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Toaslele' delaYienl. 
- O diagnoză. -

De: Un medic. 
Organismul n08Lnl naţional (late incon-

tostabil grou bolnav de un timp incoace. 
, El e.'lto chinuit, nocontenit, de o grămadă 
. de simptome ctmd mai u.şoare când mai 
- grele, a.d(~8ea ori insă chiar de tot serioase, 
.- . fără. să aibă timp de recreare. Patul 
bolnavului îl încunjură mooici mai de vază 

, şi mai de rând; se ţin consilii; 80 recoman~ 
dlt neche-maţi de tot felul, bolnavul orga
nÎ-Slll rămâne ÎIlBă permanent scuturat de 

, friguri, cutremurat de atacuri şi chinuit 
, de alte nevoi. Medicii ţin din nou consilii, 
ordonănţează ·din nou '1l1edicamenÎA:l şi în 
·fine încep şi ei să desperezo. 

_. Oare ce fel de boală bântuie aărmanul 
corp naţional, care incepe să. intre in ma· 
rasm perzându·şi toate "Puterile? Oare 
est.e încă ajutor, sau toate incerclirile de 
a-} mântui sunt zadarnice? 

Cred că nici me<licii, cari /it.au de.spo
raţi in jurul bolnavului nu sunt în stare 
să deie un r{ispUnfJ pr(lcis la a.cest.e între
bări. Şi pent.ru ce nu? Ştiinţa şi arta lor 
ar trebnidoar să-·i pună in poziţia, de-a 
. .,e şti pronunţa asupra prognosei. 

iBe vede că. avem de lucru cu o boală 
cu complicaţii grele în al căror labirint se 
perd cei mai de .seamă medici. ~fultifof-. 
mitaton simptomelor îi confundă înt.r'a
tâta, incât nu se pot uni in stabilirea diag· 
nozeL In oonsecinţ.ă nici t.ratamentul nu 
poat.e fi indreptat în contra răului original t 

.... _tW&±Grs _ __ _!t... .._.2 ~1Zi ; el 

" drumul pribsjiai. 
Amintiri duioase. -

-- Fragme-nt. ~-

De Gheorghe Stoica. 

Au trecut d() <atunci 'doi a.n:i d'l) zile. O lî.căr ile 
nUmitl1 in me..~ârşitul mers .al ''U"mDhi. .şi WlllŞi eate 
dureri n'!ll înd'u.rat în clip.a ',a,ceast.a oolvrtă inoure
Tatul meu suflat. Lmi fik'U.-.;;eID o.~âl1dll, 'tI11 hmg 
prilej, de a CU'l1oaş't{) înt.ocmirile nei-3prh'ite ale 
lumei i3<'J(~tei:a şi de <a păt:run:det.ainole rălltăţ,ii 

. şi invidiei OlllOlH.\şti. u'g'ea, - (".a.ro a.r tr('lbui sll 
fie .'!oOt11;u~ ooratnltQr al t~lor 6labi faţă de îngâmfn. 
rea ~i rpoft.a de dj,gt'Tugea-c a Mor t.a.ri f}i putt'lI"llici. 
~ m',a fl{'X)S in SIt.r~l.dă inehizilmdu'mi in UTlllă ŢJQr
ţile grele de fier. Stă11'lu <,Îltm',a minute nemif1C:,t 
lângă zidul rort.ăreţci, fără să pai Irua .... 1'0-<1 hot,'!
rîre. Mă uitam pi(,"(["dut ~ lungul ŞQS('Jei, nlip?t.dit 
de tot foluil de giincl'U'l'i. Deodată se desprinde pilI'. 

că din <'-Efata îUIJhipuil'ii [llBle o femoo, aOO'ptwiti'i 
.cu 'lIDl viU alb, ţi:nâ.rOO in mână COOrl'Uil vtroennii. i>e 
uită iIlapl'i"ăto-l1.ire la roble ~i mÎÎ ~1ll1)in~ ~'U mâna: 

- Ia-Q !ÎTh3.int{) Mi('J!('.., <X) .stai 'Î!ll~yponi1 .aci! 
- Imeat.rău? intl'ebai OU Jloekunerit. 
-CIo-mi pasă! mi-ee !l'Mti ta11to.ma şi':mi dădu 

bl'm..ci pe d:runml plin de plrl3iaJ ~loi. 
("wp!r &'1 de o t(~mă 'l'WÎn ţ(tle:li~ă, o pom ii În '1-

, inte bătolÎnd ('.t,dC'Jlţ.a pM-1Liui meu grt'Oli (,~ lJID ba· 
~n, buill "i !HxlN>pwrţit tovruro., ~1.1 d1"tlmeţ.lului. La 
fiecare l'n.'1piimt.i{) mă opriam Îlnf1/tilOOtiv şi mă tu· 
treba.m cuprin.'1 de t.oo.m.a ~1{':S'igurr.anţej mOlru'Jltn
}oi 00 vine: 

ci numai in contra. simptomelor di!43ritf:<: PB 
cari încearcă a 10 domoli. 

otitm dc'Ci înaintlt.\a, unui bolnav greu, 
care nu poate fi locuit., c€t.ci nu s'a făcut 
până '10Ulll diagnosă bună. 

Să fa,cem cloci mai înt.âi diagnosa 
precisă şi după aceea pr~cripţiunile. Stmt 
convins că după 1t,abi,lil'ei1 <x·lei dint.[i~a 
ae vor afla uşor ct'lo din urma. Corpul 110'" 

stru 11a ţional nu ~to ertat să se sting,:'\. in 
această boală! Deci să fa.oem diagno~! 

Ca &ii ajung la acea.'lta. 800t diu înyal~ 
mă.-;eala simptomelor un lucru nu de 
mult inUtJIIlplat şi, la aparenţă, de tot ne
îndemnat., dar după părerea fiM de o,gra
vitat.e ext,raofDmară. Ade-că ce s'a întâm
plat? Ni1nic de{))"ebit! 

S'a, ţinut un b~nchet şi s'au rostit ac.olo 
t.oast.e.Şipe baza acestui fapt de toate zi
lele yoie-sc să zidesc edificiul diagri06ei 
adevărat.e. 

Stă. 11luint,e·a mea t.extuJ t()ustelor ţi· 
nute de domnii PopotJici şi Vaida la ban
chetul iubilar al .. României June" din Vi{\
na. Lo (',etesc. 1('\ recot,esc, şi ~tau pt' gan~ 

duri. 
Sunt doar numai două toaste ca multe 

altde. "r rrba volan t", trecem dBCi pest.e 
(lh'. O şoaptă inh'l!1ă, însă iar mă 
opn~t(' : stai pe loc, căci domnii. 0ari fu-a.u 
wst.it. o merită. Unul. domnul 'Pupodci, 
:1 călătorit doar chiar 40 de ore în gC'rnl 
col Jnai cumplit ca să 8('1 poată rosti la 
banchet, şi cf'lălalt domn r ajda, a pliJ'ă..':Iit 
şi ('1 vatra familiară tot cu ac('.~.,t, scop. Va 
fi dar tDtuşi la loc, ~rt a profundf'z şi (ltl 
cu'\rÎn{,(>.le rostite. -
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Inditrău ~ 

~ "Ci 'Pleacă odată!" îmi ~ioea din nou: fan
toma ,-ieţii ş'i mă împingea inamtc. 

După un ('JOO.d de ll!lub1et trilgl'i:rll.'l.t .,i obo.sit 'am 
aj'Uln8 ln eentrul ctr~lllui. Oamemii fU1"lli<'$l pe 
,~trăzi inaoaoe şi in mlo fii:ră să mă i'llt.rnbo 00 e 
drept <le ce mi~ părul da;!" mulţri :ridi('îundu'"i spre 
mine :privirea 10l" S(tr1ltiitoare ţ'oi urită. }Iii simţi q"n 
aui.t da ,'l'tlrilm ~i at.wt (J..e ,pără.'1it, i'lldl.t mi~ -muia 
mima jnvăluită d.e multe pil.re.ri de rău • .şi t7e
~uriam 11.'1 fiecare ~"'.)olţ de stndli., oaro 'mi <k-,s.ebi· 
doa o nou" 'po.UlCU f>-pere -OtlCtUlo.--.'!Ul şi "'P1'i\ lnt'i' 
n(:rre . 

.Mă'Î!llr!lrOba.m 'intr ':u.'Ullt 3c,(';eleriudu!mi pa.:!ul 
şi oţlo11nJu'mi privirea, fl:l.ră a 'Ili1;a ş<'i'mi 'pipă.i 
din ('ÎlJl<i in <,un-d hUl/multul. ţ){mtru .a mă a.,·lih"1l':a 
de .exiMenţa eâwry-azloţi rîima~i din oorul lIDiloH 
al lYriM6l1iwr mei lYll'Ili, dari i~imaj *-hlt'.t.1nll A· 
ruilntedi'll OIlnd in cimcl ~ m±n(\. 

Teamli, de :a ml ltlOpta .în oraşul aoola Pilst:U 
Jl{mtr'U .<m:flotul ID(l'U, fi'l.ooa 3ă mă stl"CtW I'(\J~:l« 
pri'llt.rom1.l:11ill1H'>1l urÎ-()joa",î'L Fi(,(,~lir(' ochiu pÎll'OO ~i:î 
mii do.ifm~t.o, !iooa;re rni~~at de bu..w, pi'i.r('(l <:!U mă 
înjură +li mîl Ull"mihl:& ŢIm"'e.!î dornici dt' T,ikob.l
n.arro, f;Ot, .. '\.N't 'llllnbră t',a ahun«.'l }l(' ~ in arşiţl 
tl(AATt>il u.i . 

Un şuiara.t Q() maţţillă mli i~l'i.mrajă. J~umu
proope (In gară. Imi fih.)U..<;(llll planul să v1eoe spre 
P('6.(.a. Ba:ui 2.,.,oom până aeolo. AjU1i8 odat./i .cwo10 ~ 
.... a fi mai lOOll(), îmi î<nnhipuÎ'a1!l1 'l'lU. (w ift.ii paM:i, 
duiu.i '1W fi lu.at de 8.Îgur Yl'C'O <li'i<l~Oz.iţi(l. d() li ma 
pllITle la. !adăpo.<\tu} grij ilO'l' zileicle mâoo, Ula.c.:u' 
pw1Jţl"U ('â:t:er\'J\ luni. V O'Î a~~ (".aM, IDII."!a, t1l1 mo· 
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Şi a.şa judecfl.lld şi cumpănind . ajung 
înc(~hll cu incetul t.ot mai mult la conyin
gern3, di a Of'S u' două t.oasto sunt pent.ru 
bolna n11 nostru de o insemnlltate covâl" 
ŞitoLll·r. Ele ~Hmt, două documente psieo~ 
patologic.f\ in s('nl5ul adovărat [Il cuvân
tuJui. 

Domnul PopO't'ici în toa,stul ~ă.u dp
clară înainte de tDUUl cu aplomb: ~ta.dopt1·Z 
- 3comod[mdu-lllă publicului - ~iljtemul 
do t()U~t(l, dt'şi de {I1ta. parte sunt in C07lt1'Q 

socictil(ilor de admiraţie mutltaIă." Cu· 
\-int~~ înţdeptD. ca.ri merită aptobareH 
generală, mai cu seamă il aCl\lora, cari au 
fif+fericirea să fie cODstrânşi de a fi do faţă 
la ffi{l.:'lO albe .şi la adunări poporale. Toate 
aceste sunt doar numai un prBh'xt pentru 
admiraţia mutuală! 

Sănnanii n-soultători Cllm sunt ei încă 
sjliţi sA aplaudf>.',w, .. 

In toai'ltul 8ăn de G/. 01"0 se 111cfdcesc. 
rnBă, fin'lB logict'Î sa.le tot mai mult. Şi 
după ce infirmA cu aut-oritatea sa iresi8~ 
tibilă principiul moral .,pri'fl, 11 oi înşine". 
a d{'clar3t că dacă ar avea valoare între oa' 
n1Pni sf\rioşi acest principiu. tripla alianţă 
n'ar f'xista, -- ajunge in eonfusiune nwn
talil tot mai cumplită uitând dtl principiul 
srm fundamental fl xpri mat la începutul 
too.ştului: că (\.~t-o in contra societăţilor de 
admÎraţie mlltuan~! Şi pOllwnind in toast 
de prietinul :'Jău Vajda. pierde eu de-să vâr~ 
şirr\ l"(":-3tul juiiediţ.ii sale t'xc1amând intr'un 
arce.,., de coovulsiuDE' spirit.uală: "Dela Şa
,qtmtl Înc0acc nra to':~f Român, car,' să sp 
lupte ca Vajda,'· 

Să vNleIn acuma t;Qa.stul dOl1mu]ui 
r ajdo.'! ~\.'c~st domn. iniluinţat de ziselp 

zau 

do."<rt locşor in .todacţi:.'l. orgtl.:!llllui .aut01"izat şi p001A1.. 
~i'Ile ţltio, mi·~ v.a i'IlI~ şi ,'),'0 t'mlitori-o de re· 
<mJt~ero prin ţ:lri ~Jrăino, u'lldo se pot trăi în toot<'l 
tihna dipt,le furicite ale primlihli ine.eput d~ 
Hbort.ato, - {lupii 10 <>el!'i'\'lt' ~tlÎi1 n(' inDt'lu'lIgatit 
şi de grea. 

Şi <,.â1l\ plA~i n,u'rllll ţose-am inim.'l.g1'Ue3 vil
to'l''ll.hti, tr.'l'Il&'ficum.'l.tă in fi('.Oa:re d'iţHinonii PTlU 
-alte gusturi şi altf"l de combi'Ill..'tţii. 

Ob.omuit într'un colţ ai ţ'ag.:mului :lU1't uital.l 
cum 50 pioroe in zare or~u.1 ble.<rteomului: &.gho· 
dinl1l. Oaool(l 'Î~i topiau forIDt1l6 1;'i 00 prefih.X'.J.\l 
ÎU{'(1!,ul <'1l in<Xltul î.otr 'o dwlgă umbro.a,~n (~ erI:' 
fo.1.ăt.11!l'1 şia. .... 'l\lţiŞU'l'i 'Înviilu~te mir'o. Ct"-'l.ţ.ă fUllillri(\ 
dimdu'yi impre;.i{:t SHll'tlt{'j yr'umui ('.astel fml~l1 
Şi câ:nd I'b_,t,ul ~ ~'K'1l!n.'it' i'11Ib Ulroa albă. .. ~tâo a ("', 
ir'lD1li, fIl1.~8'lld'll-f'(l tlill'a cu l\Amânt,ul. o 'Pll>.'itietatt> 
im{m..~ ~ intinl'O şi .cJeopa:r1c şi de a1~.a a trenUllui. 
Ulll. l.a.rg dOţl(>'.rt. in mijlocul ('~ll'uia ul"Uitll:1 illSlll"zi· 
tor al 1lrenuJu.i ffi"a sin~:rul"uJ t>1.ăpllll. 00hiul, iip.-;il 
~ \"ooOO1i frullloa.se ,~ iu~bi:i(l ~i fant~~zia :ut'lirti· 
ştită !te J>llS€' ;pe lumu. 
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- I),a, am ~-uie:rit. Am in-durat in plină VI11',st:-1 ,/ 
<'1 tinereţii o s-fi'i:;iclo.'lre lrobi(l ,a tUt'U.rVr comorilor ::1 
m(~le i'1rLletoCŞ1t,i. L\m zdrobit (" Mnutate d(\ tier, am ti 
l.'ltOl"I' pentru i'D!~irea.g.a moa y~at.ă tOt m~'OZUl u:nui 1,: 
,mflet <'Ill'at:{,l'eclinţ,ă'. i1libi"N', t{".a.mli,· m{'roo('l'(" i~ 
p~:nă ~i 'llepăt.atn1 Slm'!:,iruent de ci'Untl şi bună MI- ii 
vllnţ-ă W--aOl elimiuat too.te din iuilmă ~ 'În ~,)hl :! 
111 .. '"61. Q{) flkl s 'uu f;treGUrnţ, .pe in\."f\1mlurra. r11tll.a.tea If 
invidia I'ti Wl .ne.nârşit do:r oerăeebwnaro. AJ'unBe~ i· ,1 
sem şi OU ~, {'um oralI. cei 00 miau judEX'a.t ,~i C1VH ii 
·llU.1lt {;(li ('(l 111 ii YOl' Fl<ieca de aoi Î'lllril:n.e. !I:II 

DUlpli ciit~v.a ore de oăIMorÎC' ~~111 ajun . .; în Pt>:Yt,{, 
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rlomnului Popot·ici. so ara.ta. deja la înce
putul yorbiff·i ~al{' d('t3(\chilibrat. Cu o fu
rie patologidl St~ arunc{i asupra alo-r doi 
"ărmani studenţi, :.,eonbanchM,L';fti) in.'ml· 
tfllldu·i intr'un mod brut.al. 

Toţi se '-01' intreba,. oare c(' păcat mare, 
slrigătDr la ('.(>1' vor Ii făptuit sru'lnanii 
!'Cllldenţi. ra S(l fie lmiduiţi in public? SăI'" 
manii au fost doar a.~a dp inofpf}};ivi încât, 
intimidati de i\('('('lstl, p{l,~irf' hrutalft, nici 
n'au mai ('·u!rzat m1:tc·ar '::;[1 protr."trze! A
cf>.şti timi7.1 şi sfioşi tineri oare prin ce 
ş-uu putut atrage fulgerile donmullli rai· 
da r AtlZiţi şi mirati-vi"!. 

r:1.'inerii .,t~e.~da d0i au avut cut.ezauţ.a 
n0maip<'llllf>uitil de (l mi aplaudn ,-orbire .. 1 
d<.)ll1l1l1111i Pup(i!'Îci! ~ici mai mult. nici 
m,~i putin! Şi pentru <lN'u.stă crim;j capi· 
talei. a fost. lip:-;ă Bă .:.;e statupzf' un I;XPIll

plu, euri Poporici p·st.!< ,,1"n fJl'lItu 4ânt, 
şi dintrl' mulţi b{lrhaţi mari fli. n!'amu/1I1' 
I/umai IJtimtlţiu o for:f adcrărllt mart' Ş'Î 
dllJlli el 1lf'meazi'i :1 urei }101JO l'ici r' 

.\~a f':xclamă ('11 "mfază domnul F ajda. 
Al'unw mr. aJrcsl'~ cfitră t,oţi lJiirbaţii 

luminati ~j eu .ill(h~Gată rec~ ai nea.mului 
nostrn Îutreb{tndu-i 1)nfP ce au să în~m
nfY/.p .1Cf'Mt .. tDrpnt.fl de yorb(l mari şi a('8S

u· shllC'iumari tiUlJliee d4' "ufl.cl? Eli din 
p,u'U'-mi nu jJot da alt r{t,."puIlS, uecâ.t. că 
aici avpm (h'-afael' cu Pl-uptiuniJf' ,mor 
lucuialităţi hollla\"(': şi că această nwnta
litate boln<1vb ,"ie nlUll~şte Sn <,.ărţilf.\ n~ 
diea!f': maniă. Alt('.um est.e impol'ihil :;5-i 
pricep pe ac('şti doi oratori. 

lkomnul J}(JPIJcici pare a fi la tIlC€PU

tul t"'-Ittstuiui :ltlU încă la l'onştiinţ.a dară, 

J'l,r obsefvi"ml CLllll, eu cât yorb{)şt~.' m.ai 
mult. tvt. ma.i llluit di.'~pare intervalul lu
cid. Ih~n'nilld apoi tot mai conIu::!. ră.s· 
toamă el însuşi principiul pUci la to t-ro du
('('rea t,0:1Mtl1ui iş se svârcolB-.,?te în fine în
tr\m at.ac grozav jJsichi('" în c,u'p a,potoo· 
;l,C'<\ză (1-(h'niraţia. 'Irl1lt,uală. 

Domnul r a]da se manifestă în t08."Itul 
tli\.u într'un mod de .tot inealificabil, care 
1&2: ______ _ 

Pe pero./'l un ,..un.gwr Pl""ioteJ.l ~11..~ de aUciaJ"ÎIt!ate 
llJiaj mult, d('>:~itt i.mpill~ de o obligaţi'llllc mar.a.lă, 
m'a Îll tLmpinat cu LUI zâmbet, care 1W"ada un a<1l)6-
"t.t'C de Dr.irtc pll,ţi'llă fericire ® a mă renxlea, în 
:'oChimb de..',ltul de lllulot..ii jOOH, 00 se a\..'Ce11tua ... i1dit 
h~ dOOUil'iml di'"CUţiei. .M'a·introhat.de too.t.e ţi.i i-am 
ră"pu.n8 'lnol"u:r i 1 "pe c.-u-e le CU!Doşt<..a şi dâ.n.'ft\.L 

-~ Dru- yoi <!tun () mai 'd'uoeţi JX' aici·~ intl'ob 
~lt, 

, - (."\roo, cii o d(' 'P!"Îsoo, sii'ţi i...o.;to:r~~ - griU 
}ll'le't.enrul mt'IU - 'Jliuăm.d gl-aauJ.. - CU'Il~ti in 
deajUilli! nofericiUi afacere a g.a.reteÎ, Dela pleca.rea 
ta şi până acum am ajuns în hopU'l'i oa!i D&1lU 

~ , 
1" aat'l.llMl.at im. v:r -<l eâ te\' a r îndur i . .W yaro1'la.ri i u e 
iron.izeaz.ă, pell'tru ('ă şi -.B1.t dat ae8lma ci in toată . , 
acţ~uu.oo 1100Htră interosu.t stăpâneşte ]dealul "i 
~lKXllt,atoa., E riiu: Mai u'iffi nu $O 1JOOte •. sfâ.!'~i 
t'kL 'I.l!.ll g'edt de despe:rare,.. . 

_ -;- Tu. ee" .ai de gâM efi f.aci ? mli' iA-trobă iara-,i 
mtr U!ll. UiI'Zl\l. 

