
Anul XVI. 
ABONAMI!NTUL 

Pe lUI an • 28 Cor, 
Pe lIIl fum. • 14 • 
Pe • Juni 1...0 • 

Numirul ele zi pmtra Ro· 
.lnla ti atrălnitatt pe 

.u 40 moci. 

retdea p«ntru Oft, f4 
eomttat 502. 

'1 • w i 

Arad, Sâmb~tă 4!17 Februarie 1912 

pC:-

} ~ ~ 

Nr. 27 

iREDACTIA, 
" ADMINISTRATIA 1 

Strada Deâk ferene Nr. tO 
lNSERTIUNILE 

le primesc la administratie. 
Mulţămite publice ,1 Loc 
de.ehl. COstă fieure fIr 

~ 20 filerl. 
Manusctipte nu al inape

Iad. 

z 

Calul troian. 
Episcopia gr ... catolică 

... 
ungureasca. 

Motto: Pe teritorurl. statului un
iTUl'6ge nu poate aA ~riste niri 
preoti va.lahi ~ nlr.i ]>reoti slovaci. 
ei numai preoţi UDllurl. 

Peetl Hlrlap, 14 Fl\bruarifl II. c. 

• 
Epi5<:OI)ia gr.-cat. ungurM<i~l!. e 

W1 triumf din cele mai frumoase 
alo ideii de stat, ea.re va pomi de 
M'um ~i. C\IA'f!l'ell",'locă ~r!"ne C'1l pa
nă a,stăzi aa fost ingrlklit!" pe S!'fI

ma. ei. 

Buda~tl Hltla)). fraze din ar·· 
tioolul de fond apărut în 9 F,,

brua.rie a. ('. 

A trecut O să.ptămână de când marele 
Mogul al credinţelor panmaghiare Buda
pesti Hirlap suna o nouă biruinţă a acos
tor credinţ.e. Yest.f>a numitului ziar, că, 
graţie intervenţiei cont.elui Aohrenthal şi 
stăruinţ.elor multiple ale episc«·)patului ro-
mane-catolic unguresc, sf[mtul părinte dc
la Horna a incuviinţat înfiinţarea bisericei 
gr. ca.tolice ungureşti şi că c chestiuno 
abia de câteva luni, ptmă, să înceapă func
ţionarea normală a acestei biserici, lucră,
rile prf'gMit.oare de ordin canonic apro
piindu-se deja de sfârşit. Hotă,rîrile sino
dului florcntin din 1·1[39, mulţ.ă.mită înţc
lepcitmei archiereilor de azi ai bisericei 
rom. cat. ungureşti, au fost interpretate la 
Roma a~a, ca în cadrele lor să poată fi ad
misă..şi liturghia maghiară, fă.ră primejdui
re-a catolici~m1Ului în Ungaria~ 

Dar senmalul de biruinţă dat de Buda
pcsti Hirlap a fost timpuriu. Ziare mai 
in situaţie de-a cunoa.şte stadiul ch8Stiunii 
(Alkotm6.ny) şi fadori iniţiaţi (consilierul 
ministerial Andor Gyorgy) au declarat.. 
că trativelo sunt încă d(>parle de a so fi 
t.erminat -şi că în ce priveşto limba litur
gică ungurească s-caunul papal r, rdra . .etar. 
admiţând in cel mai bun caz a.ceastă. limbă 
numai pe-ntru pastoraţic, predici şi pE'ntru 
nlgăciunile l1(\lit.urgice. In n.cela'5 timp un 
eornunicat oficios - după eum am înre
gistra.t - w~st.ea că. scaunul papa.l şi-ar fi 
dat invoirea in principiu. după c(\ şi arhio
feii bi.'loricf>lor interesate (înt.rl' ei P. S. 
Lor Dr. Victor Mihali. Dr. Dmnetriu Had11 
şi Dr. Y. l!o...,eu) au aprobat şi încă "cu bu
curiEI" proiedul biseric{li gr. cat. ungu
!"eşti ACRBt. comunicat oficios. mai aIN! in 
partea lui re-fe-riioare la arhiereii noştd, a 
fost intâJnpinat do opinia publică româ-. 
nească euneincrecl('f~. pentnl că in cazul 
când episcopii noştri ar fi lipsit deja da~ 
ria lor de-a. se împotriYi -cu enorgie planuri
lor da.nde-st.ino ale guvernului, ne-dumeri
rile sf{m.tuJui părinte dElIa RomA -- con~i-

derând marea autoritate politică a facto
rilor, cari au intervenit în favoarea episco
piei greeo-ungurf'şti, - ar fi fost, probnbil, 

care staruie de decenii pentru înfăptuirea 
gtmdului lor diabolic. 

Ved(·m că stăm in faţa aceloraşi stă
ruinţi cari au incolţit încă pe timpul mi
nistrului Trofort şi cari :în dE"'ceniilo din ur
mă au supus intrt:'ag{i cugetarea f'g&llloni
lor noştri. St{lruinţele acest.e au la rădă· 
~rnrl. efi] mai pervers principiu de viaţă., 
care se rpsună dppliri in citatele din frun
tea acestor rânduri. Ele se rf'găsesc sub 

Învrn,'lO. 

Mai avem dE'~i cuyânt să legăm spe
ranţe, că noua episcopie, va trebui să ră
mână în Rtrfmse lf'gături canoocie cu Ro
ma, care în secolele din urmă a făcut in 
privinţa limbei liturgic.e o singură con('.e
sie şi amlme, limhii noastre ro.maneşti. 

o infiiţişare, r,ând mai atenuatăctmd mai 
lmp0t UOa,'lH, în toate fazde de consolidare 
a biseri('f'i noastre unite, începând chiar 
dela anul J 700. lnvohmtar, gândlll nostru 
re-capitlllează în treag{i povest ea de suf (l
rin ţi prin cari a t.recut biserica greco-cato
lică rom[ml·tlSc[\ şi simţim că, numai ~on
tr·rnplAnrl în lulnin,t aer~s! ()r suferinţi noul 
atentat. YOm înţelegI' În~pă.j"mânt8t.olîll 
g~lnd al llrzitorilor lui: 

Şi tocmai aici zace piedica cea mai di
ficilă pentru planurile g'llvemuIui. căci. ca 
să citrLm părerile unui organ ('ompf't.ent. 
nIe ziarului Unirea din Blaj: 

Roma nu .poM.o să E~dudl niC'i o 11otăl'Îre până 
nu no fu'l-mlltă şi pe noi. Căci deşi la aparenţă noi 
românii gr.-catoli<,j din e ngari.a şi Tran;silvan ia 
suntem Ul} llUmÎir diOlparent în marea coloTLllt(\ 
popoare ~'atolioo, dar aşa cum suntem ne mîmdrim 
{'il Îl1tro 'Popoarele catoIi('-E! de ritul miental !l.,-,i 
s,mtbm cei dil1tâi. ALai l-mnt şi alţii, ('ari în decur
!tu] vremilor sau ro1ntorn la ~ân.ul bisoricei ('.aw
lioo, cari an autonomia, cpi~copiile. pM'ohiile şi 
credincioşii lor, dară dintre toţi Aingu.T noi româ
nii gr.~atolici ~u.ntem aceia. cari în decurs de 
două .m1.f' <le ani ne..a.n1 crBat o situaţie indepen
dentă ~i ne-am intăn"it unirea nOllL'itră cu Roma prin 
ol"Îndl1ieli şi instilttttii puromice. 

Evident că· organizarea un(\Î biserici 
catolice do rit .oriental ar jigni adânc into
r('tSt~lo episcopi ei noa.'lt.re, ar deschide un 
larg teren de riva.litf1ţi. de disensiuni şi de 
provaricaţii sa:ma\'olnice şi ar produco. in 
scurtă 'Teme, st.ări aproape cha,<;tice, cari 
ar sdruncina temelia naţională a.' bisericei 
noastre sIăbinclu-j treptat legăturile cu 
Roma şi m{m{mdu-i rfl.mă.şiţ.clc. în ce10 din 
urmă. spre apc mai puţin sbut';iumate de 
ciclollul şovinizmului maghiar. O primej
die a.ccasta. care va fj apreciată. în deajuns 
In Homa. unde biserica noastră unită e 
('()nsirlerată drept o fortăreaţă. n catolicis
mu1ui la periferia nordestid) a intrreselor 
FInle vitale. . 

Şi totuşi! Opinia noastră publid'L or
b('că in ·cea mai de-'lăvarşită neoril'ntare 
în ce prive-şte atitudinea şi resul/atele ah
tudinei manUl)-8t.ato de arhier8i noştri in
tere-sa.ţi. Şt,im nllm,l i di 8ăptămâna tre-eută 
a R\'l..lt. 10(' Il sflrie de eonferenţ(\ in Buda.
pPBta, ('·u partÎ(':ipal"ea locţiitomlui nune-iu
lui papal din Viena şi-a că.petE"'niilor biEiP
rieeşti catolice interl'sa,te, şi . ..:...- dacă fl să 
{'I'rdem d(\"'lminţirilor rlodonieo, ('·0 s'au dat 
lui lJudapcsti lIidap. - ne mai facem încă 
iluzia. că. soluţia chestiunii va mai înt.âr
zin. cine ştip pâ.nă când şi ('ine .şt.ie dacă în 
fa,-oo.rea sit.uaţei bi~ericei noastre unih"\. 

rn lucru care ne apare în t.oată. dari
tatea e pornirea fanai.ieă a pot.riynirilor 
nO.5tri. înd\.pătinaren lor impla.rahilă Cl) 

Y rem(\ <le 150 d(\ ani {dela 1':00-1 R50) ·trfli 
generaţii ~·.au i;;t.ovit. JărA să poatii. readiYR in
{}i'J.lCndenţ.a bi~ricei noatsre unite şi s'o c1iber('7..e 
{}('fplin din ]('~iauriJe ei <'U bise·riZ'a romano-e:ato
li('u. Abia în 1850 s'a Jndurat actuaJu·l monarh 
a le pune aThiflreilflr n~tri în pen.p-eotivil o H vii -
toare regulare" şi. tot graţie lui, in lR53 papa 
Pill lX a dee,larat prin bula f:tI.q .J~clf'Biam 
Chridti", de nea:t.ârnătoare biseric>a n08.:>tră ullitii 
<h> prerogatin·]f> juril>di<,ţ.Îonale ale S{'.aunlliui din 
Strigoniu. ('-("'a mai târziu indf'pendentm; mitro
poliei unite a foot sa-n~ţionatii şi inartielllată in 
leg{'a XXX1X din 1868, ia}' allt<Ollomia ei gar.an
tatii prin )t'gC'l'l! XLIII din 18138. dar efi pe t<>n.jj!f\' 
bi.seric-ei rom.ano-e.atoli<,o n'au r('nunţat totu"i o 
",ing-ură ("liră la nizui-nţelo lor de--a {'o~t()pi ~şi ~ 
îngropa in lmt.()TIQmia bisericei {'atoli{'c ung'ureşti 
prO"\'ineÎa romÎmă unită, <'are de 431tun{'i ",j până 

. 1 ~ aa tiiz I l'l{> tiptIl m{lrf'U ('II" grf'utăţ.iJp organizării 
lo\..'IIt', 

După indp!unp:i şi euergi{'-E! impof-ri,·iri din 
pllrt{'.f\ o.Thi(\1'(>i]or no~tri. ~nci)iuJ prmriuC'Î-al din 
lR 72 a aprobat inrl~p{'.ndellta bisericei noastlre, 
dar hotărireaa~ta -n'a fHst respectată de prelatii 
romano-{,!3!t.o.li{'Î: După a.nalogia leg-ii despre na
tion'al i t.ato {>i :voiau . .,ii fer'e-OO autonomia fragilă 
a biEieriooi unit<> În (Jlrineipiul. {'ii precmn unita.t.oa 
naţilmii politioo ungare (.,lm~:-Ilr" şi "lmg'ur('~~o" 
fi ind p('ntru ('1 noţi uni irleuti{'{» .,<;(l inelle-agă din 
naţi{tTIalit.at.('a dro;;('biti'i a .atflt.or neamuri, aşa şi 
unitatea bi>;(iri{'C'i Clru1:.o!i{'(\ lm.gurE'şti {va aă zică 
şi (-CUBUI catolică tr{'.bui{\ ,să fin dupi'\. N)11oeepţ.ia 
lor, o in\~t.itnţ.i(> !politică a ţării) rezultă rlin (',().nto~ 
pirf>a tUluTor bi~Nioolor ca t() !iCE". 

Bi&erica lluQ,.'lt.ră unită il'a oţ)u..~ ~in raSplltt\l'i 
a.N.~tui prin<,ipill, cari:' ar fi vîrît în ~1n.wtllar'l11 
strămoş"iIO'1' n~.ri IIJhciolutifjmul ('.entra.'li",t al au
tonomi!.'] l'omano-(~at()li<'(>. A fogt di'lltru înCX'put 
(lvidt'nt. că f'piS('Hpii latini a11 ÎnÎllţat prin<,ipiuJ 
naţi{)TIl'.lolitAţii I~~tp h..'lNclL Tnta lor illlpl'mnW R 

fţ.gt ţii f>Rt-e ilO pi'l,-;tN'ze şi :-ii rfllicle7-O d.in ce in ~ 
mai mult e.aradf'l"u.l national un.gu1'€'\'W al bil'lericii 
romano-{'ato!i<'(l ~i. a b.,<;orhind {'u timpul pe eeI€\
lalate nouă bi~rici <'ato}i{'(' n('unp;l.lroşti, să le im
prim{' l.'l{'{'laş' f'araC't-cr. A riimas {'{'lehră in c€r{'u
rileeato]ici?omnlui lmp;ure~ deviza aetuahllui 
primat C'laudiu V afizary: "Bi,'!-eriC'.a să o lă.Băm 
in j;tri.ia l11i D'1lmnf\7.f>l1. "fi nn o tf'mf>m, ci t-oatl'i' 

ed 
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grija lWa:ltră ~'(I ~oneont!'ăl~1 tCl~Ulll'li Jlllthlllii~ 
"are n'are PN)Uli~iunoa f'ternitătii ~" 

Dc\' i7..ll. ~("~a,.o;tlt C o irutl.tă şi "trillu<'ită. cxpn'
si-e a {'Ou~iin toei Ulll.ţionllle la prelaţi i uu~nTi ~ ne 
811PUH(: v aJim{'ă tlurt>N>, (·ft·ud nE' )'f!:I.lllintiru cii Î1\ 

~irul Il.rhi('rei:lvr ~.~tri ~'U .putut ~ă fi~ fignr1 
trine e.a l'anp SziJagyi şi J lobro, cit! llilJĂ, c.ari 
I'l'in atitudiuOOi lor ~lllA'arinl'ă şi antirOlllMlUea,iWa 
:.tI I,'oh"rîlt Q(:l1lnitat<>;-I f~i~(lri('·{>j llO;:tst rf' 1mite atât 
~. n111lt, rJle:1t nrma~ii lor ahia da.c:li vor mai reu'!i 
~1X' .. <:)(lată ~ă n i~lţ.o la pNl!tigilti ele Oihnio.arii 
în fata H)()trinlil,,'ilvr lloştri. Prin .. partidjtlU"e.a l'lT 
~a. {'"OJI;treiiPlţ' hi"erieei J'1;In8no-,·~t(Jli.c.t\ şi prin 
spiritlll [-or (14' {'on('ilianţâ all8l.!ută, 'lIlll {'tocat gu
yern~klr Pl't"l't:'d ... "uto în fata t'iU'ora ('ăpet{!uiile 
llOel.-'1t re' hi~ril''I.'Şti d~· azi. - d;~t:' fi i1l1i st itl'M 

,Ll.Oastră poli-tică dozorg:mizată - ,ouut ne'Ynitt' d", 
fU"ult{' <fri ~H (i<>zarmeze, ajun.gând intcra'!Cle na
tionale ak biserie{,lunÎt{\ a.d('*Iea Ioa di."er('ţia gll
\'t'I"ul'lor ... 1n porllil'ell Inr rl{'-~. n!' nim·iei ,,{,<'tiln
du-np <.lin t'~atp int:iriturile HOI\.~tre Dlt\Hmak .. rro
tl"iyrueii ll1~tri nmt de-o 5ulidaritoat.e iJ.eaLă'i;4i bi
,.;erica Ilo&>trll. 11lIită an' împotrivă .întreg IIt'lUllnl 

lI.IlKUre;<t· Îl! fnmt{' 0\1 g-u\'t'>i'nul şi ("'11 'Pre1aţ.ii ro
)lwllo-(~at(llit'i. iu1Rmiaţi pC' Ittij1 t>aepll! I,)r politice 
~i w.at.(·.I'jalt' (1., .... ) ,.'tperi<>rit.aţ{' l'xol'l'>ifllmt:i In 

t'vtupanqic 1..'11 ~l{! noa;:;tn· ... 

Efi! de pn"'ăzut dr~l'i. că profjUmd dp 
~upl'ri()rjtaten luijloiwP}ol' \li dp put.(>n'a 
~or polii idi. (·.oIlfillC.ătul·ii hif<t'ri(,f!i rOllwno
catlice ii" vor (kd<l la Îllf'prc;ări din ,'f' În 
U;l mai tenwrarp 111 nmtra hisprif'pj 1IOH

~tre unite. Era rlE' pn·\a.zllt eii. dupl! ee 1.·
gea şel)!ară (l llli Appollyi şi l0l:-J'f'il Je"pr~ 
t'ufllplf·('.tctn'<-I J'psursp!o]' rrw t(>riale prpo
ţp;-ti din t('zalJl'ul pllhli(' ali rt>dlls (list .. lTItn 
dintre celp douâ \-'1.'H.\1;ri H IItonD!l1P, )0;[1 ~t' 
dea lin ul,t iIll şi surn~m a~aJt, .împ<)triv;.l 
~illguI'cl{)r 'llletpl'{'"Ze ee Ilr-a.li Illai rttll1a,<.;, 

impotriva institutiilor noastrp hi .... pricf'şti 
in df'pPIHlf>nte. 

hîff'rinrit i'l,h'<I mijlo<H'r .. lor 1l0il>-.:trp de 
npal':-lre le inlesll('~5tn atflt df>1l111lt stnllR
~t"llla. ioc<lt 'Tlici rlll ÎnCC':Il'<'1l 1l1aCar să şi-o 
a~(,llndâ: \-~)J' Înfiillţa. illt~i () hisf'ri('H, gr. 
(·;it .• Illlgurpas('ă şi vor pă.tl11I1dp nWt .. rit ori , 
inteli ion hisnric-u al'. j·i1t. rDl1H1TH'{lsdL fiin
(Iu-It' H.{'t'Hsta mt~I iJi I'alf'. "'poi In elin gr. 
uri(,·utnj{~ rOlH;Î,uească, Tle mai ~tâlldll-I(> 
impotri,il lU('l o pÎpdpc{t <.\(-' ordin m(lt.('
rial... 
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Clara. 
De Gheorghe Stoica. 

