduri, astfel 
şi anul acosta, la. adjye do 2i) milioano 00l". 
şi faţă. de cor. 2(}l.3~a.17 interese ÎIH.:a.satn 
~nh("ipatjv. aflăm într'adevăr neÎnsp-mn[lh, 
sumă, de cor. 7840.9iJ_ 

Jmpozant.e sunt. fun.durile dcrezorvrl 
alc hăncii, cari faţă de un capital de acţii 
de :2 jum. mÎlioa.ne cor. după o existentj 
-de 24 ani, ating aproapo (dimpreună cu 
f.ondul de ponsiune) rC'spectabila sumă dn 
1! milioane cor. Au crescut faţ.ă de anul m'
cut Depunerile spre fruetificare cu pestA~ 
2 milioane cor. la suma. de cor. 13 nâlioan!' 
Î02.9;J2.22. ·1 

Venitul brut al amtlui j 911, f<LCO cor. 
1.426.7H2.43 din care profitul net. este COl'. 

282.079.14. 
CânUtriud cifrele l'(llevatJ~ în schiţarea 

de până. aci, cari reprezintă principaleh' 
ramuri de operaţiuni ale băncii ,.Victoria" 
şi c-omparilHiu-Je cu cele din bilanţul pl'(>
eod('nt, uşor putem constata. uriaşii paşi 
dt' prooTes, pe cari îi face acest institut ,1=> , 

financiur romfmesc. Inflorirea atât de re-
pedC' a ., VictDriei" şi sunce.'1ele ·progresivf\ 
.realizate de l'a pe tf'l'cllul economic îri ~. 
})f'ra.l, adună t{)t mai mult public în jurul 
(\i,c('t~a c{] de altfel s'a putut consta.ta cu 
ocaziunea emisiunei făcute. anul trecut. 
care li 8UCCOO peste aşteptările cele roa i 
optimistf\. Hoadele acpstei emisiuni înCrl 

· nU s'au arătat pe deplin allul acesta, şi 
· aşa pent.ru aruil viitor ne sunt rezervatt~ 
, noui surprize, la. ceea 00 lle îndteptăţe.ştJ~ 
· de altfel şi decentra.lizarea {'ontinuă a ins
titutului, aglomeraţia mare de mun"că, cau· 

I zaJă de circula.ţiul1ca. uriaşă ee-D face an 
· de an prin ()peraţiunile sale, - silind Di
l~ecţiuil~'a. fa creianm de sueursnle la o dis
ulllţă foarin mi~ă. d~hj, centraJă.· 

l)eşi are un teren dp acti\~itate bun~ at
mosfera, în diferite epo{'i în t.recut., i·a fost 

I neprieln Îcă, tot.uşi. in urma perspicacităţl i 
şi il inţelcpeiullf'Î conducătoriuH' banccl. 
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"Victoria" ~ JJrogresi.lt c.oniinuu, Şi poate 
chiar şi vitrcgja Yff>Inuriloc trecutR a con
tribuit ca, ~;ondnGătorji ,.Victoriei" să-şi 
;ULm-ce priviroa cftt mai depaIte în ... ·iitor 
~i s'o inzl'streze ('·ll una dintre eele mai 
t'rainicc, da.cii nu cea mai &olidă. organiza
ţie internă. 

Prin natura lor ramurile de operaţilmi, 
eu cari se ocupă. ~ Vidoria<" I fac ca circula
laţiunea. anuală s5 ajtmgâ. cifre nria....~e: dăn
du-ne prilejul. să< c.onstatăm mobIhtatea 
eapitaJurilor sale. care o face mai rezisti
bilă faţ.ă de crizele dB PE\ piaţ.a gpnerală de 
bani. AStffd ., Victoria" va. intimpina cu u
:$urinţ<ă orice -eventualitAţi, ce s'a.r putea 
ÎS<::a in yn~muri critice, şi într'adevăr tre
t>uit> .<5ă-i admiriim {)rg,mizaţia modernă pe 
care o are. 

In 3 .Martie n. se va ţinea adunarea ge
nerală a " Victoriei" când vom mai ayea 
oeaziunca a ne dcupă cu părt;ile ne.sulevate 
aci, pentru însemnătatea deosebită ce o 
are banca ;.Victoria·' in viaţa noastră ua
ţi{lna l-PG0110mică. 

• 
Nouă însoţire de credit Raiffeisen in comita

fuI Sibiiu. Tribu11alul reg. din Sibiiua înregis
t rat. firma lnsoţirei de {'rf'dit sistem Raiffc.isc.n 
din <.~omuna Ciilnic. l'1lSQtir('~ al<'ii'tl.l.itii la stăruinţa 
harn1euJui preot Ioan Du~e. şi .a. învăţătorului G. 
{th.işolu şi {'U coneuT8ul secretarului Re1111iunei 
!tomîme agricole sibiiene, a dlu.i V. Torclăşianu, 
i;şi va inc.cpc în scrtă ''Teme 8<,tivitatea. Ea este. a 
~ 1.n&oţire Raiffe~n cu firma înregistrată în 
(lOmitat.u:l Sibiiu. 

27 Februarie 19t~ 

Dări de seamă: D. Tomo..'lCu: Emile Fagnet: 1. L. Caragiale. 'Mom .. nte~ sebjţ(', amintiri .~ 
L'art de lire. Nachete et C'mnp. Paris. 2 {'o)' + 2D fiI. p.orf.o. 1 

{.'roniei: -1': I<}pi9COpra gv-cat. maghia.ră. S{)\'f'~, lxn'('.~tiri Il (".oI'. 1.;,0 + 20 fiI. porto. 
M. Rtr.a.ja.'n: Vi.itorul vers-ului. Tit. I,rviu Blaga: Teatl'u. ~JPl\n.' r-omplpte a cor. 2 + :60 fiI porto. 
Şlll"Uburi in apă şi în aer, l:nwmnă'ri: ('um se * 
f.aoo educaţia ttnerimii '11la,ghi~re, Sărbătorirea 
d.lui C. ~h(':re. l1-oga în ternniţă. Perle de gâ.ndi:-e NoaÎ piese muzicale de Tiberiu 8Tedi«anu 
şi de stil. Biobli()teoo. -popor-ală a "A80:lCiatiunii". "La şezătoare" ~oM1ă din popr (UIIl;!i.Cf. cu un. pre
Toologii din Oradea-mare. Petreceri. Biblio- Iud.iu) 'text dt~ C. Rmndu-Aldea şi r. BOT('..ea. On-

prim'Ul: Pr(>Judiu şi oor. N'I". 1. Doina lui Sorin~ 
gra..i~~tl,!,tillll'i: 1. L Caragiale. . ,; N r. 2. Mimdruţă cu O<':hii "'·erzl. N r. 3. Cântec din 

bătrâni. Nr.4. A lui Moş.Marin Nr. 5. Melodro-
• ma, ~r. 6 Ciînt.em.t1 Il(mei NI", 7 ~ ma.să, Nr. S 