~ Eu t Ştiu oo·~ rostii mirat de mala ce CI 

P"l~ din bt-lţmg Îll "'(11"ool~ ce mi·le adreEta.'ie, ~ li 
.ştm! Am venit nil'mi :rac nişte haine" căci vezi SWlt 
~_1' v' " 
'f'VIl, ŞI pe urma ... ş1.'lU eu?: 

- Ln redacţie 1l'U e 100. Au. 3«l.'u~ tim j-i-dO'\' dhl 
ţ.wră, caro e 'un fel de 1l.aedch.en fl.iJr Alias del~ 
mătură 'pÎiIJ1ă IIll ~le mai ap.rofU'Ild.a.tt.e -81rti~le n.e 
JOOlU, Dealt.clUll mAAJadorii :ne-n.u 'P~isit ou t.Qtul 
şi ~! dacă vom Yl'ea să viJndem 'Dealn'llll. i1 p.~_ 
Tem virui:e în douăzeci şi patrudfl ~-i. cooi 
nlll !Ile a1re nimeni grij.a. ' 

. ~ E :r~u! ~~ repJi(',ai eu phn dt>a.mib'iici'IWoo 

-...--~ .. _~ 
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nu '~oraspunde llici rangului, nici gradului 
său de cultură; in mijlocul uneiaocietăţi, 
care s'a întnmit la un banchet iubilar în 
unma Hnui incid€-nt de t.ot neînsemnat: 
pentru că n'au aplaudat doi studenţi ti
n<,ri pe d. Po povici , se porneşte, a face un 
scandal public, de care s'ar fi ferit şi un 
om ~- fir~B cu minte întreagă -- de-o 
sută d(l ori mai inff\rior - atât in rang, 
0ât şi in cultura domnului r aida, 

In finH apoi ~ade şi e} în abislll admi
raţiei mutuale; 

~un drept Mi. spun că .soartea neamu
lui româneoc stă aproa.pe ,~i de inima mea, 
fa(' doar ,şi eu parte din acest neam n~fe
ri{'it. Sunt plin şi ('u de admiraţie şi vene
ra ţ il' faţll de ligurilf', mari ale bărbaţilor 
nGşi:ri ist.oriei lJdrnuţitl şi Şaglllla ,~i pen
tnl dl:f\fl3 :lm şi ('tI dreptul să rog pe bunul 
Ihmll1('z-t'u 31 neamului meu să ne dee 
În-efi mulţi bărba ţi ea ac{\.~t,ia. Din cauza 
a~~f-...:r",t a a-ş fi cd mai fericit cladi chiar 
~n domnii r ajdo F,-i Pop0'l'ici aş putea des· 
oop€'ri valorile int~)le<":tua]e ,şi moralr. al('> 
a-C('~0r df)i bărbaţi ai neamului, 

Dar ~a nu se uitfl: Bă")11lţil1 şi ŞllgU1/a 
sunt dt>ja do mult oamp.ni ai t.recutului; is
toria imparţiaHl. a fă.cut în mod df'finith
bilanţul vietii lor plino de mwwă; ei sunt 
l'lst.azÎ crist·a.li curaţi fără pete. Ei au de-
,'{'·nit mari prin i.qto.,il' şi nu prin admi
ra tia mutuală ~ 

Domnii r ajda şi PapoL'ici 'trăiesc iuc.ă., 
\'0" fi plini dn ambiţiuni nobile - dar cme 
nu est.c plin cu de ace:ste? -~ au m.\fficit .şi 
vor munci ÎncI}. pentru nea.mul lor, poate 
eLi nn' fi mari ca Dărnuţiu şi ŞaglUla .•. 
Poate! Dar ii rog cu insistenţă .. să permit-ă 
şi ei, ca a<X'ast-ă clasific.are s-ă rămână AX' 

clu~- dro-pt.ul ist.oriei imp,1rţiale. 
Dt}e norocul neamului nostru, să gre

Ş('~('. Sti fi(~ a,(',eşti domni într'adevăr aşa 
do fenompnali şi prO\·identiali. cum s':-m 
admirat. ei mut.ual! 

N ici a lunci însă Il' aaH să regTet., că am 
scris aoe..st-e şire. oari numai micimei mele 

omu..mi. oare'şi vede iIDţXrăştiat de o "oo6lllÎe urită, 
un 'roi twtrog de vifflll'i fT'OO.loooo - şi un noian 
de griji mi-.a nă,,'uht in 6uflet trăooolin.d tot oolţi. 
~J.:l1mdo mai p"OJt.ea sta aemt'IlS YIl')u:n aâ.mbu:r de 
nă<Wjde, Undo dormi la noapte şi ce mă.nân<:i tu 
mânc, imi şoptea cu crău1laoo în 1lJl'oobi U'tl glas blo.
f:itomat, pe caro !J,lU'l mai aurisom pii;uă atumci .. _ 

&ur.d, Cu capul pleoalt şi <mpri.ntl de o slă.bici1ll1e 
a:tl('Q"IDală m-eooam pe 511rărue zgomot.oase ,alo capi
t&lei,a.lătl1ro8. de p:riatem:nJ. meu., ruril'lt şi el ~i tăi· 
numd :probabil şi alte lUCl'mi ·rele, peD.11rueă eu 
'D.U l-am mai auzit vorbind :nimic. lnt;r'un oolţ ne
.am dmpiIlrţit, ÎllrvitÎi.n.du~ă .a.,-.a O\l g'U'r-.a. pe :rumi\
tate să cină-m 60aira 'Împreună., 

I-am ~'Î.'ll..'! mâ.n.aşi. l-am lăsa.t să p'leL~ A.m 
Ertat ditm"8 iIllomen.te pontzru a mă roouleji{e, prop. 
t,i't de gn-iJ-s.ju.i .u.ne:i pră.vAJ.i'i . .Lumo multă se 8tre
OUTa pe dwintea ochilor mei, ~i .aci, ca. ~i La Se. 
ghedim inainte cu câteva ooasu:ri. PTiviroa mea ()
boa.ită moS! !DIIl mai distimgea nimi-c şii:nJim.:a. i!fâ· 
şialt.ă -de gn-iji ţii de desporaro abiQ o maJÎ 8Îmţ.eam 
bătând. Va ai zi-oă, aBtl8. e Tecu'!l~inţ.a la. oa:ro vi
sam, iă.ră să'mi dau ~mă. e/1 n'a.m ,nici Uln dTfYPt 
la l"(lCUll.oşti.nţa O8JIlleD ilw , 

Ajuaut pe da-umur,i, fid căpătâi, iArii nici \lll 

l"OO't, ~ n~t aJ. .azileloT de noaVOO, mâne
}lQimâ;oo lipsit de o tm(lătură -depâne, boa.nav, ta· 
rinou·mâ abia ră.su.i1â.n-d pela poarta -spitalelor -
(1, mi-e fr.i~ să măl'ttU'i..se<;.c rto.ate 8'Upliciile, oo'mi 
~oa.u. atunci sufletul, Şi CUplr'Î'Il8 de rt.lt}ine şi 
dJ-sp1'~ faţă -demime iruru'mi, mă al'\'wntam mtr'o 
vi~tă ]>Hn~ de ... iţm şi de -dest:răbălaite aşa cum 
mH) Tea.ml'D.ltea Aleundru Du.ma8 fi~ într'o ~. 
t.inţă dialtrJ"mrollloQ!n .al Ql1: ~,Intru gT~4, mu 
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ar put.ea să a.duca I)edeapsă bine mari· 
t.ată, fără .să fi put.ut strica lor prin ele, 
fiindcă un om marA rămân~ mare sub t.oa
tf' imprejurărilB. 

Dar trebui8 să mărluris0Sc, că n'am 
nici cât do puţină năd('jd8 într'acest noroc 
L11 neamului nostru! 

~'am luat. pana in mână cu scopul d-e 
a micşora IW' aceşti doi domni şi e departe 
de mine mi şi ce sentiment. de ură sau in
yidie. Conştiinţa mea naţiona.lă şi iubirea 

I z. 

li 
~j 

d 
mea. de neam m'au silit însă să fac această t~ 
ana.lisu critică. Căci domnii Popovici şi i , r 
f ajda nu sunt gri'gari simpli în tabăra 
noastrr\.. naţională, ci diriguitorii şi ooman· 
danţii atotputernici, LDr It: sunt încredin
ţatn 1D mod oficiul bunurile noastre na
ţional{~ cele mai scumpe, ei sunt astăzi 
oan1Pnii no~tri fenomenali şi providen
ţiali, dela ei df\pinde fericirr.[l şi norociroa 
noa.'!tră, 

:\[' a.m a.pro pia t deci şi eu de patul de 
1';Uil\rillţe al organismului nostru naţional 
I;'i am încercat şi eu să stabilesc diagnoza 
a c.eusta, care, ('Unl Re \'od(), diferă de t.oate 
celelalte f[WUt.fl până a.cuma. Căci după 
analiza moa Cl'a mai c.()n.~t.iinţiosă şi obiec-
tivă am ajllIls la l'esultatul, că ('.orpul nn· 
ţiona] sufen' au\t de cumplit, pentru că 
f'st.e diriguit de oameni cari ID8UfŞi sunt 
bolnavi, Sl1nt dc,~('('hilibrati în pad.Ba ){}l' 

pFiichidt, .* 

Oiagn~(l ar fi deei .stabilită. Gşor gă
sim acuma şi r811wdinl ('aJ'P, fiind la timp 
aplicat, tf{~buir SIt produd,. însănătoşire. 

.~ 

9 
1 
t 
c 
t 
t 
t 
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. Da.că marasmllJ în care a decăzut cor
pul naţ.ional in d(\cursul boalei indehmgatf' 
n'a c.onsumat dpja prNI 1riu1t''Pu1:et'HlSi '~" .. 
de \'iaţl'l, atnnri insl\nătot:iÎrp:l "a fi 8i.gur~ r I 

şi dt' p]il1~i. 

Cu toate puterile cari i'au mai răma:s 
tn)buie să se scuture bolnavu]. (',a ,~ă se . 
dcsfacă dt~ vinIl imbolnăvl<1..or. 

('re-d eli l~sto încă atât.a cumpăt şi menta
litatr senină şi sănătoasă in partea mare a 
intelectualităţii noa.stre săstce in ajutor în 

_!!SE2!!!!_~ __ " 

târzil1 vi~iu şi in urmă crimă; din illanean-di1 la 
lIpital, dela spit.alîn lu}):ma;r~, din lUJp.a.n.a:l' ia oc
;nil -şi din oonii' la e:;;afod!" 

Boabe mari -de <mdoa:rerece imi îmbrobodiriî 
fruIlJ!ea şi ~mţÎi.:'lm cum se ~u po tâ.mple ]8. 
val<'. Libo:rtatoomi-se părea o Ml'<"i'nă în1Jocmai 
0,1 'robului crimi.m.a:l ~ dl~Pi'i () yi~'lţă 'Întreagă. 
ohinuit.ă in. oo.m.a WI101or, 

Şi când incercai ,~ii mă t;<mtu:rde gâooru.rilc 
aoostea n~o, îmi a."p/lru din 'nou im.aillt<l :6a:ntoffill 
v-iQţli: 

-- Ill.a:inte băiote, plea.<"ă de a<'.i.! 

'y'am 'Pi('.r(~:u,t 'pri'11 mui1ţimo ~i simţeam pal'
<,.ă., C'UlIll imi alune<>A printre di'IgGoo firul l1)rsi~j, 
colăuza nesitp.ură şi cnC"\'3.ZUlf.ă, 

AVIZ. 
Abonaţii cari nu şi-au reÎnoit Încă 

abonamentul sunt rugaţi prin aceasta 
să binevoiască a-I reinoi cât de curînd 
ca să nu fim siliţi a le sista ex"edarea 
ziarului. Restanţierii sunt rugaţi să pll .. 
tească şi restanţa de abonament. 

Adm. " Tribunei". 
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zilele grele ale critioi. pl-"Ste care mai are să 
treacă bolnavul, - şi atunci va incepe re· 
convalescenţa binefăcătoare. 

Dacă însă nu, -~ atunci viu.: abGiul, 
di într'alt loc nu n(~ pot conduce nebunii! 

Burdia se retrage. UeJlln îll "Si.idllu..gal'ioohc 
Hcform ": "Sunfmn in f (mnaţi Ş1: no1 că. Oonsfan. 
~;n B~l'rdr,(/" fostul mlINiar QjUll,~ d.epu.ta.t prin trl'
dare, c pe cale sâ'şi depună mnnâ,(lful. Pări'i,eţ.it dt: 
toţi romtÎnii Q.del'ăl'Q.ţi, el e.s-te acum ptlrtlS';t şi dl-: 
foşt,i, lui protecfor'i. T?'CPtfie să'şt' 9frîrşl'1l.9că CII
riel'(L cu 'I'WtÎmC, a.şa pe cum a.nceput·o. Unealta 
,<}i-a fikul d,(/,toria, s'a torit şi sfellJ(Înii mi ma.j !tu 
'i.p.să de e.o.", , 

1 n fa·ta ace.9tei Ill'A.Jştepfa te ~i 'Jllâ.nde. :,'ltr pri:zc 
gâ.ndulrtostru trebuie să ,QC oprească a.'lUp"(l crrcu
lui CQ;raw~~beş. NlI ne Îlldot~m c-ă eonduc(>.r('(l par
tidului nostru. cel putin de u.~tăd.ată~va lu.cra Ctl 

C('{l maima1'C repezicitN1C şi ,se t:a lli'iZUt' să prcgo
te.a.scă din vreme candid,(/,iura Ullln. membru al par
tidu.luilwf;.onal. D. :Dr. 11. ncâ, carc la. alegerile 
trecute a dll.'J o luptă aiât de frum()a.~d î'n UNsi (('1'-' •. 

este indicat .wI ia l-lIpi{, ş-i ai'um, 

• 
"Ame~iet:ul fraţilor din România" Ar meMm 

,-..ii punOlll un pl'cmiu, }X'ntru coOl 00 nl.!..'ll" ~ti .rol" 
mula -în Vl'{'-O două ori tlX'i propoz.iţli claro soo· 
,>,ulnrt:ie-olului de azi din .. R-nuÎmuJ', lpublicllt 
~ub t ti lu 1 de sus {~!IC'i o mai mare cOllIU'Sic de ou
\'illt.e 11u lli-8'~ dat Bii ceti.m, Arti001ul !l. ră.<;Ur1t 
d{\~j.gtH· din cOlll'epţ.ia complicată a 'Te-lmu.i 
,.fiUnt.'l~", Poote ."ii fie <"hiat' 'll. dirretorului. in· 
teligent cnm 'Ştiti {'U. ().~ Dur !iimplii;lti cum 8un
tem noi murturif'irn eli n'alll înţdes nimic. J.utorul 
pledeuză cÎl1ld l}('ntru UlIH\9te<.' ('unu JX'utru no-
3111ilito("C, ctllld Ţl{'llhu ('(lya 'x: c întl'(' am.,,,,t.;:.c şi 
IWllm~"~t-t'C ~i vurhdc - ~j Lu(''Oh{'run\{.lc ~ Îll.a:ră~ 
moo..">C într'un A'alm.iatia,~ adevilnl.t. AeUlll d~că 
n'am ('unoa~t-c ll',i t '1) 11 d c u ţ il arti~.olului, am 
fi crezut "ii. aveui de afacD cu un produd obiţ.
Il uit al cuturui .,fru Il ti:l';''', Dar mă rog artieolul 
~'8te s<lris l'1l kIHlertt,ă. Articolul vizează pc eineV'a 
Alllest-t'C dacă o j{'ţ1:i blnc, lleUIlH:'..'lt.O(! ducă o i"'7i 
rtln, al11~t~·n{lanWHN! ua<.'ă o if~i Ţ){l jmu9.tate 
bin('_ Aşa ori aşa. intn>g J.l.l1iool'lll c o maro no
cuviiUlă. inaint.e de a fi {} proiltic. ce c, şi inainte 
de a da dOHlda ('C]{'l rnal ~'\:îlrboaS(l lip.':lC de prin
cipii intr'o ehe_,<t1ww cure pentru ori 00 român 
eu mînt('~1. ~i ('1l hl.tmn ini:l'eaţdî {'.;t(' tot N:'f!.HCe 

poate fi mai lim;r)(~l(>. 
,., 

Tratativele guvernului cu opol.iţia ungureasc4-
'rratativelo cont.olui Khuen-H edc"r/)(i,ry cu 
.şefii partidelor opoziţionist.e s'au roluat 
eu ziua do eri. ~1illistrul-preşpdinte a avut 
mi consfătuiri cu I\ossuth şi c{)ut.elo ti p
po1tlJi. Până Luni V~ ,rizita şi pc ceiltl lţi 
şefi. 

J)I)SPl'tl rezult.atul consfătuil'ilor se pi1-q
troazâ cea mai se"erâ discuţie, 

Ziarul yirncz "Zcif' doclară oli în 
corcmilo jllsthiste circ.ulă zvonul că cladi 
votaroa reformelor militare nu va urma 
în timpul cel mai scurt. ministIul·prcşe
dinte ya ajurna Camora până la toam.nă. 
In răstimpul acesta se va termina proiec
t,ul do lege dosprB votul universal. po care 
guvernul 11 va prezinta Camerei, în, prima 
şodinţă do toamnă, drept garantie că dup(1 
votarea refonneloJ' militare se va lu.a nu.
mai decât în discuţie reforma elfctoral6-. 

• 
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M.a.nnrele lbari de toamnă. Din Vieu~ f>e I 
anunţă eă llJlul aoeata manevrele mari de toamnă I 
vor ln'ca loc în jurul TunE. La Turda l\lIi ... ~it 
o C'omi"i€ care ,~il. Gtudi<~ t.orcnuL 

1::>0 afirmă că cartiNul g<-'IUJra.1 al moştoli-tto

l'tuui d{' tron. ~af{> \'~ <,;ondu{'.(> .maut~Vl·('le, ,,'u fi 
Turdn. 

Românii ardeleni 
din Dobrogea. 

De Apostol Culea. 

. II. 

C'u l()aL[\ prvtk.~cţia illlparât..ea.seă. n\'u· 
tu!. traiul era fOHli.e nesigur pe aici. Pră
dalni{'ii Cerehezi .şi Tăt<!ri. cutl'ierau iu ce
to Inl'leugurilc după jafuri in nl1miaza ma
re. ),'uriul do oi, tnai ale.s, era zilnic; un 
fel de bir luat fără "00. Bietul mocan pânb 
sil-şi capete d;:eptat.e dela autorit{tţi tl'€obuia' 
să aştepte htIli şi ani, ptmă se hps€a şi el. 
Din a.cea$Ui pricinii mulţi se lllsau de păs
torit ~i I;e apucau de plugllrie, Trecerea 
doIa pă,storire la plugărie se datorează nu 
n uma.i hoţiilor eerchezeJ'lti •. ci şi nltor pri
Cllll. 

Un arcJeluan ~a sa poată aVOil dreptul 
de a cumpăra propriet.ate trebuia întfli să 
dc\'io !'tiin turcea.'lcă 'Şi rrCMt drept şi-l că
pttta prin căsrtlorie. Xicioda.tă pltrinţii nu 
îşi dltdea u fetele lor după ardeleni pănâ nU-i 
\-Nkau aşf-zaţi intr'un l')at. Şi atunci insu
rliţ,elul fiind It>gat de c.asă, in mod fat.al tre
bllia slt ~e b·se de eiobo.ntt şi H(t se apuce de 
plug{l6e. In timpurile mai noui, c.[md pe 
dr'-0p<lli.e p{l.'jnmile pe incetul ,'i-O strîmtomu, 
a lnc(qmi! ea' proprietatea să S€ fixe-7rC 'şi să 
[il' rnai mult. preţuită. Emigrarea Cerehezi
\01' şi a TurtHor c.(J}or bogaţi, dttpă răsboi, 
a n.ţitţat şi mai mult pofta do cumpărări di" 
pămAnturi. Se \;nd<k1.u şi ,'i€ c.umpăr811 mo
şii pe IUCl1.1 de nimic. Pe de alta. statul Ro· 
m.ln lu[md in pos€c5io pământl.lrile dobro
gene. că.uta stăptmitori plugari. At.unci au 
izbucnit frigurile pământului. Din toatf! 
părţile nu se auzeau decât: .. Pământ! P(i.
mânt! Cumpăraţi pămfmt r" Nimeni ca 
mocanii n'au inţoles mai. bine acest stri
găt. Singuri ei au prevăzut valoarea eco
nomică a acostor terenUl1 pest.e ani do zile. 
Pe când "coja-nii" se l\1gau de ingineri să. 
nu !i-se dea pământ că n'au ce face cu el, 
mocanul tăcoa şi cumpă,ra mereu. Se îm
prumutau de bani, mai vindeau din oi şi 
luau la. pământ pe num~le lor, a.i me-mbri· 
lor familiei, până şi pe numele ... I;--';njlof. 
De atunci ei :sunt cei mai mari şi ll'lal nu
moroşi bogătaş! ai Dobrogei. Datorită aro
atei .,1ăoomii", noi Romanii 3'-om in genB
raJ prepollderanţa imobiliar~ aici. 