II. 
~it,uaţ.ia a.ce.a.<.;ta luă d(';SamUl.f;o ''1t rl.esih'~r

"il'e. Eram atât de 'Slăbit încât. un ~t ('ât d~ !lIO

!atit', o ~lmplă v-ri"i-re. chiar m'al' fj robit pan
ţru nr.ie la pje;oarele {·i~ l'1l tood lE'~. ee i-<:> PUt'. 
tom in Iluflet"şi pe (~.:.u'{' n'o puteam 8tăpâ.ni. O~hii 
mai ('U seamR u duşllmlle~il tIe moarte. N u'mi pu
team deslipi privirea de pe flâl1Ba. Mă ardeau pjt.~ 
'"J.apele ooosit.e şi f~.lIlplole:mi i'yâCll(>aU ul<'lilziu- de 
,'lipaia ochil~;)TUlei ~pl'i.lJ.Şi. Ol'!î!'8'tlislllUl intreg 
IIlj~ descvIH:pntir'atie. Nu mui erd. Dici () armoniE' 
ÎlI simti ri. T ni ma singurii tl'ii;,fi, E~ porun(·i1l 
'1i ochii e.xeeutiill ordiuel('!, C'oo,laJtă viatA i'e st~n
He-se toată în mine. Hin (';lnci Îl, d~nd rloar ~Î\tf' o 
l'eSpiraţie greoaie ilUi mai mi;"!~ C9JT111J anurrtit. 

Şi ('1l toat.e a.."te.a a~ fi dm"it si! eă1ătore..<w W}1i 

pună la s{âr,i tu) lmui i. Eram 1")Q!na" d~ ff'rieil'e, 
fn v'l'ajlt ehin1\l'i,lM l/l(>le. Ix' .at~ ('-H.llcl am auzit 
1Uitl.l:llul ultimf'i l'otatiu'tli, ~m tre-<Iîri.t ('~ lovit. <il' 
ITihmct. [: n lSi€oJ.'ţ de ora numai -şi toate llildl'jd il!' 
mele I:tI.-ăhll~i t~ 1 ~:i n'o miii ,-ă.cl njr,i ()dat~i! Bă 
nu-i pot. aU'l"@!<a un m.lvânt mMra.t-~ Rn plee(\ fără 
"Îi'mi elUltmS<'ă ~hul'iH1nărilt> ~ufle111111i! O! a{'.e~,
>'ta ar fi (:e» m!{jtr~ică lo"itlult a "Ol1ii ... OriN' 
u~nQt'(J(.·ire, UltÎ clt.i.ur mOal'tt'3 a't. fi fr)st mai hinl'
'·{'nit-e. 

O ('ioeIlit'~, lrnt(·rnit>ă. MrjgiHe dl'~rer.,q.te. \-U~
fp)+, uf>lIvroej ti lor s<~h i11giui ţi l:'uL roiltHri!{' VUK(.a
nel, 'J', zbit'I'Îtu·le dt'~~năJiij dllite ule cO'[Jiih.)'T" răm;"l:~i 
')l'f,Uli, ori ale soţ,ilor Je8-pă.rţiţi 111 #ţUl'1( Auvryli 
tonhl g'I'OlaUl aceMta ucigW!~l'e ;il' fi !'o1;t UD. blU-

"TR IBUN A" 

lalti. ~lIb forma f'Jli .• wopif'i !lI'. (·oi. 11/1.

gtlt'fşti. ra/ul frniol/; i" fnrrtă mtirimp(1 /111 
Înfrico§(I t ă ! 

Din gbiolul lui stfl gaW să ia.să o ar
llwtă intrpagi'i '';li SH surprindfl r<Îndllrile 
t10(lS!j'P ză pit·(' Îtt', 170 dp .parohii*) străillP, 
av{md misiUlw! cip-a liP i~lstr[lilla credin
('inşii. Si' \'Oi' r('sfim prin di"{'f'zple romfl
llf'.',lti. Din (iiurgi'll pimit la Dobriţin, din 
('al'pa~ij lllaramuI'pşPlli şi p;lllă la Porţil(' 

r/r' fjpl', din distnntfl in distanţ[l hil1\' fixatfi, 
in jlunCf(']" {'Plfi mni putin apfll'ut(> (~l(' hi
'$pric('j ll<l" ... t re uniii" SP "01' infiillţa lot 
at<'lh~a par()hii gr. etlt. Imgul'l'şti. Şi Cil e(> 

gfUHi:.J XC' :-:pllne LJudap"8ti lli,.Jap (',U ."jlj('{'
ritM"',1 lui semnificat i\'ă : 

.. Tf'I'Îtorlll 1101lPi flpis('opii ~f' \';1 lua 
clpla dif'('(>z!'lf> dp ,rllok{\('s. Epcr.i~'s. ()1'<1-

d!'(I'1WIn' I L1 inr'f'pllt, rircştf'. ~. Trih,) :-\.nnt 
Înstl In dip('(lJ';(I ti 11I'rll'i. ha chiar şi În Ră· 

(,Ilinw. Îu arhidi(>('pza mitropolitllilli dpl<1 
Bblj, l'OlTllllH' 11l1gllrp,'jtÎ. (,(Iti dl)f('S(' <if:'iş

dp/,pi\ lit urgia ung-lIn'<l..'iI'il. E IIIl ill frfl'f: 
Il CI. t JOII 11/. ('a ÎIII'()r pn1'(1 ri' fi 1/ ('/'.": t o/' t 'Oln1l 11 (' 

,'lei !-II' /I;l;f/tlJ'I' şi ('(1 .~(i .'lI' I!lfn(it' pO.'~i.hilita
it'n ill('()1'})(}1'rl/'ii rll hi:-;t>I';('{/ rh' rif unglll'e!;:(' 

fi I}I'I/ /1'/1 t'Ollllll/rl/,. În ('(17'i a.Il/elzi nrl('/'I''/1 tii 
fi fIII /1 i 1//1 [7111'1',<;(' În ('rI /1 li .~!l1l f;1/ mai ori
fute. St· poatf· dl ,1<.;ÎgllrtiI'Pil (l('pst·lIi dn~rt 

fin rip eOl1sidl'rHtă drppt llll prilej C!(' rin1-
Iihul', dar {'hiar ri,-alitatf' sA fif'. (la \'iI 

~t\"('a Il tillt:~ nohilă /:ii nimil' 1\11 1"1f> impÎp
df>c[\ sil ÎIllPlIlIPlll ritul ttnglll'f'S(' t.lIt·llrOl' 

tODlIlTIplor, Îll cari rrpdincio-şii ştiu (!) Ull

gun'ştp. (\mgrll:l îi dă stat nlui o an11ă, l~a, 
în ('(\znl ef.,nel. 'IversiIlTH'tl fnţ.ă ne limha 
Ilngun'iHH:ă <'lr r,lNf'nllina, t.nweri la. alt!' 
('onf(>-~illni Mi infiinţări fi!" nouă parohiî -
nf'dtmd statul ajutor ae·pstor dernon~trnţii 
În ('plItra limbii Of' stat ~i În ('ontra st.a
ttllui ---- .. il impipfk(:r> fOrm,tlWI il.<;t()rf01 dt, 

C01l11lIH' hi~f'ri('f'şti_" 

1;!i:"L îJJ linii milri ~i ."igllrp, drsPllaUi 
Pf! snama npi,sf'opini gr. {'at. t1ngurnşti. t'a
lf'H "(' "il ilYPa. sil hnti'-i ~pl'f' Olf"lrirf'a pM,rif'i 

* Y. ~,HudaJ")(\~ti Hil'lall", 16 Ianuarie 1012. 

sam ~.o in Wn8 mea. (~are acu.m ahia ma.i da Semllf> 
·de viată. I:'i eând deoJatn 111tJroa.gă priwliştea 
a~t.a ~1.inică şi du.reroasă mi~.'Ie întipări in mintE' 
din frământările inchip\liTei eşi8 par~că 0hipul ei 
alb ca u.rmele nm-ino"ăţiei şi e"\1 brlltf'l<, rugi\t,r,A r(' 
impJ.r-...ra rleffi1ă.clăjclnită R('mpruroa. 

1 maginaţia .a."'!ta i!1ll:r'adm'wr bolnavă măsţă
pimil'le cât~'a minuw. ('uprin8 de ni~t~ friguri 
.~p.aS1l1odi~, !p"ar'<'ă o trăi~em am·oo. Treceam prin
tr'o criză, al <'ăIn>,i mobil de abia a<;tăzi îl pot în~.e
l~. Eram tTeal., simţi.run cum SE' zbătea din n011 
n6a.!:ltâmpilratul PlllŞl al vi'C1ii ~i ~ll toat,p astea mii 
pilTăai~ ori{'(> WJinţă, IIteteam imobilizat in ('.olţll] 
mNI, fără să mă po-t SCll1ura ooat9. d{> naja \"j"u
ri lor, OOll'l pă.r"Jln că nu _~ mai sfii I'~'. 

Ueodată ,în întllner~clll dp afRră 1'1(' aprillSf\!'ă 
Slll.f' de li\mpi, ('ari'mi făceau imip1'e.<i1U unui V3lolt 

t>imitir în n03.ptt>,a mOl'ţ,jjor. Atral'i'i d{' pri"velişhm 
area..'It.a fata Îşi pironi ochii :pe gf'8m şi dlLpă un 
moment d(>lledllmerir~. imi adreAit o intrebaore-, 
pc ('.are În ,PT iullt 1 moment f'11p1'ins de emotie nil'i 
n'am pumt-1"l ră~p'unde ('ll graiuL Afirmaţia a ,~1I' 
l~ ..... cl('!'Ii~lr din ochii mei inundaţi df' 1:.lA.'rămÎ. 

-- "ef' copil (,~ti~" îmi I;1'Opti 'flIÎnIlR într'un ton 
mÎingl}Nor şi dll~ot>. "N'am mai văzut hilrbat ea 
~in('!" TI! (foŞti p.a o f(,!DI'e .. 1~ fol~ti rtp laeri'i.:tii. 
'pentr1l .a te l'il.~huna! Rit nu N<"Zi. ei, poţi impllYJ(, 
un~i femf'i (~1I felinl ti'l.u de- a fi! ?'4 It (',cr~i milă in 
rlrago~t.C'! Fi vi!'torin," jn-ill alti' mijloace nu prin 
yi."ări şi ni~i p,.in lacrimi. ('ari t:f' injo.'<o,<;c în fata 
femt1('i. Ell te-am sttldial rI(lla f"ina,ia până R('Î. 

~ă mI 1~n>Zj, Î"I"i mi .... ~ă~)m l) mi~art>. un gf'.st l\{'
()b-<('!r.-at. 1 mi eo.,ti sim'jJ8It.Îc. şi o să'mi fi fti alt-
06\>l p')at~, dar mai mult f'llUj şi mai multă bA. 1'

batio: ta r~'edt-l'e pe mâ-nt'. ~ră la t(\atru!'~ 
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şi il nil nuia a('est-II i hlestpl\ \[\ t pt~te{' de pfl

mAnt. (~illf' Ilu-şi poate· imagina 1111lItiplelf' 
şi I)i()gatrdf' roade c(' WH' răsări pe urma a{.'
ti"ităţii ar'estpi ('pis(~opii noţionall'! Nu GO 
clp mii dp sufletf' ('i .- după. elim binn ne 
SPlJllf' tol H. H.--- :WO dp mii va poate Sfi 
1lI1l11f'l'P Pii in tilllpui cel m"Î 8()11l1 ..• Da.eă 
~i ('ong)'ll" .1 Ptltut s{\ Stlt'!){l. <1tflt de mult 
1';)J';f'mlll ('pl mai plItl'rnic al n()nştiinţ~i 

noa·<.;! I'P l'otîl,111l'Ştj: d('mnitatf'<l, ('.e Y3 plt

t Pii S;1 f;H'~1 ,H'f'ilS! it hispri('n lI<ltiouaIă. HIl

glll'f';ISI'fl ('Il sitllaţiil(~ (Ii lH'<l.',;pmăllRt lUai 

fn\'Ol'ilhilf' ::ii 1'11 darul'il .. pi hl)garr, 'Înzes
rr:lf li I·lt t nj pri,'-wslli t f>?;Ct11rullli puhlic' ~ 

n;1 r lIP oprim aÎ,'i. Pro\"(>dint;1 Hl'-H tJ'Î
Illis 111l ,"P1HlI d~' 1ll1hilI'h{tl<1I'p Îl! rata pC'ri
coltlllli ('f' Sţ' 'lpropif'. E SI'1l1llUl pe cart' fa 
9\;\ I'i t şi pri ('f' Plit I m JI(~lim întT{~g', I'ăl'H, <1eo
~phin; III' ('()llfpsiIllH\, s('ml1111 dpla Orade<l.
HWJ'f'. Ynnl (·!,ti ('11 ti{)ţii o indl'llln;lJ'(~ a con
f;itiillţPi 1tO;JtSl'l' I'0111;Îllf'şh în aCf'st SPlml. 

.\1 {IIH'. ~flnlhţjtH, rll'hj(lJ'pii noştri tmiţi. 

f;f' \'nI' illt.J'llni in rf\şpdinţa metropolitană 
din Blaj, pf'lltrll l'a S[l ehibzllia.scă c{lh' 

mai potri\"iu· mijloHt'p df' apărare în faţa 
prinwjclif'i. [şi \'n1' de sf'anw, că poate niri
odnta tip-asupra mlulllsjrri di'la Blaj nil 
S'<111 Îl1gdî.mildit nori lllHi Înhl'Jlf'raţi c .. 
astAzi. :\' 11 ~tim el;wă iti {'onf(,l'il1ta r!p mâIH.· 
vor p,lrtil'ipa ~i mÎrpui, lIP aducem ÎU8H 

nmintt' \'Îl in clipI' cip insfmmătatp istorică 
t\rhif!rpii noştri (\n ascultat În trpcut şi dl' 
sfatul mironijol'; aşa. in I Hnf1, In sinonul 
rlfwtol'ClI din .\lhn-llIli<l. c{md L l>, S. ~. 
lîIill'(}po/itlll .\1 ih.di 4l fănltt sărhătoreşlf! 
promisiulwlt (~h \'a eh'săyflrşi or~anizaţiH 
Hutonomă Il hisericei lloa-str!" ulllte, c.hlar 
lărgllldn-o şi p~~ seama mirenilor. De a
tl1nei ,\'rf'l1Iilo, dlll'pre. l1('-<lU mai slăbit. ineă-.: 1,""_ 
.'!it tlaţi;-l in lor- " .. i() Înt i'in'W,('{i , iell" azi h'l1l1'
hl'lI.l'a !,oni\lli('iloJ' noştri încearcă să ne 
ri\stoaf1W organizaţia i'n ri1ormânt1l1 Rll't,()

numini c.;Ho!irr ... 
Intreg Tlf>amlll 1'Omi\llt~s(' p mâ,ill(~ l~ll 

~HlflptllJ În mijlocul arhiPrf'i1or~oşţri li-! 
Blnj. ii1r gânrlul nOi-itrl1 ~(> oprpştc mflOrat., 

:se 

Trf':lIul se I)pri hruse. Copila'şi luă repede vn
lixli. !}i fărl\ flă'mi .dea :răgaz să-i răspund o vOl'bii. 
is,i trase cu i1lţeală mâna copleşi.tii de sărutăr,i1~ 
mele n8T\'oa.<;e şi rli.'l.pl\rn În mulţ1nlPiI, (\f' fnrnu'll 
Ţ)(' peronul găTii. • 

A rloua ;;earH am aşteptat-o la intraroa kealll'u- . 
!<tIi. A sosit la timp, fără să mai facă -să aştept.. 
Aiuram de fcri-ciri'. Mi-A. stTinfl mâna, lă,sându'mi 
multă \-r~m(> ].'Q Il .. i Între r!e.get.ple melf' tn~-

11111 rîn r!e. 

. -- "Iti pla,c(' ff\6.ri.a asta '! mă 111,trebă ea. l.a in
trare, "ŢiE:' trebuiesă'ţi pladi, căci eşti un visătol'. 
Pe mine. v.pzi, mă 1a.."!ă r~e, lE oova nenatural. l<:tt 
TIll admit df' pil-di'î triumful zmeului faţă de Fur, 
frumoo. Cuno-şti pie»a. nu-i .'~ Ei bine, cum 
îţi înehipui tu) {'Il Ileana Co"illwana să se îndriî
geu&<'ă rit' V Îl<n tur ă tară, iar Făt Frrumos să s;ton 
{'li tin<' în 1'01ţul eupeulni, E admi'8iibil? E nalu
l't1.1 ii a~a o anomali~?" - mă Întrebă dânsa pri vin
dn-mi! (~U ochi şirt"ţi in fată, Pe urmă nu s'a mui 
uitat la millP (~i a inf'f'pnt a lorgncta publicul in 
dl'ca,])ta ',Il in iitâng-a. Rii('.en la U(X'3sta ·încopu.se (1 

n111 n('liniştl, Gelozi.a, l'lellltmellt111 acesta inero'lt 
fi rf'i omeneş.ti bohHi\'e îmi Irodea sufletuL Abi a 
dupăce iI'R ridicat (~)rtiaa m'am puhlt lilli~ti! ~uh 
fal'm~nl ÎnhlI1~re<~ului elin l'lală. eare păreA cii miI 
PlljlriJlde numai pe min<, ~i pc clâw~a, 

Pie-sa ora admi'rahilil. l~ll romv1ex 11l1"mOllios 

d(·- v("f·"1.lri mfu:>strit Îlltocmit{' de costume fan
ta~ti('e ~i det·Ot'lll·i HŞ{'zate ('11 () p-ri(,6pere al'tisti-eă. 
flesf:\ŞlI ralt <"11 o llimitoart' put('!l''C de ('onvinge-re 
toată ]X)Ye!k-~ drag.)altei înţel1"8s9 de concepţia 111n

derna ~ "ieţii, ~enatuJ'81ul din pi€'Să, de care'mi 
vOl'bia fata adineaori. l" hWMl de t.oate zilele. !\.
tiHa. llumai~ ('ii (>11 nu e.ram aDun!"! în situaţia d~ j\:l 

• 
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df\purt" .. în t.nWllt, a"supra umbrei lui Lno· 
('enţin Mieu C]tliH, n.cel archanghel de odi
llioară al I)iserieei noastre unite, care il 

ştiut să dea contimlx)lranilor lui o lozin~ă 
tot atftt destrălucittl l'a t'PiI a primatelui 
(']nudiu \"".'izary". 