Noua revistă română" de Bub direeţiunea dlui Sooni Nr, 9 Cântec haldll.oose. Nr 9 a) Solo de. ,., ~ 1 
C. Ră;dul(~scu-.Motru, a apă:rut cu urmatoru su· fluier. ~T. 10 Brâu:. Nr. 11 lhwt, Nr 12 I'1lviirtitll. 
mar: ,i {Xll'_ Partitura pentru eanto şi piano COl'. 8 h. 

Noută;ţ.i: Tl'ansformarea Univereitătilor în 10.-
şcoli p.olitC{'hni{·c. - O broşmă somnific.a:tivă. . Doine şi (~iînte<;e româneşti, (CUD'to şi pianoL 

Chestilmi adururo: D. Ri'idnlcseu- Motnl: Poh- Cai-etul II 1. păsărică mutil ti cuibul. lRagl'i.nli-t(, 
tiea de ~entiment, frunzuJitii. Turturea din vaJ(~a saei\:. Ardemite-'ai 

Emil lsae: bli 1. L. Caraghiale (&ri80a1'e) {'oOru des. ·Ce 'vii, ha.de târzi·(}T. Tu t.e dud, bad(» 
Chestiuni fj{)('iale: Ion D. Arginteamu: Mişell- sărace. Foaie ,'('rele. foaie Iată. Pc unde umbli! 

1'(>a ('o(}pecTativă din Gorj. dom!. 
Critiră: N. Em. Teohari: }ondul şi fOl'ma in Oaictnl IV .. Pe ,sub flori mă l~găIlă. Foaje-

litel'uhnă (d. Pompiliu Eliad). w~rde pup de crin. Hus în vâ.rful dealului. Mânn.I'Llo 
FoJklor: Th. D. Spcranţi'i: Elemntdc egip- de dragostea D(Jastră. Când treci, bade,pe ,Ia noi_ 

te ne Îll bll. .. 'llU('lp l"{)mÎmcşti. • Fnmză verde, frunzuliţă. Auzi,mâ,nd)"ţ), eU(."'\l-ţi. 
Croni(·fi ştiinţifirii: Dr. Bit'llHHl,Bcl'U: 1'rc- <'Îllltă. S'a dus -cucul de p'aici. 

ehea la geniile muzicale. Jocuri romîmeşti (piano solo). Caietul IV ... 
lu:wm11ăl'i: H. H. '\'eI\8. - Pi('rrc Qu ill ard. Hora. Imâ,1"tita 111. Brâu V. Pe picior IV. Din. 

- Comuni('ure.a dlni A. D. Xenopol1a institutul ~1aramuTăş Ard(di:'una V. Dallţu. Arddeana (oa 
Franţe.! - Fn regulament la min.igtcl'1l1 de fi-Îll B:iJnat.) VI. I'}-eţ:u.l unui caiet ~or .41'1'. 5. Qua-. 
nanţe. --:- lmnu~ naţional c~inozosc.. .' ~ . drille:PC motiw romfmeşti (':01', 2 Hora ki~ moln 

RevlI;ta reYl-'lw]or: Hevlsta pemtenclanara ŞI {~or 1.50. 
de drept JX'nal. - Lu<,cafi'iruL -- Homiinia Vii
toare. - Aviaitunea. - La vo('('. 

~rcmellt(). 

* 
Dr. lustin CI. luga. Doine ~i eânteee poporaJe 

l'Omim("Şti. V (we şi 'Jl.ian partea Il a 2.50 10 fil. 
por1.o.. . . .. , . 

Cânte<.-e şi plitn/l:erl, 6 compozlţll l'oman~.tl 
pentru vooe şi .pian a (preţ redus) 2 (~JI". 10 ill. 

• 
1. Fidu.Moţ1l1 la d1"lHn, pE'.nt.r \'f)('(' '1 piUlll. 

li 1 (XlI .. + ă fiI. 1){)J't~). 

• 
Cărti .ai dOuă apărute: 

G. Coşbuc Balade I'}i Idile (1883-1800) 
lia V (J912). Preţ-ul 3 (',oi'. + 20 fjJ. porto. 

. AJfredo Bacoeli. S-Pl'C ţintă. (l,a Meta.) 
ruanţ tradu.s din itaJieueşte Jlreţul 2 Cor. ilO 

.. , 
I 

.~ 

Edi-

l'Q. 

fit. 
porto. .. . -"'- '. 1 lt......-----............. -"'----I~~U~~).4~~~~~I_I •• ----lr--ViOTl~~·i:T(>-rfi1'ihll'. l'olka maZl1l' pentru plB110 ~ . 

+ 20 fi!. -porto. .,.". .'. "r. ........ -.. __ --oj 

A apillrut l"evista liwl'ară. ~l'tistieă. t;-i politi;~ă 
"lAJCPflfă:ruZ' , N r. 7, 1912 cu uJ'l'lnătorul cuprills 
bogat ~i variwt: (*): Caragiale. C. Moldovn.n: 
Unei călătoare., La Cl'uce de .drum, O seară trri~tă 
.(Ţ)OO2Jii). Va\!lile Bavel: Gla.'lU:l. sângelui. Dr. Oni
~ifor Gbihu: Şcoala N1l1ÎLnea..qcă din U ngari..a in 
.mul 1911. (*): POO7.ie poporală. Victor Eftimiu: 
FrB@IDCTlt din "C'OI.'-Oşul negru". Mllirăşan: NO.1P
t.oe ('ţI(l€-zie). L A.gâ r·bioo.'illu: Povest·ea unei vieţi 
(]'(ooan) .. 

'ea Tol.toL 
., 

RASBOIU ŞI r ACE. 
aOMAN. 

Trad. de A. C. Corbul. 

(Urmare). 