• Bin punct. de ~-edere naţional, chi;~rni. 
fteala şi preyederea mocanului sotos după 
8.Yuţ.ii, a fo>~t !;ii eRte tln fOEIl't.C maT(' hin~ 
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}:H.·ntI'U t}('syolwtea cvn~t iintE'i române ... '7ii ll! 
Hcea.stă parte. Altfel. farii "egoismul" lui, 
cole mai multe p{unâllturi căd€au in lnâni 
bulgul'l'şti şi era o mure prinwjdie pontru 
noi ca stat şi ca mLţie sUtpitnitoare aici, 
Dat'~l. laşi s;'l.telt' bulgăn'fjti şi t-t' abaţi in 
mocănime, a>:;p<>.ctul e cu t.(Jtul altul. Casf' 
încH.p{l.t·Oll,l't'. lll111inun~p. cu g03pod{uii cu
mle in jurul 101', mlţ:.(:(ll·(·a. c.ornuni~ati .... i
tatNt ,~i v(,-sdia Homfmuhâ. îţi îns~nineaz[1 
8uf1etul. Silnţl C[l ai ajull"'; iutre oameni. In 
faţ.a Cnl'';iTll(.JOI'. a caft.'Hf'lelvr. pe lu porţilf' 
curţilor. pftlcuri cit> oamt'ni ,stau ln vorbr, 
Femei. ft.~te. flAdli se vZl<.l Ln'c[md 'ÎlIeoar 
şi încolo. Se aud rîsete şi glunw. Te pri
VP,-K'. drept. şi nu te ocoh's~: Oll ochii plecaţi 
În jos ('.[1 murocă.noa:-lel ... bulgarce. Bărbaţii 
cu eioan'ci şi mint.ean alninte!<{' privelişt i 
de dincolo. Dac{t fp'llwilf' nu şi-ar fi pierdut 
cu t0tul portul d~ "acastl". h'-~Ii LTNle în
Lr\m sat din .\rdp.aL 

• "Ei kicuţrl, Ulldt, (' m31'(t]lW !31 fo

h,k·(,· 

-- "AVOi dt·. dV1ll1li;i)rnl~', c.u:n l)ol)rll
gt:l\: trebuie /:Iii ne dăm după lume !" 

[Il schimb În,,,ii o ierţi când îţi ::iCO:1t(, 

din fundul lăzii: S('l'vete. alPArtt.uri, cust\
turi după in-oad~ de dinvolo. Ha pe ruOCll

rf'{l alO grl.'>it şi IlH.)(h-"lo bulgăreşti şi ruseşt 1. 
fmpl'umutau:, 118u\'ânJ la îndf'mână pe c~,j\, 
n_>U1ilnt"Şti. j.lara.mele, fou>le. le m.ai scot 1<1 
zil\?! mari. cino h· mai are, ori h' păstrNl7.il 
ca nişte arnintiri fo!cump(', singurele care 11-: 
lll,li vorbe-se Je tmen·ţ,H liîsată d~-'pHrte: 

... - "L-e'<1" m;~i pune. domni<7onlle, d,ll' 
ma ri(](· ht1!wa: !llm{'~ dl~ aici nu-i ca cli11-
colo ". • ; I :of. 

FN'iorii lor cari S'llll llb~;('ut, 1n Oobrw 
g~'a, puartă haine uemţ{'i',iU ca în satele din 
.\Junt(,tli}~; fl'llWik· şi fdde asemenea. Donr 
cfw'-o bazma <:it' Hruşo,-. accentul şi ('on

.,t.itUţiH robu8t.a mai amint.oşt.e di·s 1)11)

t:~' uel'.· 

Prin C,le;e cu ret (' mari am gi1~it. .iunIa!t' 
do lTlOdă. e.a: .. IH mod~ de Paris", •. la mode 
il! u; .. t fC-t_'··, 

Doar ţt:.--sftturile Vl'chi. lien-et:.eJe de irO<l- , 
n1'i. fnt.ografii şi (;, p. il\l.st,rat~ ne rlinCI)/o. 
pOttIPn~'şc de :\rd('aJ. 

l'rLnlre pieălliturilC' ma.şinei de Cll',nt. 
am prim; odată. în 1.l'padii. nIl ~rîmpt\j rit
c8J1t.e(' : 

Vin bibiculr "in '-

('U portoflllnJ plin ... 

Fata mare, cr~')jtoreasa satului. il ;';\i!JJS'('. 

J~'la l1i~(> IăuLari din Hâ.rsova şi-l eâllt~ l',(J 

(1 ••• nOllt.ate ~ 

lil(,ll:iCril-~,1 lttoe.anilor cu Gojallii i'e fă
c·t'[I {)lbl~ eu grcl1t.at.e :;i nu cu ţoată vuia [;.1' 
mtliei ''li a ru.dpniilor: mal a1[\5 malUI:I!;, ft,· 
111(·11t:. puneau piede-ci. Spiritul a.cest~l (h~ ;;p
pannism s'a ră.sfrillt şi in câutec.. Pl.' la pe
t.n\("'*:'l'i, fl5.căii işi rnai aruncă, eâte \ldat.a u
nii alto1'u graţio.,itn.ti in hmpul joc-ului, C{)
jamtl 7.ien: 

ftfIOBILE Lucrul solid şi preţurile ieftine e cauza el numărul cumpărătorilor nostri zilnc să inmu!iesc. 
..... Trusou .... l co..-nplete pcn.tr'u t:nircse. ~ 
Aranjamente admirabile pentru prânzitoare, dormitoare, saloane şi odăi etc; 
Mobile englezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine. 

TARI, LUCRATE CU GUST ŞI IEfTINE. 
să pot căpăta numai Ia faBrica de, mob~e alui 

Szekely es Reti, rz~~~~~~~[:re7i 
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă plătire în rate. 

in provincie la dorinţi mergem in persoană şi arătăm bogatul nostru catalog ilustrat. 
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. Ondo joaei:i. (ioi Moc-uni 
,Par' că joacă doi vuIt ani.') 

Tar moc-nnul ră~pundr: 

Unde joacă doi Cojani 
Pur'e-ă joacă doi curcani, 

, Cântecde ,şi jocurile s'au dobrogi!uizat, 
adică se rD",imt in ('le- influonţe-lr- mediului, 
ffm'i a-şi p.ien}e culoarea românooscă şi 
nota particulară m·dl'leană. 

.ni\."nlIlr~ pl\'lt,e plaiurile dobrogeno tot 
rwu rur dOll1('l(' 1I1 C[lro tremură at<1ta sim
ţirD nobilă: 

Lung ii drumul Clujului 
Da-i mai lung al dorului, 
C'al Clujului se mai g<ltă 
Da-al dorului niciodat-ă' 
e'al Clujului se sf(hşoşt~ 

Da-al dorului so lungeşh' ... 

Oan1l'nii eari au adu,-j câllt~Clll au im
bi'ttrÎnit ori rau uitat, iar tinnrii nu-I mai 
(1)"aţă. 

.. \m auzit dllt<lndu-~() şi o variantă a 
itcelui mărgăritar ,al artei popularo, poat.e 
1l11lll din cele mai inspirate Grii, şi ca sim
ţin> şi ca. melodie: 

eno are dor pe vale 
Ştie luna dind ră'''''.lre 
Şi no'aptea cât. îi dt) man'. 
Cins· are dor pe luncă 
Ştie luna ('.[l11d se culcă 

~;r . Şi noaptl1a cc'U e de lungă ... 

F, Dn câ~tec ~oarte. ră,spundit şi în satele 
d~l Ia~onllţ[l Şl Brillla, de sigur a.dus de 
moc-anl. 

In toiul jocurilor numai auzi !Xl c{'tte un 
m~cău strigâncl: 

Că-s flăcăi din multe sate 
Şi joacă c.are cum poate 
Şi mftnie să nu poart~. 
Că-s flăcăi din Orăşie 

. . (Orăştie sau oraş?) 
Şl )oacă care cum ştie . 
Şi mânie să nu tie.') 

Ori: . ". . . ~~i.::." 

Pe la noi pe la Săcele 
13 tot fete mărunţelc: 
Şi joa.că neica cu ele ... 

I.n ,gat-ele curat mocăneşti şi mai i.zIolate 
~H ,1oac~: xCiobănaşul, mocănuţa, cărăşelul: 
o~ul. ccltaneasca, ardel-eneasca, de doi (se 
chiamă "dădoiul") ete. In celB amestecat.e, 
pe. };:1r~gă acest-ea se m,ai \~ăd: pop<1rlanul, 
ehmdla, invârtita (un f('l de poleă -dobro
g?ană), alămitia, lC'l.ea.sca, , aţica, un fel de 1 

(,larda,~', olt.enaşu1. căzăceasca: apoi hora 
bulgăJ:ească, .sirimboiul, tropca sau tropan- . 
o,a, pmduşca, luate dela Buluari şi naţiona- -
hzate. , UiamparaleJe 8unt imprumutate' 
p.robabl! del?, Turci şi alte câteva mai pu
tIU caracterrstIce. Jocurile in general sunt 
domoal~, legănat.e. Greu şi-ar mai reCUIlOa
ş~e v~btul jucător din Ardeal. art.a sa, oor- . 
r.lt.ă .u~ dElp~rtat.a. Dobrogea.· A răma..'! doar . 
~ra(hţ.la .ChIOt~lor şi strigătelor ce în",oţesc 
.I0cunle , dar şl.ace.ste merg spre disparitie: 

Aoleo 1 clOriceii mei 
Cum 8e uită la femei 
Şi femElile la ei .... 

Sau: 
Zi din gură măi MUllume 
Din chicioare TopArcene ... 
fI " 1.., . 

IU .... ..ulU .... el, -mă ••• ---- -, ' 

1) Pompiliil Pârye.9CU: Ho1"& din C.art.a.l 
2) PQJll.piliU Pârvuleeou: Op. citat. . 

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

.-, 
Cât-e-o loadt câte-un pic 
Doar o face iarba spic j 

'Cftte un pic ~i 'nceti60l' 
Doar o face sspieuşo~"" 

Dacă vre-uIl flăcău rătă.cit prin vre-o 
hori!' bulgărească, numai îl auzi strigând 
în ciuda BulgarilDr, c.['tt îl ia gura: 

Foaitl \'l'l'de ~t-o luh·a 
Şi la drl'apta tot. uşa ... 

:\.~t·laş amalgan se observă şi în cele
kdte datine; adie~ nuanţa ardcleană se 
pif~rdc cu Înc.:,tul ca toat.e pe aici. luându-i 
locul altt~le, localt~, dobrogen.e. dar cu ca
ractt'r tot rOmânE'8c. O calitate fi mocanului 
ce 11'0 afli d"CAt la blnjinii Turci, e respec
tul şi cuviinţa. 

{'tind g'aua.şDzat in sat.e au pus mână 
d?1a mfmă şi au durat biserici şi şcoli, chiar 
dm primii ani. Păcat că n'au avut parte 
de î~v.ăţători şi preoţi cum se cade şi .'Jta
tomlC!. Dt~ l~At.(\ ori am umblat cu hârtii 
pe la autorităţi cBrînd învliţători şi prooţi! 
Sunt ~nai rubitod dt' lumină dtwAt cojanii. 
dar Il au avut parte de ea. Invăţătorii fug 
d~~ ~ob~oge~ pe caru o cousideră ea o. pro
YUlClO dlIl CIne ştie ce fund al Orientului a
ziatic. Cun'oşti o cusă mocănească cât de 
colo: zăn'şti Ia. f(>r~astră cât-e o carte două: 
E biblia şi c-t'asloyul din caro cetedc in t.im
pul iernei ~i la zile mari. Foarte mulţi ştiu 
carte. de dm~olo, faţă de numBroşii ana}
fabrţt: ba chiar şi fomeile lor-ştiu, ceea ce 
pe aid e o raritat-e con.sidefată ea o pier
~e:'e de \"~omc. Hespectlll faţă de cele re
hfP?~I.$O n a scăzut cu nimic. Işi cresc 00-

pu m ros~ct după datina de dinc-olo. Buna 
lor _ crf\'?tere se remarcă indat.ă la şcoală, 
faţă de .?Dpiii c-ojanilor ori ai bulgarilor. 
Oconştllnţă oare care, o părere de rău 
mă~ar. P?lltru fraţii lăsaţi departe in neca- . 
ZUrI, se slmt~~ pe aici. Am auziLyorbindu-se 
ş~ nu. nun1~ii într'un sat, despre nedro-pt-.:1.
ţde UngUrIlor, dar despre vre-un aju·. 
tor băuesc fraţilor suferinzi, nu. Cf\i mai 
nml~i sunt oa.w.enÎ interesaţi, preocupaţi de 
CâŞtlg1lrÎ. In polit.i<xll. din păcate, râ\'nesc 
t.ot intere..<;;ll. ca mai t.oţi dobrogenii aciuaţi 
în aN"}st Eklorado române.sc. Gazetele de 
dincolo le cefA>sc fililllai câţiva chiabm'i 0-

răşeniţi cu cova (;ultur~, de-şi in sat.ele ace
stea lnavuţite, s'ar put-ea desface cu sutele. 
dacă ar fi uiţică propagandă. . 

CăIătoream cu un ţăran casincean spre 
alt sat.. Pe drum îmi :spunf'a că de câte ori 
îi cade în mân{t .. :Minerva", 8€ uit-ă să vadă .. 
e-e se mai scrie de dincolo. Şi mă întrea bă 
cu oare-caro îndoială in glas: . 
. .,Oare o să ne unim noi odată t{)ţi fra-
ţi i lalola ltă ?" ... 

~i .am rămasamftndoi o clipă pe gân
dun cu ochii pirO'lliţi spre zarea incărcată 
de ceaţă, intr'acolo unde soarele sta (Tata 
~ă seâp~te pt'Ste Carpaţi.... b. 

Ce element admirabil de naţionalizare 
sunt ~}{)canii!. Dacă este un in<x'put de 
cOllŞtllnţă naţIOnală în Dobrogea, apoi se 
datore.şt.e mai mult lor'~ jar dacă, spiritul 
român:sc a prins a ~ întinde cuceritor, e· 
CO~OI!l1Ceşt.e şi culturaliceşte, în t<>ate un
ghIUrIle, ac~aţit.~ ~'a făcut fără voia guver
nelor,. . ~1UlţuU:lltă doar experiment.aţilor 
colon1şt.I tranSIlvăneni plini de simţ şi de 
conştiinţă de sine. .. 

. ArdeleMul cu nota ltli provincial§, se 
pierde. Nu-i nimic. Rămâne în locu·i Ro-

~:5- " '. . 
• ~ ') .' p i' 

~_~L .. ,~W-kZ. 
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mfmul. un Homâu ellBrgic şi întreprinzător, 
de care avem mare nevoie în Dobrogea,. 

Curind nu-i vom mai l"t}CUIloaşt.e decât 
don,r' de pe lllune, ca: Ciorogaru. Chshaia, 
~LLlld. Tuţui'anu, Du:ică, l{{)şuloţ. Moro
H\IlU, lUiţillOVeanu CltC. print.ro atâţia de· 
alde ci şi of. Ori, iscodind biitdnii, la caIi 
vom mai auzi din cfmd în când in graiul 
lor eMe un lucră, ţîră, grttat. cAne ş. a. m. d. 
Ii .,,·om căuta şi în cele dHeva pagini scris{\ 
pnnt,re caro poato vor fi şi ace-o;tea, dac~ 
vor a.vea norocul să fie oetite de viitorul 
eercet{tt.or al românismului dintre Dunăre 
şi mare. 

Tulce!, 191.2 lunuariu. 

lanifestaţia, studentilor 
vienezi. 

. x~. <iVel.li obiceiul să desmiuţim toat& 
mfa01llio zlurului autorizat ,debitate po· 
socoteala. noa-strâ.. Ar trebui să înmulţim 
paginile ,,'l'ribunei" şi să scriem numai · 
desminţiri .. Micile infamii le trecem cu ve- i 

der03 căci publicul cetitor şi aşa le inţe· 
l{'ge. C{ilăuziţi do această hotărâro n'am 
dat nici o atenţie unui ariieolaş publical 
in organul aut.orizat care interveteşte fără 
nici un scrupul articolul prim din nrul 11 
nI ziarului nostru, scris pe urmole malli~ 
fe~taţiei studenţilor români vionezi impo· 
tnva lui Apponyi. Cine a cetit acest ruti
col al nosbu s'a putut convinge că noi 
nu numai am aprobat atitodinea tinerilor 
r~)lnâni vienezi, dar am şi indemn8t"'etneo-.. 
ranea noastră să se folosească de astfel , 
de arme in luptele noa.st.re politice. Numai 
o g<.lndire perversă do autorizat sadea 
poa.te susţine că noi am fi avut "anumite 
rezerve" faţă de 'manifestaţiile de soiul 
acesteia. Că am rooat ipcâtAva laLs cele 
înt.ttmplate e.ste. adevărat, dar noi am spus 
În acel articol că ne luăm informaţiile 
d~pă ziarele ungureşti, iar la o zi am pu· 
blIcat un raport complet şi adevărat din 
peana unui tânăr care a luat parte la acea, 
manife:itaţie. Că artioolul nostru nu va fi 
plăcut unor tineri vienezi, se prea poate. 
rnsă noi nu suDt.em. obicinuiţi să .scriem 
numai fraze lat~ cum face organul auto· 
riza~ la toate ocnziile. Noi am dat pilda ! 

llllUl ..1 kralldru' Baternai tinerilor vienezi. 
Aceasta, pentruul1 cunoscă·tor al istoriei. 
-soc'Jtim că est«:l indeajuns, iar pentru un 
om înţelc'gător şi cinstit constituie o lămu
rită Îndrumare lipsită de oriee rezerve. 

Cum spunem, n'am simţit necooita.tea 
unei lamuriri inlaţa pervertirilor obicinui
te aJe ,.Rom·â.nului." Care nu ne este Însă 
mirarea când cetim în numărul <:le astăzi 
al "U-n.irii", care ~pare .. Întru mărirt'.a, lui 
Durnmtzeu" la Blaj, arlioolul din "Româ
nul" Tl'ţ)Todus în întregime, fără nICIO 

schir.ual"~ şi notă. S'au în-stăpânit ~i la 
"Fnirt,a,'" obiceiurile autorizate? Noi ştim 
că la Blaj să ceteş.i.e foarte puţin, presu
punem, de.'ci, că niei articolul nostru din 
ehestimB riU a fost cetit, putem lisă cero 
dela. nişt.e ~azetari -serioşi (nu-i aşa dle 
Don .... ?) să (\'Jntroleze cel puţin ce taie din 
il1te gazete, 

1 ..... &.L .. 22 .. ~i.2.a." ............ ~&.22. 
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Din Innţii·lpusenL 
.,Undt, tl"t~'('C druUl de fier 
Trow ciint(~~'l" ;p-il'r." 

h-stc câtÂwn luni, prin mU'llţiinOitri va trece 
'1.reD.llJ eu Jruruitul lui monotQl1 Htrtx-'UMndu-:;:e ca 
.;Cl nălucă IX) lflngă A ri~ in '-;UH !pânit la Abmd. Prin 
-<-odrii mari de ,brad va trece fior sinistru prevcs-
-ţ,itor de rele, iar pÎirăi~,ul <'1l apa cristalină nu va 
tnW'ID1.lJiaj cÎLn1.-ul lui 'a1:Î:l.t <le plăcut pe vremuri" 
-doina, tezal1ruJ ",d mai ~m.) ~J. ţlopului iÎn dru
{0U'1 prilbcKi~\i ... 

E pre.<"!rtirell vrf\mii, est.c vorba AIhăcea.nului 
eltre 8lh-!pinîmd lol'ub 'povara grea a vieţji, hate 
d:rumul lung la.! t:1rii pe un fri~ d.e :10 grade, tre
.e.âruJ ea o v«"lerue mut:t. prin noapt~·, si'llgur, mun
'A";lindlb~i cuIul oho:lit, ae.est to'Varăş nedesp:lrţit. 

• 
V Il rămUnea aeeastn tpnntru postoritdc ca un 

vi .. unt, ca o PO'(,'~to tri'!tÎi lIai gura so bei în 8Crile 
langi de iarnă vi.'\('oloase, eând bunica, 11lC'"unju
rată de micii ('i nepoţei, viitoarea generaţie, cu 
gla.suJ. piţ.igAit le '''fi pov~ti de 1lll crai frolli<Y3 cu 
fruntea ~eninii <'1l ()('hli m.a:ri, vineţi Oii ooml, tre
-oilnd m~'l .~ un <".al alb printre miile de dă
~i. Le V6 povesti cum dăOOIŞii la vederea 8.<.'C8tui 
.)Tai lrnIDCJoS murmură cu.prinşi de fior \'lfânt şi cum 
umrmul"1ll lor ,.,'1.l1lde -cu 1untltul «.',f'.rului, ca \'1J.e

'nli 00 l3(pe maTl. .. 

.,A vcm un vis n(\împlinit 
Copil al sufennţjj .... 

.N~'-a cllixut ])~S"PU.'l de bine arti{'olul dIul A. 
OtuM din .. Oo.illlnzeana" '- luimd oo·dragost,(. in 
apărare po poetul n.,llmuhU. De ud din munţii a
.1luamU• dc-a{'la~il, dela el, ii trimiwm !părintelui 
('iura omagiul ''ii ealdde nOll,',tro mulţumiri. Sun
ti:>Om.1 mî~ndri {'li 'primul apărăt.orr .[1.1 poetului, caro 
işi rNti<,{i g'la,,"ul {'-emira min<+nTIei, f',sU1 fiu al aco
,~1to.r munti. 

D. Goga ,131 ('{,ti a('~",,~\a. rinduri -şi O(~hii lui 
fl'Ul!lOŞ.i vor rătăei Pl'in z:ar~ p{':olte dealuri şi văi 
_~. , .. L~ă corbii eă eroncil.nea..'!că, cucln'eiel-u sit 
f'ânte, eiintul lor luguhru, fllr1:una t'iă Se"utuN' vâ1"
furiI .. (',op..'lcilor, - nouă nu 'Il .. pa.,;u". 