Conferinta episcopilor gr, catolici români, 
/). ()r. r. MocQpei se'rie În .,Unirea" la loc 
de Inutil'.' ('l'edi'lI('ioşi ehern.ări'Î /01' de /J 

prit'f'ghio tJimpru furII/ei. de {1 U griji {ii 
opal'a de duimolli şi lupi nlpituri. epi~. 
/'opii no~tri IH' cor înfn/llt Sâmbătă (mâne,! 
În reşedinţa lIIf'tropolitullă. din Blai, spre 

a I'hib:wi Î11IpreL/ILă paşii. re ItU, să·; focă 

i'l '{'f'sthl/!ea aşa elI' eitală jJt'ltlrll 'lIui, Il 

episcopieÎ yreeu·I'tlioli('f'. Iilughiarr, Su 
puft'nJ tlteu nf'câf ('uriM!;' de rt'c/J.,wştillţă 
şi de omagiu jJ('llfl'l/ toţi paşii lcn de până 
net/IlHI, /'oftll'Îţi ~i (,Il~t'rgici În afacC/'eo a· 
,'('asta şi ('redflll că şi ('U prilejul (·ulIle· 
rin te; dl' Sdmbă/ă pl'ud!'11 ţa 101" /'U găsi 
"ăil/? ('ele mai po/rirlte JH'11 tril ('ombu fen'o 
pl'ime}diei, Jlă UâHdl'i'H' ÎII,~ă l%dală că 
oa/'e Uli l'Ougn'l:l, tillllt dl/pa 110/'11/(/ "dui 
acra Cluj. Îl! J H~n,ÎI/ /'tWiW {udaI! umÎl'i 
('ata/it·/·, 001'1' 1.1II a'(ure ('OI/gres. e,rprimând 
,~l'rbător('şfl' cOIl"illw'rilr' ÎIl<1.regei tloastre 
IJiseriei, .1 (~lpl'ull1i .~i U Illil'Pllilol' deopu. 
t.rivă. 11/1 ar da el lIll razi,/} /Ilai /lmlt arhie· 
/'eif p l' I~()ştl'i. in lupi a (/('/,11 .. .;(1/ /w1I1I''I/ apă· 
rarl'a bi .. ,wri,·ii !lf)(I.~fl'f·! 

P r i III ei ci i (/ (' II I (/ n' ( , 1/ lu ţii i,. cii ti i t' ,~ (i 

sârim Î/I//'fl 0.Îrrful' .'iflJ'(' ÎII/altlran'lI ('i, 
.. 

Pentru ~;inrul "lJniversul', Ziand .. Lllin~·r~lIl" 
d ia BlH~l1rt,:!?ti, (~OlJtil1\tCl ~i1 dueu În rătiiein! upi
uia vubli\!ă Il tării ('u tot felul dt' in fami i, 1Ii\;;.~.v
('iri şi \"('J?ti flllltH'itiee şi e.a[olliniouSl." ('uri put 111-

!'olti 11l f.'IlIHd pel'vel',~ului lor llutm, ~t."U}Jl'a C()n· 
f1ietuluÎ l'utel'll delll noi, At'1HIl dllld băI'baţi de 
S(~ami'i ui llcalllului lIustru o:-:teuese l;Ii'şi pun in 
CUlllljJfUlIi toată autoriitUt{'I<1 p,elltl'U U Înfăptui paet~lI 
dictată d{· i11t{·I'O.-;e "'U)Wri."al'e naţiolude. t:iwnt! le 
bulev3l'rJ 11\1 illl'~t(,l1Zi\ ('U ")J I'oyocaţiuni 1(, sul(~ mi-
7.f'rabile la adre-'lH lloa:-.tra, 

Aflihn dill HU{'ILI'C,,;,ti, ('ii dir{'I.:t'»)'lIl :(,iwrului. 

înţf~l{'.g(> s~i. De ,W€uu. {'ill1d 2JllCni înL'\')Jlho;(' Il (':1' 

('eri inima l'O.'Iimwlwi. lJl'am atât de indignat, în
l'IÎIt îmi Vffililt să zbiur îll 8!uii p{mtl1.1 a .doscop\!ri 
asistenţei îlltl'f'!gl !led 1'(llHI~t{,H ~"(' ,...' f<H.~e :fnll1lst.."1,ii 
~i bunătăţii ol1ltmcşti, 
~ Făt Frumo,"îllşdut! H.l1I ~optit ('U fIi!'" .. ;, 

\"I'e:.nl. 

.,Vezi (' Îmi ziS(' fata ,>utisfiiclltii de exell~lllatiJ 
11wa. ('a~'E' justifi~a a';('rţillnca ei 'de mai Înllin·e, 
.. ~u·i Il~a. eu e l'idi{'O}! lntl'engă ipipsa e tlfi~ d~~e· 
('hilibl'll "nrrJet€8(', ('are t~, fHet' si'i'ţi pi'l"l"zi l'iih
darea!') 

Şi f~ră "u'mi dau ,~e<Ulla ma ,~illl\ii IItI'!!" (hlpij 
dim-:;a Pl'in semi{Jb."-t':ul'ltntea ,;iilii. 

Din momentul (t<.'t·La <) iuhiam eu (1 dll~liJllţl\i 1'1' 

d~ patimă llehună !;ii simtisltl eă făru dAllfla \'idţa 
mi-ur fi fost Ull Mle'\'ăl'at dezastru. JIi·am IJl'(}PUH 
deci, .să-i cer mâna Înt'ă î11 ,~al'a -<tt'et"..I\, ~'tim aULit 
e\!l'îmt Sp1JH mai in privit şi ffiră uiei (J l'ewr'y(i 
deeâ,t aeei "da" rostit de diinsa eu O uşul'in t.ii de 
('opi1 n('buuatl<". Se simţia atât de fericită, swrell e." 
(1 di.pl'ioal'!l priIl casLl, ml'i ;,ih'll~l şi mă giugiulea, 
mă lovii! uşor cu palma pestt' obraz, mă trăgea de 
păr. Îmi .presa t~apul I~ sÎinlll ei mirosito'!' e,a lin 
!itIrat de flori ::oi mi! ametia ('\1 lHiil1gă ieri le ~"dl) 

.d, l)wnitJ'&'it:1l Cim4tilUl nu .s.e află ac.<taÎi şi dî au· 
tont) aerotol' d&;trăbăIăl'i o.'fU.' faimosul Mir~\Ca, 
fiul [H·'l'l,,<lni{' nI regret"'ltului Ru ..... ~u·Şirt~IUlU, care 
înt'a~'lCa7.ă bani penU'u ~ste infamii. In mtluR.
I'ul Jin urmă al .,Clliver;o:,ului" 11 lllSUltillw poot:ul 
Gog,~, IJ>(~ d, H~u il face ,.cx-':!'V('" ~i publi.d. pre
ti111'1{' .. d{l.~ti'iinuiri" dil! tl'atati"e1~ de inrpăeal'e 
.de dlui Btel'e, Dt' U ll.'!tfe1 de faptă numai un de· 
gC!l{\1'at pOlite fi (·Ito')Ja.bil. n, Gog" li PTote.'it.at prin. 
tJ"o (lcpeşi1 llUvotTiy,u aee.~tei atitudilli iUL'UaJ it'i
('.ahile. ol'gallttl d(~ buleyard ignorind ill.."~ă ~dvel'
ti$lllentul dlui Oug~, eo.util111U illatllte I~U infu
miile, 

); li tiC \'L'11I ,dimit.t' la ~"'.:c.-;te \)l'unx.'1ii-Îuui mize
ruoile, .,tiind 1:iă puneJn mai [JJ"'C,<HliS d{~ 1't' • .,entÎ1llt::u

td(· 11U],'jtrp jllf)tt~ IlUlrilu int.erese ['(, >tUtlt in 
JOI.' 'ji {~ari nt' ee!' tvatl". nbllcgaţia. :semnalăm 
nUlllai cazuJ şi'] dă.m jude<.~ăţii C(>titQrilul' l1Q"jtri 
din ţară, .<;ă'[ ooâudească precum merită. Organ'l1 
de bulontl'o -- ,~iJ1.yW'al in ţard - ptrnC mai pre
BUB Ul.1CI-e..,dt> s.ale Qt' larabii, LIlt.eI'(~lol' gmwratl' 
'I"Ollll; neşt i, 

* 
Oismembrarea Turciei. ,.Tiuu},')·' diu LUlul ['II 

anunţii eă zilele ac&,tea ti avut 10(' o lUare intl'll
lIir(' a tuturol' u!cmbrilol' .,Ligei llalclfllÎ'(o.(·" ţii ('lI 

au hL'tu.rÎ.'t Mi LIlh_w\'infl pe lîmgă guycl'llul englez 
ea să (',onsimtn la de.<mw1Ubroo·ea Ttl.l'Ciei. Îllt":U 
cât 'lIU mai o.<>'te .sperantă d se .a face ne-Q îmba' 
lli'itiiţire in mudul ('i de' gUYt·I'Il.aI't~ şi tl'atar(' li tl;.t

ţ ionaJi tăţilm. 

* 
Invuiunea Maghiară. :-;ub a.(~>st tidu S('mlll

ficlitiy "Bel'li11ar TH.geblatit'· !*l ocupă Într'lill al'
ti<.~l 1)lin ~(' indignart' df' illyaxiunea JiterRht~ii 
ungure~ti ÎJl foilletoanele ziarelor g~·rmane. OI 
r idol' Ball-li, l1utorul articolului in chestiune i11-

~i,:;tăl>ellt,.u (·xdu<ler,(la Pl'uvagamlei eulturale Ilhl
ghiare. de e~trc nil') un nemn ell'l'0I1e.all nli lil'-e lip
s:l, l'U :rtÎit mai putin j)'tJ>orul germ.all, 

I}I Halld, atacă 'lpUI fdul fraudulu>- de a stn'
i'll!'H foil(~t'}HlH' ungun..-:;;ti ill ziarele di.n l~nna'1ill, 
1 )ilIHnd arnHi, !'ii r!(' ~'ilHint vrcme!'«' POR~ (}1~r":1 
Ilt l'Hbril'~1 mif't'i pllhlieiliiţ,j un ~m\lll\ .. tiJiUlt. intr'o 
n{,1II1,e.a . .;.ell ,'itl'iC.litii, prin l'U!'t' se îmt;il' f(,ilor din 
Pl'O\" inl'i<, T rad Ll('t~J·C'..t do f~().i I(~oane d i.n 1il1"rat'1 rll 
ungul'C<I.'K'tl Îll "'t:himlllli I1n~j l'('ml1n~r~ţii, Je (',ne 
bine ÎlltdeS! {'j'j prufitii !1i :mtontl. 

.\ l,ti{'.o]ul din ., H. Ta.g·blatt" ."f:î I\je",te {'U lin 
li pe. [ l:t plT~1 gt·tlllllmi {le a .-;e fNi ct{' a.~tfe[ dt> s}Xi
c:ulanţi litel'uri. pari propagA până şi 1t1 fi"I~1 
lj(\6.~ 1 U l1l Olgh llll' i;G1t ]'('.1, 

dul<;i, cu vorbe ÎmbUtiHmrn', t\ari t'1l1·g~I.11 potl.>p 
din ~:ll nt ei llooboai tă. 

A\\11 [nu dl1.~"u zile d,c-a I'ÎuJnl, fani s:i lUii gân· 
llw<.: la Hltec\'n.t1t't'ii.t la Jibll'lli. fiil'n ,.ă \00 wt~..eva 
deeut ehipul ei fnnuedt.vr, fiiJ'ă ... ij,·,imt alt{'('v!t, 
de ... ·fl t l'l1..~P i 1',1 ţi,. t..j păt im;\ţ;:I. 

lnol nJ de 11Ig'coC.l n ii II VCU i t ,si; în hprea;.\{'1\. J tir ă· 
lllâlltul n().~tr'll de iubiT{' ,~j ('e':'l.'1ul'i Întl'eo.gi 1>l'iye.aln 
ln ins('ripţia, l~C ,..;(. rirsfiilu in lUJililU~ aurită: 
{,lllra~ OeL'')lllwÎC 19 .... I~ CII!'''' () ,,!il'utUIlI cu :ot 
t'OI.'U [ i Il 11llf'i nwle, Zi lkl ţii lloapt-ell trn.iam Îl! t.r' un 
\'Î,y e~)]\tilluu. Într'o \'f'(!inidi ftlCrit'., în ('·UTC divj· 
uitatea simţul-ilo)' nvastn- Î;Î jHVrt"I.'l(' toată f,)Tţ~ 
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Prigonirea limbei româneşti 
la Drads. 

Tetllogii români gr.-oct cătr! tra~i lor 
gr.·catoliei. 

Publidll!l Ului la "a.le iJdrnsa tlllcrilnl' 
~ttIJ~'ll\j t~~()lugi dt'la sf:mina.nd Alldreian 
din Sibiiu. E:jt~~ un fflUflOS ,wt de solid~ll·i· 
zan' {l{'('t:!la, il\nlţh~riÎlld că Îll faţa. iubirii 
dp lWilnl cud sdrobit~, litJide harierile ce ne 
dt~spart :;;i t'[i a('(~st 1I~'8m îr:ti iube~t{' limhH 
Îlltr'adt"-[tr Ulai pn:~~LLs dt· t·oalt'. lIl,li pn-" 
I:iliS dliaJ' U(' cl'l'dintdp sa~·t1 l'eligioa.;;e. l,;U 

ca ri trElÎPo:;;lp :ji (lluarn. 
(': in uri ('~n ('(IZ fual1 e sf'mllificuliv gr';;· 

t III riw'J'jlor urto.Joxi tliu ~ibiitl_ l'âl1J df",(' 

biniiril .. · I;'i illU'iga diutn' fraţi I1U mai aveau 
tt'n'n pl'upriu :;1' d pel'eI tot<JNlUna la ll*"llu· 

l'O<clta Iloa.'itrii sppaJ'Hn.: n'ligioa,-;il ~i an1 
nu di-lf.h·au ilpnwf)f' llieiodaUl, p.rpş. 

I ati' însă !'ii ni·a fost d;l! s~ i1 jung'PIlI 
:-;:1 ,'('dl'lIl tm iIlZiÎ.llllll-şi J uil1l a, de fraţi, ti· 
1](·rii rWtluiţi I'U tinerii 1I'lliţi. dfUlt1U'IH' pil· 
da mi p i în 1'1';1 ţ il'j în idpalul C~)fn un al dra· 
gu:-;t .. ~i dl' 111';)111. ('d t'., JIt-' ridjci, şi lH' impn'· 
l:iiOIH'ilză Pt~ toţi. 

111 ri:islx)illl r,f' j·sp dedm'ă bisPl'ieii uui
Il', rXJpul'll1 rOll1âw.'Sf', d(~ urlrp (,rediuţă. 

VI'UI' IIll atae illlpotri,-u suflf't.ului llostl'll 

l'{JJl11 11l. căci bj,<;('ri(~a unită a fost. asonwnt'a 
c'l:~4,pi neullite, oerotitl).<lre limhei :;li n<lţio· 

lithtii lloast n' - [ltpntatorul, ol'icuw 111' 

fi, ,\I'i' in f;lţ(l sn drei întreg poporul rond:· 
lleSt'. Uliul ~i i-IHli\'izihil. când e \'llrba tip 
a~i alH-tra viaţa naţională. 

Sdllltăm cu i11bi1'(, şi insufleţire ge8tnt 
fl'umo!'> al tnwrilor din Sihiill. 

Adrese d. incuraja.T&. 

B,lfbiH,Îa en care hnwii tinnri teologi 
delH ()rlldl',Hlliln~ au 9tiut ~ii 'lJwre limba 
şilegnn lor str~1l11~)'7f1f-1 ~cii, ti deşterpt at n tl 
răslIlH't pllte11li~ 1n tOHt,e păturile pllpOl'll' 
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plinE' tlf' patima tilK'l'eiii hi~u _"Il so 't"aziÎ ~irul in· 
grijit dt, dinti, (!(' ~tnlhj.{'il>lu (~ ml"ginvul i11 hătai:L 
l'a7..eh'T d'e IUl!lină: l:1aSid ei fi.n mtşr<J h Ji{\c;ln~ 
iTh,>vi·raţ.ie 11fi:ril<- ,st.r8:vezii eăptl.ll}it(> 'lJ:~r\'i~ ,\U uu 
giu)g-ill 1I1;'Or de j)1fI1pnl'ii: pă!l"uJ ei lăt,.-at in llJl,le 
bogati' era Ull d('l'or f-(>(1>.l"i.p I;n jurul llllli"l" '1' ei 
rQtln)y,i; ()hmjii Ciltifdlaţi. r~u1in t:!\1H 'palilr.i: lfi 
oohii, ah ~ ol'hii ,;u}, pod,-"ahll !(o(' & .-.pl·jm'elw ~ll'l'!IJ:e 
eraru o mÎIlI1Ut'. Pentl'lI intâiaţl tUlti\ m'am Iii-sat 
Ţlhtdn IWtviJ'(>Î lor Tlritj ite, Mii ~tiJlld<t./ll f€'l'IlICl'!l)t 

in alba."trul luI' l.HJUIle(:atea ci-evarea. 

Il1t1-e.~ă fig-ur-.a ei ride:!, .Era <.~.'u~ti€' tIc frum
i'ieţa (Ii şi ~Tiu e~h 0(1 yi~'r"rio31Să a ~iţ di'n examp
nul ('t' i -J f ă'CU$('1IL (') <it> el'NltilllW funt:l~til·li. I 

~ r J.o.unne ~ şi {'u t rit! Jep&l'tt! enUH de aded'id 
eil1{1 graţie lIltw.;;te~ltgită, e&.'t f~hl'n~' fHll1E\eS{' cht~l· '-::- Ciit~ d~ Jrlllll~ă eşti C'«ia.rll! " mun.giiÎRi NI. 
tuit îllza.da~' ~ Abiu Ulai hÎ !'ziu mi-.i.lll1 d~t >;ea-ma. I făTa $A 0111 pot aLtllt<'!, 
e~t de copil Pl'a~l .. ~'{' jU{:ărie, c<> oţ>i-eet {~e ?i~tTa,e: 1. ,~i tu Cşl~ f rumu~ I~rgtl~e!.'· 1I~1l 7.i~, 
ţie l)(mtl'U c,q)l'lţllle ilt:tt Jt' \·lIl'll,It~· !;Il fAră di' j claU\>a t::U11JI a~'('~M, hatJ('tt'()'!'ItOl' Ş.l ~ lnOOa1· ... • 

ltSttÎmpih alt' a.cestei femej,~, pentru ti mii pri\"i mai hine. - "Ai oehi ... l't' 

1 ntl'~o<1C.a<l'li lUă ehemii la dâ.llsa, Fără Sll ezit j ochi Hi! .. , Verzi ~ N n? Ca pisil-a 1 ~gguJ, ni, 1\11' 
Ul! matntmt m'am lăsat în g~''I'!'1Chi la căJpătâ:ul eul tâu llu-i t~"lllll(~~. )itHlt>liţ$i! tit- i'~'ţi razi tl1 

ei şi a'7€.zâIldu.~ man..:l ~<\zil?, ii ~xanli!la! eu dtl~. : mUobbl\7 Torgll~? ~.rienu'Illi pLH' o.aJ\~ni! fn~;i 
1I11ll1UlltU] toatl1 e:\(lJl'BSUI fJgU],~l ~ille lDgel'~tl. 'Slui"rătl,})1O' gura, la ~ văz gLll"li~ - ţll'nll dâdîl 
Era de () fn1ll1~'eţe di\·ină. Buzel{\ introoi'lSehise f o ps.lndt de mă usturau b'uzele_ • 

o ElI,L E Lucrulsolid şi preturile.ieftine e:cauza ci ntimărul cumplrlUorilof nostri zilnc si inmutiesc. 
..- "Ir1.l.sourl cOn:J.l,lete pen tr-u, tnircsc. __ 

TAR't LUCRATE CU OUST ŞI IEFTINE 
să potlcăpăta numai la fabrica de mobile alui 

Sze'kely AS RAtt- lIarosvasârhely, 
{j {j, Szechenyi·ter 47 

Aranjamente admirabile pentru prânzitoaret dormitoare, saloane şi odăi etc. 
Mobile englezea,ti cu piele. Preţuri de tot ieftine. 

Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă plătire În rate. 
in provincie la dorinţl mergem in persoanl şi arlUlm bogatul nostru catalog ilustrat. 
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lui rondtnesc. Şi este un momelltinC1lţiltor 
~1'1 redem ctl hi1 faţa primejdiei, toţi fiii bi
!4cricilor-s11.rori sunt inspiraţi de aceleaşi 
sentim.ente nobile inorite din cea mai sin
cert1 dragoste de neam. [Il faţa pnrnejdie-i 
nu este .şi nu poate li corba de deosebiri de 
l'u1ljestull:e: uniţi .şi net/niti l~i dau· mâna 

Pentru apărarea limbei fi legii strămoşeşti I 

Bravilor tineri li-s'au mai adresat urA 
mătoarele telegrame: 

Cu prilejul adului de nemaipomenitA barbarie 
aAvârşită fată de cei 16 derid români uniţi ai 
liieminarului romano-catolic din Oradea·mare pro
testăm, plini de revoltă, în contra tendintelor de 
a se folosi şcolile preoţeşti romano-catolice, hră
nite şi din munca şi sudoarea Românului, pentru 
umilirea şi distrugerea neamului nostru. Infie
răm aceste tendinţe În numele Evangheliei lui 
Hristos, care nu admite nici uciderea, nici Încâ
tuşarea conştiinţei popoarelor. 

Celor 16 frati le trimitem, pentru demnitatea 
cu care au ştiut să apere dreptul firesc al limbei 
noastre scumpe, dragostea noastră, asigurÎndu-i 
că, defii divizati în două confesiuni, noi toti, Ro
mânii tali, suntem şi vom fi totdeauna absolut 
solidari Întru apărarea patrimoniiIor sfinte ale 
lJllfletului nostru românesc comun. 

8ibiiu, 1 (14) Februm'ie 191~_ 

Clericii seminaruZ.ui ,,:1 ndrei Şaguna": 
Uregoriu Vermeşan, [osiI Pop, .. \'icolau 
Salca, Ilarion Brat, Ion Sandu, Partcniu 
Cngur, Dianisiu Bucur, PaTienie Dan, le
ronim Gr01 .. 'H, Iuliu lozan, Ioan C. Cucu, 
ioan A tram, Ioan Ritieu, Petr-u Chirca. IaTt 
Munthiu. Vasile De bău, Ioan laI', nionisiu 
Turcu, Ioan Magda, Ioari Belt'iu, Sic. Tan
dreu, A. Bdcilă, li' asilc Genie, Octarian 
Bârsan, Iacob Stinca, Nicolae Dobrotă, 1. 
Bena. N_ Secoşan, V. Floca, M. M oruşea, 
Oeorgc Rimbaş. Alexandru Runcan, Geor
ge Sueiu, Ioan M aloc, Jf atciu Tareea, IasiI 
Illdl't'ş, Ioan, Truca, losi! 8tănease, .. \'ico
lac Dragomi·r, Solomon Bonca. [oan Oa
erileseu, Petru Lascu, Ioan Maniţiu, Ion 
Goron, George Coman, Vala Popodciu, 
Petru Sabău, Silt~iu Teposll. C. Badea, E
ITem C'oteţiu, Ioan Scumpu, 1. Ingnat, Ilie 
Paştin'a, Aurel Bodea, A'urel Stefan, A. Mi-

F .5 x 

"Părul twn cum l'.'l'te.? Ah IOTg1l1e! Ştii ooya ~ 
Inoopi a cheIi! Ei bravo! O 8Îl'ţi zică lumea 
chelbos:ul Clarii. Şi pe aici, ce ai pe 'aici e Păraie 
de lacrămi. Vezi dacă 'Plângi ca o fată! Uite unul, 
două, trei şi pe frunte iară". 

Şi când !'le duooa OU degetul poote dungile lă
sate de gânduri pe .fruntea mea în<>.roţită şi pe 
obrazul iplowat de lacrămile durerii, .'limţiam cum 
mă arde, {'a şi când ar trece cu un fier înroşit. 

Oriti<'.a asta mă inebunise, M"am l'idicat nervr;s 
dela picioarele ei şi am înooput a mă ~roumhla 
zăpăcit de-alunglll odăii. Imi dedoam bine seama 
eă visul meu, întreţinut atâta .... reme CU focul sacrru 
al unei iubiri curate, trebuia să .se sfâr~8.S<'ă aci. 
Inecat d'8 abuciu;mări interne grozave, nu pute1.m 
'IOOabe nici o VQI'bă şi Iăsam fără ră8pullB înt:reobâ
riIe ei, de altcum destul de uşuratic.e şi oopi1ă
reşti în Jaţla seriozităţii momerutului, prin care 
trooea.m. 

Iptr'un târziu infriooşat t<lt mat mult de 
groaz.ă unei .desfăl;;urălri fat~le, m'am strecurat po 
uş?:î ŞI am o.~lt la larg, nădăjduind ca tumultul Cu 

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

lea. George FraţilcI. lziuol' Sera, ElIgcH 
SL1/ttt, Sebastian Stanciu, Dionisie Socol, 
rasile Mircea, Octari(lll Cupşa. 

* 
Uill Budapesta : 

"LaudA vouă eroilOt" pentru apărarea bArbă· 
teasdi a &cUmpei noastre limbi. - Stadentlmea 
română din Budapestan

• 

* 
Din BC(:icherechul-mare: 

"Suntem mândri de atitudinea voastră soUdar~ 
corectA şi lrep~bil4, dovediti intru afirmarea 
limbei noastre nationale. Vi admirAm ti vA apro
băm". 

[h'. Pavel Obeldcanlt, Dr. Dimitrie 
Chiroiu, Ioan PopeSCtl, Fichentie Petrovi· 
ciu. r Q {eriv .llagd-u. 

* 
Din Cel11ăuţi: 

"Te-ologii ardeleni ,i bAnăteni din Cernăuţi 
ne inchinăm in fata bărbăţiei aritate intrn apăra· 
rea dulcei noastre limbi 8trlm~ti ti va dorim 
tArie Întru suferinta martiriului." 

Gheorghe Birăescu, A. Blaga, A. a·uz· 
zag, D. CiuTe'iu, Gh. Ericsc'U, Gh. Guiman, 
Gh. Popot'ic1u, Ter. TTipa. 

Ce spune .,Unirea", 

Org~nul ofi~·.ial .al bisericei gr.~t. romune, 
,,1: uirM" din lUaj, oC'Upându-sc de ne mai pome
illu3! Y{jini~ie deja Orad~.a-mar(l. serie, între al
tde: 

In ţara ungurească există un seminar 
<,atolic, care în urma fundaţiunei e dator 
a primi în tot anul şi tel()logi români Între 
zidurile salD şi u-cesta aduce legi excepţio
nale pentru ace-şti nefericiţi te-ologi oprin
du-i să vorbească româlle~te. 'Cn asemenea 
caz numai unul a mai fost de când e ţara 
ungurea.scă, cel dela ma.'3<1 universitarilor 
din Cluj. când ApMhy, năbădăiosul re.ctor 
de pe atun·ci, le-a interzis Romtwilor să 
nu mai vorbească române,~vte la ma,'3ă ori 
să so ducă. Şi Românii s'au dus. ca să 
poată rămâll{'a Ilustritat~a Sa şi să vor
bească tot 1111gureşte. De atunci Însă li-s' a 
dat uni"ersitarilor noştri de ac{)!o satis
facţie deplină din partea tu! w'or organelor 

joourile lui YlI.riato .să'mi aline dureroa sunetu
lui şi să'mi vindece inima singerîndă. 

Inillntea teatrului m'am Jl(eat dus de valurile 
mulţimei înăuntru. Se juca. aooia.şi feerie a cikei 
oonoopţie .,fald" indignase atât de mult j'1.l.dccJ.ta 
vie a miresei mele. 

Ta:blourile se succedau unul ~ a1't:u1 cu acoo~i 
Î!ltocmiro artistică. Publioul a'Plauda a.pfoape toa· 
te $OO"11<,le, cari nn eraualtoo\"oIl deeât tot atâtea co
pii ale vieţii reale. Ici un am.ant înşelat aplau1la 
.pe Făt FrumOd, eolo o femee pără.sită jubila bătân
du'şi mânile înmltnu.şate ori de câte ori frumo'1Am 
Cosâ.nzoona se lă.8a sÎ1rutată de Vântură ţară. A
colo era parodia • .aci viaţa cu toate a-buzurile ,i 
vicleniile ei. 

Pentru mine lwnea nu mai avea. nici un fa.!
moo. Mă umaru perdut pe 9('.ena care 00 oglinda 
făTă daţ.ă în inima mQa; un simplu foc hengalie 
cu o lumină când mai alabă, când mai aprin.~ă, 
făJră nici o 'Putere d.e inspiro,ţio, fără nici o fort-Il 
recreatoare. Versurile curgeau -ca ni~te Tugăciuai 
ne'Înţ.elese, nelăsând în sufletul meu abătut nici o 
11!mă de convingere. 
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competBllte. La ac~ea însă ca supt3riorita
tea unui seminal' catolic să vină cu astfBI 
dt' oprelişti, preoţi cari predică iubirea lui 
Hristos, ca.ri mărturisesc a(!eiaşi credintă 
cu Iloi, cu cari avem multe intereae comune 
la olaltă, să poată c.omite aşa ceva, este fâ· 
ră păreche. ' 

Epi.scopul dieCL'tieall contele Szechenyi 
:W zice, că ar fi spus, că chestia trebuie 
considerată deocamdată provizor. Aşa zi
cem şi noi. Numai că noi mai atŞteptăm a· 
cum dela f:'lctorii diecesuni ai noştri dela. 
Orade, că la nici un caz să. nu permită, ca 
teologii eliminaţi, să se reîntoarcă în se
minarul acela, până ce nu ,se vor abroga 
tDato legile excepţionale seminariale. Şi 
pretindem, ca superioritatea bisericească. 
latină să illlăture toate acolo' persoane 
de.Ia. .seminar, cari caută a-şi face populari
tate prin provocarea sentimentelor noa.
&tre, şi să ni-se di:8 garanţă, că pe viitor 
să li-tW facă posibil teologilor noştri de a· 
colo cultivarea limbei şi literaturei româ· 
neşti în seminar pe Bcara cea. mai întinsă .. 
La aceasta avem drept. Şi dacă nu vor 
vrea să audă de aşa. ceva.. atunci nu-i ni
mi~;! Trimiteţi toţi teologii înooace la Blaj 
şi Iăsaţi-i pe D-.Lor să 'vorbească acolo cum 
vor YOl. 

PfU1ă nu {.,~ăpărtaţi asigurarea deplină, 
în privinţa ac.c~sta, la. nici un caz să nu la 
permiteţi să Sl.' llJtorcă tn \1001 cuib de şo~ 
vinişti. " 

Conferenta episcopllot tOftlinÎ ar. cat. 

Trimisul nostru special ne telegrafiaza 
din Oradea-'mare: 

Eri a sosit aici P. S. Dr. r alţile H 088:1.1, 

episcopul Gherlei, insoţit de medicul D,...,,· 
A. ('osmtliza. P. Sa este pc depz.in restabi.. "" 
Iii după boala lndt'lungata de care a sufe-
rit. Eri şi astăzi P. S. H usszu a avut lungi 
cons/tltuiri cu P. S. Radu şi alţi facto-ri 
bisericeşti de aici în. chestiuni actuale dt~ 
o deosebit((, importanţa. Din cc·rcurile cele 
mai competente am aflat ca Sâmbiltll va 
a ['ca [ac în Blaj o confcrenţa a tUtU.T01' 

_ ~3SE __ ~ ±LtLi L E sa 

Numai când zmetdîntilritat de anooeeul ,i.-e.. 
ten iei salt> grăi ou gniul blând, ,c;.educătoT la t1'~. 
cOOa Cosanzenei pe jumătJa.:te adormit-I: 

01 l'Mă-mă stăpân.a pădurii de M"gint 
Pebratttl meu de flacări trupşorul d'ţ.i alint ... 

numai atunci m'am trezit, iritat 00 gestui blăstă-
mat al morurt,rului, OO1'e prin'geOO in braţe pe min
dr·B 0răiil.să a Pădl1rilor. 

- Ce frumo.s! se a.uzi exclamând dintr'o lojă 
aprorpiată o voce, care 1,"U toată subtilitatea ei m'i/, 
fă?ut aă mă cutremur. Şi pe U!r1lll1l din aooe.,.i 
lOJă un -a.plau8 dos ~i a1tulmai incet şi greoi. 

Intorc ca.opll} şi rămăooi a.şa cu !privirea idioată, 
trlznit de descoperirea 00 făcusem: 

Era elaM. Dlia-eaB1l mea duJoo, in 8Ocietato-a 
unui bătrîn bogat, CUl108CUt prin imOO"all.itatea, 
pe caro o propaga fără nici o jenit 

De oe a urmat, nu'mi mai dau seami1 căei m'&f'l 

It~it ~ ~ou.a. z~ pe patul unui spital, ~ri.ns de 
frlgutr1 Şl de alUrări fan t.aeti 00. 

Da, ai drept.ate eoumpul meu prÎeUm. Ea DU 

m'a iubit nici odată, clci dacă mi iubia, o d~ 
:n'ar fi iubit aşa eu:m inima mea era dapri~sl 9f 
mţeleagă, de mult aş fi uitat~. 

FABRICA DE SPALAT CU ABURI Vapsire de baine. Curaţare cbemica. 
"KRISTALY" Spălare cu aburi.· 
06zmos6gy'r, Kolozsvar, PaIyaudyar. La suma dl pIsta 10 Cor It pachetul S8 retrimite francat 
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("pi.s('()pilor români 91', r.M oliei, 1n (:(1're .o;e 
'l'a discuta, pe larg asupra a titu.dinii bise
ricii noastre 1Utitl~ in faţa siluaţtunii ce 
i-s'a creat pe unna. eonfert!'ll t~'i , corului 
i:piscopesc catolic tintliă zilde frecltle la 
Ih;dapcsia. E vorba de episcopia gr. cat. 
ung'urccLscă pc care intenţionează guvernul 
I>ă o înfăptuiască. Dispoziţia în; cerc'urile 
bisericeşti 'unite este cât se poate de răs
/)oinică_ 

Jubileul societatii 
studentilor în litere. 

C8'futările dlor profesori S. Mindrescu ,1 1. 
Pdrovici. - I nvăţăm in te. 

R ucureşti. 30 Ianuario. 

(Dela corespondentul nostru). Ieri s'a 
serbat jubileul de zece ani al societăţii stu
dmlţi~l.· în; \libere dola universitatea din 
Bucureşti. A fost înălţătoare această ser
ha!'e, a cărei importanţă au apreciat-o în 
'fJrunul rînd acei profesori, cari au ţinut să 
parti'Cipe la (~a .şi să,-şi spună cuvântul a
supra rost ului tinerimei in viaţa unui po
por. Pline de nespusă diJdură au fost cu
v'intele dlui profesor Simi(J/1. M ândrescu, 
.(;are, saluUmd soejefat.ea jubilară, cu pildf' 
din viaţa unui mare popor. a arătat ee trp
Imie să se f,l<'ă şi la noi: 

. ,Este o Mwurie ]X'ntru minp -~- a 1neeput (1' 

~'<lSt YlllDro...'1 bi"trbat al n.,:unl.l!u:l w~~tru - de a 
nUlj ridi('a a,.,tlizi ţli a vorbi la 'lleClh9tă siirbătoarc 
.t hur-Tei O:locîetăti a st;l.ldenţilor n1)Ştri, 

"Am flie-ut parte din mlLlt,e societăţi ~tud<m
(.'I;\ti. Am fost membru 1:1J lor şi am fost condu
dtor al mu1to'ra dintre cl~, fie aici ln ţa.Tă, fi{l 
în străinătate, un<le spiritul de asociaţ.ie no-a dat 
atâtca d-ovezi strălu-eite de pute-rea de care dis
pW1 {'ci {'e se unt."!lC în {';ugete şi simtiri. Am VRzut 
1'ociet:lt i bine constituite., ai căror membri ruptlau 
{'U în<mfleţire şi ('IltUJZi:asm rpentru un i<lcal hine 
lămurit, wţi fiin<l stăpÎmi ţi <le a.e-eJ~ <l{)r de in
naintaw, de popas, 

'IIn Germania poate' ved{'a ori cine lJUtcl'l~a 
('lIvântului 8ocietii.ţilor stud~nţpşti, a ciiror muncă 
a. dat roade bogate. Putem v«lea şi la noi re mult 
îusemne,ază <> oocietate ..studenţească. Nu trebuie 
!!ă uităm că toată miţ\'Carea soci>aJă şi culturală 
pornită in 8ecohtl 18-lea în Germania, se datore
şte encrgie€i activităţi a tinerimci gl'Uplate în ju
ru!I Hocietăţi}or .studC"nţr-şti. 

,.Soeietăţ.ile stud{mţ~ti din ('rtlrmania ţ!i-.au 
înooput activitatea ·În Împrejurări cât se ,poate de 
rnOO<'l.'lte. Pc la 1744 o searnăJ de studenţiînfiin
t.e~ă la Gottingen .o societate, 'al cărei scop ora 
dJberarea sufletului g{>nnan de ~nlJb stăpîmirca 
tltrăină. muăţ.irea literaturei dil lmitaţiile străine 
de tot felul, avimd ca lozincă: Întronarea ~piri
tului gmmllm la k>ctlll ee i-se cuvine atât în lite
,'aturi Cflt şi in toate manifeJltă.rile sufIete..,ti ale 
poporului gt>rman. Jmvaziile atrăin-e din literatură 
t~i le izgorură. muncind fiooaxe la adunarea ma
terir.lJului ne~ar închegilJrei pute.rnicul'lli imporiu 
t.(1'!l'lIlIl..n. 

,.Azi această eocietate arc ferî-cirea de a-şi v('
dea C1l e-chii visul de altădată al umililor ei înte
meietori. 