Dela 28 Plină la 31 August. toată }foseO\'a fu in 
wli:şe.lI!l'e: in fiecare zi ~ adneeau mii de ră.niti dela. 
Borodino şi în fiec.a.re zi. mii de «'are transportau alard. 
din oraş pe Io.cuitori împreună. eu a.vutul lo.r. Cu toate 
;,t;{i$ele Jui ROl'.topsin. veijltileceie mai contradj,ctorii cÎr
.~cJ.au prin oraş. Dnii declarau cii era. oprit 1locuitorilof 
,le a eşi, aătii sfJ~neau .('1\ Si' ~I'otf'au icoaJlE'lr dl' prin 
biserici, iar popu1atia era gonită afa.ră din Mosco.va. 

Unii aJirma.u că după Borodino mai avusese lOt' şi 

II a.kă bă.tăIăie in care {ra.ncezii fuseseră bătuti, iar altii 
.uirmau, dimpotrivă, că toată armata rusească era. ni
micită. Se ma.i vorbeau de arestarea uno.r spio.ni, de 
fm>ol.ta. mojicilo.r,. cari jefuiau 'Pe toti aeei clhl'l părâ
seau Moseova. ... In J"e.rulirtate, lumea simţea. că oraşul l'a 
fi a.ha.n.donat şi că m'a. necesar ea locuito.rii si plece cu 
to.tii şi ~ii.-şj sa.lvez-e avutul. 

Timp de trei z;ile Înainte de intrarea, fr:lmez;i:lor la 
.u.05e<OVa.: diferiţii membrii ai familiei Ro.stow erau ocu
pati t'1l împa.chetarea luc,rurilor. Courele llia e,'joo prin 
eJ\a.Ş, cudege.a, stirile ce lliJIlblau, şi intors acasă lua mii
·suri grllJbnice si superlida.le de plecare. Co.Mesa ~u

praveghia la. eiira.tui mobil€>lor, era .nemultumită de ori
(:e şi..} urmărea mer.&1 pe Petra CILT.e nu se mai deslipia. 
de N.ata.şa. pe care eontesa. era ~elolLSă. 

Numai Ronia ~e 'preocupa serios de partea. IIractkă 
.a. pl!>1)iif{~j. a-/1(>('ă de hnpa.cbeta.rea lucrurilor. 

11. fi 40 fiI. + 5 fi.1. porw. 
M:ll'şul ,,>tndC'Tlţilor <li11 Bra!;'O\' J'(~ntl'u lliano 

00. II-a a 40 -fil. + 5 fiI. porto. 
Thalia Homâni'i, marş rOmâneA'l(, pentru piano 

00. 11-a a 40 fil. -+- 5 fiI. porto. 

Teodor Romul. Pl:in Tlll'll1L-Roo!;lu Rprc Romii.
uia a 1.20 + ;1 fil_ porto. 
. Teodor Romul Popescu. Din ('arpaţi a 1.;:'0 
+ 10 fi1. Gl-orto, 

De un cârd de vreme era u'istă şi tăA·ută. $erisoa.rea 
în earo l\icolae yorbise de întÎtlnirt>& lui ('.u printesa. 
Man-iao imbueura.s-e mult 1>e dna Ro.stow c.are-i decla.
ra.se ei că în lI.eea-s-tă Întâlnire ea ",edea degmui Pl"O

\ idmlteL 
~ Cât a. fo.st Pl'inţutl Andrei logodit. cu ~ata.şa, lI'am 

simt.t nici o. pUi.cere, spunea eoUJtesa; dar în totdea.una. 
anI dorit ca Ni-c.olea. să se căsătorea.sdi cu priutesa Ma
ria: am D'l'esimtirea cA ace.as-ta. se va. Întâm]>la. O! c.lt 
de ferÎeită aş fi! 

Si So.nia simtea ca areas-t.a era a.d('văl'at, că singurul 
chip de a imbuniHăţi sit.uaţia financiară a Rostowil(ll' 
ar fi căsă.toria. lui Ni.co.la,e cu vre-o moştenito.are bogată; 
şi Sonia .suferea mult. Cu tot neca.zul ei, sa,u poate toC

mai din raliU 'IIlâbnirei~ei, ea se ocupă· de t1'aJ1~j)ort $; 
mun.cea de dimineaţa până searra. Numa.i ei se a.dre~au 
contele şi co.ntc~a eând aveau de dat vre-o. .poruncă. Pe-, 
tril. si Nataşa nu f1ieeau nimic. ba. ('hiar îi împiedef:au 
pe ceila'lti deia Ilucro. 

La 31 August, c.asa Ro.sto.wilol" era într'tm hal răl"ă 

de hal. Toa.te uşile erau dcs.cbise, mobill'h' mutate dela 
10.C11 i-or ori îngr1imădîte în 'CUll'te, oglinzile şi tahlourile 
luate ,de ,pepăr€>ti: podNLla. era plin~. de pac, de M.rtii! 
şi de s·fori: m(ljicii e~ri ~ot{>au mobllele î.~i înfrtng".n~l 

a.d:Î.nc ioeuril!' in pa.rchet. GU1"tea N3 plină {!u ran'e, unele 
înd\ra.cte şi gata. de pleea.J"oe, ilie-le incă. go.a.le. 

Nata.şei ii fu ruşine de inactivitatea. ei 'PC câ.nd toa
ti lumea muncea. si d(' mai multe o.ri se incertă si 
ajtLte şi oa.. Dar mun.cll. aceasta. o gă,si nepregătită, dci 
tinara fatii. era. inca'P a.bilA. Să .se ocupe de un luC'tU ca.re 
n'<I a.bsorbea. (~u d~sii\'l1rşire, Ea. ră.mase -câteva mo
mente lâ.ngă Sonia., ·care Împa.ch(}t.!1. va"ele ~e bucu
tărie, dar se plictisi cu'rind şi intră în odaia. ei pent.ru 
a-şi a,s.eza. ro{"hiile in .oufă'l'o Ea împărti mai lut./ii câten 
vestminte ;a.Dl('.ri..stelo.r ei, dar câ.nd fu si se a.puce d.' 
lucru, :-;a,ta~a se ;plictis..i rlill IlUU • 

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

POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 

N. C. (S.) Până azi n'am primit desminţil'ea 
de HIU'{' -pomeneşti. Vă mulţumim ]Jf\l1tru lămuJ'Î-· 
riIe <'R ni-le conmnic.aţi. 