* 
Jn ul1imul an s'a 8cri~ prea puţin in ziare dOB

pre mi'tCările culturale de la.i<ci din munţi. Daoeă ne 
dăm bime seama v-('-<i{\m că 8' a fă{'Ut un pl'o·gres în 
anii din ul'mîi 

:Şi nu ex~cre? dmd zi-c că îiD. ma,re ip&rte în
""âÎţătorii noştri, aeeşti fii vitregi ai neamului, eon
tribue mai mult pentru ŢYI'"OOJXlraroo culturei la 
,iIrte. La oraşe, În'9ă, învăţătorul trehuie fiii fie mo
()e.<rtia 'Întrupată, care duce "până laru-şi.ne. Ni<,i 
nu 00 :poate altfel Între atiiţia d,1imeru !ymari": 
adYocaţi ,,autori~aţi" cu Î'llaJtÎi {.'{)'D.O('pţiunc. 

lt~ hine >Iii ştim, cine 5Unt.em 'Şi ee putom. 
]Ja ţ,arii f"s1.e O> hp.<;ă totală; do {'ultură, să zi-c 

:~i('ă, în popor. 1ntA.~l-ectulUEi ţin sub demnita
lea lur Il intra în leg:mră ,strin~ă cu. poporul; ei 
îşi a1'anjează petrN'€'rile lor. oolloortde lor, unde 
:pop<rr'Ul, vezi Doamne incult, (}..''!te ignorat cu. t<:l"
tut Nu aşa. e în,~ă la lmmte 'lllJldo ţi-e mai ma;ro 

dragul -când vezi Iprin.iă în horă dşoara -cultă! a.1ă
'turoa de ţărăncuţea 8printoou fjâ dră.."'Utî\ in pito
l'(\'l(l\ll <'OOtum naţional. 

* 
In Bistra, put('rn.i~'la. {',omunu. ('Urat românea.&Că 

<m ~325 locuite!!'i, în 8elal'a de anul nou s'a }>rOOat 
~trama poporală .,0 logodnă! dela Sfânt Ion" de 1. 
Kcilăgi. 

La Tidi('..aroa <x>rtinei, frumos :pictată. IalP"ar pc 
flOOIlÎi la şezătoare fere şi foci ori , toţi în frumosul 
C<Ă-:tum r<JIl11â.U€I.'l<l. Te cuprinde lUl fior <rublim la 
'Vf.'(I1>rea 3e,(\Stor şo:imi ai mlUlţilo:r, din faţa căr01.1a 
~ăi(..,t(' '!itnătfltaa., .şi cari, yorl:w~'lc în g'l'aiul lor 
Empt>dn şi souor, in dlllcea 'Dow>itră limbă <m dia· 
J~"tIu ei munten'h-C. Ochrul rătllooşte in v~ şi nu 

t.T R 1 BUN A tf 

lJti.i ~ t'o.1I admiri mui m1111:: portul frul11D'i! ('am' 
l'lavtiV(~a.7.ă <;oi 1)(' ~tnlini,limb.a duloo ,~i frum{)!l...:::J, 
ori jo-cul t-l4nll' n.l diJ.etantilor. ' 

O droună p(~J)oraIă nu est..) uşor de in1.crprv/ 
tat. când au rtll ~.proupe ao ~rliOano. 

Bine :ji·au ;'ut .... rprct~'t rohlrile ţ-oţi dilct..anţ.ii 
făril. ex('(.·pţill1W. 

Simion Bw.'(·a iu 1',.]ul lui "S~'oal-ţa ţigal1ul" 
prin ~u.IP(lri{}ara int ... ·rJ.)r~r~11N.1 n~~a captiy,at ţie toţi 
~i a foot ~lhemat la 'rampi\ de mai muJt<"l ori, rli."'i
plătit fiind ("11 un ropot d~ apl.uuzc ca,ri nu mai 
avCltu sfîlr~it. I 

Corul mixt aproi,<lJl:)(' d-c 50 lpel'>'O!l.lW a pliieut 
mult, (',ondud fiind ('·u multă pri(',epNc de lnv. dir. 
Iuliu C-Qroi'll. A('<h~t l"D'1' -cu un tr{'(.'"ut de 15 ani e,-,rte 
primul în munţ.ii apllileni. ]}urerH, nu e..~te inHă 
{''UJl{)..'lC'Ut şi a.pr ... '('illt d~"pă {'Uffi aT tN,bui să fie . 

Comuu.:! Hi"t,ra, ',*ltuată J.l() '; colino ca Roma, 
eu 2 pre-oii ';Ii 2 Învtl1i'itori poa.w fi pildă autor co
mulH.'_ Dovadă ("(~!Ialt.lmti"i ('~te munca ac-c,.;tor pr('O'ţi 
~i 'Îll\'i1ţlitori, {;ltri umil!' la llm:1r IDnn{'(';S(; prin 
diferite lloei.ctil.ti şi l'(,UJliuni. Hmmi'unt>.a de mu
zi(':l ~ ('ântări cu un ·trnl'lIt <!c 15 aui; .Filiala fOll

duhli d(, teatnl rorotm; H(''ll'nhmea romimii dn în
mormiha.re; Bibliotce.!i filială 3. A"'trei; &hiOlJ)
tÎeon, prapri(,tato(.~ ulOT 10 frunta.';li a{'ţÎonari: pre
}<>gerile jpopol\11-c in (~mlm()]e învecinate, ţimlt.e 
de preot.i şi învilţMori; Or('cht:'stra rmmiltnei -oon
tltii1ăt.oal·{l din 16 persoane (i:n~m('nt.e cu ooar
dă) ( .. on<tu.~ de a.mbii invuţătoTi Aurcl Y ieu ~i 
Iuliu Cor o i 11, - tot ai:lt-e.a dOYf»zi do muncă 
frumofusă ('utTă u.n idnal sfi'mt: innintat(13, :în {'ul
,tură 11 n·ea.mu 1 u i rom [IO{\.'K' • 

Că {p.ri'Oţii şi în'văţiitorii {lin Hi,-;tra suut fa 
culmea ch(,mărt>'Î lor do .... oo(cşt.o faptul eri: în co
munii !{e <'Ot.('>,;o aproape tout,(1 ziar,de ddlai noi. 
Trw.u:M. .. in 6 eXHurplare; n1Jlm:i'1"1l1 ei popol'al în 
4- ('xemplaro; Unire-a, Românull, Consâllzeana 2, 
Luce.afă:l'uJ 2, Drapelul 1) ]{cvÎ.<:ta politică 1, Li
bertatea 14. 

Şi ob<wrv (':\ afaTă de pr('Oţi ~i inyătu.tori alţi 
Întf'lf'duali nu ~unt în <:QIl1U11U. 

Poato fi mândru poporul a{,ela diroia i-a dat 
Dwu <al>i"tfel de (',()TIdu<:ăton {,~lTi îşi mmosc pe de
jplin ,-,h{'.maN'a şi nu At.au, {'.a mulţi alţ.ii, toată iar
na in casă la gura oobei· ... 

Biatreni! Inamte cu Dwu, dati dQ'\~adă că 
l~t~l eulturci n<,mu11.1u.i fflt.e !În hun1i' mână în
credinţat. 

Dumneze-u v'ajute! 

De pe Câmpie. 

Cronici literari. 
-- Ceva despre Carles Dickens. -

A imp:ro~iODJlllt mU!lt lUiD1-ea liwrară din ro.tte 
pîir"iJ..o, .a.poehlll -câtrii. pre.cm en.gleză pe oa.ro lJa Lill
dat lmxhN A}voMtone şi i'11 caro este vorha de ... 'ta.
re.a mÎ7.orobilă in care se sbat în zilel<l l1oa9tro 
0010 'P.lltru 'll<Op<l'ate ,ale marelui ,'lCriitor Di~klm8. 
Ele ,,,unt fiioele lui Chwr1es DicketlJil, frul roma:n
cierului englez. Tatăl ]onl. ră"pc1Sat acum ('inl~iBpre 
zece aui, dupăoo ,,'a ruim.l.t eu d{\'lăvârşiro Î,nt:r'o 
Întrepri:nd.ere ,de tipogr~lfie in .orur'e .s'a 'urventl1Jl'3It. 
Astăzi rn~8.tel.e autorului 11lli Dombe,ll şi fiu !'c 
lu'J)'tă cu cea mai 'lllOagră siW:îi.cie. Mi""s Et.hcl Dic
ken.s, oSOO"a ('.ea .o13i maro lucrează intr'o călcăt.orie 
din .maha1a:lelo măr.gi~ ale Lmdwi; .surorilo 
ei fac şi ele 00 pot pentru:a tTăi. Una viru-de flwi, 
cel.olahe două sunt u{'cniec de croitorie. Iată in ce 
hal au oaj"UD!S IliO")XIIaoole ('('}ui lUai mare .rounaruclcr 
pc oare J ~a avut -d(\~igUlr .B}ng litma. E b.i'n'C &1 adău
găm că prei>a <m.glezăa dfl,.<IJOhi,s liste do 8lJ;h.q(~ipţie 
Întru .ajUitor.area un·ma..,.ilor ilustI"Ului ooriito:r, ale 
cărui opare îi îmbogăţ(~ ~i azi po editol'ii săi. 

Şi voo in ooost caz l"C'giretabil 'tim prilej de a'mi 
exprima mil'lalreap.e ('~'r'e mi-o 8uger€laZă COU6tat.a
!rOO că. Cha;rl(l.~ Diclwns (lSte aşa de pn"ţiin oum.oSCll't 

in Homimi'a. Dacă nu mă Îlnşru, .afară de P~il() 
l'Ui de C'răciun niei 'O altii carte a >la n'a fost 
trOOu.81.'l 'În lXJ<mîme:-,to. Ba mă irruşel: ga..'liJID printre 
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'IlUYO"kl1e .dlu.i G:me; o mid'i i,,10rio.:lIt-ă po!' oare oorif.. 
"tiJTul ,romlÎm a 1:i(X).."-(J şi .a localimt-o eu foa.rro u
şoaro mOidiiiCUiri din Aventurile. ,d.lui. Piepc·icl.: 
lji "P" ea.ro ta. pu.blÎ(.·.at-o a.po.i su.b 'JlU"OprÎla. d-da~ is
(';lli.tură şi "'u.b titluJ. de Hatmanul BaUa9. Atât 
gusimîn lite:raturaromâ'llă din n~le 
~riHrr ~le d{)licio..:,,,,hti roman.cior en.gl~z. S'a tIr",a,. 
du .... de llm.lt in r{llDiine.şto trolllall.Ua Yack a:l lui 
Alph(fll>;(l D.a.ud{Jt; mult J.rua.i nimerit ·ar fi foat să 
~ fi :tradus î,nai:ntoa lui Da;vi4 O~pperfie/.d llll lui 
Dicknu,.;, (.'U.TP a .oorvit ,d .. rept model :roDmnciffi"UhLi 
lru1100z, Aee.'>'t .l"om:an t'.stc l1iD. 1J'Ur ca-po--d'operă de 
vervă, ~e duio:;.ie, <1(. obst'U'yaţiun:e, de ip",ihologio; 
nidiri ,·mtletul ('opiluTf\'K! nu e_"t.c mai bine 8tu
diat., nÎdir.i ipoorizia, (·goi.smul, 'D.'U .'llt mai bi~ 
(~llit<l\ TIidiiri, î:n ~fÎ~r~it, dr.ago8vea J)(mtru Mi 
mă.l"Ull1ţi şi '!:i(\t{~~ d,) dreptate 'n'll -",unt ru~ri Î'It,QllÎ'J
~ii,tl.)":liro. 

Eg"Î, .. nI1l1, ipoerizta şÎ :rău"t.'ttm oman~'lCă pau~ 
tm eoplii !wvinoyati sunt. dealtmintr~l{'a viţiilc 
pe eaTÎ <. 'h:.LI"1f·.'l 1 ~i{'k{l"n.'l le y(>.Stej(~te in t.oate sc.rio
:ril(, lui eu o t.'(~la{'it'.at,e 'mril, CLI. o i.roll'ie din colo 
m~li lUiC'o<!ă1oaIT~. Hi nu {'U.1l0,'l{! n.imi-c ma.i indui~· 
şi:itOl'. ~~ U!lU'Je ~.1i;n â\'mJ:t~trile eroilor ~iti, victimo 
.alo iniohi,tuţ.ii ilO('ia1e. Fim'ii ÎrndcTh'1Iă {~ă Di-ckun.s 
esl.o 1l'll fi>;volt{lt, <hur revolta lui nu <,cre ca di'n ,"'Î{'~ 
timă l'.\ă dL>vii dihiu. In romuill(,lc lui tril.llmfea.ză 
in ~;}e m~i lll'l.lJjtl(~ eazu..ri cintrea şi ... +rtutR.a, gra
ţie :a.ce1ei mi.<rterioaso şi iml1'alp.abi:le justiţii ima.
nenie, IX' carc in zad<llr o noag-ă c-u îndârjire IX>7.i. 
t.ivi·,tii. Dar 'DU d"(~od:lminte1e finale mtffi'(\~!l.lA~ 
lUai -ales în !l'om.a.:llelc l-ui DickHllS, {~i8tu.Jii1e do 
ca.J.Xl·cter 'pe <.-.a.ri le f.1oo ("'U () I".a!di miK~c, ('i V(l'1'
y~~ ~u (~re I;Itioe sa. batj<X'J::U"ca."1cii. oom.icul şi .ri.di<m 
1111wna:ll. 

CDUI1CC'l mai oh.xxloază pe -0harJcs Dickol1s 
e."te intlllD.'W'Olnll pe <"are o :;oo,rtă rmistJerioo..~ il 
!1ţ;terne ciite odată peste inteligenţa omeneaBC~ 
pre5C.himbÎlmd-o 'in <x,ya tot.aşa de mist.crios şi dH 
impro...,iaJ1ll.ut.; inltr'un (,'UvilJ1t: nebuni,a. Gî.i"im 
fouro' ulu.lţ,i nebuni in .I"omauele lui Dickens, unii 
mui inwro&anţid(J('ât.alţii. DidHlThH studiază de
rn~mţa blândă şi inofHn...;Îvă, P1'OCu.m 9i pe cea fn
rioaBă,cu o piLt1nmdere 1.limilboare. ln:totde.auna 
ill~ă n'ObUinii lui in~piră mila şi <hu-oşi.a. Şi eu 
ered. <.'ă nebll;Ilu:l Dick d.in David COPPf"Jf~eld 
blâ:nduJ. şi admirabilul Diek este U1ll fenmnan pa: 
tologi-c tot ~şa de p(Jrf~>dt studiat ou ţ\Î 1 diotullui 
Do,;t?ie:Y()"'lki. La unul ea şi la (',eIălalt, îl găsim pc 
om lipSIt de tot ce -l'la:ractorul omNli'SC are mai pBl"
veri! tL-df-'Că do ~'.goism, de ipocrizi'E:' de putiny.'l de a 
urî pă,;trând imHl toat.c în,;u>lirilc bune de cari e ca-
pabil um. OUl. ' 

Fă.ră Îndoială l11rlă că lrom.a:nW in care Dickeil,l:; 
it. at:in.s înălţimi Qle a:I'ltei eate opora .sa Don ... bey 
şt f m~ InaO(l.'l..~tă carte a \~, II'IOIIh3:ncieruJ engloz 
ar~l pagini demne d(: Tolstoi, de Do.stoiews.k.i şi 
chIar de Bal7Jil.c. Nu cunosc nimic mai adm.irahil 
ca ('_'\:i.M.enţ,a ~şa. de .<;cuntă a aoohui <"''':l!pil p~ 
cu t.ruplll .slab ,i plăpând, eu chipul veşu.-.d ea 
ochii 8Orioşi şi gânditori. Iar 5Ccma În {".are a('.o'a.~tă 
biată fiinţă m(m~tă la o ,iată 1.'= de.scwrtă Î"Î . Y«O-r- ,., 
p1"CSunte mo.'l.r1ro apropiată, a că.rei ta·ină o caută 
in infmitul impenetrabil al oceanului a~ cărui 
valuri mu.rmurii a:.,a de enigmat.ic - aoeastă 800nă. 
zi~. mi-a dat Il<'oiaş ~'nmţjc a infinitului {Pe eaTe 
o sugereaa.ă eorfllJ i.man.q pe care1 V>OOe dousu.pr~ 
capu:!11i..,ău. ilfi momtffilllul -eiind caoo l"imit pe 
BpMe La bătă:li.a d~lil Austerlitz, prinţul AJUdroi 
Bolkon~y din Răsbo-i ~i Pace. Da, atât de mare 
este 1I!1l€Qri p1.lltorea. de ovoc:a.re a Juri Dickens. 

... ne 00 nu a fo.~t el îneă tradus l'nrom:înn;rte? 

" 
- Se ştie. eli ~[aUil'ioo M.aetel'linc.k 'n, 'luat in 

ăst .,nn premiu.l N~l POll1t.ru literatură. Suma po 
onre a primit-<l a rost cam de 194.000 fra'IlcÎ. :M:l
·rr(\le poeta luat hotă.rî.'reIl ca .'lă mai adaugă aregt;ei 
Sume î:ucă 6000 franci, pentru {".& a{~t capital de 
200.000 ir. ,~ă .sorY{'la:;că -elu;pă moa.J'ltoa 3.'1 a mea 
un POOlru·U ·bin'Ulal d.e literat1l.ră franceză. ' 

'. In,.OOl'OSB.1:lot ;este <le 'Obsorv Irt că roţi la1l1"6ll.ţi:jl 
francezi ai premiului N ohel sau întrebuinţat în 
a<J01a,ş 000tp \1a.lQ311'l"a pc care au. primi,t-o. A~a, Mi
straI a CN.>la.t la Ar-les admirabilul MU1RU. arleirian 

OBILE 
pentru dormitor 

sufragerie 
locutuţe. garton 
tn garnitură de 
piele şi de aramă 
precum şi covoare 

c. VAI. 
Ca b r te a. n t de .u obi 1 e 

la cu Ilai modeml execuţie .8 pot procurl la: Slhiu-RajJS%8bIU, Sfr. Sajuna Br. 1. 
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;r&Jly Prudhommo ;a. fOll'd.'lt UD premiu de 
~Q.~ . '.' 

• 
. -.-' F\a.Ce o·,mruro imp1"6'rie in oorcrurik literare 

.fr.aJl~, IRpal' i ţ,ia ,l'1)lI13.'lluhlli M ademoi,~elle de 

.16ltsa.n(;OWM, ~~ de o. Louie Bertr.a:nd. (,tritica 
lP\IlIlO ;aro.'\.Btă operă (:m mult doa<!Upro prOOu{!ţi'U'nÎ· 
b: obi!;>'1l'tvifu~ (~ifi{'ilUd-o ca fucibld !paTte din 
muxoa 'i'imie :a l'Qm.andor {~erne ca lrlada.mc Bo
~y odQ .f'La'tlbort ~j Une t>f:C de M..'lupM.o,ant. Câ."1d 
l\I.()i Qyf,j O&l'too in chestiune vă voi face o da>ro de 
eea1tulmai do-tmlt.wtăa.supra ei. A. O. 

Gronlcă externi 
. f : ... l' ~' <.,. . -

Erj nouă in Germania. Goorg Got.hein, depu· 
t8lt german, publiCI! un illtMC<'1aDt 11.rtiool de.spre 
Biyu~ ti;a aI"\.1a:t îi pr:i;n b iruin ţ.a pau-tidelor stim,gei. 

• ' ,:\fai întîii eon,~tatll că partidde t'(xlcţ,ionare au 
cw:'ut in lupti'!, Rtângcle au lUuj'OTitate ~1a!bii, dar 
majoriţut(\. H~,Jotlljde 11'11.11 tinut ce fiig'Î!duia vo
t,'ln~u Întilia. J)e~i ~mtru ~trUl,!<a /'l'au rostit 65 1& 
~'Util, din {'(~ (~Hri :lU votat, majoritate.a e num~j 
de <.'Îlt()VIl voturi. Friein~ e nu numari geografia 
oh~'1{jr~t'1ă î:nn"ehitii, llUT 9i nci'Iltel~l'Oa dintre 
.p.art.idde În,tintato. Oricum e, ciudat şi nedrept 
(~ă ,otliI Într'o ~,ir<:mmS<'rjpt.ie rurală \Să prcţ.uia.;.că 
plInă J~ 9.0 25 d(~ ori CÎlt lJ;l Berlin sau in centfrel(l 
m;lri indl1~t.riak· . 
_ '., \' • l< 1 

, D:la1,iJ<do ,dvept(li .s'au înt.elOll ehiar dela Pll
!Ileroa ,cu.n:didatu.rehJ'r. La Btîmga 'pună ş.i între par
t.khtl libQl'nl \>Î '(,01 rlldical au fo..n in d("s'tllie părţi 
J:upt-c Învcl'şuuat{\. 

.M fii "iiu deeut IltiH,a, ha. bw]ot,'lj, unele locuri 
]iher~11i n'au llnllnt lozin(~a, ba s'au VHzut eazun 
0,'11.'11 votat pentru .. ~ndidaţj eonsen'ItLtor1, făcÎmd 
('!ii ,~M·..ă din fl>Ci radi'eall. 