,.Tot lJle atll'twi, la Heidelberg. S(l gnlp..'lIră în 
jurul um.ei reviste <> seamă <le tineri. ellrj C'U curaj 
~i r-nt:uo;ia,f\m indN'ptară -'lăgeţ.i in contra infI'llen
ţ.elm· RtrăiD'e, împrăştiară razele de lumină în tot 
(·u'JH'in.ml provÎm.('iilor r ăsleţj te. SO<"ietatoe-B. acebl
~ta. ('U timpul, a ffi'OSC'llt, s'.a, desvo·ltat. Membrii 
pj au căutat Il d{>$.utvârşi prin mU\Jlocă cinstită cul-

~ ... ~ -- -'. 
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tura cdor ee se JX'rind:m pe la u{,,(,fi.'ltă ~o{'ietate. 
al direi tribut la o]x'.ra d{· ridieure :naţională est(> 
8lpreeiat cu rC<'1moştillţă. Meritul societăţii a<"e'!l
tcia os·te de t1: fi f<klt <.'d mai IHtterruc {,~illt1"U de 
UIlOO a pornit, gra tie muncei einstite, ideia statu
lui gOl"Illall de ·azi. De foeul ~~stei s{)('ietăţi s' a 
aprins, niIlMcilld'u-se, glol'ia, l111mcle !1i ,itejia eă~
tigatii prin ~I.bie Il marelui împă.rat :\ a.poloon Î. 
Se ~tie Rv,i eă ~LU urmat celdalte nh~boaie d<, in
dependentă aJe popomlu:i ~rrruL'Il. 

"La 1815 s'a înfiinţat IJ('ntru pl1'ima oarru o 
~ict1wte {'11 ."-1."Op politic şi altele in unnă. Din 
ele pornesc ideik', 00 au pregătit tărimul luptelor 
u:r~şe 'pentru libertate, 

"A trecut .anul 1870. Imveriul a fost în<,hiegat. 
Azi (l liber, inflorit.or 'Şi t.emut in ţările civilizate, 
S'ar părea acum că vechile soci('tă.ţi şi-.au înde
plinit scopul. E o pUI'Cre. Căci idealul Germanilor 
c calZi aşa de ffi.lll·C, În<'llt, {)ri cât de mult s'ar lu
eroa, nu c.<>tc (1("",tu1. ?\ ullla.i ~lş...'lÎl,'i explică rostul 
IlluJtelcsoci<,tuţi e-c s'au infiinţat Îu timpul din 
urm:'i. Dar oare Pl'il1 00 s'a ajuns la put<,rca a{~c
stor societăţ.i? ~llm.:lIi :prin nmn('~l Htu'ruitoare şi 
Cill.~tită, lnt.o\'Ul':lşită de con~tiinţa datoriei! 

"A{,{',~t{. lÎ:ll\'ăţiituri le-au aplicat eei l"C au lup
tat pentru 'aHiţ;urarea existenţei statului lor. A
cum, dacă arU1l<'iim o priYire geuor1ală la. 8OOie
tăţile germane, le găsim divizate in două: a) r
ude au de scop a tine masa ('00 mare <3. poporu
lui în curent ("U euhlua geneJ1:cIă:. b) Altele gru
pează pe studenţi, lpe 8pecialităţi ~tionţifi('c. Căei 
în ţara unde fi(;('aro ştiinţă şi artă îşi illl'C :ramu
l'ile ei, ..'1('010 s'a ajuns la un progres J-eal, uimitnr. 

"A{'>("."te IWeietăţ.i, în {'Imri .studenţii îşi {'.arătau 
cunoştinţde. au fost o şcoală re i-a in\'iiţat să-şi 
pună ide.alul în implinirea datoriei. 

"In {'e prin·.~t{· ~H·ti\'itatea 08>(l('ietăţilor stl1'den
ţeşti la noi, hwmri.le merg {'am t.ot aşa. Am I3lYUt 
epoca de luptă. ·eam sgomotoasă ec e dreip't, dar 
neec~ară pentm înehegarea ~irituhti de înfl'ii
ţiT(~. A('um douiize,ei de ani, ~ub <"(mdlH'~rea. dllli S. 
Mehr-din(i, ,,'.a forlllilt o '&OeÎetatc Ţ'>('ntnl {l('~tep
tarl'U oonştiin\k:'i 114'lţÎonalC'. H<,zultatul id~eÎlor ace
stora a fO-..<;t Liga Culturală. care va d'uoo mai de
part-o firul luptei. . 

,,,Timpurile r<,<'cnt<l nc-au donxlit că studmlţ.ii, 
vrăjiţi de 1L'Il ~ing-ur mrvânt, [prin jertfe, au fă{'ut 
,să \~c dea respoc:tul ('llyenit limhei rom;in{'~ti. Ideiill 
naţi-o·naIă a prin."! rii<liidni in sufk>tul tin<,rimei. 

.,In timpul din mmă /l'au ivit o 8eamiii de int<~
lectuali, carÎ au făcut oare-{~~'l.re 7~omot cu Inuu('a 
lor. Roa<l<>l(' aeestei munei n'11 se văd, Căei munca 
lor n'a f{},'lt pornită 'Şi ÎndiJzită de idealismul t.i
nere..<;e. 1':'1te mult ee se ce-re dela Dvoa..~tră. Să vă 
dau un ~fat: Fiec.are în 8pocut1itatea l'ui să-şi facă 
cinstit datoria, ,o;ă! lucreze în uniro cu {'ei].al~i. 
~[uncit.i, {',a să scăpăm de p(Jno~'1.u că la noi nu .se 
nllşt~ nimi('a. ,Crt'd că mN'g'<,m pc ('aJea c.ea bună, 
ciind văd entuziasmul Dvoastră". 

• 
ReleyăIn apoi euvânta.rea dluiJ. P('

troviei. Dsa zice: 
~.Nu mă t<'ill 8ă fiu \'Îctimalunei iluzii obiş

nuite dnd declar că niciodată nu mi-a mişcat 
mai mult inima suind tN'.ptele acestei catedre ca 
a<"llm, Căci am ţms 8()lan~l sufletului meu~ int.or
d.ndu-mă la Heidf'lbergl1J. nostru, tot aşa ca a· 
tlmci când eram ca Dvoastră, ~ata de a mă amc
EteM în ori ce dig.c·uţie contrrudil~torie, dar ce iluzie 
cÎl11d din vcehii membri nu intâlne-şti doar câte"a 
figuri. Invitatia de a ,"o·rbi la ~hnţ,a jubilară nu 
am primit-o fiind('ă sunt membru de on<lare al ei 
sau prof{'lS()r universitrur, ci ca "mcmbru senior" 
să port cÎltva timp imligne1e de mcmbMl, să-mi 
ame-stcc. in al Dvoastră tînăr g'alldamu8, glasul 
meu, să trăiCS<" în astă atmosferă) simpati('ă, eare 
poate ,-a fi 111tima. 

.,E o pli'ieere a transporta giindul la vremea 
înt-cm{'ierii societăţii, .să povo.'1tesc .starea sufle
teaseă a fondatorilor. dându~mi seama că TCWre-
zintă un moment hotărîtor în evohlţia vieţ.ei stu
denteşti. 

"In 1899 studentime.a sc gă.."lM în o primii fază 
zh<;ă displ'eţuitor .. epoca găIă,gioa~ă", dar C01'('rt 
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din ptUletul de Y(~{'r{' ifltoric e 3,i ziec ,e poe a 
e ro,! {l ii". At1J..1lci <l:it.ude:nţii îşi complec~au cc:m
l'~J;>t~de ~Ia:c ~"! o i-nt~~rve~ţie activă la "iaţa po
litica a ţ.i'iJ'('.l; danduţ!l anzuJ în ch{'Stiile. mari 
p('ntru cari nu iJYUtea fi pregătită, n('!l'vÎmd mij
}{)acele noc.('Sarc. Politjca e () ştiinţă;, clar ('ca lIlai 
~1'Ca, prceum e şi artă fiind ne\'00 de exer~iţiul 
md('lung~t al prineipiilor ştiinţei, -Studenţii în..'lă 
d~ .atunCI nu Il \'(",..lU ·acest mijloc: ideile şi e).,"PC
rlenţ.a, an'nu U1Ră o rurmii: g'i'iliigia la l1Jltrnniri 
pl"OC{}.~i1lni d(' stradă, et.t', La un moment şi-au dat 
S{'IUIDa d(\ situaţia lor. Var ·apeustă cunoa~tnre nu 
Il, dat .l~ la o <s<iliimbare în bine, ci la agravarea. 
Sltu~ţl~L _Ei au zis: "fără id('i ne vom alrpi eel>())' 
{~u Idei, Impl'umutîtudu-Ie sgumotul". lkei s'ml 
Pu.s în .ajut<lMll .partidelor politice ee aveau nevOi:' 
de ei - ·cleei ~i în ajutorul oŢ)('z.iţiei. 

"Al tu fază 00 lll'nul' &l.'JCl:lteia ,~e ('lUlou~te la ,a-
• .1 ' 1 ~ 

{,,(~l stllqentl {'C i-se păr{'a sit11aţia desguRtătoal'e. 
milrg-ininchl,-,,<, la O{'llpaţiile pur <\('{)lare devenind 
s<,himni,ei de biblioteci. ) , 

.,Dar a<.'('aş1ă fază nu sati,...făeu toată hmea. 
M u] ti o sO<'Ote~lU transit{ni(>, {'Iwi sufletul e un 
N'ntru de energic a<'tivă, ce c!l!r(' n('\'oic de a t.r.alJ};."
mite <,unoştinţ-cle ţii a.lt()na~ Il întin<le ramura <"U 

cugctărilc &tIe şi cclQr ce () pot ajun.ge. Atlln<~i 
.s'a gimţit neyoia ea t-ltudcntii .&ă ~i:bă lIn loc und(~ 
sii-ţ!i illfirmc <mgdiil'ile lor, u-t.mrmărind manifes
tările publiec. {'i împrejurări C'lUtur.alc - în mzR 
c1mpcllnţe:. !)În ;:le~:'tc :J'1prfiuI'ări a iesit socie
tatea studenţilor în litere. Şi datorită mu~~i dcs
int('f'('f\atc ,ale unora sau vllnitiiţii de a euJege elo
gii, ale al1Dra t;'{l aj1l'lLS la înf1ol'il'Ca de azi, \'lalrU

tate -ce nu trebuie combă.t,ută, căci 1mii {)llmeni 
au ne\'oie de satisfa~'('IToo '-'.mitiiţ.ii peutl'U a (~u}cgo 
elogii, dC(tllN.'Ceî'n propriile JYllk~ri, in e~nştiiIlţll 
].or nu-şi pot afla Ratis,f,a{,(,l'ea. 

.. &(~ietat<,a l3i fOAt un <,cntru und<l se r;trÎngcall 
stud<,nti şi dela alte 1'a{'ultăţi, a f{lst un tip luat 
În 8-(~amH la {~.on.<;tituirea ·ahor societăţi culturale . 
Membrii erau .a;;,!!,' (1<.' !;tă.pÎlniti de chestiile soeie
tăţ.ii, înellt {'()llsid{>rau 8(H.'iet.atea ('a o continuare 
a \'('{'he} jt1l1îmi stiipîmită de .a('('laş entuziasm 
ncm{lr~init. 

Dar eu toată mi~.al~"'" nu tot·i studentii .au luat 
!parte şi au lucrat; căci erau 3 cat.egorii: 

1. Cnii ce considcl'l<'lu societa1<"a ca un cîtmp 
prea mooeost pe-ntru ei. {"Outinuîmu luptele voehi 
pc iU·(·.ThW Ţ>{)1itică. 

2. A Iţ.ii nu simţeau ne,-oia un{'i manif<'i'ltăJ'i 
publi<,c. 

3. E păbtra ("ea eu puţin ,,,impaticii "seepti.('iRm 
sui gcneris·'. Studenţi 00 plut.ORu asupra oomenil<>r 
şi lue.rll'rilor, ee proo('au că, prin un zîmbet S{\ pot 
I'i<lil'a dea:<uprl3l lucrurilor, că o zimbire e o P}"(l'
fun(lă în telcpciune. 

3. a) C nii ce zîmbeau din iPrincipiu 'IH."obi~
Il1liti să g[mdc.a.scă. 

3. b) Altii, hipereritici (",e jlld l'e au, căut.au a 
dcm()n~tl'a tot ce nu le MUYCn(>a, zîmbind şi ~i 
răei 5(' ('rcdcall in drept. 

Da.r aooalStă evoluţie e însăşi lY\·oluţ.ia ~piri
hllul om('!llcse. 

1 ntr'un om ce nualc~e d(' loc şi altul ('lO alege, 
('hiar de rezultatul îl n.ol'Oeoşte pe primul tot e 
mai mare apropierea de ad<,văr la SO<'llndll1. Ohila:I' 
în o periodă ('ritică e nevoe de a porni dela 1.m ad. 
de <,.rooin ţii. 

Tm-minând, domnilor, vă rog săi rprimiti un 
sfat dplill prnfcsonll Dvoastră: 

.. :\u fiti dogmati{'i, CCl'Ilfienţi până La naivi
tat.e. nu fillOOţi () faptă pilnă nu o cercetati, fiţi 
criti(·j şi nu hipereritiei eăci ni<,iodată un surî..~ 
falş nu e cXlpr('~,!,~(lj lLUOi hucurii adevărate şi niei 
unei adevăra1e superi()rităţi. .. .'· 

• 
(3)m a.cestea. au fost cuvintele celor 

doi profesori la ac(>astă serbare a unirei in 
cugete şi simtire a. t.im:r<ctului dela univer
sitatea de aici. \ 

1. U. SoriClI. 

OBILE 
pentru dormitor 

sufragerie 
locuinţe, garton 
tn garnitură de 
piele şi de aramă 
precum fi eovoare 

c. "'-'_ 
Cabrlcant de lDoblle 

II cea Ilai lDadernl Recu~1 SI pot procura la: Sibia-BaaJszebID, Str. $ajuna .r. J. 

• 
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Declaraţiile guvernului.1I 
Opozitia pentru -continuarea obstnu:tiei. -

Ajurnarea Camerei. 

Arad, 16 F{~bnwril'. 

[n sf<1rşit, in şedinţa de eri a C'anwrBi 
(J~pntatilor ministrul-preşedinte eontple 
,'JO/'ltcti.//(;pcrva.ry '~i-u desfă:şurat decla
raţiile atiiJ de llluit aşteptatl'. Discursul 
.ICP:sta de douii ore <J. fost, însă, o amară 
dpzilm;Îe pC''lltru toţi eei ce nădăjduiau 
intr'o aplanare paşnică a c.onfIictului din
tre gun'rIl şi ()p{)J~itic. 

D(~cIarntiiie făeut,(, d(> cont.('le 1\ li UCJl

l-Ihlerrâry nil numai că. Il'au fost În stare 
să 'lllUlţllmaseă. fracţiunea illtl'<.IlIsigelltă a 
justhiştifo1', dar i-au dpc.epţionat şi pe cei 
mai reactioJlari kossuthişti. Fra·c.tilluea de 
~uh şdia lui I\()ssuth şi /1 ppullyi de mult 
tot căuta prptextul de a ieşi din tovărăşia 
jushişhhw, dar dedaratiile f{Leu'te de mi· 
nistrul-preşedinh'. în ep priv{'şte "conee· 
~jile naţiona.le", atât de puţin au ţinut 
S('a ma de cererile acpst-eÎ fracit uni încftt 
cli!'},)oiiţia mlt..'mbrilor din 110U a dt~vellvt 
răsh(lini~rt. 

J>p ten'll mii itar. eontele l\llll eTl-l! c· 
dc)'dJ/"!} n'a reuşit să stoarcă, d('la gu\"{>r
lwl austriac niei o concesie de însemnă
tatR. T~)t 'oe a adus pe Sl'ama kossuthişti
lor sunt efdp,-a modificări stilare subtile. 
In ce prin'şh' dH'stilillec.t t'('formeÎ pledo
rall" cllntele Kh u(,'1l-fll,dert:Clry a frleut nu
mai dt'claraţia anunţată, cip aHlta vreme: 
(~I~l mult până î'll XO(,l1lvrie 1 H] 2 ya d('puuc 
pe birourile Camrrei proiectul de lt'ge des
pre rpfQrlll<l pledorală. 

Discursul <U',l'sta a f.ost deci un Îndemn 
(It) ndiare pentru opo7.iţie şi e;;wcul ÎIlCOI'

d'iribr de izolarp altI celor două fI'<lcţiuHi 
indl' penel iste. 

Cont pIc !{hzM'n-H(;,jtrduy :;;i-a. Îllche

iat. discursul cu declaraţia că, Ia nevoie, 
glln~nlllI (> gata să ia lupta împotriva 01>
-:o;true.ţiri. P~)'at(', pentru a da mai mult te
mciu (1 (.C',.;t(.j df'cJaraţii. s'au continuat şi 

in ~llr;.,ul zi Joi de eri <luflienţcle prdecţilor 
dp judl'ţe 1" secretarul de stat 1 eszen,,-:zky. 

Şl~diIlta d(' eri a. Camerei li decurs de 
altminteri cum se tlJlunţase înainte. Vupă 
di:sclIl"sul minist.rului-preşedinte kQssut.his
tul Dcsy ~olbln a propus ajurnarea şe
dinţelor plU1ă Luni, ceeace s'a primit fără 
discuţie.' ~ -1.112 

Dedaratiile lui Khuea. 

1 ndată după desdlirlerca şedi.nţei a luat ~u.â
tu1 contele Khuen-H&dervary, care ·a fost pe ahr 
curi des întrerurtde opoziţie, Ministrru.}-p'r~ 
dinte a rezumat oolleesiile militwre în următJa
rele: . 

GU'vm-:nul rpromite remlvi'l"ca chostiei emble
mei şi a drta.pelului, Arti<,.olul,din reforme-le mili
tare, !p-ri:n care ministrul hQnvezimii e obligat să 
lJ"aportoz.e ministrului !O<)mun de răsboi se mQdi
fică, cu omitere-a cuvârutu1ui ,.obligat", în ,,'va r<1-
!pOrta". La !r'eCrutări va 'P'fe.zi'da. 'pe viit.or numai 
un preşedinte.şi şi l3.(~ta civil. Terminii ,din pro
iect cari puteau fi int.erpretaţi în înţde.~ trialistic 
(Aoollria, Ungaria şiCrQaţÎa) ISC val"' modifioea în 
csen~ dualigtic. Va rămânea in:să :ne.'K.'himhat. arti
rolul în .care se "orbeşte dospre limba de ser.:ieiu 
gormană, care nu eXlClurle 'Suvera;nitat~a limbii de 
f'tat. (Vociff'11"ări ~i oontestiiri la IOpoziţie.) 