Redactor l'esJ>Oll1'abil: lalia Giarlia, 
.. Tribuna" institut tipografic, Nichia ti CObI., 

- Plllle ti roc'hiih'lasteu în cufil.l" nu e~te aşa,Huni-· 
a,,,;ar 

Si <lupii. ce servitoarea. ei îi promise că va impacheta.. 
rochiile. Nata.şa. se asezi tie jos şi cu o l'ochie vet'he
de baii în mână, ea. se l1<Iânei in cugetări ca.ri D'a-vea\} 
nici o rela.tiurHl cu {.e<\e ce s,e pl"treceau in acel moment .. 

E.a. fu treziti da un sgomot de paei şi de cuvinte pre
{".jpetatt.e. Nata.ş.a. se rididşi se uită pl'in gea.m. Un eon
vo.ide răniti se olHise in faţa cal/ci. Ca.rneristele. va.!et.ii •. 
dowa., bucătarii, vizitii şi argaţii stăteau in laţa portii 
şi li priveau pe răniţi. 

Narl:.a.şa îşi ~ ... jrli o batistă Deste pilcf sÎ tinându-o '-'11 
mânîJe, se repezi in stra.dă. Ea, se alpropie de bMrân:. 
servitoal'e a ('o.ntesei, care ·llta. de vo.rbă {'U un rănit. 

- Si aşa. n'ai niei o. rudă la Mo.srova? spunea. e.1 ..• _ 
Ai fi mai bine înttr'o oo.să pa..rticuJail.'ă ... Vrei dta să "ii 
la noi, {'jiei stăpânii nostri pl~a.('ă. 

- Nu ştiu daeA mi-s'Q.r da voe, fMU ofiterul rina 
eu voce.a. slabă ... Dară aţi cere permisiunea sarului meu. 

El arită pe un· Jocoten~nt grascar~ v{'ne.a ~in l:eIă
lalt ral>ăt al (·.aDvoiuiui. 

Nata.şa arnneii o privire speri.atăasupra. răniblllt 
şj dete fug.a întru întâmpina.r~ll ·]ocotellentului. 

- Yo.eş.tj dta să <dai \101' rănitilor să rimână ill ea ,,;4 

no.astră? Întrclli ea. 
Loco.tenent.ul o saluti!. mili.tăreşte ('U UD zâmbet· pe 

buze. 
- Ce doreşti. rlomnişoo.ră:- fă-cu el Înrhizind , ... :di 

pe jumătrute .,i surâ.zâ.nrl. 
Nata.şa. îşi r~petă C11vin.tcle în linişte. Cu 10:1".' "it 

urma. să-şi tie ba.tista. 'Pe <ca.p, chipul lJi înt:rea,gH ~i :Hi

tudine erau ~ de seri0Q8e, încât loeotenl"n'u,l În'<l'iil.. 

de Q. zâmbi si răsPUll_'H>~ dUPă câk>va nlomelltl' de :tl~ 
eere: 

- O! da, de ce DU? 
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R[ISI MIKSA 
FABRICA DE 

MOBILE 
In 

8EKESCSABA--NAGYVÂRAD 
lndrâssy-ut 41-43. Răkoczi-ut 14. 

(LIngi ,Apolloc). 

1'11111111111111111111119 

.ŢIMBALE; 
. cu organism pa-

tentat de otel, dând -
sunete resonante şi 
foarte plăcute, -

--~~ai!ijf;ii" se pot căpăta şi pe 
rate. - Oramo
foane cu plăci ar -
tistice, - vloare, 
"aute, ha rmo· -

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

Mogy6rossy Gyula, 
kir. 8zab. hangszergyar. 

It Budapest., VIII., Rak6czÎ-ut 71. 
111111111111111111111111111 

Agenţi 
cari posed limba română, maghiară şi ger· 
mini, cu platâ fixă şi provizie mare - se 
cauti. Oferte sub »Câştig mare« sunt a se 
trimite la administraţia ziarului noastru. 

Post siaur şi stabil 
poate afla un tânăr eomercian t, care po
sede Jimba română, maghiară şi germână 

. Oferte sub »Viitor sigur« sunt a se trimite 
la administraţia ziarului nostru. 

BICICLETE. 
de renume mondial: 

THE CHAMPION 
şi PREMIER 

cu osie campanilar§, 
roată autom~tă (cu ,frrnă liberă) se vând pe lângă ga
~n.tă de. ~ ŞI 5 anI cu pretul original a fabricei, fără 
nIcIo ridicare de pret, în rate lunare de 12 şi 15 cor 
precult! şi pitrtJ ~Icitu.ftoare pentru biciclete, ca 
gumă interIOară ŞI exterioară prima calitate sonerie 
lampe, pedale, lanturi, roată automatil, co~us. - [~ 
~m~ circ~latiei '!Iar~ unde in toată Autro·Ungaria 
hilJute ,1 In prOVincii cu pret foarte redus. - La 

cumpArări mari se dă rabat mare. 

Lang ]akab es fia 
mare comerCÎant de biciclete şi pArti a1cătuitoare 

Budapest, VIII., J6zsef.korut 41. 
filiaJe: Boroa.·ter 4 " in Buda. II., MargU.korut 6-
Catalogul de lux cu 1000 de chipuri se trimite .ifatuit. 

~ .-~ 

ar uni 
COtnbust:ibll 

"EFeo" 
pentru mori, fabrici de zăhar, s.uirt 

şi ţfgle (ţigle prusiene de 
cărbuni de piatră) 

pentru maşini de treerat şi pentru domenii 
expediţie la ori-ce vapor şi linie ferată 

se pot cumpăra cu pret original de baie dela 

, Vilmos, 

U a r ~~~~E!a~!~t~ Reprezentantul 
firmei 

Friedlaender Em. & Co. 
propr. minelor de cărbuni Berlin - Glelwitz. 

Numai pentru acei fum ători 
cari având ill vedere sănătatea lor 
jertfesc cu 1-2 fileri mai mllit pe zi 

Specialitate "Club" 
120 foiţe 20 fileri 

70 foiţe 12 iileri 
O cutie tuburi (100) 70 filepi 

La sfatul medicilor sunt atât foile cât şi 
tuburile libere de Brolln' şi materit 
de tipar, precum şi 1;răsime (aşanumita 

"An bl~e") dar totuşi ori-ce tub fi ori-ce 
foiţă are marca şi iscă/itura fabricantului 
"Modia,nou impreunate cu presiune de apă. 