S<)(~ial-(Jemo{!t'aţii mI pus eandidatllr1 pretutin
donea, .ab.~.)ITht prxrtut'lndeno& Chiar şi acolo un{!e 
nu .. o P11t(X1U aş1.(fpta njci de t'11m la izbiindă, au 
ţinut nK7ti~ ~{Î-~i1iullll're yofu riIe. I " ' 

:. P4Ttidul l"udi('!ţl a pu., lozinca {'J}('t'g'ieă :"N ici 
llll vot pentru roaeţionari1"; Gal!" orgaru7.area lui 
(,\ prea ndnclp.stulUtoare şi lD(;m.orii I>au pa.rtizanii 
de idei pl"eapuţjlll d,i,~.ip1inaţj, Org.iJUi7-<lţia ou
'Prind(> ntun~,i'o part.t, nt,Îp.~ernIlJa1ă din partid. Ne
,a,~uhilt<yr;j radicalilor au fil,cut să in.-;ă biruitm'i 
dt\<;hl1 re-ac! i~)lla ri. ' ,. i ' '.. " " 

. In mll,ltB cir0u~s<!ripţii' din O.stelbis, social
(.l('m:v~~ra~Uş,i·jlu, ~nC(l.l"liut 1oa;te put€rile oa să a~ 
Jungă omul 10l" in balotaj în locul liberolului, 
Asta Il ~D,~mnat ,)yiN'ueroa eolegiului, did ţărunii 
şi f!fujbll-:;;ii . liberali nn Wtr nici dl'\'UIll aă \'.vteze 
p<'ntru 6()C~.tJ-df'm.)(>rat:i, luei la bal~taj.. Aef!'t 
h1<\ru '':8 ~tia şi ţotuş oo~~ial-Jl'mO<!raţii n'l1u voit 
fiii j(':rtft'!i-:,-,cÎi pofta de a număra \ohlrile. . , 

" PartiduIlih('ruI ~'a amt. ~ linie dQ PUrt.8.I"C ~_ 
nifor;llă, la p.alotuj., l>art: ~ă lozinea i·a fu:,!>: 
"S('ilP(~ (~ip..(' pOţlte!:' Aci B\lill ll)t-eIGli (,-'11 (;llntrul, 
dill.{'.\.~ţ\) ("V, Li,g~ 4lgri~torilOl'l Ifliu.l'e~'l Cu Wl'Ui~ 
upţii ~i nurnil~,pc aI()("'1lNn~u 6<)~~~d-<lero')(ln}lii. 
. ~ p'w:rti,ieI,o.drQlltei au fI.uforit luonJBri fllar.i.J'u. 
nă şi"c('ntruI are ,1luţn8.i ,93.de JsptHalt, in, l.:w de 
lOR di~ ·roiţhSţllg'ul trecyt, Au pţ(\rtiut l'n! .. m!t, 
R)DUi gerlUu;nii, ~i pierdeau mult mai mlllt,oacă 
,Jilx>rHlijnu .s(l.nlÎ4ru:cu ei in multime ,de ]oCl1I;I.1a 

lMlolaj. '..'" ,,';: " ". . .' 
. " latîl.i in!'u <-'e doeI8Taţ.K1 hDtăriti1 Il fă{~l1t Sali' 
Rermann, Ş(lful partidului, după 1'00nşita ~ în ba-
lotaj, la SHu.~br\ick~)I1:, '. 1, 

"Cine nu înţelege t\liltăzi că Germania trebuie 
(!~lITnu.ită î~. ~piriţ )ibm.al ~i8oeialt . .este orb in 
~hesHil()!lXJliti{'e.· . . ..~, ' .~." 

;- .-. -" , ,-. " 4 _ 1, • :' -"~} L •• 1 '> '.-. ' 

" ! lHwuf aJE'gru~ll'lb~1ru nu mai trobu:K> ~ gtl_ 

VN'U~j, d~.v'9i.tn J;ll .. llu ~miero ţ,ara, daune pri~ 
:n)('jdi,ua.,;o, J~a\l .lwi .di.u~ nou .a."iigurarea că voi 
due(, ,lUpţll ,ueo\)oqită ~i, ... tatl(mrioă împotriv®'re
:tţ·tjunei ~i regl'€of.ului. l'U<!rind, ,mereu pentru PI'O
grc":,,şi.l,i:bertll.t~ ~ii~ăţ.oaeă {li, înaint<f' (~ toate, pen
'1;r:ll"f:oala do ,,,t~ţt,. Am.i'OOt tOtd"'>tt11l1rll <le piirer-e 
{'[î, pA{,! ll(1:llpi'imtu(woie a JIVea. in,wedere in popo
rul gBrmall, că DU t.rebuie ~-l inoi'itu.-;;ăm 'Prin l('gi 
(\x('(~Vii')llale.ci. pr.iu-..l~4.lj~I'M~~t-,~iiRl 
putinta o(.!P fi-şi desvoltu -cu Oosăv(rr,:,ire puteriie 
~le Ittât de mari", . ."'C.'" .', 

. -' i~ 

p(' dC' ,altă pHM'<>, ('.()nducăt<)rii partidulUi 8,0-
.-iad-doIDo<'rllt an {k<'lal'l11: ('ii fie v'O? {()Ti, ('11 iUJrri
jil'(\ de ori ('e J;'IlS ~lr{' ar :p1.l1(·a <la pril-ej de di."ol
\.~l"(\ r~ r,;irh~;t";"lg1d ui; - . " ~~ <-o 1: 

"T R 1 BUN A" 

A..·4a il~nf'~1Ză, dad \'OTbt,l~ au înţeJ~ nor· 
maJ, .ci1 .. "lUt gata a fa<!Q lucrare pl'.lzitivă în ~' 
iam{'nt, O('e,i de gu'\'(~rnilDlâDt <..."11 UD program DU-

n.im pus 1l c.alc cu liberalii ş.i radicalli_ ' 

• 
Proiect de lege despre autonomia Irlandel. 

Din Lon-dr.{t Sfl anunţ,ă: La lf) Februarie 
se va întnmi Camera oomunilor. In una 
dintre cele dinUti ,~edinţe, guvenlUl va 
pn.\zinta. Camerei proi6ctt~1 de ~ogo despr~ 
autonomia lJandei,ucordandu-l-se acest.ol 
ţ{lri dn~ptul de a se guverna (home-rule.) 

Se prcvcdo c{L discuţia va fi foarte a
gitată şi v.a avea răsunet şi in afară de Ca
lllt'ră, ln c: 1,<: tcr t o provincie în Iţlanda, 
cOIli'len'atorii au început de pe acum agi
taţia impotriva acestui proiect, protestând 
în adunitri public{l împotriva lui şi 3ID1cnin
ţând cu rfuivoală. 

:Minist.rul Ch'urchill ya pleca în curând 
la Belf'k...,L pentru a linişti spiritele. 

o intimpinarI .. 
llr.imim următoa'!'fl1e: 

'Onoraiă Redacţi,ume! • 
C.in.d "ii aduculll mulţămită, Î:n nuanele OO:ruhli 

mixt din Totvli.rădia, pentru pu.o1i(-.area mvitării 
reft'll"itoo.re La petrooeTfIa .wrauj.ată d~ corul noet.r~ 
(,.'11 r('grct .am luat la cuno.,">tinţ.ă, U"tXlyoinţa unUla 
,~LU IilltuLa vuhli('.ată în Nr. 11. 

Pe haJ';a <leeisu:llli adUl:l din pa.rtea ooriştilOl', 
respingeIll ('~.t.t.1§!.'Uric toate .at&.mrilc ce 00 i.ac 00!l

tra oorj,.~ilvr ~U!li <'on ducă tor ilO'l' • respingerea 
însă :nu ~ mo~,ivăan pent.l"l.ll'ă nu 'Voim :Iii hlamăm 
po ni.menca. 

{'u l3.eoa • .'~t.:r oca.z1uue (J'uf{lun onorM.a J'IOdaoţin.ne 
să bin(w'O'ia..;;cÎl tl puhlicaill 'lmm{l.l'ul proxim 
CUlIll că pC'tJ'OOflroa l8.ra:l.lj.a tă în 28 Lalllllill' le .a B\)()008 

atât mOl"RlIllint~\ ('ivt i?i mater'i~1.I1minte, peste 8Ş
~ptrure. l~i tirnpu1 a h'ft ru..fa\'Orooil t<:JtlllŞÎ la 
111demnu:l dlvr p.l"('()ţi e:ui CWlu'>C impo:ejură.rile 
din Totvilrădia, atâba public a'a '}l'reT..enrtat î:nciit o 
p.wrte 'ÎD8ellJ:Il.atA :n 'a putU!t intru ca .:;ii vadă repre
xintaţia t.earală. 

&>ooaIUa tsOO u.rmăto.a:roa: 

Ln t.ratelo 
( 'lwltud i lt,\ 
Venit 

298 rol'. 20 fiL 
91 COIr. 48 fiI. 

Wti ('01'. 72 fil. 
}>o cale jurn:a.listici\ Hdllcom t<.lt1OOată .mulţă

mioo twt;u;ror '-i<'Uior rod au sprijim:it mtenţillnca 
nOlMtlri\ &Ll. wt~:~ră f. A.d llC\ll~ mul ţ.ăJJni,t.ă publică şi 
maTinimO\~iJ()r, ('4rÎ pri.n ~U1pl'a.<;olvjru au binevoit 
8ă ne 6JAl' ijultmsCA, ~ lo.nu.me:, . 

lir. loattt' Hrll'U {) oor. ·}o'ridmann Sa.nmel 3 ooc. 
Tichy Arpad ~ oor: Ak~ Ti«m 3 cor, 1, Pe
trilel '.'OIr. ])1'. Awrol Lii~'tl 6 OOl',luli'l18 Szanto 
200t. Hr. K'\.1>gml ~~ fi cor. Kh<m Laj<J8 1 00l' • 

DJ'~' Va.'Jili'll Al\'1Nlmes,eu 2 oor.Dr. A.ta:ruatI Hră
di.'.ariu fi: 001', I)rnll{~,rru M~leiu, preot, 2 wr, 10&0 

{"hmciu 1,60 fiL t'oo16t.a.n.tJillll'.tl'tic 1 001'. I()tiif Og
nea:n 2.20 fit hlCU1o:>,( .. 'U 1 OOl'.DAlIt3.8Chi'Jl Med:r~ 
2 t-e.'r, Iguat.ie ~hlr-a 1 <Cor. p(~tru Pe.loe 1 001'. A:n
droi Văţa'll 1 <XJG'. Auglll'ttm Gro2leSOtl'l.oor~ Vasil!e 
Popoviei 1 001'. Valeriu M.a:1ea 1 «>1'. 8tepa:novic 
hJt'lif l} ..cx;o:r. V ilrma M ai.r;avi<.\Z 20 OOI'. Dr. .M ai ro-' 
\'icz "AdQlf·l0 001'. V,e.<+a Pe1:ro, 2oor, Dr, VaJOr!U 
~ionaJr 1) (''{),1'. Goorge 1tloMo.~a:lI 3 00'r. 108111 Musca 
3 cor. V~'l. .. ile I)eh61~U1 1 cor; ~ Lupnt 3 cor; 
Emil J~uţl'U.ţ 3 cor, l!ot I;ipot 1 oor. Hot Horman 
1 oor,1tLa'1«.li Slmdor 60 fiicl'i. Ffl.rk8:R Aron 3.60 
fil. Âl(;x,:md'rl1 P~i{\i 1.80 fiI. A'IJIl'IdI Hădău 
80 fi,!. }'cllrtli LUIl'it& 1.80 fil. N41RY J;QjJosl cor. 
Vasili'U 'l\nnuilia 2.60 fio1. looch~m TUircu 1.40 fiI. 
Tompa FeNmm 3 cor! GI'Qf HU!n,)OOi Kii:ro]y (, 

. oor,Emil Părn.ll'itrl 001'. Di1a I.,erdic 1 cor. Dr. 
.Murodi Ar.pf\d ~ 001'. N'iood,im T'tooOO'ovi't8 2 COT. 

D:n.a B&rdv li !C!I)r.Amold J{m~ 1 ~r, Romnhw 
ftXldOlrovi .. ~i 1 '("['ii'. Kal'l.c.sonyj,J6r.sef 1 001'_ Halllli 
1, 't"~~:l-1ig:rer'I m'ro'l"('{1tr: . Kdnl ka: 'Gyr~la l' 001', 
B1.ll1.lht &>bvi·iÎ:u 5 eo'Î'. ToJ'bi.'l 1 o(X)Q'. Hirrmam 1 cor. 
Văd. FU5('(\11ti 1 {Xv. It<:h<:tIDJbah 1 COl'. &th Mor 2 
oor. BJ.a11'111 }fnty{~ 2 ('lOT. l'(>~-.ko() 1.20 fi:}. Moolw
(i~ 1 cor. V)\"iÎ1.ger 1 coi:. li.ollm: 1 <.W. 

Inc.'l od'ată cu tot N''>-1H . .m:u:l le :mulţămim d10r 
~:i drw.Jo'l, pentru &pir ij inul do,"(~di.i faţă ele uor~tl 

3 Fdxuane ft. 1912 -
oostr'\.li~oop~tm, ~i Jl~ ~ă.m ~ ţU pe viii))r să n& 
JllOT<'ro \'!I;L .spl'iii'n11l~or bi.'IllO lDt'IMl.$lt. ... 31l~ 

T Dt t'ă:riicl1'-a, 1 l i'ool"WlU' ie 191~. :B1 
Ananie Oi.ml4Ş,' Ioachim A, Tareu • 

llOtB.r, II< PTcşedinte.~ ~ 

N. Reci. Ati s'.a, prNentat la redactia. n()8.tj'ţrA d. Va.-' :a.c 
s.ile Tomuţia, pentru a. justilica. cu noui acte de al4\ eo- rt:u 
QllwtuluL 6i fruntll4ilor de a.colo curMenia iDtentHlor 'II! 

,sa.le ~ ~ dorwwei Alletlla. Tomutăa, in jllrul ooruluL A'.l- ; G 
tele dovedese într'adnAr că d04Jlllloa Aoeita. T~uti .. · ki 
a fieut u.n lu-eru laudCltbil .a.n~ând.u~ să ÎlIstruiMâ. 
un'lOOf bi.seJ\irl"8C. fa.ptele dov.oop.8C Jnsă că. eărtu.ra:rli :1l1 
din TtJtl·ărădia. s'au lofăşiat ve tema acestui cor. Nu e "" 
rMerea no.'I.,~tră ilLCum ~ă ne Ilmeswc.ăm lna.cClUIti C(>aE-

tA, >care nu poat.e oferi nici UD interes P\lIntru ~ 
public. Inchld{>ID da.r, În oe ne priveşte, pe noi. a!a.oMfJa., 
~ta. 
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Balul costumat din Arad. 
~i 

'P 
ţi 

Precwn aflăm' ba1ul costumat al Rcu- ,. fi: 

niunei Femeilor Române, care va Q.'vca lOt: B1 

Joi, promite cel mai frumos succes. Iftl. ...J, 

Reul1:ZU'l1 ea Femeilor s'au primit anunţl%'ri 
din părţi îndi'pârtcale cd vor. sosi la baL 
Oa~peti di,.;;t.inşi dela fraţii noştri. din Ro
mânia S1J.n t aljtcptati de asemeni. Balul 1 

costumut din anul acesta t~a fi deci de 0-

c{'('aş ,<:plendoarc ca şi cde'dinanii trecuti 
. - Aviz. Costume 1w,ţiom:Ile de Tulghe8, Riş. 

nQt~. Oră\~(i.c şi Să/i.ştc, luc1'nic in afelu:rr./.e naţ1.o
naJ.e din Sil.H:iu i;li Orăştie, se pot 'inchiria pe1I.l,.. 
balul C().~fllq'(Wt di.n 8 Fcb1'1.laric a. c. la dna Lotiţia. 
Onoo, A1'ad, StrQJ.la l'cfâfi Nr. 1. 

- Românii la Paris. La ~,zătoaroa Căminu
lui l'OmÎUl<',<;c din BNlTll dc 14 Lwuarie a fost :pre-

!P 
2: 

.m 
(1', 

zcnt1 :PC lîmgă u,,,istenţii obişnuiţi .ale m:~8tor {t

<hrnări, tii d. C, DiR"'~'U, eU1\OtK'Ut.uJ om~itlţ,! ,!-l 

din N.'.gat. FQ\~hIl Il1i'Ili,~tru român ,R. irn~N)v~, ",'~, ~ 
('U t.al('ntul {':!I,'C-I d('08-t"l~Şt(J, o OdK'J.OIl--.;a C1lvan· t i 
t4lrC a,'iupra ... tudenţ.ilor l'omi'mi din Paria. Apoi u
s'au <,(·tit 1w<l('zii, 1"':1: d€'Clumat, a'a fă.t~t mrulclJ. 

Y' .~ 

8'a dansat ('a de obi(~iu. SUoC'>C>C8U! awstor ~ărbă.ti ţ:] 
romfm~t:i mNg<I tot mtii mult cresciind. ti': 

- Critiea dramatică franceză s'a ooupat in ,~ 
, l1limdD zile {'u o' înflu.fLrţiTO d<;o.<;obită de dltl. 11 

~\tarioar11. Y (.'nturi'i, ('llUlwnta artistă o{,la teatrol .. 1 
Odt.'on. l}ra V ('ntura IlCT{\at d(J <'1lrimd /po ooen:a II 

t/(-a:tr:ulul din :al ontt..--{)aiil ° , rolul E'lterei, din pit·· !ţ 
sa l1ibli{'ă' cu a<"t~laş nun](" Pi('!lR 'IW('.asta, serilili 
de dnji Alldrr, Humafl şi B[..hu-.;t.ian-Charlet!, Le· 
coute, 00 i11<kpărtooză mult de gi~a ţii deIi, 
(".ata poemii a luillacino; opora de 63IlO ne oou, 
piim aci c dimpotrivă, un J8.11l,liu do pasiune sgu· 
duitNU'(', Ri se ipare că dru .\l/Jlrioara Venturi s'a 
l'idieat Î-11 ~ul ci rol pâ'llă Ila oele mui ~nal1.(l 6i.-r.e 
ale artci dramatlee moderne. 

,- Gren gazetarilor dela ,..Pesti NapI6". 
F...ri~ Joi, seara toţi redadorii şi colabora
torii interni ai ziarului "Pesti Napl6" mI 
d(~Jarat greva şi au părăsit redacţia, fărfl 
să st"r:i() ('{'ya pe seama ziarului . 

1 

J 

1 

ProprlC'tarul şi editorul acostui ziar 
este Surlmyi J ozscf, mare fabricant (h, 

int'le de cauciuc şi nogustor de fierărif:', 
car€ de [3 ani de zile nu- \Tfla să imbunăt,tj
ţja,'~dt lefurile gazetarilDr săi. Rcfuzând ~i .~ 

la 1 Februarit~ urcaroa lefurilor, re-clamat.ă 
d€ mar{'H A('ump'et-n a anilor: din lumă, în
t.r(~aga 'rpda(~ţi(l a declarat greva. 
,. H('dnc(i~lc dp!a. r.dclalt,> ziare din B1J
dap(:sta s'au solidarizat cu colegii lor grc' 
vişti~ rc/uzând sprijinie1a ziarului boicotat, 

'- Linia telefonică Între Viena şi Bucu~i. 
Din ('..crnlll1 ti ~e tIl-llunţă: M in i'ste ru 1 de oomerţ 
ftl1Striac 'ti înt,roduli î,.nbug'etnl prov:inciei Buco
v:ina. din <~editul -pe.ntl'l1 tcl{'>fon ,0 ,'l1lll1ă de 900 
mii ('Ol'Oa.n(· .caro \"a servi la construirea unei a 

, doua linii tcl~fonioe" care va merge 00-0 pa:rte 
'pimii la Lcmbe.rg, iar de <,-calaltă pâ:nă ta granita.. 
fl.onWnlei 



# 
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I\l la IDijl<:oul lui Au.gu.~ \"8 fi 'probabil ter
m~ă legătura t,-.lefonic4 directă mtre Viena şi 
.ltoou.Mt.\· 

- Bandele bulgare din Macedonia, orga.nizate 
-de oomitetul ~-oluţionar buJglir "i"au in.ooput 
,"a.ctrvitatea lOT .... â~roQ8ă \aJproa.po pc intreg ţln:u
rt:ul aoOl'J::ltei iIlt"n01"OCioo provincii. In 1.ilel~ trecut.o 
~!ID4 <tin aoest6 'bande a: ,O'Dl'O'l"it în pă.dureadcla 
{'hani.1ta, - ci~to'lu:eeoouri <ie.părta.re drua Mos
ktile - nouă lP'Ol"Soane între cari ~i () femeie. A~,
'tllla.coot.a .. i\,ng'(\r~ Il f~t făetrt ip(qttMl a rd,,,;wuQ 
~"imreiN.~ uud .alt(l bande buJgure. h caro ar fi 
'0Oflţr~b-1.lit şi ('e!(, llo<)uă "\-K.>time. 

-' Abatoare românertti' i~ graniţă, Consiliul 
.municipal din Vitmlla. adoptat zilelo aceste IDo

Iţin~ propu<lli de fo&tui mi:ni3tTll W(,i-'1kir~hnm-, 
:nrÎ1l care se invită guveruul.au.<rtria-c Il ptlUO ,~tă· 
'rulotA" If>e limgii guvernulromimose pentru n' 
~proceda cât mai l't'"Pcd.e la <.."O"U.'lItruct:run.oa ae. abn
'Wa.re"PQ ~ranit'll di"ll.8pro ltomîm.ia. Moptmea zice: ' 
'l(bmuma V lffilli os1lO g~lltJa a OOlltrihui ou 40.000 dc 
~oo:roa.n(~ la choltuielile de con~1:ru{':ţi'Une ale unui 
abator provi~riu in nxicre d<e a se fa'-<Y.riza im
portaţnmea (':u'n1ei din HomîmUi. .ha Viena. Mo
ţiunea invitli guvernul să "Îneeapă tra.1·ative cu 
~'Ul tomîlD€'!'-O in lS<'O'J>uldo a !Se realiza 1lilX'

sto 'm~uri provW-Yriipc teme.iul (l{crtci făeute 
~ comuna V iCllla. 

~ Pesth·ităţUe din Sofia. Serbările pentru 
~arrea m~)ţ4lon.itimU'Ul B!,)~ ea major suut in 
ţplin 00'1'8 ,şi tootă lwro-ea din Sofia nu o 'IJU"OOCU

tpată d'Fl(·.ât d-e ~;t O\,milIIlent. Ora.;.11l e :p<".~ tot 
'JWl'V'(llll2"la1t cu dll'R.pelo ~ iltoogu;r i de 11le ţlw' i lor{'~'l:l'i 
vor p-a.rtieip.alla 8i'i.rbiltoa.:rt1. fui la amea.m a oo~it 
m loolllli"tat~) fiQ:fWnitor-ul Groeiei. La gwră .a fost 
!pTimit do lDIÎ'IliAAIrUll de intoîllO şi do :ră..'lhoi; o rooIU
a:)QIlie 00 in.i:·a:nt<'1roo :il. 'pr~.7XJntat o1l<,lr'\1'ri1c şi fiU
zi<B linto-Jl.a 'imnul 'lm'ţion.alail. ELa-doi. A..,.tăzi la 
'&lD:iazi III .900ij~ şi ,rnoştJrmiwr'ul de llroll <i~n Hornâ· 
:mia 'ÎlI:np.roumă ~ eclt1lalto mi.,~iU'lli, "Pimnont') m~l
\rele 1Jl.wr ,'>ârJxlsc ~mne C-ll prl'Il'Cipd(, Hori,,> '"iL fi 
-!PU'OOlamat ~m 001 Jru,:u apropiatt ]xrilej 00 .gLlvor· 
lnO"r ilcl Muoodc,wioi. 