In ce priveşte 'rciorma elect<>rală, gu'Vcrnul 
1'reunoaşte urgenţa ei, dM' nu-i ŢIOOIte admite prio
ritatea faţ.ă de Tefol"lmcle militare. Guvernul e ho
tărît 'să prezinte ţYrOiectul desP'l~ refonlla electo
rală 'Lncă în CUl'l'nu toamnei. Proiac'tlU va p!l"cve<lea 
un vot univol'-..al, va ooigura ~homoni'a intelectuu-
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lilor şi U1 '1l'X'1~ timp se ya întomeia ,pe prillcipiilo 
dt.."Jll<K'.ratici :şi ale 1 ihor al j\',"1llUl ui, 

"lmi dau oeama - a incheiat ('(.mtela Khncn 
~ că poate proieetele militare JlU '\"OTPUtca fi re
zolvitc î,n mod 10ga1. Dacă e net!oic - dacă altmin
teri nil se poal{' - troi uza însă şi. de armele de 
luptă. Dacă mă siliţi, primesc şi lupta, cu con
şliin(.(J. că opi/lia publică şi naţiunea c. de partea 
me.a". 

PaJ"!("idul gU\·Qr1I1lmentu.l a primit di8ClU'~ll] 
cu aplaww prchmgi. 

J)upă dise1l'r.suJ eontelui A-hilen, k068Uthi~>.;tl11 
Des}" Zoltan Il proPu.s ajurn.aroa ~dill~lor pâllă 
Luni, ea p.artide1<' -"ii aibă Vl"emc a (>umpeni do..~la
raţiilc. 

Con tcl'e K !lUru S(> alătură la pmpuncre. 
.'u.~fh GJuta decla!l'ă cii deşi I~Iltru 01 şi pa .. -

tidul său situaţ.ia e dară~ prim{'ţ!te proq:mIlO!'eU, 
PTo;.OOinteJo Nâ)"ay anulltii \';'{'dinţ.a următoare 

pe Lmi. 
Opozitia pentru răsboi. 

Discursul .'untelui Khuen a fost viu 
discutat În euloarf'le Call1er{~i. Impresia 
geJ}praJă ('str' că paCH<1 (' cu neputinţă_ 

.lustll a dnelarat: Sunt.em Jtl,muriţ.i. 

Estp PXc!llS ca nOQ să cndrwl. Uuvemul 
COIlLl'lui l\".hlH.'Il trebuie să plec,c. 

{'ontp!p ,,1 p])onyi a dl'eIarat: Luni voi 
dlsPllIlrlf> Ininistru]ui-preşf'dintf>. Dupfl. un 
~lst1d d(~ di~(~urs nu nwi po,Jtp fi vorba de
(~(1t dp rflshoi. 

Harah6s Bdn: Yoi cp['{' dela parti·dul 
nH'lI~rl d('('lare lupta. Ori ne ar hoHtrî însă, 
eu y,nj comhatp gllYPl1lUl. 

('Olltf'!t· .lnrlrâssy a fost mai rezervat. 
S'a declarat 'şi d nemulţumit cu diseur,suJ 
cont e J 11 i l\: h m'll- II ('deI'Vtl ry, dar şi-a expri
mat. n[ld('jde(l că gun'1'llllÎ Ya mai reveni ... 

"Tribuna" din Irad ,t 
. şi comitetul naţional. 

:-;u:b ,:wmt titlu .. Viitontl" publi'Că articolul 
dc mai la vale, ·pe car("J rcprodm'{lm, roţinând1Il-ne 
dcla orice eomentar: 

N('.-am ('..rprimaf zi/ele trecule lUfdă mulţii.mi
rea now,lră pentru np{.a.71area ferici.fă a incidentu-
lui l' ai.J.a-Goga. . . . 
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guru.! cĂe.maJ &ti dispu.nă in numele partidului. .. 
după ~rmele o-ri cărei. organi.zaţitmi sămii{)-ll$-P" 

Bine i.TJ..ţe.lcs, 8 departe de noi(!) gâ.ndW CIi. 
unirf'.(J. tuturor forţr:)or naţionalc .'1' a.r pu.t€4 intt'
mC1{z pe, acte de ră.sbunare sau. du:jmănic per,so1l.QlO_ 
J\'i.ri un român de inimă nu m-ai poate asista. i.,t
difercnt la priveli.şieA tristă a ultime.tor luni. N" 
fi-şfepfăm dar dela înţe.lepC1UllC<t şi I~piritul de al·
nepafiwlC al fruntaşilor din am,belc tabere că VOt' 
şii. să În,hec o pace naţiona.Iă pentru toţi, fă,r,];. 
gâlld aM·ll..7IS şi lwind in se.amă toale organizaţ;',,
ni II!, lrgilî1/l.c, întrucât su.ntcompatibile cu disC"/:
,)lina de partid şi cu. illlere,'wl .~uperi.or de solid.'1-
rit ale 1wţîonală, 

Sun1..('.rH siguri că apelul u'l facem lAl. dr~90-
stea de neam, ta. simtul de dat-orie şi de jcrtfă 0,[ 
fiecăruia., TIU poate 1'ămcl71Ca fără r·ă.sw!('.t .. cAi '1 

mare e.~te răsp'l.1.7lderea Q.(;e.lora oari ar· zăd-ăf'fI,i,ci 
par/l'a tCf1U'·inl.că, proctt.m şi tot dreptul la 1'(,C1'
'fll".i.,<rt ;,11 ta 1Ir.a.muLu1. îş'i vor 'asigu.ra numai acr>.;") 
c(lri vor şt'; să se inalte pei,te amorul propriu. ~i 
om-bi(.1'unile persona.lc, peste animozităţile şi amd
răci.uni-le izvorîte d·vwlupl,eJ.e. <16 (1..~tăzi;8pre ~ ri· 
dica autoritatea mc.ra.Iă şi (l m-ări puirrea politicr.i. 
a partidului naţiana,i. 

Scrisoar. din Bucoyina. 
CQufer·inte pentru iniele,duali şi conferinţe pcntt'K 

popor. - llevi.slc ziare. - IntTlLnirî literore. 

8uce.ava, 11 FebruRl'io u. 1912. 

li ni1'"orsitatoa din ,Certl1ăuţi ne-a trimis ill 
iarna a{XlRsta câţiva ~onfercnţiari, cari n<.--.au \'or-
,hit de~pre "Tiuoreţa lui Na.1wloon", despre "lhi· 
·ne~' şi alt-ele, & Î"llţ-eloge că în limba 11omtBa8(~R_ 
J>ubli'Cul Tomunooc a ţinut să participe în C01·pOl'l':_ 

Jip..'>{>Iau ÎntiiI numai oocarde trcÎ{'olorc la piept, căd 
nU-l :putca:m di.->tillge de eeilalţi străini, mai altI>

Evrei, (~arj mall în sală, Ch<'Htiile tratat.o do dnii 
'PlI"of"0f:;Or.Î din Cel'lliluţi ·au fost ill1wresantc, fără îu
doi~llii, şi ljJuhlieul IH)S>tru rmnÎwcs'c, doritor d.' 
~tiinţ.li şi Jumină, 'Cum e~ a tnlhuit ",il i('\C PIL-t"" 
Mi-ad'ue amin,te că an ipar'eă ·nu era m~a. Dorul 
8'CeSta dt' IŞtiinţ.ă i-a fost 'PC S0111ne 'in,filtrat'Îii":6'(1'·-
!S111 oanului 1911 de e},:1(~elcntelcnoa8tre zi,ar .......... ~ 
deci! YoC·rba vine, di-s zi-aloe, e!wi apar numai 1)(j;,·:-r,_ 

pc;;wptămu nă! 

lm n-t'-au ,,·onVt dnii p:rofCSOTi wliver<;~t.ari \-. 
P:.Ilrva-n .şi ~. 1'1l!ŞCariu, orumeni <"'11. ~l1U'lt rnai 3~1-
vanţi ca alde (pl'ofo.~ori din Ccrnăllţ,i, oam.mi caIi 
au vorbit 'eu mult mai fn.rmos, fiindcă au vprb;t. 
romimoşto, oameni, erori -au tratat chestii din Vrt' 
eulul 11081.1'u, chestii, cari fără ,imdoială rtrobui:1Il 
să n(l intcl'U'ICZC mai mult. Şi aici 'publicul, ilustrul 
'Ilootrll public doritor de ştiinţă .a absontat par'{~ă; 
os1entati:v: câteva doamne, 'lImi p'uţ.Ln i domni ~i 
un ll'd\·(X'at evrou, riităeit nu ştju (~Ulll 'printre JlOI~ 
ÎlH'JOlo M\vdC' . .Ilţii, cari, ca totdeauna. au sa:1vatsi
tuaţilll. 

Aflăm 'îll,~ă cu rrgre! că gravul confl.d poltftl: 
dintre comitetul na(io1l-nl şi "Tribll.na" din Arad. 
care a dat lIa.şfc1'l' acestui tri.~t incident, a răma..'( 
încă 7lcrez()!t'if. Dar în momentul de faţă. mai 
pre,~u.~ de loa.te, socotim, că se· i.mpune restabilirea 
desăvârlsi.tă şi gralmică a uni.tăţii şi solidarităţr.i 

Şi Aă nu fi fost -aceşti bravi tineri 'român i, 
de partid. ca.re prezintă, atât pe fraţii de tpe.de dnii PUfjCariu şi Pilir-van ar fi trebuit să vorbc88t'!i 
m1tnţi câf şi pentru Românimea îlltreagă, un inte- unei -sitli apl'OOipO goale! Ei, d8lI' să zicem, că ~1.l:. 
res de o 1nsemnătate vitală, 8urile ast.oaala pI'lCd"<*«>rilor atrăimi au fost mai 

1'" 

Ne apropi.em·de in.on!('.llle hotădloare când Ioa- intcr-eE!llnte: OC-iP1l8ă Românului din Su(~ea"a.. efi 
tă lume(( trebuie .'1ă ştie că pa:rfi.dul naţional repre- N~·llzzi a fost tlJl mare IK'Tiitol' româ:n sau în f~e 
zinf.ă a.'1piraţiu:uile. inf.regului popor ,'omânesc din împrejurări Ile-au venit Armenii! El dc lUrtM 
Ardeal şi Un,q<u·ia. şi că or,qanu./. ace..stui partid~ n'are nevoie! RI, oare la reprewntiiTiLe t'MLlX'i 
comitetli./. nntional, poate vorlli cu înfre,aya autori- Lieiu nn ,''Oiaştc 8ă u1Il!ple sala 1)ână la ultÎ'nlUl I:w, 
tatI'. ·în -nlun,ele natiulIei. Îl/'~ă~~i. -unită în gând~;' el doreşte să !rliclă şi atUlH!i 'Va merge la .,(lOIlCortUI" 
acţiwle. N nmai in aceBte conditiuni şi Român~i unui ,.oolebl·uP evreu t!IlIp'let-ist dun BuculI'Ol;\ti, r-,a)"'t. 

din. siatu-l 1l11~gar VOI: 'fu/ca .. e~c~ftJ,al, fi c~'1i.d~ lSii-j cinte ci1ntroe obscene şi arii din Verdi eu 
rat1,. ca un (aclo1' poltit.c re,a/.. ŞI '~llfere~ele ŞI dr~p: nişte ,~f" .,ot.uri lungi şi groase, -de să. te sperii: mti. 
tunle lor 1I1l.(wnalc v~,· pu.t~a 'mtra .l~ c!'mpana iI"'Og, aBtea-s frumoase, astea-s 'rurta plla'ă şi a.stea-i, 
pe~ttr-u. sia.?J1.lrl''(/ .. Un1~1. . ech,lilbru. [ra.tnu: \n!rey. 'A-I J\]ac .dlui!. V.le ~QTăscu, ilustru ~or, . .l1Il . ~umelo 
lUt Imperw lJabsbtUg~c . • tfun Cf. Il.umal o f.nţek~ pu!bheulUJ din Buceava, te rog aa mat Vll :pc 1u 
yr:r.e cu e~ .~e _va. prez~mla ca o necl',~ttate de ~tat -- .nvi, di<!i UM11RŞii lui Ştefan-Vodă doresc să h' 
ş-~ tn poldtca fIUl/Uit 7'aporlul real de putere 11,0- mai "zici" cite n~ca. Ce mi-i d'O Agata Bârseacu 
tare.şfe. _ ca:re j,ncii -Il avut o sală goală - sau de Pet.l""fl' 

j)acă·ill,~ă 1nu!nl'iltiul dp,cÎsi,' va suprimde Pf' I~i.ciul H.omânul voieşte să petre&.lă, să tl"lKlă, dar
Români deshillaţi, w'mări·le vor putea fi fatalc lie 'nţcloege în felul lui: La "Noapt.ea fur,tuinoa'lă·' 
peld.nl ge.ne.raţ·ii întregi. 'V'ari-de numai atnlo, unde d. Rică Vellturiano vi,~w 

In. a$elnene.a imflrpjuTăr-i. toale (wţiunik fi too- 'P1in de var, oolelaJt.o 'llU-"8 ,,:de ril3"j va.să zică nU'5 

te IJiMricuţe.{e 7Ittma·i. sunt. f.ole.rabile, şi toli lup" cu Bpirit. Cel puţin il8teţul ,nosUru Hom âll , nu Îli
tălorii .~wtl., deci, dat&ri să ·intre in rinduri.. ţc]~e~ lui îi trebuie un ţigan smolit, de care ,-j.t, 

Ea aCl!..sf rezu!f,at trebuie să tindă sforţăr1.le .u-· !r'î<11 tiau llJ1 saI timoanc care -să-i joace şapte ro-
luror Rmnâni,lor. cari au .simţul ră.spu.nderM.. luri intr'o "colllcdie"~i :aici 1$0. va minuna. şi \-"::.1. 

Nădăjduim prin t1rtnare. că ti cottdtu:iitorii. dătiJl.a. din cap plin de admiraţie: "T, ;ti, tiiii! 
"Tt"ihunei", 'între car'; se numără astăzi bărbaţi,· Ă:st. joacă, mă t" . 
de sw.m~, vor 1.lI.te.le9..e .ră o '!l'fes~taf:e i,!,~ Intelectualii noştriilD1Jr'adavăl" euI'ţj, oare ~~. 
c~r..e ca Şt a-cest nar:qa. mtre, 1:n .'1far~t.t ~. \1& drept., ~ nU-f;'i dau ,mai mare silinţă? Imi pare,. că'evlt 
ŞI 111 {apt guh aufor·dn.ll'A] romffe.! ulm 1uJ"OO4l, $,.,~ '. ,. ",reme, ('itn-d ne vorbiau prooţi, 'Prof~'"Ori;'judc-

l 
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&ori despre n",,,·oilo. despre c.:ultul'll şi literatura 
''1IQRlStră; de ce :s'au treeut aşa d(l iute'( D. DT. 1. 

Niatar IWOlează (in "Junimoa. iitorară" l'a inoOOloo
·.tualii români .să înfiintooo în fiooare C(ffiUrll ro· 
.nosc filiale ;de alo "sociotăţii .pentru cultură şi 
li.teratură", oaro do câţi .. .aani .s'a doştoptat, :ha 
'~mul lung oc-l do.rm~. Dacă w ya realiza a
.'J{lQStă .ÎJdi*'l - in fel al "Asoeiaţi ei" a:rdeleno -.' 
:poate se va. munci :mai mult!şi mai cu oI'Jpor. "r 11-

tRhgonţ-a" illoa:.stră are cuvântul. 
• 

Cu mult. mai greu {~a la inteleetullii e să·i 
\'ol"b~ti poporu·lui -eu rost 1111 cu f~}los. P(YI}tm l\

ooa.st.a nu ajun~e o casă de 'Cet~l'e {'1l ('Otnitot ~i 
::prozid('nt, cari se .adună odată !Îll am la o Ij\dun He 

'g{!'!l('rală ,şi abonoazii "Foaia P,.'1!hlTtllui", "Vre.
'mM nouă" şi .,Agricultorur'. Tii ran ul noSltrru e 
Joarte dificil, măcar 'l)(4.l1llru un oră.?an, ca're nu·l 
<ounoll'Şto în d€Stul. Cu-nd \'QJ'\bes-c eu un ţihr'an t·;l:
~JeauiIlll 1I1i-e toamă să nu lUă pă-eăloaseii învor~ă 
'''a.u eu {) aluziune fil1lt, {"u mult mai fină decât obiş
Jl'\1i'OOC' poli tiC'ia.l1ii noştri. Ne trobuie un om, ea!'", 
~ă ~tudieze adâne ,!l(\("a:.~tă problemă atât do În8e'y}' 

:nată pent'ru meamul nostru. Htudemţii -aranj :I:~ă 
('(+oi 'l'LL'('Ţlt în "V.acan te ,;petroeeri popurale" {ni Ln
tru, confe!' i:nţe~ ('OnC'ort,însă a(~te deşi adUJe e;\ ',e 
odată llll wmit bun iş-o r, un fol-of' Îmu, care 
'1lU se cumpellOţlte în hani nu aduc ruainieiodată. 
Acest f(ll de "pctrrocmi", aşa ('um au fost aran
jate până aeUnl. c nUUlai pentru "i.nteligenţa" 83-

<ilat{llor. Teatrul o folositor, însii trebuie ales; şi 
lucrul a<,ostu nu o Uţlor. c!tei nu ari 00 piesă Je 
AIMSa:n·dori 8(l 'pollJte juca 'l)Q o ~~oIlă populară. 
.,Iorgu dola S,a<lagura" de pildă n'o !Să aibă nici 
nnef~~t, pe ci.ud "Lipitorile satel..)\J"" <la. Ind 
"'~"Ilm .a111 zio e o .problemă foa:rtc groa. 