Se poate cumpdra in or-ice trafică. - De· 
pOjit la Huszer] M. Trafică de spe-

cialităţi, Arad. 

I'IJ 1111'11111 , I , l' I11III il 

: Horvath Reni - u'1eh.auic la .. 
: Naoyvarad, Kos~uth Lajos .. u. 18. 
11;1 

.. Recomandă fn atentia pu
- blicu!ui din loc şi pro

vincie, a. tel j c r u 1 
său tt"lehanic a
ranjat din nou, unde pri
meşte comande şi re" 
pa rări de lucruri ce 
aparţin in branşt", precum 

Maşini de cusut 
Maşini de scris 
Biciclete şi 

Oramajoane etc. 
Utensiliile acestor 

rna~jni le are in de-

c In atenţia pomicultorilor! 

ft
ff . 

-.~ f.. . . ... "'"<.; Ofer altoi de prunl b05nied ca 
~.. .~;. .Balkan~ka Carieae (Regina bal-

.~.~ canulUl) ŞI »Kraljlca Boanec (Re-
. ~ gina Bosniei). - Altoiul de 2-·3 

ani cu coroană admirabili e cel 
. mai bun din diferitele soiuri de 

pruOl. Poama e foarte mare, esceptional de dulce ,i 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
cind se po~te fol?si ca deesert, pentru uscat, la fa· 
bncarea tUlcel ŞI a sligovituJui. - Prunii mei nu 
Bufer de căderea frunzelor, (Polystlgma rubrum) OI 
de regulă . a~te . soiuri. Ia cari in mijlocul verii cade 
frunza, pncmulnd stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat in diferite rânduri, cu premiul Intii din par. 
tea guvernului. A fost premiat la expozitia milenari din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1900 
cu medal!e d~ argint ş! in ţine la expoziţia regnicolarl 
din Bosma ŞI Erţegovtna tmu~ă la Sarajevo iarAti c. 
medalie de aur. - Pentru calitatea pruni10r i1rant •. 

Sava T. Kqjdl6, 
mare proprietar In Bre~ka, BOInI .. 

.================= 
Rethi şi Schreithofer 

fabrica de cârnaţarii şi meitluri . 
InstaJaţiunl electrice. 

O eva, (Piaţa principală). 
Recomandă carne proaspătă de vită, 
porc, viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, cărnăţării, slănină şi unsoare 
În gros şi în detaiI. La dorinţă liferează 
unsoare topită în. vase proprii. - Cum
părătorilor vechi dă scădere la preţ 

Serviciu prompt! Cereţi catalog! 

=:' =============' .. m!=================;. 
Cel mai mare magazin de bllnlrle I 

RaiatJi JaDOS 
TemeSV3r· Gyarvaros, Kossuth lajos·ter 2. 
(şi recomanda io atentia ono public din 
localitate şi provincie bogatul asortl· 
ment de blănărlt; cu pre-lurile cele mai 
cOllvenabile.Arti· ,-,--l;.~-O . 
cole de fabricaţie . 
proprie; mantale ~ " }~. 
da blana, blana (}>~~jti~~~ 
de cal~horie. -:- i;Y-:5~. ~'fI.1? 
manşoane.boăle ~t:;;'Rf} ·llfj~..,.~ . 
ca C I.U 1. j pentru 1($.J,~.tii.; ',1.' ţ,:;rn.>i) 
domni ŞI doamne ;,; ~ ":'~::f~> , 
ultima moda şi Vt~:iÎ~ 
lucrate cu gust. A 
Preturi ieftine. .: 
Primeşte orice lucrAri de bllnărie pentru 
prefacere, căptuire, clptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 
'lumai marfă buni şi execuţie de I~u rang. 

B================3 
pozit.. II t R~paraturile se U s rate 
:re~tr~~:'. repede 

cu motive romA 
ne,tf ,1 cu vederi 
din RomAnia '.8. 

alTI"11 "IT" II fii "III.· • .-il . le pot clplta la .Lfbrlrla Tribunel~. 

• 
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Peşfa săral.!. 

1-

. 773 '.7 'P.il Mi ..... ... --

IIIBUNA" ." ....... --

;':}[;;:J~" ~;a)" Oltoiuri da 
'~(;~:n,.'k ttlJ.~ţ.;~7 . 

J . ..t",:. ~ .~ ~ . 

l v . .~~) ~ . exped lazii, ga-
, ..: "~ . ./. ~tând d~ soiu 
. ~ ., JJ" VIţă amencană, 

Q a. 0. netedă şi cu ră-
dăcini, precum şi rn diferite soiuri, recunoscute 

de trainice, asortimement bogat 

Kttkfi1l6menti elso sloWo1tvany-telep 
Fro»Mefar: Ca~ pari Ft,' nyes Medgyes 16 v I l Y , (lIagykQkOIi~maeye).1 

Poftiţi ,i eereţi preţuri 6ur~nte ilustrate. 
Din preţul curent ~ pot c~i ~crisori ~e ~ecuno. 
,tinIA dlU toate păr1l1e ţârel; '1 ata tOţi cel ce do
resc să comande pot cere mai lntAiu informatiuni 
dela pusoanele cunoscute aşa verbal ca şi 1n scris, 
de~pre încrederea ce o pot av~ În firma de sus. 

il5 - 1U1!! 

ILIE BURA, 
Uicltu, artistle ,1 pentru zIdiri, 

BISERICA-ALBĂ, 
Strada Orşova Nr.4. (casa proprie). 

Prime~te ori ce lucrări de branşa aceasta. 
precum: stringerea cu fer a zidirilor, pre· 
gătirea de porţi şi garduri de fier, bal· 
coane, trepli, ingrAdlri de morminte, cămine 
şi cuptoare etc. executate rtistic şi prompt. 
Primeşte totodata spre efeptulre totfelul de 
reparaturi ating~.toare in branşa aceasta 
pelângă oreluri ieftine $i .s:ervtcIU ou lctual. 