- NepoHsmul in cabinetul bul~ar. Pou"to (' 
.~irngu:r şi fwrii prOl.·i{~tmt "În intrea.gă L1IIl'O'pa ('l:.\zul 
o()Ilbmetwhui Gesoy drffi BUiLga:ria, {\tllro n'l11nă.Tă în 
iotx.liile (IDirni.Hwria1o J1ill I!n'ui pu,ţÎ'n d-eeHlt 'PlltJ1"1l 
~ lin .o6roUJl'ile pd1itieo lrulgwo .a.c"t'Ulalu:l m~ni
.tlOO:r nici nu mai fi o.lll.'lidN·.at - fm'ŞW făJră ni"j . 
't> in'tlm.ţie rea - de Ull 0abrI1J(~ .a:l ţMii ci de "llll 

mtmi.<iter :li.amiIiJllI''' in ca:mpâ:nă de oo:rin.d, Ue.soy 
..:n'Oa trei .rud{l (X.lq~i ·de (,~I.T',ieră. l)(, OUlrînd îmi 
~ I/l '1l'1l111itt. doi lIlOi mi'niştll"'i şi dintre ~ia 
.. rahJj(lal-Nt1l.~, rui:l1h"'!:ro \aJ lUttrÎiTilor 'P1Lbli~, e gi
meral.e lui Oo,~jV ~i .a. ... 'tfcl '~lJnili;ll lui (~ l'l."'P'r(,>Z(':"!l

!tat.ă îll1 ",~1;bim,rt de trt~i membri. 

- Invenila UDul ~uHst. :Din Praga vin{l 
·ştirea uuci ~Cllsutj'mal(~ des,coJX'riri pc teren 
~tiinţiiie, fi'k-ută d .. , profe6OTul E1sching cărui i..a. 
-mtl'.OOO ~ă im·"Cntero un lic,ruJ. ('li propriut.au1a id{.,Y!l· 
tidi ~i lichi,luhli nf1iltDr în Jo.'jul [tUpilci oohiului 
<f)'menesc. Ac(",t licl1,id e un număr W1umit de 
"[l1'()C(>nfe ,<.:ohlţi(, di.ll &ar('a tlebud1tiiric ('~re arc 
~k~!t~ pn.pdNăţi de refl(lxi'unc ca şi 9tida. 
'NouiR iUY('.Uţi(· la fa<'~ w1l8aţio întru ('rit \1ll. rf..'ih 
-«'ompl(-t simţul Ylvlcrii oohilor&Cur~i în ,-\rma 
'unci cat'1."trofc., T'e 11rmu 1mor cXp<lrit:'nţ.e îndi'
hm,gIlW, ooctm"tu El.'\(':hi~ .a (lx"traa din ochii 
~ilQl' de ~~a.<jă 0.4---0.8 ~'1ntimetlrl (mbici de li
tlhKl şi. 'l'a iul-oeurt eu ~RreB de ·bu<"ădrie. V ode
~ 'Il ro\'N\it oc'lnplet fără Aii ,gc O"!: .. <;erV"c niei·o 
"'t'utbUl'3r('.. Htlmi'me o singură [problemă de re
golvtt: ('"O Jyropri .. tăţi primeşte li,-,.hidul introd'tltl 
în ochi {":'ici '!'(\ ştie ('u ~il"Ni de bucătărie {-\'au Re 

ijj9OO"11l1)UJlO, &a<U ~-.rotoal.ă wC'1ll"i dil:!pM'î:rl'd în 
«)!l'"~.,>m şi ,m 'UlrJIla .ace.'-l"\)\l.l 'PJ'"OWS. chimic dia-

. 'trugo fi'b-nU,t) co1uldlor .. Dnci'i ulyenţia ro trllee 
CU61l~ proba ,ia .1;1(':CSOOr din urmă con<iiţ.ii, 
atunoia f,;-.rt. d-t.'fllegntă una din e.ele mai grele 
(problomo, cu.ci nici D<lată lichidul 1l1wl'':it ""au al 

"TRIBUNA" 

oolri1l1ul n'a puM fi inlocuit C1l alt l:Ît::hid tTaM-
parent. ~' , 

- Recordul de duratA la clr1i. Un Tecard 
cam :noohÎ-';muit; daT "WtU'Ş pri:n o.'CtJr.aV'aglA!l1ţ.a lui li 
S'i~OOO'e 'a du...~ .die J(~parte în lumea ('.hdtl
l'iloT. }'.ru-icitul c.are 1..a .. at;i~ lliIl bo<x:rt.:m din N yi
l'l~yhana <.mlre '8. băut Şi 'R petlroou,t rt1'CIÎ nopţi iu
tregi judi.nod Că:TţÎ. Că la băut ţti a JXltr"oo"u-t PUti:n 
:ne wte:resează, da.r chofliuJ din ... orbii a mai ţml'
dul, şi 'P'fl>tr1l!.'>\Vt.c de mi'i coroau.e la joc'uI 00 cărţi. 
Acoa.<rt.a a~e u'OOdintro oole ma-i fabulo.a..<ro Aiune. 
pe!"-drulte mt;rlultl joc n.oîntrt"rupt, 'La m;asa vurJo. ' 

;...:... PrizoDierii vasullli nManouba". O:l'Ifiisia 
mini,-It .... TUlui marinei fran<.'('w, trimi~ pentru le
l(rtimuroa ~Btig{'rrilor turci do pe vasul francez 
~}rlan(luba." capturat de flota :italiană şi-a t(\rml

TIut hl<'raril",. A constatat, ('ii toţi ('-ei 2{) de TUl"(!i. 
ce ,;;e n.f13.u pe bordul vll8ului u<mintit, fac parte 
din . t~o('it1,atea ~anitară în 'tin~p de xiL...boi "SeIni
lU"1l .. '"t roşie". Const..'ltarea s'a fueut 'Printr'un eXtL" 
mun, la ('are au fO:it ~up1lţ!i Turcii. 

})âUll. ha, h-otii.rirell milli~trului pr~iute fl'Ml
c.cz, prlz{Yllicrii VOT fi ţinuţi în l~itatoa . I.c 
}'ri('Ul. Ou dib(·raroa 110e>&tor pri..ro.n.icri se va ~n
cheia ~i 00 llflietul frau<,o-italian, earo ameninţa 
să ~(.gruv(\z-(\ sîtuaţja -criticii Il It.aliei in rilsboiul 
cu Turcia. 

- Proces monstru in Petersburg. Oa o ilus
trarea !-!t.ăril<lT barbare 00 00U10{'$C in maroa im
plirkţre pr.a ..... c~tuyn:idi .ijerv~:a."<.'il următoa:roa ştire: 

La P~~t{'l'"",b11rg d'iwbia &&t.ăzi şi..a luat inceput 
marele [PJ"(')('(>,'l aJ eelor 7flO studenţi o.Tmeni~ aruu
eaţ.i in in<'hi .. oare la 1909 pentru <tradaa-c 00 p.a
trie. A"l"Cţlti .'Itud('nţÎ uu făcut parte po vremuri 
(iin orgallizllţ ia T{'yollltklIl-3.ril a Armonilm-, cari 
hrptă ~'ntru dnpturil(' (\O.n1i.<>e.ate de HUţli. Diu 
1H09 până azi iwu z.t'i<'ut in temniţă, Jl,,';!tepti"m.d ju
Qt'Cata. Mulţi au murit şi mulţi <s'au îmbolnăvit. 

-- Cerşitor şi milionar. Zilde aoe:sw Il murit 
în }-lh;ten-illc (Am .... ·ri<.~:l)bătrinul Charles Guil
>bf'rl Bi,~h{'I). in etat-e J<l 72 um. Era c(ll'Şitor şi 
într'una diu zil(\ 1\ .. u g-iir'it intr'o a1nKlă ingh(\ţ.at. 
~).c>-..,;prc a~t b?t1rîn Re Spline {:i'i; lu 18Hl Il fost con
d llei"lv01l11 raftniiri.ei d(:' pt'i-r<>l din T~tu,onille, (Pon
\-Iylvan:ia) ~i dfrnl'ul l'a hotii-rit {pe miliardarul de 
(l,{'um Rr>('hd'dlt'r la inou-:ltria de petrol, arătân
du·! bo~ăţitli M;<>unsă Îll petrol. Ho<:kdcller i-a 
1H"Inat f\Îatul ajungîmd .3><ităzi unul din<tre cei mai 
oogtaţi oam('ru ai AIU{'rK'<li. Şi În timp 00 a~8t 
t"vgătan sc 11ifrri-r·{<t~' in bunătătile averei lui câş
tigat(~ la II'Ifatul ~tnia. - înclrumălorol l'lli moare 
în ooa mu.i Il("~gră mizerie~ oerşind mila oame
ruJ.or . 

- Biblioteca Academiei române, Academia 
romtÎuă din Bucurc~ti a .inaintnrt ,'~.matului un JD('

morÎu prîvi'tor la o :nouă dMlire Nntm bibliotec-a 
sa, care ~ă fie 'a-şezatăiutr'un looa1 00'r08pun.zăwr 
~i (k'!liul 00 l'1igur pentru Il l-iC putea l)""Ii\,.G1:r.u colec
ţiile dintr'in':"lul feriti, de ori 0C primejdie. Pentru 
('{)n:'!tru:iJ'leR in.stali:I~i"UllikJr ll«'{Oi'oJlre Academia 
{'()re oola ;oItat 3 milioane de 1{'i. Viitoaroll biblio
t.f>Că va <'1lprind(' urm:\t-o.ur(olc în('Îlq)Cori: lJ n. de
p07it <k dirţi JX'ntru un m.il-i<ln de volume, o AR1ă 
de hwru eu 10 de KK't1.ri de ~tU(li.u, o salii; pentru 
('{m~uhaf'('a revi;;'h·)or in C1lW -de ut;Jl3triţiun(',: un 
locul P(q],tro <'Rbi1wtul nuroi,~matic şi mai mul~ 
înca-p<'l"i pentru admin~traţie. 

-, Pentru Muzeul Asociatiunii. Ou ocziun<l'.A 
'P"t~1't'i aranjate <le tin~~rim€tlt romÎlnă din Si
biin Ţl('Tltro :Mt17.eul A.~o<>i.l\ţiil"nei, au binevoit a 
<'mltriblriel1M1pNl~oh'iri: D. K Ti1(\Il, inginer 
3 <'01".: d. ]}r. L. l-ernenyi, lldvOt"at. d. 111'. Alex. 
Il{,hfi~, ID("me, d. Dr. V. Raicu,· am. 2 eor.; d. 
.N. Demian, contR.bil .. Lumirua/', Iulinn Po~ 
'ile<"retar general "iDonau". Ilie llociotă, prof. 1 
001'. 

('O(,ntriblliri .})ou(:'volc: N. N. 10 cor. "Alhi'11R." 
institut 0(' -orroit 1;!i ~(momii 100 CUl". Dr.Jo~uoo
bin Roşea, oir: ~m" J )r. Octu,,;-an Ru."*ffi, juri@
ronfn11t "Albln-a'\ G. Sagl'iu, llSCl'!or Musjfrt.orial 
5 oor. D. CîUl11jJ("an. 'r~or eOll:;itorial 3 oor. Ioan 

PacT 
RoOOg-", casar .,AJbmat>, d~ Elena Stroia L 
<lW. Aleriu'-Odor, funcţionar ,,A.l-bina" 1001-)-
, Totalul inca.-%rilor 321 cor., - apese 2'1''1 eor
Profitul de 5000-1' s'a ,pro<trut fondului "M~ 
Asociaţiunii". 
. -AdlJOem şi pe ac.ea..<rtă cale mulţumită pentnl 

oontribuiri. , . Comitetul aranjat.. 
- Muliămlti pUblkă. Cu o-oa.ziullea. petrecerii pe OU'C 

mesNi.aşii romani din AT"a.d, au a.ra.nja.t-Q in 25 De.eela
vrl' D. ziua primă a Ctliciooului romADes'c. <::U&OoP'll; 

'Că din al ei pNfit să se imbrace 1nvătăeeii sAraci N

mâni au binevoit .a >supra.so«vi ul'mători.j domni. PeDUu 

tare meseriQ.ŞQ romAni, le adu ce şi ~ aCeAStă cale lJia
eerile lor mulţămiri: 

1. p" S. Sa. Ioan M~tia.nu. mitro}XIlit Siliiiu. 1. P. S . 
Sa Dr. Vaadimir d.: R&pt.a., mitropolit. Cernăuţi. d. Aa
t;oniu MOC.'lOOlyl dil 'foen. Timişoara. ~.tte 20 Mr. 

D. Dr. Stefan C. POP. deputat, Arad 17 coroane. 
D. Dr. A. Marta. Lipova. Fraţii Bur7la. Dt. Ioan 1Ie

mt't, DI'. Ilie Precup&lj, Dr. Ioan tluciu. anvl>cat. Dt. 
Romul Veli-ciu. a.dVOl'at. d. Iu~u Herbai, P. S. Sa. l()a 
l. Papp~ evi8<COpul Ar.a.dului, Dr. Nieolae O:ncn. dinte-
torul băncii "Viewria." şi Il Fabriciu M.a.noill, protop4)p 
Wova., câte 10 cor. 

D. Dr. Cornel Iancu şi Dr. V. Bonteacu. (".Ata 7 oot. 

D. Of. D. }lope., Dt. I. MarşM • .Q.c:!Yocat, V. Goidie. 
Se.er Boou, EugenÎu Goga. ziarie-t.i. Ma.idt ei Schro-dt. 
1. 1'. C. Sa. Fila.ret MlIBta., arhima.ndrit. Ca.ramse~, 
d .. :Miha.i. Pi\eăti&nu, ppresb. B.-Comloş, P. 8. Sa Au
~stin l~t'a, .arh.imandrit. H.-Bodrog şi lu~tin Olari. 
dte 5 cor., d. OhMrghe Ma.riţa. " cor., d. Ghoorghe 
Nichln. OhEl{)rghe IIl.Il c-ov iei, V. 01ariu, Oberasim 8edl. 
N. N., l<Hi! SoooouJ, R. Oo,nuş şi Dr. V.asile M~tl\r. ~ 
voeat Vâr~{'t (".âte. il c,or. 

D. Dr. Gavril C08ma, advoca.t Seiue. Gheorghe Scoc
ţariu. Y 8.llile Pa.pp, advocat. d. Ioan Segue. culegătot. 
F'riser Si.oloD, comerciant, d-!1oora. Emilia Jorz. d. Va
silon, L Oiutldu şi d~oara Sofja. OJ13.riu Cttte 2 ('<It. 

D. N, N. 1.60 ~(}r. - TMdor Moga. culegător, I~ 
Budean. cule-dtor, Gheotg-he Lucaciu, Atanasiu Hălm-'
gean, red. r~p .. Avro.m 8li.dr.an, EugE'n Junoan. IMif 
'Nicolau, Ioan Hă.lmăgean, eu~ător şi 8cbni'lo AOOI. 
\Cule-gător, câte 1 cor. . 

D. Vasile BenMcan, Iuliu Grebla, N. N .. RU8U V .. 
E-dun.rd Piblinge-r, Petru ~Iot, Ghoorghe Miloş, 8ilvi'str\l· 
Oru.itia.. Gheorghe Steru. Kanlcsony D~metriu. Dumi
tru Stoj,an, Ioan JOz1<ef. Io-si! Mihalovici câte 50 [d. D 
Dimitrie Mişcovici 40 fU. şi N. N. 10 m. 
:, Din profltttl ('urat de 100 cor. s'au cumpărat haint· 
p;:\ntru invAţăc-ei săraci, ,"clui se ~·or îm'Pâr~ in &e \la , 

de Dummecă. 11 Februarie' n. 1& om 8. in sn.1& ,.6-
lMium" (36'pa.ree).' 

- Ziarul "Tribuna" se află de vân
zare in Bucureşti la librăria .. Neamul 
Românesc" Calea Victoriei No 101. 

x RecOmandăm in atenţia cetitotilor ei pantofarll Jr 

prăvălia de piE'le şi artioole de păpucărie Goldstela !_ 
el nul. 8ibiiu; Kteine Rin~ 5, unde !le pot cum-păra arttoole 
necesare in pret"'moderat. La cumpărare mai mare rabd. 

X Azi dabia se mai aIlii eâ.te o familie, care poate 
trăi fără nici un instrument muzical. Muic4 diL voio 
bunii, vio.iciune .celor 00' o ucultă. Doar nu se pa. 
mchipui muzică bună fără instrument de asemenea M ,. 
S'au dovedit de cele ma.i bune instrume.nte. având ; .• , 
plăcut ei constructie fină instrumentele D1Uzicale !MI", 
fabrica Mogyorouy Gyula Buda.]H'Elta VIn Rilkoezi-at 
71, despre cari vorbeşte mai pe larg anunţul tlublic~ 
in numărul de azi al ziarului. 

x 8raus .. 'etter Janos. Szeged, ciasornica.r de e~ 
metr:e breTetoate n. r. Firma. Bra.ulwetter .Jinoa. 1Il .... 
zin de cia.sornice şi eronometre a fost Infiinţată de ft'J
~ahrl Ion Brauilwetter tu 1847 tntre imprejurAri ase
d81it8 ~i .primitive. ,Muuca. luifă1'ă Pl'6lfet ,ti deetMai
eia. i-a. creat Ind ou· vremea looume. aşa «li &Zi eu 
drl'pt ocupi cel dintâiu loc in intreagă Monarhia. Pri
Inul merit al finnei e. că prin felul deosebit de .. -şi re-
!lua ciuornicele, cât priTcşte pozitia, looul şi chi.
tf\wperatura, şi-a ait'&tl clientele nu numai, din tari. ei 
din cele mai depărt&te părţi ale lumei ea. America. AlI
s*ralia, Africa. ,ş. a. Intemeietorul finnoi chiar dela Ia
~el>llt s'a aflat cu fiul sAu BrauswettAr Ott6. căruia M~ 
trecut-o după. ce s'a retras tHn afa.eerî şi ca.re şi azi (1 

eondurA'l tn spjritmodern. Actualul ~ef prin dootoinici& 
si experientele câştillate tu străinăt,1ow & ridica.t .reall
mele firmei la un nivel respectabil. nu numa.i in ţ.a.rMo. 

· I ::KRi STALV~! 
I I 06zmos6gyar, Kolozsvar, Pâlyaudyar. 

Văpsire de haine. Curăţare chemică. 
'. ~, .... , J I 

Spălare cu aburi. 
La suma de gest! 10 Cor., pachetul S8 retrlmi1a francal 

*. t" 

. . 

• J 
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",,'i e; 'n .trlinii~ ,i ne-am ooninli şi ~ <'1 de ~. 
1lrusw-etter nu numai Seghe.dinlll voe.~ fi m"ndru. el 
intreUA ţa.ră.. Pe lâ.nd de.~ol!ital fără 8l'a.măn. dt' e~ 
~mi('e am mai văzut .actul de jn"'lU\re. ean !'le de
'~8ebeS{' cu totul de oole obişnuite şi dan probe ~ btI
nal gllsţ al proprietarului. Firma are tn scopul .. eem 
un atelier propriu :lpecial, tn care la('.re&z~ perm&Do~t 
20-~ p&r~oane, unde se prelucrA m~ca.m8me ooneti
_tin de 00880nllCe, eari 8inllu~e .fa.e o av~~e..pe lingA 
400a8t6 s.re o mulţime de .mAOllll aeeosoru. el a.pal'âte 
irebuinaioa.se penl.ru pregătirea. regu.ţa!~a ŞI rop.arlLre& 
W&!ornkeJor e.i la 011.0 lu~rea~ă. au~pl<'.IlI~ pr?p!letasu: 
lui numai cei mai experţI lucrător! dll~ siră.inatAte '! 
Mestui fapt a !te atribui r.mQmel~ hrmru, au .... ă~ut. fn~l 
Uluhimea. de serli.ori de r&cunoştl.n'lt, mult.imlta '1 d!
IHome. Intr'un apllrtame?t. doos~bl~ se fa.ce mu.nca 8Pl
rituoad. .. firmei şi de IlICI se trUDit ~a cere~~ h.(jtele de 
J).returi, ari lluma.Î mu!t('a 1~ d.e dus.hătl! (fI fae ~e 
;tte.u.ţia. ori cui. Am PUroA şa Acrlem ,. despr~ ~ctJ& 
IID<le se efectue.rc coma.ndele ~ d;. u!ld~ MI trJm~' eel 
1'lIţiU 1()(}--150 pa.chete la. ~i, ~~ dm lipsa de ~patiu ne 
,esimnĂm. Firma pentru IJ(!nlclul siiu colant ŞI p.rompi, 
:~tra prl'turlle solide tii cnrtoazia f.ţă de d.ient.eli 
;'~r.îti eu a.devărat tot IIDrţiin?1 ei {) r~eoman~!m cu 
toată eildura in .. ten tia cetltordor oo.tn. ReferlOdu:se 

'.Ia J.t&1'U1 nostru vor IlIi.mi gratuit li!t&. de preturJ a 
firmei. 

• ,iclr. cultarall ,1 lociall 
_ Petreceri, concerta. -J 

10 Febraarie. 

Serată artistkă În Cluj. Tinţ>,rimea univ€rsi
tară romană din Cluj invită la petrEX'Croa. ('1l aaIltO 
~'.e se ,"a ara.nja din prilejul inuagurlirn rretivo. a 
.,Ca'Rinci romîuw" din loc in ~a.1a dela "noteI Oen
tral" în, 10 Februario n. 1912. In('.(\putul .li&' orele 
!) searu. 

Din ac€st pril(lj ya avoa loc o .seratii: a.rti€tidt 
in Jocalul Gatlinei (Umo-u. 12) la orele 5 d.a. 