"Petru(',orile" pot <să ne fokH\ca..'lCă. euva numai 
~1m oomunele mixte, acelora trebui{l să le vorbeşti 
l'(>mfm~t.(', {\''l AU nu-şi piardă limba, să l{~ oadud 
2lllinte do ~td'all- Vodă, d~ Trai,an, ea !iă llU-ljlÎ uite 
d:utoria fată de Iwam. ~ u tot lli7a c şi în tinuturile 
,cu~at 'r,>mâllC<l;\ti. H(\ !lllunţă ° "petrecere", ~l tea
tru; ronoort; studentii, {Iari f\\.tnt îm sat, luere:u:u 
<din rrusputori şi "petN.~\N(la'· udu{~ un "cnit. de 

-.uilt{lVa 7Awi de {·Groarw. IUltă 1"C',xultalul: ('Î\trwa Zf}' i 
-de roroane. ~i ţfl!'ffl\ul vine. Vriv·o)'te, ('lati'nă din 
-('rup şi pli'a('9. Aiena nu-i do el, tot 11l1mai pentnl 
_.d{flll1lii", cari 'potree pîlllă dimineaţa, pe când 

- t.ineretul dela ;sate IloaŢ.ltea nu joacă. Am ohservs.t 
la o alStfol de 'potJr~:~ere, că ·po <!ând 80 juca rteatru 
~i e.ânta un cor tără:Il~ foal·te bun, flă:căii s'jIU 
'pl'in.~ în hc,ră. Şi atunci am văzut prăpa.-'1tiA; /lIli i 
:{şede au .î.n 8talurile formate din buncilo şeolii şi 
rpri'voau, ,a('c:jtia Nau "intclig-onţ,a", 'Vor~licuL ~J.I1-
·toru:l şi dţivll bătl'Î11i şi fomei şi ceilalţi jue .. 'liJ, 

hora ţii-şi spuneau ehiuitmile. Şi îmi parc eă U5t

it,] de ,;pertreeeri " măro..~, nu şterg prăpastia d i 11-

tre (',ci d<.l sus şi cei de jos. ,,&J.cietatea POll tl'U 
wltură ,~i liter,atnră" a f()..~t angajat odată un ţă
.ran, .~ă 10 YOrboal~eli fraţilor iliti, {'.a unul din mij
locu] l.m~. Acea·sta do bună 8~amă a avut un ISlI'OCC8 

'roora:1 mai mare doeât toate petrecorile tpupora!o 
«iim ulti:ulUil deceniu la un loc. Nu ştiu. de ce 
mus'a unl1at. Era \'onha t;ă $0 fll.('U o {',entra.lă a 
"<~..selor de OE\t.ire, caro ar avea să ll;le~ă şi <să rc
-cwnaude e:1.rţile potrivite ş.i să d{~ic rlaturi cum 
~ împri:i.~,ie (~.llltuNl ,în popor. D~ă 'se va îndopI ini 
';ii giilldul lKX'&tu, "a da de bună 60umă roade fru
moase ! li ş tep t ii.m ! 

III 

-, ,,,./1tnimec literară". intră in anul 1 X. N ici o 
rm'iată btmovinc&nă n'a aj uns îllCă "fur",ta acea.sta 
~ldâcă. Toate arau numai flutu'ridc o .zi. Tre,buie 
.. ]eei .~ă ne bucur-iim. Când ro;;:foi{lSC aJ!lii \'echi ai 
'~'istci noastre. văd - şi-o va ob.'>Orva ori 'şieinc 
.~ că în multe pa-ivi,nţi rmrista nu ",'a îmbunăităt:t, 
1111 a,)& ·ma.i ,mare ,parte publicul e de yină, ciid nu 
yoieşte 8'0 S"PTij mQ8.SCă, însă nu numai el. Să. nu 
~~ 8u}l{~re dnii rooactori, dar (m lpocţi eu Vintilă 
Yarw. ... ehiy(lScu, Gh. Ionescu, Lucretius etc. ,nu se 
'Va putea. fa,<,,c educaţia literară a publicului nO@trll. 
;Şi .ne pwre :.:ău ~ă nu ne 'Putem ontuziasma nid 
1p€mlMl .,rwma:nţlel~" d1ui Ca 1 mUlţ',ohi , deşi ,.Foaia 
Poparului" crode că lhl' 1il'{,bui să atragă !oclmir:lţ;'1l 

'Oetitorilor, n. Calmutchi are pe (~ât de multă bună
voinţă, pe atât de puţin talent, abia de vre-o 2-3 
~in ,,,poeziile" sale le poţi reti fără să 7.ÎmOOşti. N'oi 
hucovilHmi i um sori i1'or, p<){"t, genial Încă mt avem 
lŞi -de-a-rei efi talent puţini: n. lt.at icii , r. Grămadii, 
'T. Gâl~Iă ~iC. Horariu, 'C.are scrie acum O nouă. fre-
.I·ie şi-mi pare că s'a sfil'TŞit pOlIlelnicul. , 

Pe alte terene stăm Qe'Va~.ai bino şi do buuă 
t'etmlă că am putea sooate o rovi",tă lit.orară mai 
bună, cu ooy.a mai multă I!!tăl'uinţă, ~tât d.i.a:l par,Wa 

puţillilor nOţ>1:a:i scriitori, cât şi .din partela publi
'Cului, ,până. acumproa nepăsător. Apare !şi "Şcoa
la", mai ales pentru profesori şi ,învăţători. Oa:re 
n'ar fi m-ai bine ,să ~ -împreune l1<'68te oouă ro
visto Î'rut.r'uma eaTe să apară de douăori pe lună. 
D. TofllD., dacă şi-ar inclina toată viaţa iIlumai 
pe terenul acosta, cred că .ar avea mai mult lloroc 
ca in !pOliti(~ă! Am fi mai in centrul mişcămi li
tor aN", revista ar fi mai mult cetită I;\i afară J(l 
Bucovina, poate ar eolu:oor,a. din când şi unii din 
scriioorji noşt ri fruntaşi, /li noi n 'am ycni intr' o 
:situaţie atât de tristă să vOTbim despre monumell
tui hli Emin~C'u după (~ute\';a: lU11i dela d(}Byclire, 
iară dările ,de .,eamă nu s'ar mUl'gLui nlhIllai la 
vl'IŞnicul "vam 'Vcni". Oamonii ar coti miii '{~ in
tt.ll'e<\ şi a.r voni şi {'oOI.aborutori mui aleşi: clar 
~a dacă nu-i .ceteşte nimoni .~! 

• 
1n Homânia şi-mi pare eu t}l III Ardeal stu

dellţii dela li'Ceu an un fel d(' "l8OCiotăţi" lit,erurc 
("l.1 bibJiot('('ă şi rcvi"te. Astf(ll sunt i'll{ormaţl des
pre toate>, '!mnt mai eulţ,i !şi mai (pr~ăti.ţi 'p~nt~·u 
ori ee e~rieril şi pontru ori 00 lUlptă, 'Căel aiCI dIS' 

,<,ută. ,~(I Î11ţel<>.g'p {'u Îll felul lor, şi se ()bişIluii!~ 
a-şi .forma o purere de."prC' ceea ?C {;itcsc. E.le:ii 
Il(Y.7tTi din Bu(~ivina,. fatii do CCI dIn Roma:lla, 
SUBIt, tăeuţ.i. l8e tem să VO)"ioouS('i'i şi să diseute oova 

cu lm străin. şi adesea ISC 'păcălesc, eăei deşi citesc 
şi ei î nHă nu YOTbesc nicio-da tă, sau ra:r, despre 
,at'(',(,fl ('{' <'{·t~·.&<.· ~i nu-şi pr('(·i7A'.ază nieiooati'i gându
riIe şi părerea. ~i de UOf'ea llU er?d -eli 3.Rtfel dl:' il.l
tnmiri literare 11 evi noyate, dO~ll soc.rcte, trebUle 
U'rmărite ţii lprig011ite eu atÎ\1ta zel, cum se face 
la Slleoava, C'ăci doar nu .e primejdia unei ,,'0011-

~piraţ,ji" ~all chiar rDlqwi'ltiri. 
Pe vromea nou5tru Însă no-am fost strins câţiva 

pemtru !1X.~elaţ; soop id('al, şi nu făeeam politică .
-căci de ~lsta se t,(>Jll lKltrioţi i noştri - T)oamno re-
1'{~'7te! Cf\tl'u'm poezii, nuvelo "orginale", C'Îmd nu 
oran pla~iate şi alt.ele. Pânănc-am sfădit. CUIIJ 
citi,;o(~ o poezie, celalalt tSe B<'oală: "Plagiat!" Şi 
poarta maieu ajun.ge la băt.aie. ~i a.stfel s'a disol
va! ,,~)('ietaten" llOR!itră. Şi-i oan' a!;'u de rău, daeă 
se î;l'!'rllJl('r:'Ie mai mulţi elevi,sii. eiteafleii 'Şi !Să di,~" 
{'utc :Î1IlI1~\'{'Ullă? In ş\.~oală cillC <xlatii aud şi vQrbe 
d('~a.~tca, eii. lorga e Ull seriitor slab, Cit gazl'tlllrii 
slmt în fll'ujba ;.;.atanei: iară einm1a. ÎJltreabii CU 
o igJlor<m\ă ,'}i ,.11ai\'itatc" uimitoare: "l'i11.&1 J.ici.l 
cola ?"~i elevii !Sunt opriti 'să meargă la o rQpre
wntaţie a -tJr'u~i I.i~iu, fiilldd'i entuzilh~ti eU!Il 
sunt ci, i-a.u eimtat J,Deşwaptu·te ROlllune" şi "Pe' 
al nostru steag-", de ·s'au trezit dt·iva ,)Kulturtr'lD
ger"-i evrei (Iil1 oomn. Şi -dacă 'n'uT fi măear ~i 
'protoeţia: M.. S. Pro.fe.ctia.' Căci elevii 'I''Utoni de!a 
ginma.ziul lH.Jstru 6Cot o foaie li togrttf.ată,în care 
batjo{"or(>SC pe Iwmiini. Insă direeţiunea 00 fac..e a 
uita ,~i HomÎLnii sunt pedepsiţi ponh'u o biată ,,'>0-
ei0tlltc" 1 i terară, cu poezi i şi nuvelo "or'Î'ginale". 
p('utru C(\ lista? 1. T. Lais. 

--=.~============= 
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Imp,"opietărirea tăraniior din România. 
.Din Bueure:ti ni-.,*" J'ot~rie: Abia s'a ~l.11unţat inaiu
taroo proiectului peTIn.ru vânzarea bUnllfilor de 
mână moartă la 'ţărani, şi ,in ţara întreagă s'a pro
du...'l o m i~U're :{;a,,'o,rabilă: a-ct).Q.ooi idei. C'u deose
bire la 'Sare 'Se aştea.1)tă cu nerăbdare votarea ace
gtci legoi. Cum este firesc vânători-i do cnştig fără 
de muncă· auînceoput ·să'şi facă apariţia prin' ~t(l, 
~ăutfmd să înşele pe ţărani, fPromiţându-le că ei 
vor mijloci să .li.J,'f(' dea pământ mai bun, 8au lllJli 

~.muJt. ln sehimhll'l promisei mijlooiri, Rturc dola 
ţăranii naivi f.u.me <le bani, so (',Omit .rudevi'irat,e 
escrocherii. 

In faţa u{'I(\'!tor stiiri de lucruri, s'a trimis dln 
part.oa ministerului de interne tllitwor pl"efootilor 
() eirt'ulară, prin ('are li-se pune in vedere să arate 
tAranilor că Jegea nu permitB nici o mijlocilI"e, ci, 
In arti:rolul t)4 pTt~\'ede hotărît -că aeei cari \'or 
faeope mijlocitorii vor fi pOOQ1)Siti <'a ffl.eroci 

După YO'taroa le.geî, v.a brooui să treacă un timp 
până Ele vor moonra moşi il"" 8. ~ parceLa şi fOMua 
loturillc, a se aşte·pt.a până Ua expiTarea contra·~te-
101' de arendare existent'C. ln'C\ată .a.poi (',e o moşie 
va fi oROOasă lin .... fmzmro, ministerul se va ingriji, 
l'a 8.COaI8ta să fie ooU'să la cunoştin1,oa celor intere
saţi ~i in fiecare loooJitate ae vor trimite delog'1t.i 
gpecia.li, C8.'I'i să formeze lista eelOl' re vor ~ au 
dT'E'!ptiu.l.săLmmpere l\ă.mâ.nt. 

,- Limba romineascA la Paris. Dupi cum ~e 
ştio! la Universita.tea. din Pa.ris fun'Cţionează. ~ 
lângă. facultatea do fi101ogi.e romani-că, şi Ul'I. OOOlt

nar de limba. română, sub ('Affiduoeroa dlui .Mar!l) 
lloques, l'entru o mai intensă activitate a acestai 
seminar, Universitatea diD P.a:ri~ a cerut calei dia 
Bucureşti să recomande UEl Blbsolv6llt al wrsurih.r 
de filoJogie de aici, bine progătitt in 00 .privaşle 
5tudiul limboi româ.n.e;1:i. 

C0l18oiliul pro{(."SOral al universităţii din BumJ
re..,ti a. reeoonandat ca ataşat pentru sominnrul d" 
~imbă rom[mea<>eii dill Paris pe dGeorge Giugle'h 
ale cărui ooroetăTi in 00 priveşte limba noastră 
au fost a.~a ,de frumos primite în col"curile fiL 
logilor. 

- Alegerea noilor episcopi în R,omânia. Ce
tim ,in "Seara": Marele oolcgiu a fost convoo;,t 
.pHntru Sâmbătă 4/17 Februarie Sp'fe Il alege d,.,t 
episcopi ,în soaunele vacante ale episoopiilor de 
Arg~ şi Roman. 

Doorotde de numire .ne noilor epjg('-Opj se VOI' 

publka în "Monitorul Oficial" Luni diminod.ţ'J, 
iar instalaroa noilor episcopi"*> "la face cu 1() de.,· 
soebită wlcllmitatc in a dol!W. jumă:tate Il lunoi Fc
hruarie, - -in prerenţJa dlui ministru Arion. 

Un (unic foarw wpropiat de C. l'. Arion mini
strul cultelor, ne-a -spus că d. min,istru e hotărlL 
ea înilliJtă ciwpil alegerea llOilor epi~oopi 8ă oonvoa(',' 
po mombTii Hf. ~illlQd in sesiune extraoo-dinariL 

nu~)ă j'ndieaţiile cari ni-s'au dat Si. Hinod ,,:~ 
fi LlOnW){~at în ,,*',,<dune extnaordinarii pentru SiUp-
bătă 11/24 Fabrunrie. . . 

·In 'această. S€'.siune se \'Ia prot"ooa na alegorea. 
a doui nouiarhiorei în locurile ce vor riimâne VH· 

ea:nto priI1 alog.erea a doui arhierei ca episcopi in 
seaumcle vaeanoo delJa Hom'an ~i Alrg6Ş.--- .; .. , ~ ~:-

Printl"c candidaţii anunţaţ.i până acum pen
tru vH.<eauţele de -a:.rhierei ,-mnt P. C, Arhimandtit. 
Iuliu ScribG.1l. direct'Orul seminlllrului cenrt.naJ. l". 
C. Arhimandrit V.' Puiu, ~ire{'t()rul'SOOljcIHH'ullJi 
<lin (}allaţi ş,i 1'. C. Arhima.llidrit Toofil llf. ihăiles(:fI. 
arhi mamlrir.ul de SCUllD !ilsf. M itl"OpOlii. 

J Il unele cercuri hiseriCCl}ti se ma,i vorbeşu~ 
şi de candidaturile P. C. Arhimandrit Bartolo
mcu Stănescu şi P. C. Arhi-mandrit 8tefano~ ~. 
pOI··iorul ca'r)(,,],Bi romÎLllC dela Pllris. 

Prin alegerea ~piscopilor şi ar:hiereill\:)r va d
mâno va.n:lnlt numai SClauIlul de Mitrop~)li1 Primat. 

Marel() oolegiu va fi OOllvoeat diu nou la 1412. 
Fehruarie, câ:lld se va procooa la alegerea noulni 
3fitropolit Primat. 

Cu privire la ean-didaturile pcntru seaunu} de 
Mitropolit Primat nu s'a hotădt încă nimic. 

- Corul Asociaiiunei aradane sectia phlP
rilor.· .Miine, Sâmbătă seara, l'a .avea Joc în salu. 
<..'a.sei N aţiOILllle, Teprurontaţia 'teatrală împren-
1'1J8ft.ă eu COlllCert şi joc, a ooruilui ABOCiaţiunii am. 
dlU18 aecţlia plugarilor. . 

In-domnăm tot. pll'blicuJ nostru din Arad să 
incuraje7.e prin r)\J"BZtl1lţa sa lauodabiJeie silinle
ale plttg.arilor noştri. 

- Seraiă literară În Arad. Duminooa urmă
toare 18 cor. la orele opt seara, va a ... ·oo loc a I>pttt. 
serată din seria intrlUl'Î.rilE#r pl.l!bli'OO ale m u'D.ci 10)· 
rimoi române din Ariad. Programul e format di ti 
puncte mu~icaJle, declamaţii şi lectură, susţinute 
de mombrii &)CÎetăţii ~i oSipitanţi . 

Tot dinp!I'ilojul acE.'.~tJa. se vor împă:rţi haine. 
\ICffilicimrrQ1llÎlali ·din Arad. 

Publicul şi ~lU'ncitorimea română ·stm.t rug_ţi 
aă participe .în llumii-r {'it mai mare :ha aceasta 
wrată. 

lut-rarea o lihol'u .. 

- Dunărea ameninţă să inaodeze. Din Bri
ilase anunţă:! P-er:icoJull unor eventu-alle inun. 
daţii este foarb'- IDa:re pentru judeţu'I Brăila şi fu 
sp6.}WW pentru portul nO!ltru. 

In ultimde d011ă ziGe '8~le lhmări'i au eroscnl. 
tm a'Pl'Oarpe an metru şi tendinţa este in spre 00b.-
tinuă CreşWr6. ; . . 

.. .JoÎe'au întnmit 1'8 prefectură .reprezeJltanţi 
autorităţilor pentru a lua în .discuţie măsurile ,~ 
sunt de luat în vederea ~tui maTe pericol. 
-, Din ("ema-voola se aJlUnţă: ni'Il cauza că!.m,- . 
l"iJ1or din 'ult.imul timp, ghiat~ de 1>0 Dunăre e:;t. 
disloca/teu desăvill'!}'ire şi sloiuriIeau început ,,:.: 
~Mle.a"i!Că în josul 1'1 uvill'l ui. . 

lJesg-hi.eţul fi ind gen.enaJ, apale Dunărei ~. 
in mod. îngrijitor. ' 

In unel1e puncte s'au produ.'! reyăMă:ri. 
Sunt tameri de inundaţii. 
eanalul Bon>ea s'a 1"'0Vă'Tsat doasamemi pe .. 

mare intindere., unilldn_ aproape cu DunălUI. 

/ 
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- O an<:betJ interesant.L U'!'Iziar din Berlin 
!It Jeschis o anch('tă II.dTcHÎmd arti!.;;tilor şi artiste
J(Jr mai de s.camă din metlXJlPOla gernumă, intre
h:. rea etacă prefm, când fuc C'tIIlUpăriituri, să fie 
<6t·rvi-ţi de femei sau d:e bărbaţi. J~recum er.a de 
fH'evăzut, r~pumurile billlbaţilor Iflmt pentru fc
. mei, pe <,ând ale femeilor' pentru bărbaţi, dar fie
('are dc.rrehide o rparanteză 'Spunând că preferă Her
l'ieiui sexului oontrar din cutare şi cutaTe motiv, 
fi raşte 'poIl·tru a ma9('~ a:devătrata pri-cină. As-deI 

... ~tăreaţa, eunoacuti'i şi la noi, Fredorike Hem
opel, spune că preforă 80rviciul bărbaţilor, fii,ncl(',.ă 
OIunt mai doeili !şi mai prevenit.orU şi poţi mai u
lŞOl' să te .ajungi la preţ. Dimtre arti;;ti tl<)ţi 8U1Jt 

pentru femoi, unul singur a dat un răspull's mai 
<lriginal, zicând că toate cu;mpă.răturile i-le face 
'IIevasta, căci o scoate :mai ieftin .şi ca bani şi ca 
V:I'e'J]}e, ·deci nu se pricepe 1a .alos. 