Cele mat mGf1BrlH 

..... cbiJ. dt 
fis, ,1 aram' 

=--=-=-=.-=-============. 
şi cele ro:!\ prftcHct 

bănci higie-
nice de şcoala 
" mobUarea 10 
culnţelo" hott~e· 
lor, ,pltalelor şi 

Bencsik Zsigmond în Deva 

• ,eoalelor, precum si obiecte fabrIcate dl" cele maJ bune nu.: 
.18"". din tarI. tucrlrfle cele mii 50llde de IlrtA şi constw"Î€ se Ufe 

Oferă: OHETE AMERICANE ŞI 
FRANCEZE cusute cu mâna in 
atelierul propriu precum şi OHETE 
OATA, format modern pentru băr· 
bati, femei şi copii. Oaloşi, ghete 
comoade şi pl!!lfru gimnastică. Mare 
magazin de gume renumite de Su
livan pentru tocuri la ghete şi creme 
excelente. Ghete pentru picioare ne- I .read numai de cltrl Urm. 

~crllhardt Rczsi uI64_1_ ~.-.r--'"I 
regulate şi bolnave le pregătesc . 
după măsură La comande din pro- I 
vlncie este destul a se trimite o i 
gheatA f.oloaiUL- Servi~iu prompt..·,"":'~~'"-"""",,,""'IIt!." ..... ~-l 

-~. 

'ţ 

f 

Brals6, .tr. Neagrl or. 33. 
.... lot lcolo I cancelari. ,i fabrica montatJ cu eele mal noi ml,IntrU. .-

II 

D=-===============-~·~~I 
Preţuri solide ~i iet'1::in c 1 'O 

~--~-~---" ... _----:~ 

t Frafii Klubitscbko 1. 
<G 
~ atelier pentru instalaţiunl electrice ,i de altă pu-
e: tere, apaduete, vane de scăldat, coJorifer şi eana-
8 Jizare. - Atelier de maşint. lucrări de aramă ,t 
~ lăcătuşerie tn SISIl U., Burgergasse Nr. 14. 
I 

~ Rug~m ono public pentru încredinţarea ori-cărei lucrări de 
~ bran,e~ Totodată ne luăm voia ai atrage atenţiunea asupra 

~ 1 c10zetului rezis-

: c~~ill " II' , ~!:;~~;at~~~~~:· 
O "'.,- _ i'll" l ,'ll't"i"': 4itf "ICu N rul. 53932. <4 "~f"l <r ~ .~~,.1.:\~,.~ 1ij-(1't ~rn 

~ ,~~ ;t~:Y1 :~~tI~~!'-iQ~~!"~~_~?~-~t ~t:ţ Are calităţile: eSe 
.. L~ 1 lI'''' CI ~ § poate monta :în ori-

iZ" ~>~ "_ ;Vl_L~ m
Q 

88 ~. ce loc, fiind eschi-
3 '8?kt;-,~~i ~1Ir!L . să posibilitatea de 
f a îngheţa ~pa. 2. Prin spăla~ef! r~pede folose~te apă 
bt puţind. 3. In urma construcţ1el Simple, juncţwneaziJ. 
~ $igur fi indelungat. Este îndeosebi de recomandat. la 
~ casele vechi, deoarece introducerea se face Ctl mIcă 
o. cheltuială. - Este deci interesul proprietarilor de case 
~ ca să caute a-şi aproviziona casa cu astfel de clozel 
t. o. Instalateurilor şi negustorilor dau rabat. 

~. 

. 1 

, Ne: luăm voia mai departe de a reco
manda în atenţia onoratului public: 

vase de aramă, căldări de 
aramă şi picioare pentru 

căldări de tinichea. 
• 
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Bxecutare solldA la. ori-ce Inel-are % ... -. 

a II I I II I IIII I I II III_II LI_III a ----------.. -----g; -II1II 
ra -lfWl 
la! .. ---.. -----

PrÎln8 fabricA ungureascA de cuţite de : 
n18~ini şi unelte de otel. Fond8tli 181859. -

-
I---------------------------------------__ ~ .. -j 

Bartusek Kăroly ~1 
Budapest, VI. ker. David-utca 10. sz. -Singurul specialist in Un- _ 

aoa;ia pentru fabricarea de'
g • -unelte mtthanice pentru lu- _ 

~ crarea lemnului. ~ -
* -

Une1tele muIe taie ca -• OTRAVA _ -• şi se potrivesc la ori-ce ma
şină pentru lltcrarea hnnnu· 
lui, pentru-că sunt fabricate .. • din oţel de cea mai bună calitak Astfel sunt: cuţitele • 

pentru rindele de maşini, scobitoare; cspete de cuţii, .. 
ferestraie de mină (horony) şi Iu.ngime,. sfredelI pentru .. 
sfredelirea de găuri adând; cuţite de sJlşiere, unelte _ 
pentru sfredelire, crepare şi fabricarea de ce/lUrz: cu un al 
cuvânt totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea ;II 

lemnului. -'- Preface şi osiile ~itoarelor de ,uţite in III 
patru colţuri-, oprite de serviciul superior de industrie, în _ 
OSle cilindrică şi fabrică, după comandă} nouA osii ci lin- _ 

- drice pentrll ţinerea cu~telor. Cuţite pentru aJlnpaltorii. • ., 
- Ori· ce ~esluşiri se dau în cel mai scurt timp. -
_! fA 

1111111*11111111111111111111 
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"IA.NER" cremă neul1suroasă 
Cel mal bOU pro 
dud blgienk pentru 
curAtirea ,i infru· 
musetarea fetei. -
lr.hltură petele gal
bine, bubele prid
culte de infierbin· 

"'Iell, sgrilbun1e ,1 alte 
necurăţ~nll de piele. 

Crema aceasta ziua 
.11 poate fol081 mult 

mal eu auceel. 
tegll 1 coroanl. 

> Ianer" puAr~ E non plus ultra pndrel. Buni la 
" U a. baluri, saloane fi de zilnic folol, 

, u.e ltopere increţl1dle ,1 e cu totul nestricr.clollllă 10 
'Clllorile: roza. aibă şi crernă 1 cutie 1 coroanl. 

"Ianer" Săpun 1 bucati 60 fii eri. 

"Ianer" pastă pentru dinţi I dozit I COt. 

Iane"" an~ pentru gură Bunii pentru dinţi' 
t, 1 l'a seorbuToşi şi ~in. 

i til butetoşi, contra mirosulUI greu de gura. t abell 
tor. 1-60; JumAtate atiell, 80 filer'. 

'. Ianer" esenţa pentru pl{r ~xcelent~ pf.'nt~t' 
. " <ll tnlăturarea ma 
'relef ,1 contra căderii părului J sticlA, I cor. 30 fller'. 