12 Februarie II. 

Bal oostumat în Zlagna. "Reuniunea femeilor 
J"omi1nc din Zlatn1l." invită la halul costuIDat e.e m 
avea 100 la 12 Febr. n. în "ala hotelului ,I-'.entral". 
'nceputu! la orele 8 se.a,ra. 

. 1 t Februarie D._ 

Teatru ÎD Şlria. Tinorimoll diletantii din Şil'ill 
Invită .Ia 1'cp1'ewntatÎoa t.eatrală unnată d€ ~ ce 
/0\0 va earanjll Itl 11 Eobrurie 11. (29 18JltuLrle .v.) 
in sala de dam, ill oom1mt\i bi..-ericeşti. Se va ]u<Yd, 

"OtMvă 00 hilrciogi" !;Ii ,~"'ometa". Inc.e'putul la 
ort'le 8 J'oCara. 

* 
11 Februarie It. 

Concert ÎII Deva.· C01'\ll bisericii .gr. 01". !rO

mâne din Deva invită la {'..oncetul 00 ac va da (~u 
.7IIM\U'<m!IDl1Uieci militare .a l'legimentJu1u1 64: dha 
Orălltie - in "Te.a.trul OTăşen~" dn DeVii. In
i.:eput,u.ţ la &eln B .senra. 

Leoa ToI.toL 
., 

I.ASBOIU $1 r ACE. 
IItOMAN. 

Trad. de .L C. Corbul. 

(Urm&te). 

xxx. 
Dtt1)ă ee.-l pllr~h;i,l:le printul ll .. ndr{!j, Pir·rro ;;.e in

toarse n Gor1U şi dete ardin sli i-se pregătea.sci. ea.ii 
~ să fie deetept.a.t des de dimilleaţL El adormi apoi nu
lui deeat. tii odăiţa. pe ·('.a.re i-o oodasa Boris. Cli.nd se 
~ptă 4 doua zi ·de dimineaţă nu mai erQ nimeni 
In î.sba. Cele doua. gea..muri mici vibra.u. Nerre vazu 
lâ.ngă patUil. său pe feciorul ca.re il ueŞ"tepta.se din 
~Olllll. 

- Alteţa. Voastră, AHeţa Vo~tră, Alteţa Voastră! 

repetă el de ma; multe ori fări Q.-.J privi J)e Piel're. 
,lat &euturtndu-I de umeri O!I. .1 '!!(';()Q]e. 

-. (juml' 8'a şi lne~t? E v:romMr murmură 
I~erre. 

. - Au1.iţi tunurile? fă.cu le·dorul săo, un militar în 
retragoere. Toţi domnii de aicJ a.u ple('a.t. 8eren~simuI Il 
troout şi .-} de mult~ 

.Pierre &8 1mbrilcă în gra.bi. şi d~te fuga pe peron. 
Vremf'A i.\I'a. limp-ede. J)roa.spii.t.ă. v~iielă. Soarele care 
i~i.aH <lin brumă răspundea. pe aooperi811ri, pe vraful 
41'1 pe dr.um .a.meflt.{'('4't cu rouă, pe ge.a.mu,r.i şi pe piruI 
J.j Boznkbow, roze de &\11', frlDW de Dori. 

U» a.gh.i~taJn urmat de un cazac trf>~U p.e stradiL 
- }O~ (.jmpuj. C/JI11U>. e timpul! strid el dtri Piane, 

~ ~. 

"TRIBUN A" 

ECOROMIE 
Grnitapa economici a TrauilY8Uiei spre 

România In .,BuduIX\'lti IIirlap" .din 27 fun.uaMo 
tit. n. ootlm u:rmlitoarelo; 

.,La miniHterul de C<>lllerţ se PT('gil.t~te ~'1lm 
planul ţU budg{·tul liru~i fe.rate tr.aJJ.t\' .. ersalo a 
Transi1 \"aniei. 

Prin ron. ... truiroa lilljpj fera.te urmiilroşte în 
PUiI'~ orea.rca u.nei lcgăt1Ui dirfX-'ie Îu:tlre pi0ţcle 
traTh.'\ih-olwuc ~i pnrtul romun~ d.in Sulina; pe 
()e altă p.arto(' se urmăJ"(·~te rentnb.ilitatea. căilor 
{(·rate vieinalc <lin Transilnmia. 

,Linia feratu tranwvcrl'1l.'llă va aduce Clujul 
mai I apro8.ţw cu 100 kilometri de pi~ţRjo orieu
tal<, ya ra('(l'r<la de trafj{~ul principal lin.iilo ,'iei
lI1al~ Mlt1"'ă.yLudnş-Bistriţa ,ialOO Tâl'118.Yclor ~i 
llt.jMfalva Odorhei." 

~'&"tât APune N>muruc.arul <)fieial, dar atât este 
de ajun,s, ca să pănmd(~m mai bine in noua orien
taţie :a. politi('ci (",'onomioe a guvernului ungar. 

Acum vre-o 10·---] 5 zile ·am st~mnalat deâ·ba
tcrile urmate la C].uj în pn\'inţa politi<.'>Oi tAl'ifalo 
a C. F. ungare, oare îru:lepărte.a.ză din ~ în 00 mai 
mult Tr"1n.;;:ilnmia de nmtrul Ungariei, cleei ş.î de 
FÎ'Umc. aţla că bogut.iile 3('.esu\i pro\'incii rîimîm 
QIlândiw. 

{'ontcle ~. Rnnify a .'ll'ătat {'ă tariful ~ C. 
]". Tomfme (', ... te mult mai rodus, JlOCi.mtuâ.nd că, 
da{'ă Tran~ih~nia \-a Ji silită ~ă I'(X,"Urgă' la Ro
mânia. atund nu mţ('.]ege de {'>c tT(,"huie dâwa Ilii 
f!UUXlrtu ati'lt('.a ,q,ar<'ini pentru Budn.JX~t:a. fără M 
ro ~ă !;.('. folo.~~a.<>,('ă de nimic. 

l;\i in ('On<;~inţii, agl".arioni.i şi marii inJu3-
nafi (a<Ie,~tja din urmă prea D<wio·aşi şi ~labi) au 
cerut 1'('(lu{'el'('>a ~rndată ,dupii di8t.anţ(i' a tarifu
lui de transJl'o·rt. Nl <;ă nu fio s,iliţi a "g:ra,yia oco
nomj~te -'iJ)re RQm:mia." 

Fatil. d('a~t memoriu pNX'11ru şi f..aţă dtl ma
N~ mÎi;<~a!'(' a i"waţil-ol' ~i a .itali('nilQr din Fiume 
<k '3. ~ dNllaee de 'li n g-IiT ia , prodllmâM trialifl
mul, -.; pare ('ii guvernul ungar, ca măsură de 
fPevod(1\J'eo în ŢKJitio('a &a ('Conimii"ă deACbide ia.<"Ulll 

drwmul prin Romîmia, adt.:eii prin Brăila,i Galaţi, 
Oo~t.anţ8. şi Sulina. 

BIBLIOGRAfiI. 
Au apărut {Ii se află de vânzare la ... Libril'ia 

Tribulla": 
Din 

celebrul roman al eontclui Leo Tolstoi a a.părut 
~ĂSBOIU ŞI PACE" 

volumul II. 
Pl'tlţul 1 coroană 20 fii. 

3 Februarie 1912 

Pl'eţal voJllmulni 1 e'8te 1 eor. M) m. Ambti 
volume se ~ăl"e!Ie de vâ~U'e la "Libraria 1li 
baaa". 

VoIumtil III ,a ap.ăN'Iă in muilld. 
. . .,' 

Calendate pe anul ,1912 
\ 

Cale.ndare de lUI (block) pentru xnad ei ~ 1 
l'ete cor. 1.-, 1.6(), 2.- şi 3.~ + 20 fil poo;o, 
NJftQmam!at 40 fii. 
~Calendarul Minervei« pe anul 1912 \ 

Preţul 1-25 Cor., 45 fileri porto recomandat 
Căliudarui Poporului (Sibiiu) a 40 fii + l~ 

fiI. lJ)Orlo. . 
Călindarul SăieanuluÎ ('Sibiiu) 3(} fil. + s., 

fil. porlo. . 
Cilend"nd Poporului Romtn a 40 f'il. + lQ 

fil. pol"to. 
~Calendarul National" editat de "Foaia inte. 

rooantă" din Orăştie. Preţul 40 fil. + 1) fil. portQ, 
Conţine numeroase iluBtraţii actuale. j 
::::::w: _~--=rx=-""-=======""-""===""-""===-"" 

POŞTA REDACTIEI • 
Domnului Dr. Y. M~ter Vin,eţ. ~.Răfu~t.&-to 

cu ad(',yărul. iDU eu «!rt.Q')'Ul". ~ e rii~pnaul 00 

ţî-l putem da m..pă roţoOta dIui <fflldiş.. E n~in
stit llC(',,.,t l'l:i",tem? Pr-otemeazi jntâi impotriva; 
organuJui aut.orlzat (',arc l'a inaugurat. Dacă dta 
îl toleroz..i tal.'oJ.o, f~l tli de alţii, n' ai dr{\ptul 00 ceri 
t:xtru,W'Ur8t f.aţă do dta. ln-<,'.olo te (pUtem lUligura 
că autorul DU (\ pr~inte la .rod un foI dQ paT

ti-d guvernam{mt.a.l. Şi erOO.mn di-ti va rli.spun.de 
ţii în merit. 

POŞTA ADMINISTRATIEI. .• 
Trodor ]{lojtn~, A}'!I·6-Ben<"tl(>.k. Am primit 8'tl

ma de 2~.!SO în a~nt la "Tribuna" ~t 
•• Tribuna })opom]uj". 

Redactor l'e8po1l6abil: Iulia Oiarli .. 
.,Tribuna" institut tipografic, Nichlrt ei coaa. 

.j>f.~. 

-, Dent:tst in cluj. ... _~ __ I-;-. --------
NAGYJENO 

:a .pui.Ilst pentnl dinti artJfldan firi pod ia .. 
CLUJ - KOLOZSV AR. .. . 

(La capătul strbfl J&al.2 in casa proprie.) . 
Ptme dinti" cu plitlre in rate ~i"Jli llaranţA de 10 al 

~I Dent:ist in Cluj- I.!-

r 

&----- _____ T~TT __ ~ __ ~_&e~ ___ & ____ ,_"_~ ___ § __________ .. 0 ______ _ 

------! ----- -. _ .. ~4 

Bezukhow () porn{ ~ jlO'. urmat de c.a.lu1 flău, ei ,'1(' 

tndl"I'.Ilta. spr(> coUna. cit' Wldc ins~l\ in ajun c:î.mpul 
d~ băWi.il' . 

Pe colină ,;c aI1.au o mul (.imI' de milita.ri. 

Pil',rre auzi murlUUTul conv{'rsa.tiunei în !rantuz&;jte 
:a /lutului mujor; 1'1 zari c.a.pud. nJb al lui Kutllzow, <'.u 

CilllCh.·,t.a. lui mărginită cu rOqU, precum şi ooala lui 
wa gl'oo.sli. ~ a.co~tită cu văr CituM. Kuttlzow privea 
la drumul m,1re printr'un t6lescop. 

După. ('>c ureii dcaJul şi priri în jurul său, PiE'rrl' 
fu prin~ de admiraţiu.n.e În faţa slliendidu.ltli 8l>c.clla.col 
ce .se de~ .. fă.;ura în faţa. lui: era &Cee&.i;l panoramă. DI.' 
CAre o eOlltempLa.st' în ajun, dar în momf.'II.tul acela 
tot ~ul OM acoperit de truPf) şi dea...~upra. lor plut~'l 
fumul prafului de puşcă. ve eân.d raz.ele !l(}a.rclui c.are 
tie inăJta la. lltâmga w. spatele lui Piorro, ră.~pândoo.u 
Dr~>tuti.ndoni in văzduhul curat al dlmi.netei o lumină 

radiQaf.ă plină ('u ~ucirl de aur şi .cu hw.g-,i umbre 
U{1gre. Indeplirta.t,ii codri ca.ri mărginoou pa.n.oro~ cu 
curbole şi înăltimile Jo.r la or.iwnt, pă.n'IW eroite intr'o 
piatră scumpă de un galb<>n v('rziu; ŞI Între {~i Ş{'n)uia 

cali'.a :mare "pl'e Smolp..n~k, plină de trupe. M.a.i aprro{)C 
8trăluc(~a. aurul eâmpiilor; pretutindeni. inainte. la. 
drl'[lpta, la. stfulg,1, .se zăreau .armat('](l in m1ş"a.rl'. Era 
un ~pfKta.<'ol a.ruru.a.t, maiestuos ~i nl'a.şteptat. 

. Cpeace-.} izbc>,1. mai mult era câmpul dn bătaie d(\la. 
Borodino. 

)fat sus df\ Kol~, la Boro<Hno, ti. de ambele părti, 
a.leeâmpiei, mai aJe8 .spre stiinga, acolo undo Voin<1, 
cu IMJurile-i meiestoo.se t'le .a.runc.a în KQlo{ia, plut.ea 
o cea.ţă ('.1' se topea. • '\'le a.porindea, se il~mina "ub ra.zelE' 
de SOItN', a:coperind ('u culo1'iÎ m~i~ wt 00 .acQPerl'.a.. 
In ooa.tA ~ c()Iltopea fumul. ieşit din tunuri. iar in mii
l~ulfumuJui tii mi cetei striluee&u fulz91'iJe h1minei 

ma!juaT(\, în a:p1i, l n roul1 si pe ha.ionl't(lle. trllp<\lor, 
Se mai v{'Ma tncA bj!!cr~ aibă; câteva ac{)perişnri de 
M.sO din Bor()dino, mMlt'o]e eompa<-f.e aJ(l $oldatilor, tu~ 
nuri d(' bronz, şi totwl părro. in miŞJCare, căci brumll ' 
~i fumul invăluJau toată întindert>.l, aceeA. 

D(>a,.,upr.a, i.utre.gului ,~pa.tiu, în păduri. pe câ.mDii.. 
,pe malurile Om'iului şi pe înălţimi !le iveau fări ln
('Ă~tare nON. {te fum, când solitare, clÎnd in grupuri, IIi 
.. e umflau, se măr('.a.u, 90 oont<.Jl}t\au laolaltă.. }!'um~1 

~.ela (li - lucru ciud~Lt! - ... unetel-e ~ari il insoteall 
I;"ODstjtuÎau ('t'a. mai mare f.rUlll?.li{'ţl' a spec.taco1uJui.: 

' ... Puf!" ~i d~odatA un nor de fum ~ ridioa. m formă 
de co.l3it, colomt în lilia.chiu. în renuşiu şi iti alb lă.ptos. 
şi după o ,welUldă se a.UZf'a: ,.Bum!_ Puf, puf!" şi dOi 
nori d{~ fum <It' ciocneau .şi se am(~~te.{\,1.u, .,').ooi plutoa.u 
dOIJl(lI. 1ii ÎJlo('ă: .. Bwn, bum!" ial' iHl.ootele ,qublinioQ.U 
spectacolul. 

Abia cctcet.ă l'ierffi primul nor de fum, ca. UD. «io'" 
des ~ lliP/;o8, Mnd in dooul siu apărro.u alte globuri 
.de '8.('~ culoare ~i Re Jungeau, şi ,.puf. puf, puf"l&. 
inu-rV\"l.le se forma.u allti trt-j SILU patru Doura.ei. i8hue
nind Ii-oc.are in aUDt>ie sonore şi măsurate: .. Bum. bwn~ 
bum." 

In a~ timp, ma.i aproa.pe <le Pierre. din .,.lU.ooa,.. 
jeşea.n ;!loura,şi ş.i mai miei, proveniti din tovi'le Ptletiwr:~ 
ISi nor!i ace-ştia se fmDrli.ştia.u ina.inie d'e a. ~ ·a.tnt>st.~,j. 
in ool.ar.,. dar .ra.ri a\"~1W .şi ei N'oul lor: .. T:ra, ta. t3.~r'" 
ta", ecouri lJ.(·roguJa.to si slabe in ('<JllJ.pa,ra.ţie ~,11 d~u:il'!! 
tu! tu.nurilor. 

Pietre fu dMdată vrinR de dorinţa 00 ,fi "-f.' afl;l i~t 
Lo('ul d() unde porn~au 3,('-ele fumuri. in mijloe.,tJ at)d,~t
baionete stlipitoorf.>, :a mi~.ă.rei. a slUHltelor. ' . i 

·L 
fYa lIJ.a). . ~. 
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REI S l M I K S A Predare şi preluare de cafenea. 
F A BR leA O E Anunţ cu -onoar.'pe ono oaspeţi şi colegi, :: 

OBI L E ~~!de ~ ~~e~i~p ::~~E. ~ ~re. 
dat o cu ziua de ) Februarie dlui Suitz 

In Piter. Mulţămind ono public pentru sprijinul 

O
rKE' SCSABA' _ NA- GYVÂRAO dat şi il rog să binevoiască a arăta aceeaşi t incredere şi dlui Szeitz peter. 

Cu deosebită stimă 

Andrassy-ut 41-41 Rakoczl-ut 14. 
(Ungi ,Apolloc). 

III1I1III11111111111111 g 

ŢIMBALE; 
eu organism -P3-: 
tentat de oţel, dând _ 
sunete resonante şi 
foarte ~ăcute,-

-~Pi-iiiil se pot căpăta şi pe 
rate. - Oramo- -
roane cu plăci ar· 
tistice, - vloare. 
flaule, harmo·_ 

nid ,. a. - Numeroase distincţii ,i medalii pri
mite ca rlsplată. Inventatorul pedaJului modem 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Oyula, 
kJr. sub. hangszergyar. 

Budapest, VIII., Răk6czi.ut 71. ' 

GELLER. c, BAlVl U., 
fostul proprietar al cafenelei "Fiume". 

Aduc la cunoştinţa onor. public din Arad, 
că cu ziua de l' Pe b r u ari e am preluat 

Cafeneaua "FIUME" 
dela dl Oeller Sama,.' pe care o voiu con
duce mai departe personal. Mă voiu nizui, 
ca, cafeneaua să fie un local p1ăcut, ·comod 
,i distractiv pe seama ono public. Vinuri 
indigene ,i streine. Mândri reci. Rog spri-

jinul ono public 

SZBITZ p:ErrER, 

Se dau in subabonament toate ziarele. 

I 1 I I I I III I I I 1 I 1 1 I I I I 1 I 1 ~ 

Predare şi preluare de cafenea I SI In grădina de iarnă a 

.. Anunţ Ono mei oaspeţi. că cafeneaua mea 
proprietate "Lan.~·' am predat-o la 
1- febr. d-nulul Klein Lajos. Mulţă. 
mind on. public pentru sprijinul dat mie, n 
rog si arat. aceia, incredere şi dlui Klein. 

. Cu stimă: 

,Lâng F. 
eafegiu. 

"Hotelului Central" 
condusl In spirit modern; - OnoratuNi 
Pubiic i·se servesc mâncări şi beuturi, de 
cele mai bunt, cari mulţămesc ori-ce pre· 
tenţii. - După teatru se capăIă cinA caldă_ 

Pentru cununII .' bancheturl 
c stau la dispoziţie săU separate. 

Zilnic taraf de 1igani, de p r i m u 1 r an g. 
In cafenea se poate lua asemenea 
după reprezentaţiile teatrale - cină. 

Cu distinsi stiml: Augustin Csermâ~ 
. ~ Aduc la oono,tinta on. public din Arad hotelier. 

ci am preluat cu ziua de I febfluarl~ 111:============:1 
# :: -;,Caf8DI8Ua 'Liui" 
pe care o voi conduce mai departe perso
nal.,Mulţani am fos proprietarul cafenelei 
.. Koronac din Oradea-mare şi astfel având 
experienţă pe acest teren, asigur pe ono oas
peţi de.- cea mai b~nă comoditate. - Cere 

. sprijinul On; Public. 
'.0 Itlin Lajos. 

proprietarul cafenelei Ung. 

~'in~~~':ii)~~;it;W'-1Ii)'.&Î':iU~~~ 
~l'II~!lJltiII~..... .. _ ~f:'lJle.'_ .. -

I :Jagl~r t4sz16 .. ~ 
:1 ,IraDIat .rtistic ~i t~ra~tor dt metal ~i 1] 
i · mlUtUIUI. I 
~ Szeged, Szent l\\ihâly-u, 4. ~ 
~ Pregăteşte articele de arama, precum pa- 1'" 
iti turi, sfeşnice, sonerii, pipe pentru \'in şi bere, ~ ! pompe primeşte apoi pregatirea ori c.!lrei lE 

~ - Imprumut Ieftin, 
fără cheltuieli anticipative, cu procente de 
4% şi amortizaţie, pe pământuri, dela 10-65 

ani t rămânând procentele aceleaşi~ 

Ofer diferite maşini agricole 
fabricateJe cele mai bune, construcţia cea 
mai perfectă, pr0Cum: maşini de treerat, cu 
abur, ben zi A ti olei, maşini de semănat " 
şi eosit al abur, benzin fi olei pe lingi pre
tunle cele mai convenabile cu plătire la rate. 

Cumpă~, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici ,i case. Vind maşini, 
motoare calitate buni, preţ ieftin. lnstal& .11-
minar. cu acetelin ,i vând obiectele n8ouarc. 

La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenţi la sate, pe lângă ono rar. 

Agentura genera1i comerelall. 

'almer 'Ilit,as 
Timf,oara,'Strada Jen6-Herceg Nr. 13. 

I :.42 1 Lb :: EI 
I -, Joha.nn·· SeLbel 

strunglrie artistică aranjat! pe pute 
de ma,i"i In 

Brqov, Strada lung~ No 45. 