Ianer" pomad.:t pentru Cf.Jşterea p4ruJuf. 1 t. 
" a glA 2 coroane. 

Ianar" Yăpseală pentru păr pentru a colora ill 
~, . nrgrl1, broneI OII 
lo1 bloud pănl1 lut şi Cărunt. Nereuşlta c:olorii e exchld 
La coml\nde eil se n.teze cii părul in,'ărUl1îlt in ce c:oloat~ 
să se văpseascfl (negnt brunet). Un carton 4 coroane 

,,1 aDe r" apa care face părul blond 
1, 

" Pentru a văr-si in timp gcurt, in băI, auriu, părul blond. 
'lOŞU, r.hlat şi brunc! ori negru, 1 ,ti eli 4 cor. 

"T H 1 BUN A" Pag. 11 
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m 
~~.'. (CAtI .TI) Kono.are a,aduMce Ia cun10ştinta ono public, ci in 
~-lt uJ o oszv r, onostor ·u. 7, .111 dascbis un. 
~!) mata. m • .a~zin Înregistrat şi erovăzut cu cuptoare din 
~ fară ŞI strămătate, un~e. s~ af!a in ~eJWzit permanent 
~ cuptoare moderne de ma)ohca stIl seceslon J:.j cuptoare de 
fă olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoar~ de bucâtărie. ~ 
t~ Atrag atentia publicului asupra depozitului meu model asigu- O! ia ,> I rind-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preţurile O? 
~€:. cele mai solide. CH 
~ Aşteptând bineveiterul sprijin suat cu deosebită stimă: 5!i 
'.' ~ Tam's, J6zssf, ~ 

~ LEiSJ i 2g,~m~t~mm~!!5!~22;222§!m; 
;a~t.~1nJ'~,JDitB~~Jm'~ 

;, 'Daci · stropeşti cu ,~FoiHIN:' E 
I -ai mai pu~ 

ţinl bătaie 
de cap, 

deoarece • f'O R HIN «. U I este 
MICTURA DE BORDO 
adesea imbunătăţită. Se lipeşte 
llşor chiar şi de frnnzele umede. 
La ori-ce brumA poţi se 

lucru 
stropeeşti, nelasind nici un 

• a fel de sediment (drojdie). 
mai putin, Multime de scrisori de mul-' 

tămjU şi recunoştinlll. '. 
~~.! PregAti", 'nventla drulul A-ehen- • 

Discreti ,i ~lInjcli expediţie cu poşta. - TelefO~gj ~~ m' a cheltuială brandtde R&k~npor ~I B~rdolpor. \ 
. ţi It Cere prospect gratUit ŞI franco 

Pelltru fnconjurarea confrafaceriJor numaI "Preparatelt .' mal pu n . dela fabrica fIIl 
lui Rudol' Iauer" le~ite dJn iarmacla 8a ca valoare şi It .. 

pot căpăta la ,,;.' . _ FORHIN" BUDAPEST, VI" " 
Fannadn MIJ.ria aJ'utătoare" aI.li Rudolf I ~ " VACZI-OT 93'd~ 

- " , ~l:~W:~;~:!~*-~':':~~}ji:~~::~~~~~::~~~~~~~~~~NP~~~}.~~~~~ {r;.,.{r 
\aner~:rtmesv4rt Oy4rv4ro8 f6-ut 70. ~ ~ *,~~~,}~:-~~:f.~,,~t"'x~:~~Jlt':Jrt.UfUIJ'trtj') •.• «Jft*~~ ~~ 

o ., 

.-.-...1 
• ". l.l.foIl8Iul 804. 

, ~C81 mai mar. I.rmi romineasci din Unjarll . 

Arad, Piata Boros Bani-ler 1. 
. . .. (Casa proprie) 

• 
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"BIHOREANA" inst. de credit şi economii soc. pe acUt Oradea-mare. ,. 

Pag. 12 "T' H 1 li U N A't 

--------............ -~ • - - --- T ,---,-,---.,4~ ___ ~ _________________ ~ T~ 1 .. 

Cc:a., .~/C3t~.CA,. r ~III 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii ,BlHOREANA~, societate pe acţii în Oradea-mare, conform dispo

zitiei §-lui 19 din statute se învită la 

XIII~a adunare .88nerală orllitl81ră 
iIilre se va ţinea in Oradea·mare la 1-1- l\.t.lartie 1912 st. n. la orele 10 înainte de ameazi, în localul institutului. 

Obiectele puse la ordinea zilei sunt următoarele: 
1. Alegerea a trei membrii pentru verificarea procesului verhal şi aler 3 7. Fixarea plătii membrilor din direcţiune şi comitetul de reviziune. 

scrutinători pentru actul de alegere. 8. Propunerea direcţiul1ei referitor la fuzionarea cu institulul, de credit 
2. Raportul anual al direcţiunei. şi economii ~ARINA«. 
J, Raportul comitetului de reviziune despre examinarea computului anual, 9. Propunerea direcţiunei referitor la urcarea capitalului social dela 

a bilanlului şi a propune! ilor pentru împărţirea profitului. 1,200.000 coroane la 2,000,000 coroane 

f 

I , 

4. Stabilirea bilallţului anual şi deliberarea asupra împărţirei profitului. 1& Modificarea §§.Ior 6, 26, 35, 36, 38 şi 46 din statute. /":.', 
5. Fixarea pretului marcelor de prezenţă pe anul 1912. tI. Alegerea unui membru În direcţiune in locul reposatuilli Moise Nyes 
6. Determinarea scopului spre care, la propunerea direcţiul1ei este a se pe restirnp de patru ani. 

întrebuinţa suma amintită în §-ul 61. punctul 6. 12 Alegerea alor 5 membrii în comitetul de reviziune pe restimp de 3 am. 
Se atrage atenţiunea domni/or acţionari la următoardt dispoziţii din statute: 
§. 24. Pentru folosirea dreptului de vot se recere, ca actionarul să fie trecut ca proprietar al actiilor sale in cărţile il1stitlttului cel putin cu 6 luni Înainte 

de adunare şi cu una zi înainte de aceasta să depună pe lângă revers la dire,:ţiune3 institutului, re.pective la locurile deiignate de direc~iulle, a':ţiile sale, evenhlal 
,t dovezile de plenipotenţ8. . 