Preglte,te .i ţine In depe zi t dopun şi pipe 
pentru buţi, de cea mai bun~ cali1ate, apoi 
dacuri, bile .i popice pentru biliard ,1 po 
plcărie precum $i totfelul de picioare pentI'U 
masti, pellnd preţurile cele mai moderate 
Celor ce cumpAră a douaorl Ij·se dA rabat 

II~=====' =L=uc=u=n='=d=e=o=rn=a=m=e=nl======~11 

Cel mal mare magazlh de blinlrfe I 

ILIE ŞTEFLEA 
Sibnu.....-Ibgyszeben, Grosser R-ng Nr. 18 . 

Premiat la apozfţja de modA eu Modall. d. stat. 

lşl recomandl In atenţia ono public din 
localitate şi provincie bogatul 8sorti· 
ment de blAnlrle cu preturile cele mai 
convenabile. Arti. 
cole de fabricaţie :. 
proprie; mantala 
de blana. blana 
de calatorie. -
manşoane.bolile 
c aci u II pentru 
domni şi doamne 
ultima moda şi 
lucrate cu gust. 
Preturi ieftine. .: 
Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
prefacere, clptuire, căptuşi rea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 
Numai marfă bună şi execuţie de l-u rang. 

~ ";:">i"- părţi d~ maşini fj 
.~_ .c.· "::ce - .;'.,·c'!ţi ~.J.i,}.';;:;;'':i'?\ mdustnale, tur61~ 1.11============== 
~ ,- ~: ··;~"'~~;;<~~."~r. nărie după mo-
~ del rela simplu ' 
~; până la lucrările Ifj INSERŢIUNI 

le prl mesc cu p.r~eţuri moderate 
'a adminlstr. "Trlbunel" Arad. 

• ======i5i~ 2 :. 

!f. _ .', ~ cele mai com~ I i et 
, 1'!!1. pli(ate' l1!l 

~ ~2~_ lj.,~ CumpărUorHor r.w :JI: __ .=.A- tţ:~c vechl - rabal li 
~1J~.,~~~(tî~~ • 

o rugare modestil. care nu vi costl nid o obo
sealA. dar administraţiei ziarului Do,ţ!ra poate fi 
de mare foloe. Ziarul Dostru roagA pe onoratul 
public, cA la cererea preturilor curente sau la 
orice cerere sau cumplrare al se provoace ci 
aounţul firmei la cetit in ziarul Tribuna dia Arad, 
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Nr 

1- Premiat la expoziţie cu medalie de aur. -1 
H. P ÂLLAN s~ccesor 

Styaszni Jozsef 
,nla fI~nel ardelaanl d. b II II r d I fI tfmp/ărl. II 

Kolozsv'r, David ferenc· u. 3. 

Primeşte aranjarea complectl -1 cafen~Jefor. 

la cerere trimite instalatoruJ de biliarde şi fn 
provincie. - Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şi vechi, bile, cbeuri, etc. - Firma fondată 

l'a 1875. - La dorintA face şi tfrR' de schimb'lI 

• 
Articole de casă de stidă şi porcelan, utensiIii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, artic.ole de oţel »~oIlingen«. - ~o~i1e ~e. fier, 
cămine perpetlce, sobe, artIcole de toaleta ŞI tUrIŞtI" cu 
preţuriJe cele mai ieftine - se pot cumpăra la firma: 

JOSEF JIKELI 
SIBIIU-HERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 

el] ~ 

din 
med 

Pentmfemeişi bărbati ~ C 1 P=ff1A- t:iibtf.-;mu,:"'rL I,~ a 
CAPSULELE SĂNID .ar 1 ,:~i:C~8 ad: :'8Ia~ II Telefon 184.. &. 

s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fărl T ,(., E -<b t,(., G,(" H di nIt Hunyadi-ut & Missim-utca a. 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor subite emeSy 41° rzSti e Y 41 Os. Yat : unya 01. 14- z e: sarkĂn KraU8zer-fele băzban. tr' 

şi cronice. O cutie cu instructia aplicări Recomandl obiedele sale foarte frumoase şi sol·de de tinlchigierle ,1 anume: vane ,1III 
(conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re- de sdldat, de şezut ,1 pentru copii, scaun e pentru scăldat. Inclhitoare şi vane de scildat +\ 
mediu sigur contra slAbirei şi impotentiei C:fupl eel mai bun sjst~m (sistem propriu) Uzi pentru lemne şi pentru cArbuni şi alte '~ 
funcţionale sunt renumitele capsuJele ino edibcteoe e mtal: precum ciubere, uclioare si dlnl. - Apoi litere de tinichea şi de cositor, ~iII 

. inscriptii de metal, t~bliţă cu numărul casei şî '" 
tlritoare ale DruJui Timk6, sticla costă ' cu numele sirbii, mArci şi fIrme de ţine. conoll 

I 
10 cor. şi se trimite contra ramburs dela duct pentru apă. aranjări pentru baie şi c10sete t,;' 

farmacia "Magyar Kirâly" I engleze cu nerntrecutul aparat »Temesc. I )' <Ii 

Acoperiri de case şi turnurf, globuri şi ~rucl. ; ~I 
Budapesta, V., Marokk6i-utca 2, . ~ 

I Piata Erzsebet. o Catalog de preturi la dorinţl gratuit : ~ 

I Ucenici se primese cu condiţiuni foarte bune. :,".4 
Corespondenţa si se fad in limba română ~ 

•••••••• _ ........ i de· ;: :=- i -= E ti 81 'r . ~------ o _____ ~ • 

II D • 
J h . S el fabricant de -+

O ann pl er cuptoare de lut. 

Sibiiu-Nagyszeben, Neustiftoasse 2. 
~ 

Atrage atenţiunea on public, el prime~te 

II 
pregatirea a <;»ri-ce fel de 

cuptoare 
descăr~are şi zidirea vElrelor' de. fiert cu 
preţuri convenabile şi pe lângă serviciu 
prompt şi conştiinţios. 

Comandete se eX8nntJl imedjat. 

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

GUSTAV SCH1IIDT 
• 

fabricA de ploiere 
Sibiio -Hermannstadt. G ·osg"·Ring No 3-5 . \ 

(Palatul Bodenkredit). . 
\ 

Recomandl magazinul san bogat asortat cu cele 
m&i noua ~ mai moderne 

ploJepe.entoulcas 
(pt. lioare ,1 ploaie) 

,recum ,i 
ploiere 

de calitate excelenta 
pntrq domnI şi dame. 
Coau&ndele se exeeu"t4 pro"lttpt eu .1 puctu.aUtate. 

Pentru bolnavii da sfomac! 
Tuturor cari suferi de stomle, fie in urma ricelif, ori-ti ,ioa prea in

circat stomacul, fie ci n'are p(,f ă de mâncare, ori mistuie gTeu, or/-ci ,i·a 
str/cat stomacul prin mândri prea reci, ori prea ferbInţi, prin o viat! nere 
gulati, având astfel catar de .toamc, Circei. dureri, miatuire grea, le 
recomandăm: 

Vinul aromat »H ubert Ulrich«, 
slnguml remediu bun de cad, recunoscut de lumea medic:alA. 

Acest vin aromat este pregltit din burufeni de leac ,1 din vin 
bun, intlre,te Oi dA viaţl organului de mistulre al omului. Vinul aromat 
Unl,te,te durerile ,1 intrind În singe are eaUtalea de al re'nol. 

Prin intrebuintar'. Ia tifllP a vinului aromkt se Vlodecl toate morbu
riie. Astfel ,i nu intirzie nimeni de a·' incerca. Slmploamf, ca dureri de 
caP, ragăieli, arderi in stomac, cari obviu la boalele crollice de stomac, toate 
dispar dupl o scurti intrebuintare. -

NEREOULARITĂTI DE SCI\UN precum ,i urmllnle Inl, colfee, 
p.fpititi de Inimi, insomnie, IU1rea sângt>lui in ficat, bemr,roide, le vindeci 
sigur prin vinul aromat. V,nul ..romlt influt>nteazi in med hotărât, mdepir
tând din atomac ,i intestine, mater,i1e stric.icJOue ,i de prisos. 

PA.LlZENIA. ANEMJA, SLĂBICIUNEA, toale sunt urmllrile unei 
grele mi.luiri, a unei formări dotectuuase a sângelui ,i funi onitii nepriel
uiet a fiea.ului. Şi la astfel de persoane se poate observa: i, somnie, durer/ 
de cap etc. • •• Vinul. aromat dă un nou impuls vieţii slăbite. M3r~,te 
apetih'f, ajuti mistuirea, r(>gule~ll schimbarea materi lor in stomac. influen
tf81ă formarea sângelui, calmează nervii şi dă vioiciune. Multe scriaori de 
mulţămită ti te~uno'linti doved~sc pe deplin aceasta. 

Vinul aromat ae poate cumpllra in butell' de 3 ,i 4 coroane in 
farmaeiile din Arad, U,arad, Olol'('ovărz, Oyorok, Menes. Paulis, Lipp,. 
Hidt~kut, Vinga, Szekesu', Pecska, Tornya, VJJago~. Egre4. Nadas, BeT7ovl., 
Orclifa1 va, M I'rcz,fal va, Săndorbâza, Bogar s, Szerb-Sz' .-Peter, Perj.mo., 
Szemlak, Szarafalva, Nagylalc, Palola, Alberti, Mezohegye~. Batonya, Mar"Zlb 
DombfjO'hâza, Kurtu:s, Uj-Szent'Anna, Pankot •• Silingyia, Taucz, Szlatina, 
Baja, Kapwc7l, Bresztovic1, Rekas, Oyarmata, Bruckenan, Zsadâny. Szeot 
Aud/as, Kis Becskerek, Mehala. Temesvâr. 

Trimrt de altfel ,i farmadile din Arad, vin arom.t in ori-ce part. a ţJrU. 

SI cereti expret vin aromat "Huberc l1Jrfch 1" 

Vinul meu aroonat nu e o compozlUe t!inuitl: eonstl din vin de 
Ma1aR'. 45011, esenţă de vin 100-0. O ycerin 100 O, vin rO'11 24 0, zamă de 
tătăiş 150'0, de cireşe 320{). Anis ridăcină americană, â 10 O. Din acute se 
face mistura. 

~---~~~--~---------. 
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Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
-8alkanska Caricac (Regina bal
canului) şi • Kraljlca 80snec (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2 - 3 
ani cu coroanl admirabili e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

uni. Poama e foarte mare, escepţional de dulce şi 
Irte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui AUIuSt, 
nd se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa
icarea tuicei şi a sligoviţului. - Prunii mei nu 
fer de dderea frunze lor, (Polystigma rubrum) ca 
~ regulă alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
ilnza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
'emiat tn diferite rănduri, cu premiul intii din par
a guvernului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
udapesta 1896 ,i la expoziţia din Viena 1897 cu me
die de aur, la expoziţia internatională din Paris 1900 
1 medalie de argint şi in fme la expozitia regnicolarl 
in Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iar ăşi cu 
.edalie de aur. - Pentru calitatea pruni10r ~rantez. 

~ Segedin-Szeged, Lechner-ter 10. sz. ~ 
~ In atelierul său se află totdeauna cămine C 
iI'lîi pentru camera de baie, conform Încălzirii r.~ ... ':':, 
~ cu lemne, ori cu gaz, precum şi accesorii ~ 
~ În orice cantitate şi cu preţ convenabil. .~ îfirl 
~ Catalog ilustrat la cerere trimit gratis şi franco. .?:~ ~ 

Sava. T. K-qjdi6, 

mare proprietar in Brel::kay Bosnia. ~
. ~ 

, ~wz.~~~i<V~-:~~~~~:'-:W~~)P!~d:'~)1!~~~~~~~~A:.~~~~~n~ ;. "~«~~~~~~~ .. ~tft~A!~L"'t:t_4t~ ~ 

~lIXZ~~I~IJ\XilIltZI.df 
~J T Gottstelen Il' nI pravălie de piele şi M ~ • , ll, accesorii pentru in· ~ 
~ N b .. dustria de cojocarie. JIIte 
SIIIII agysze en, Klemer Rmg s. curel~rie şi ciobotărie ~ 
W Mare depozit de diferite piei lucrate In tari şi strAinAtate. - ~ 
j.."IIIIIIII Specialhati de piele. Piele lucioasa şi ŞUtţuri de piele. TAlpi . ~ 
•• Vache şi opincL fete pentru cisme şi ghete. Aţi penjru ma- t. 
~ ~inA şi (usut Sfoa,l de cusut ~ 
~ ,~ albi şi coloratl. Tort diferit. - ~ M ,\\\\\U'\. r/lf! Pâ~ll, barchet, pAnzJ, tAlpi de ~ 
~ __ .\\\I~\~\~ \ III~ '{. phlA şi asbe1h, garnituri de guml • 
.. ~ \ '\ \' ~\i~\\\b II l şi cior8pi de guml. Şireturi şi .. 
y ''1': '. ~ 1, \\\\\\\\\\\\11\1 postav de curlţlt ghetele. Cuie ~ 
~;~ 'I~ , .'h'\'r:· I de ltmn americane. Calapoade ~ 
M~{!I , l\~' pentru ghete şi cisme.o Creml ~ 

n'M!t!tJ!J!1lX
iiidi iJ!iz Mr' 

Garnituri de îmblătit cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 

Constructie de mori: 
mori de rijnit şi măcinaţ teascuri de ulei, instalaţii de apa
duct, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garantii desăvârşite. Lămurid specialiste, pro
iect de cheltuieli şi preţ· curent se trimit gratis şi franco. 

Societate pe acţii pentru industria tehnică de maşini. 
Md.zakt. e. Oepip~l.l-i R.e.s.v~n.yt.r.a.a.&" 

Budapest, V., Alkotmânyautca 25. 
Reprezentan.tul pentru Arad .1 provincie * 

LENOYEL GYULA, 
atelier de motoare şi ma.,ini 

Arad, (Hal-t~r) Szentpal-u. 1. 

II Ei 
Nici O damă să nu Întârzie aşi face 

costumele precum şi altă îmbrăcăminte pe stilul englez 
şi francez; pe cari le poate comanda la mine; garantez 
pentru chlc, lucru după journalelele cele mai noul. 

W'>.'Y~ Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt din 
loc, primesc şi două probe la zi. - Se poate co· 
manda şi prin poştă la cari dau insuşirile cele mai 
nrgente. Haine şi costume de doliu să fac în 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitor\ll sprijin semnez cu stimă 

George Rummel 
J croitor englezesc şi frantuzesc pentru dame. 

Nagyszeben, Str. Honterus Nr. 5. 
a a 

. '.4iIIMIW_ .... _ ~~_AIfII __ iWlI1I.:ull ...... ___________ .I •• 

I 

~ ....... -----...:: .......... ~~~ 
P-~~~~ .... ~~~.-.-~-r .. ~.. 1 

I Cea mal renumltt I 

mare fa b rica 
· de mobile · 
din Budul Ungariei 

(Veraccz). 

Prcgite~te mobi· 
lele cele msl mo
derne si luxoase 
cu preţuri foarte 
- lIloderate.-

Mare depodt de plaae 
ucelente, coveare, per
deiCt talturi foarte tiae 
- ti m .. lni de eua.t. -

/" 

I 
I 

1 .m.' __ mm • •• 11111._ ••••• __ •• 2 _________ .......... 

1 (1 

I 
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"rwlUREŞANU L'~ 
i:natitut de credit şi econo:t::nii societate pe a.ctl ! in Mâriaradna. 

\ , 
H 
H 

... ......... ... ....- ..... "' ................ ; . ..... .--. .. ... ....., 

\' 
\ 

P. T. acţiGnari ai institutului de credit şi economii :.oMUREŞANUL« societate' pe acţii în Mariaradnl, prin aceasta sunt p~ 

. a XIV-a adunare generală \ 
cart se va ţinea în localităţile din Mariaradna ale institutului »MUREŞANUL«, Joi, in 22 Pebruarie a. e. Ia JO ore a. _ 

\ 

\ 

OI~DINEA DE ZI: 

J. Deschiderea adunArii generale = constatarea actionarilor prezenţi şi a acţiilor pe cari le reprezinti. 
2. Alegerea alor 2 notari, 2 verificatori şi 3 scrutinători. 
3. Raportul direcţiunei şi a comitetului de supraveghere despre anul de Restiune 1011. 
4. Aprobarea bilanţului, a contului Perdere şi Profit şi împărţirea profitului curat. 
5. Darea absolutorului pe seama direcţiunei ,i a comItetului de supraveghere. 
6. Fixarea marcelor de prezenţă pe anul 1912. 
7. Alegerea atoT 2 membrii in direcţiune. 
8. Eventuale propuneri conformate statutelor. 

Direcţi unea.. 
\ 

NotA: l& adunartl generali pot participa eu vot eonzultativ fi declziv numa.i acei actionari, cari sint trecuti ca proprietari in regţ 
de aetii cel putin cu 6 luni fnainte de adunare şi cari pânl la deschiderea adunărei ienerale f,i depun actiile la calSa in$titutulu~ ori la ,nstil . 
• VietOTiae in Arad ,i ,Albina« in Sibiiu. (§. 20 din statute). 

ACTIVA. Bilant la 31 Oecembre 1911. PASI· 

Cassa în 24332 34 Capital societar 150000 numerar ....... ... -.... --- -- -.... -.. ........ - ---- -- ..... .- - - --- - .. _-- -
Bon A Oiro·conto şi la alte bănci ____ ·3225 01 Fond de rezervă-) ____ 65256'47 In - ... _ .. - ... _- ... ---- ---

i 
\, 

Cam~jj .-- .. -.... -- ........ - --- --- ... -... ~ -.. -- 1464692 62 Fond special de rezervă-) ____ ___ L ..... - .. 2200'- 67456 471 
Imprumuturi hipotecare -.. -- ... -... - ... __ .. 

~ .. _- ..... -- 17339 - fond de penziune 19114 31 -- ........... .... -- -.... - --- --Imprumuturi pe oblig. cu cavenţi --- ........ --~ .. 10472 - Depuneri spre fructificare ~; __ 730392 72 ---- ... _-- .. -... - .. '.''' .. -
Avansuri pe efecte ~_ ...... --- ..... -..-_- __ ..,.L --- ... -- .... 12034 - Depozit de cassa 3812 112. .. .. -... -... -... ...... - .. .... - --_ ... 
CredIte de cont curent 11246 Reescbnt 

., 

675398 ---- ... _-- -- ...... -.. -.. ---- --- --- ---- .. ..... - -........ ----,. ... -...... -....... - ~-

Acţiuni dela diverse bănci 12415 Oividendâ neridicati . ··"'...-?oo .. - ... -.- -.. _- .,. ... -- .- ... _L ... 
I .- .- ---- .......... - ... -... - -

I 

, 

I 

I 
..; 

Edificiul institutului 
, 1,933 ~I Conturi 2072 60 

-,.,., 
creditoare .. _o. ... -0---- ... _- -.. -- --- --- -- -... -. --- -_ ..... - --- ---O'-

Mobiliar -...... - - ......... --~- ' ...... - .. -- 2825'50 Interese tranzitoare anticipate ~ --- ... _-- -- 20529 21 
~-.,. .. 

după amortizare --..-" -- - -.. -- "- 285'50 2540 - Profit transpus din 1910 525'64 ...... - -'" .- -- --
Diverse conturi debitoare ___ oF ...... .. . -- .. - --- 8063 45 Profit net '--" "'''-''- " ...... -- -_ ..... ____ 190 J 2-07 20137 71 
Interese tranzitoare ... -- .... --~ ., .. ~ -- ~- .,. ..... -- '5320 20 -) FMâurile de re!eM.. CII doU.\iuR eJ. 6in pPOOfitul curat..st urei la. 73,000' -

1589613 
-:-;-1 l589613 lo :. / 1.61 -

DEBIT Contul Profitului şi Perderilor. 

Interese dupl depuneri spre fruct ____ 35389'38 I I Profit transpus din .~nullrecut - ---. ----- -- 525 64 \ 
Interese după reescont --- ... -.. 0 __ 0 26239"73 

1 
Interese: dela cambu ___ ____ _ ___ 102078-51 

Interere pentru fondul de rezervă ... -..... 3091'10 ., ;t. imprumuturi hipotecare 1179'45 
Interese pentru fondul de penziune __ 916'80 65037 01 1 » ., impr. cu obI g. cu cav. 834'65 

Spese : 
1 

/ » > avansuri pe efecte -.. -.. 575'09 
Salare, bani de cvartir şi adaus de scump. 8129-92 » lf credite de cont-curent 1328'48 
Maree de prezenţă ____ ____ '___ _ ___ 1200"- I » :& efecte publice ---- ~. -- 310'- 106306 18 
Impr., diverse plăţi, spese de birou, porto 6779-61 1610953\ I Proviziuni ,i alte venite ... -.. - .-... -- -- ... __ .. -- 5477 17 . 
Contribuţie _._ .... _- ..... -... ...._ ..... -...... ...--- 6459-40 I 
10°/0 dare la inter. după depuneri . ___ 3549'83 1 1 ! 
Competinţă de timbru ,i comp. cam. I i 

industr. şi corn. _ ___ ____ ____ .. __ 130'01 10139241 I 
.-

Amortizare din mobiliar ...... -- '--- ....... - .......... - ._- 285 50 ".-......, ~ .. 
Profit transpus din 1910 .... ---"' ---- 525'64 
Profit net ____ ____ ____ _ ___ ____ 19612'01 20137 71 

. 
_ ........ 

-
112308 99\ 112308

1
99 

-4\ 
! - ! 

Mariaradna, la 31 Oecembre 1911. 
DIRECŢtUNEA: 

H. P Th6maa 
prim ~ntabjJ-

P. Olvuleaca m. p. Tuducescu m. p. . Or. 8radean rn. p. Raicu m. p. Meletlu Sucla m. p. Dr. Avramescu m. p. 

COMITETUL DE SUPRAV~GHERE: 

Subsemnatul comitet de supraveghere am examinat conturile prezente şi le-am aflat in deplină consonanţă cu registrele institutuJui 
ilie Papp m. p. Oeorgfu Bolta m. p. A. Bozgan m. p. 

,.,TlUBUX AU LNSTlTU'i' a.'IPOGIU.FIO NICRIN ŞICON8. - '.&ll.A.D, 1911. 
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