Acţlile depuse la locurile designate de direcţiune, se vor lua În cOll5iderare tiU mai Încât reversaJul despre depunere, cel mult în ziua premergătoare adu
nării generale s'a depus la institut. 

In legătură cu dispoz'ţiile §-Iui 24 diu statute, avem onoare a notifica, că în şedin\a plenară dir~ctiol1ală ţinută la 24 Februarie 1912 pentru depuner~ 
re!'lptclive primirea acţiilor şi edarea documentelor despre depunere, s'au dei'gnat In acest an, respective au fost rugate, instit'ltele "AJbinac, »Victoria., .Sllvania., 
"Eonomul., ~Oraviciana .. , ,.Patria«, ~Tim'şianac •• Orăganul şi Capitlul gr. cat. !"Om. din Oradea·mare. 

Oradea-mare, 24 Februarie 1912. 

DEBLT CONTUL-BILANŢ. CREDIT 

Cassa în numărar --. ~ - U94:!1!89
1

: .~ 
Giro- Conto la Banca Austro- Ung. - -- ... 47/()51

1 Cassa de păstrare postală . _.". ... '. 2Z:=ij()Z: 

Credlte hlpotecare . - . . -... 61 ;:;041 -

, 
Capital social _. . .- .. '. .' -- .- .- .. __ 
Fondul de rezervă· -_ _ _~~ 260000'-
fondul special de rezervă __ ...~ ,iOf()()'-
fondul pentru zidirea casei institutului 5(X.Xl"-Cam?ii dţ bancă.. -- __ ".- '-. 47532V2\41l' 

Impr~m. hip. pe amortizare "~_""";_"''''''''_''''''''''~'';''''I-" .... "1401,.;,l66Q~1 ' 
Credlte de ·cont-eurent ----."... '. 10S 126

1
-" i 

Credjte pe efe~te - ~ 144(d;-j 
CredIte pe oblig. cu caventl . I'\m} ... 

fondul de penziuni·· -- __ -. ~~ _ _-i~3(fl(L-=. 358(0),-
. De.pun.erispre imct\ticare .... .''''''''' ..... -.~~ ?J07Q 78!Q3 .~. t 
Cambii reescomptatc ~_ .. '. ~. __ .. . lllllf..J H - '. 
bombard . . _ . . . __ sznno - - . 
Imprum. hip. pe amort. cedate.. .. "_ ._ 1100482 

Efecte proprii _ 218120.1-, 1 

lmobile . _~ .. __ 1 92&301-i 
Mobiliar şi recvizite - ". 55(nl-j' 
Diverse conturi debitoare. ,.,.. .. -' .1077

1

89 

Depozite de cassă .. - --- .. - _. _.~. 19201 24 1
1
, .•. 

Dividende neridicate .. _. . -_ .. - _~ .~ __._ 2150-
Saldul intereselor tranzitoare _. .. ..... 5333041 
Profit transpus din anul 1910 .- - -_ 4255'76 
Profit net._ __ .. ~ _ __ 123015'43 12727119 

--~~--!I----~--I~ 

62(140);(Aj' ---1---1-
DEBIT CONTUL PROfiT ŞI PERDERE. 

4% interese la fondul de rezervă.. _. .. -- _. 
Interese de reescompt -- . - - -. -~ .. -- -- ~-

" "lombaTd '. -, _o. ., 

" după credite '('e amort. cedate .- -- -- ~-
" "depunen -. .- -- .. .... -- .. -. -

Contributie _. " .. -- - .. . ., _. -- -- ~, 
10% dare după interese de depuneri - -- - -, 
SalaTe (peniru funcţionari, membri in direcţiune şi co-

itetul de reviziune) -- -- ." -- -... ... 
Spese curente (tip., porto, luminat, incălzit, telefon etc.) 
Chirie _~ _. .. -- -. -' . . _. --
Maree de prezenţă -~. --. '. -- -~ .-
Descrieri .. , .. -. -_ .. 
ProHt transportat din 1910 - . - -- 4255'76 
Profit net. - -- -- 123015'43 

I • 
9840'-1' Î7(09IS7 

853
1

i85
1' 

55658: 
111784

1
4{l! 

325141151 
11177184 , 

47464-151 
15683791 
3700 -. 
40fJ8I-1 
216169 

Profit transportat din 1 <>10. -. -~ __ ._ ._ ~- __ 
Interese: '. __._ _. .. _.. __ -. __ 

" dela cambii de bancă _. ___ 343475'.31 
" "credite hipotecare .. _~ 52117'77 
~ ~ " pe efecte _. .- ... 1236'53 
,.. " " personale __ __ _. 918'58 
" " " pe cont-curent -_ 12314'30 
" " " "amortizare __ 9225.38 
~ după capitale elocate la alte 

institute (70010 scutite de dare) __ _~ __ 399'87 
Venitul imobilelor (darea plătită) -- -. .' -- _. 
Interese după efecte proprii (scutite de dare) --
P lovizi une - _ - ~ _. .- . - -- -- " .' ._ 

127271 1911 
1·'----

4446t)5~51 i I 
1
_11---
. I j 

629140064 

CREDIT 

41968774 
1103914C 
6522 120 J19(r 

'1-

444695,l~ 

Dt. Coriolan Pap In. p. 
director esecutiv 

Oradea· Mare, ]a 31 Oecembre 1911. IOBlf Diamandl m. p. 
prim contabil 

Nicolau Zigre m. p. 
pre,edinte. 

DIRECTIURE 
Aloiz!u Nylsztor m. p. 

A. : 
Samuil etc.ronescu m p. 

1, 

t 
t 

I 
~. 

t 

Petru Pantya m. p. Andrei Horvdh m. p. Dr. Nlcolau Popovlcl m p loaif Moldovan m. p. 
f 

Mihatl Pavel m. PI 
Subsemnatul comitet de reviziune am examinat contul prezent şi l'am aflat în deplină regu]ă şi in consona;'tă cu 

Oradea· Mare la 24 Ianuarie 1912. 
registrele institutului; 

Toma Păcală m. p. 
pre,edinte. 

COMITETUL DE KEVIZIUIIE: 
Petru Popescu m. p. Sa va Releu m. p. Dt. Valeriu Heteo m. p. StefsJ Tahlodan m. 

Iosif Ussal m. p. 
revizor expert al -Solidaritiţik 

uTR1"BUNA" IN8TITU1 TIP0GR.lFIC N1CRIN ŞI CONS, - UAD, UiL 
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