- D. DT. Nicolae Ittu, medic în Sibiiu, li bine
'Voit Jl 8(\ inl'!("rie in l;1iruJ membriJ.or pc viaţă ai 
Heunitt:nei romilnc .a;gri('(llc sibii<'1l<' ou taxa de 80 
('ar. plătită. Cum î'll timpul InJaâ nou intre mem
brii pe viaţă s'a inscris ţ\i d. AureJ Barbu, notar 
1n tanerăm, d. Dr. lttu este al 17-I<,.a membru pc 
viaţă la numit.a Reuniune. 

- Cu luntrea peste OCean. Ziarc.le .aduc ~tirea 
(Iespre o aventură ee ne mvocă: ipOy<,~tea cu Ro
hinsOlf 'Şi rătlkirile lui .peste ocean . .E vork des
pre şaoo englezi îoorăzneţi cari .au p!e-t'!alt cu o 
hlntre automată în 28 Decemvrie din Weymuth 
!Şi la 31 .Lanu.arie au .ajuns la Brazilia făcând un 
drum de 4500 mihni geografice, paa-curgând. ziI
.. ., llliIta.nţă medie de 140 milu:ri. Luntrea -
in lUllglIlle (j(~ ;)U metri - ora mîmată de un mo
icr cu treizeci de cai putere, la mijloc avea de
~)7,itul eu Pil'OyjMt: un ,butoi e·u unt, 12 piini, 40 
.,.hiJograme fleică la grătar, 6 saci ou făină. 2 
butu<lae cu Ipeşte .sărat şi 1600 litri de apăI. Mai 
avoau ° are c:mtitla,te de benzină şi c-omhustibil. 
h1 proră era oo.bina căpitallului, iar pu.pa era o
eu.pată de personaJ. Tot anlmul laloosta care putea 
OOt!ta ,,-jaţa aoestOO' -oameni 'i.ndrăzneţi. a fost fă
{.-nt pentru a dovedi pl'at.-ticitate-a hmtroi auto
ITlJlt.e. 

~ Şase intr'o zi. La obi1?nllita intrunire de 
DuminC'Că <hJ!pii .a;mi~tzi a învrită~('jJol' mc...~riaşi, 
l,mută Î'll salcIe Rcunillnei aooalilor di·n Sibiiu, d. 
prozident Tordiişianu Între altele a adus <"'11 vădită 
bucurie )a cunoştinţa participanţilOl', că intr'o 
~ingură zi (Sîtlnbiită) a aplie.at 1a 1l1.C.'1cru 6 Învă
i:'irei. Băieţ.ii Voa]er Morari'U şi Vas. Magae (En 
f.a.z (ooN"U.l &beşul-Biisesc), .aduşi de părinţii lor, 
;lll fos1,apli<>aţi în fabri~.a de lăeătuşerie ~i tumă
t(.rie de f€a' S. Wa,g-ner; VlaJeriu PăOoo.rariu· şi 
A ureI Armeanu din C-oveş (ee.rc. N ocrich), ad1.tŞi 

'-"OII rolltot. 
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Pri.nţul Andrei fu întins pe o ma!!ă pe eare U1l aju
wr de ch.il'tlrg o ştergea. tocmai după O ovoratie, dar 
Bollwnsky nu pute.a desluşi in.că ce se petrecea. in cort. 
Gemetele se înălţau din to.a.te părti:J.e • .<JureriLe teribile 
,pe cari le simtea in pulpe, în spate ,~ in plÎntece it .ah
sorbeau. Tot ce ve.de.a in j-uru-i se confunda. într'o im
presie unică de carne omen~.a.lJcă sfă,şiată ş.i însâ.nge
J'ată ~e vă.r.ea. -Il cupJ1ind ... intreg cortul, după cum, cu 
otâteva săptă.mâni inainte. Într'o zi caldă de vară. ea. 
umpluse eleateul .mocirlos din drumul spre Smolensk. 

Ln cort erau trei mese; <lonă e.r.a,u ocupate, & treia 
Ara rezervată J)rinţului Andrei. Câ.tva timp ei fu lăsat 
-singur, .aşa că-şi putu da firă voe seama c~ se petrecea 
!pe -oelclalte mese. 

Pemall&[.Ala.maia.propi.ată er.a. întins un tăta.r, din 
;regimentul de c3.1..aci, juded.nd după Wliforma ce ză
.eea la pă.mâ.nt. Patru soldati îl tineau. 1a.r un doctor cu 
o('h€la.ri tăi.a În spinarae lui mllŞchiuloasă şi rosc8ltă. 

- Vkh! l;kh! g~mea. nenorocitul inăJţând spre cer 
f·h,ipul ].uj brllll (lU fă.lcile 8iite ş.i eu nasul turtit. 

EI inc.{'pu a se sbate ai a urla cu gla..~lll lui sonor şi 
mcet. 

Pe .ce~altn masă. se afla. illtinll pe spate UD Om 

înalt. CQ .capul dat pe dos; .culoarea. părului său bucla.t 
/şi torma c.a.pului .~ii.u i-se părură prinţului Andrei fa
.mili.are. li:li multi î.ufirmleri allă~u peptml acestui om. 

"TRIBUN Ati 

şi ('i de pirintii 101', au f~t apli("~ţi 1.a pant.ofaru:1 
1. Timaru, iar I,ongin BOrn(>..mi'ilR şi COlh"ltautin 
StJlllllA dion Burjue (('.ere. Iliei mur.), ~i de /p&ro
hul Oon~tantin Popovi(~i de aeoJo, primul .a fost 
aplicat Ja roehani<"ul Wolt5eh.n('.r. lar cesta1alt .La 
. pumtofal"'ul E. Vintilă. ,D. Tordăşianu !Il mai adus 
la cun~tintă. <'ii .anii a.plicare imediată in SibiÎ1l 
mai mulţi băieţj doritori de a ;fie flW..(' pantofari, 
curelari. cismari, pieptăunri <,te. !Ja. .întMl'llirea 
invătăe<'ilor, care a tinut de.1a 3--6 d . .a., <m bine
"oitonu (>on{'11rs aJ <'âtDJ'va 'bravi elevi semlna
riaH, s'a cu.ntno1. s'a declamat. s'a V'Orbit dE-spre 
năoazmrile mvăt.ă('Cilor. s'a cf'tit. CU un cuvânt 
băieţ.ii n~t.ri ~i-au ~tre('ut fOll'r1e bine. Vorba 
eRt.e ea în vii-t.0·1' ,'Iii sopună La oa~ o î'OOOţire ('00-

perativă a Învi!ţkeilor m-f\'ie.riaşi. 

- Coroane eterne. :Adâ.nc intristJlta familie 
TordăHLaUu. În J.oc de l'UnU'Ilă pe ooscillgul mult 
regret~tului siiu viiI' Porn.piliu St. Şulut.iu, d~ 
dat în Abrud, diinl<'ţIte5 c()r. la fondul Victor 
Tord~i.anu al "Azihthd" pentru ocrotirea oda.
nilor ~i neputin(·io.';!iJor Reuniunei rom. de ill1nor
mu.nt4re ,,,ibi1ene, iar 5 cor. la fDndul VictDr şi 
,.Eugenia Tor<.lă~UUlU: pentru înzestl'\3JTe& fctdor 
sărace al Heuniunei m~rillŞilor români sibiieni. 

- Trei fete deodată. rn eaz ra:r d('! fecundi
tate .s'a înU1mplrut. in comuna N"1Ula din oomit.'l.tlll 
&lnoc-Dobâ.c-n. 

Femeia l-xuiwrului Gh. Cocu a dat de eurînd 
naşt.erc la trei fete gmn(l1l('!, cari împrpună cu 
mama lor 00 află în porfectă -sla-ro do ~iinătlat(>. 

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

x Azi dahia se mai ailă cll.te o familie, care poate 
trăi firi nici un instrument muzical. Muzica. dă voie 
bună, vio.iciune celor ce o a~uItă. Doar nu se PO'lte 
Inchipui muzică bună fără instrument de asemenea. bu ,. 
S'au dovedit de ('ele mIU bune instrumente, a.vând ;, '1 

plăc1lt ei construcţie fină instrumentele muzicale de~'1 
fabrica. Mogyorossy Gyula Budape~ta. VIII Rakoezi-ut 
71, deepre cari vorbeşte mai pe l~rg anuntul puhlitat 
in numătul de azi al ziarului. 

x Daci voieşti si bel ceai ieftIn., poti să Incerci, cl.ei 
litru de rum engJpzese ei o cutie de ooai costă Bumai ,! 
cor. UD litru de esenţă pentru diferite licheururi 50 fil. 
un litru esentÂ de rachiu 20 fiL ei un litru oaentă peBtA 
rum .w fii. 

Pre8ervative pentru bărbaţi ~i dame bucata -it fil. 
T ,egiHuri pentru vă.tă.mătud.. pentru burtă precum ,i 
a!te articole ee ~e ţm de branşe se află la drogueria 
.,Jul«lr" ahi Fekete Mihăly, Ma.ro8vasârhely, PhI.ţa 

8zechenyi. C.ma.ndele peste 10 cor !te trimit {rane... 

ţinandu-I in nl'lnişc.are. 'Gnul din pÎ4'.io.a.rell' lui albe. 
mari si gră~ioare se agita neÎnceta.t in convulsiuni În
frigurate; ('('Iălalt picior, 1'0$ de, sânge. ora 00 cale de 
a fi tăiat. Omul sughita con v u:lsi-v. 

Medicul care sfârşise operatia titarului. îşi sterse 
mâ.nile, se apropie de printul Andrei, aruncă o cAutAtun\ 
a~upra obrazului său şi s.e întoarse repooe. 

- Desbrăocaţi-l! Ce mai a.şteptati? se .adresă al aju
torului să<u. 

Când acesta., eu mânecile sufleeate ÎDeopu a.~ de5-
bric.a. pe prinţ ÎD grabă, BoJkonsky î.şi .a.m.inti deodată 
o ~enă din prima sa. copilărie. Medicul s.e aplecă. dea
su,pra ranei, o pipăi şi scoase Wl lung suspin. Ei îăcu 
un semn ca.marazilor săi; o durere atroce il făocu pe 
prinţul Andrei să...şi piană cunoştinţa. Când îşi reveni 

. in fire, fărjmătur~ oaselor 80ldurilor ti fuseseră cur!~
tate, fă,siile de carne îi fus~seră tăiate ~i ra.na. E'ra p.an
sată. Mai multi oameni îi ,stropeau obra.zul cu apă. Cum 
deschise ochii, medicul se aplecă dNl.supra.-i. il săruta 
în tăC€rc pe buze şi se retrase. Prinţul Andrei simti 
după durerea, acută pr:in care tre('use. o fl'rbcire aşa cLlm 
niciodată nu eun08cuse. 

Jn jU'ful rănitului de pe masa. de alături. pe Cl.re 
Bolkonsky crezu a-l recunoaşte, medioeÎi se agitau. cău
tâ.nd să-I ooJmeze . 

- Arătati-mi-l, arătaţi-mi-l; oh! oh! ... plânse el Cu 

o vooe înspăimântat! şi resem.nată. 

I-se arătă operatului piciorul său tăiat d.ela genunchi 
în j<>s, şi încăltat incă în cisma plină 00 sdn.ge ânehiegat. 

- Oh! .Oh! plânse ci ca. o femeie. 

Medicul >Care sta tocmai in faţa prinţul1Ji Andrei. a
c()perind astrel vederea opera,t;ului se retrlllBe. 

- Dumnezeule! c.e Snseamnă. toatE' aste.a:- D!> f.{> 

e~t(' şi el ai,c-j? se întrebă Bolkonsky. 

17 Februarie 1912 

POŞTA ADMINISTRATIEI. 
Petru &rbu, FeJrot~'yoros. Am prrmit. 14 ".N'. 

IlIbo.narncn-t pe Sem. 1 1912. 
Oa".·ril Sdlej an , Tim~a. Am primit, 7 Cl)f'_ 

a}y.numcmrt. pc quart J 1912 . 

Redactor l'el!ponsabil: laii. Oi1ll'li .. 
"Tribuna" institut tipografie. Nicbin ,i ce .. 

Dare de samă şi mulţămită publică. 
Cu ocazlunea concert ului Împreunat cu teatru' 

si dat'ls, aranjat de corul pluganlor din Soborşîn-, 
in 4 Februarie st. n., au incurs: cor. 35380 fii. 

s'au spesat .. .» 1 0301 • 

vf'nitul curat _ cor. 250'79 fii, 

Au supraso)vit urmj10rii dom",: Excelenta S .. 
contele Hunyady Karo'y 50 COT,. Dr. Alexandru, 
Marta 20 cor., Petru Mocsoryi 10 cor., Alexand'u_ 
Ţăran, Rozenbach Samuel eate 2 cor., Pantelimon. 
Teodoroviciu, Nicolae Vug, loachlm Turcu, Ioan·, 
~alfrJclI, Tt'odor Nicolae, TO'dy A'pâd, Muz .. ay 
Sandor, HirSlhmann Mayk Adler Andor, N_ Fl
Iinger câte t cor. Flsr her Ed~ 40 fiI. 

Primeascl marinimoşii donatori ŞI pe ,ceaslăi 
cale mulţumirile noastre. 

In numele corului: Eugen Spinanţ'u, inv. 

Dr. ROTH KALMAN, 
MEDIC. 

TEM E S vA. R -ERZSEBETV AROS • 
Strada Batthyliny 2. (Colţul str. Hunyady) 

Coaultatiunl: L m. 8-10, d ... 2-4 ore. 

Consultatiun' separat pentru tubercul~l. 
.... Al1:olre cu Tuberculin. ~ 

, 

--------------------------~ 
-:1 Dentist in C1uJ __ o ___ .. 1 • ·1 _____ - _ 

NAGYJBNO 
:a apeel.llet pentru dinti .rttftc:faU firi pod ia a 

CLUJ-KOLOZsvAR. 
(La capAtuJ atrilH J6kai.,. in casa proprie.) 

Pune dinti ,1 tu plătire in rate pelângi garanţ! de 10 mf. 

~I D:nth~t in ~uJ. I~ 

.tA roeun-o.';>('·u în nefericitul opl'ra.t -care pld.nR'oo ca () 
fem.ei.e. pe Anatol Kuraghin. 

"Da. N este! acest om atU df\ mtimşi de penibiJ 
legat de vÎAţa, me-a" gâ.ndi pnintul Andrei, ca.re ind nu-ei 
da bine seama d.e vedea.. 

Şi deodată. 8'1 i$i aduse ami·nte de Nata.şa, aşa. cum 
o văz.use pentru lntâia oară la bal. in 1810. eu gâ.tul şi 
bratel~ ei fine, e.u chipuI spe:ria.t, <Lar gata de entuziasm~ 
-el se man gândi 1a iubire.a sa pe..ntru .această !ati şi 

din nou dragostea cea mai ve.che j-Bt> aprinse in sufl ... r 
mai tare ca ori când. Şi atunci întpJcse leg-Mura -ce e
xista între f>! l7i nefericitul c.are-I pri'f'a inconştient ('.u 
ochii umflaţi de J.&Cră.m.i. 

.Printul Andl'ei îai amintn totul şi o mi.lă. extazi:l.ti. 
precum tii un i!pntime.nt de iubire fată <I~ a.oest om ii 
.umplu inima de fericire. El nu-şi mai piJtu retine ll1-
-crămil~, ci plil.llSC indp'IWlg. IC>U milă, QlSupra vieţei 0-

m~neşti, asupra pr()prici lui existente. aSu.pl'a greşelilor 
din trecut. 

XXXVI. 

Teribilul a.5pe-<>t a.1 câmpuJui de bă.tai-e <L(~opel'it .lI
morţi ei răni!!i, şi tristele vesti pe cari le primea l'iJ,
poleon asupra generalilor săi u~işi, precum ei eonştienta. 
imputintei la. rare era. redus el, odinioară atotvuterni~. 
produsf'rl'i o impresi~ nepre\'ăzută .asupra împăratului 
franc~z, c/iruill îi pliLce.a..91i. in~pecteze dUPă bătălie cam
piile acoperire de trupuri om ene..şti , pentru a-şi iMel'~!t 
Ilstr~l purerea sa morală. Dar in ziua a,ceea. spec,t3.rolal 
era aşa dll oribil incât puterea. sufletească po eo.arc> ;'l
temeia el grandoorea Eli meritul său. fu învi!l.·di. El P('
răsi îngrabii ('âmpuloe bătaie şi SI' 1n-to.ars(' la :4,.\,:,1'
din{). 

El sedea pe scaun galbt>n, buhă.it, ('u nasul l'Oi )Î 

('U VOCI'tl ră.gueită, 8!8culutnd fără să vrea. bubuitnl tll

nuri~r. fără a..-ş-i Înă.lţa pri:virea d!' J)P Oăm411t. 

t. 
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BEKESCSABA--NAGYVÂRAO 
AndrăssJ-ut 41-43, Rak6czl-ut 14. 

(Ungi ,Apolloc). 

'eu organism pa
tentat de otel, dând 
sunete resonante şi 

"-~iiiiiiiiir foarte pIăcute,-r .e pot căpăta şi 
rate. - Oramo· 
roane cu plăci ar· 
tistice, - vloare, 
tlaute, harmo 

nid ,. a. - Numeroase distincţii 01 medalii pri
mite ca risplată. Inventatorul pedalului modern ,i al organismului de otel. Catalog trimit il'8tis. 

Mogy6rossy Oyula, 
klr. uab. han~8Zergy'r. 

Budapest, VIII., Răk6czi-ut 71. 

Premiat cu diploml ilela corp. maeriqUor. 

Bothazy Lâszl6, 
sculptor ,f IntreprinzAtor de beton 
,1 platrl de artl, depozit de nisip. 
N agyvl.rad, - Erzslbet-utca. 

Primesc ori-ce luerlri ce se refer 1. 
branşa mea precum lucrări la edi· 
ficil ,1 cripte ca diferite expozituri, 
de piatrl ,i mannorl, apoi cruci, 
mODumente, etc. - lucrez In beton 

,lI!P-li~,1liI cu mare priceper., precum aldA· 
rim de beton, canale, poduri d1 

beton ca fier, table de ciment, blZine de asfalt 
Trimit desemnu ,i ataloi. - Voiesc si Itng 
atentia ono public prin lucru bun ,i preţuri ieftine. 
Llferez pietri ,1 nisip In canto mare. 

In grădina de iarnă a 

"Hotelului Central" 
condusi rn spirit modem; - Onoratului 
Public i-se servesc mAndri ,i beuturi, de 
cele mai bune, cari mulţămesc ori-ce pre
tentii, - Dupl teatru se capătA cinA caldA. 

Pentru cununII ,1 bancheturl 
atau la dispoziţie 11111 separate. 

Zilnic ta raI de ligani, de prim u J -ra n ,. 
In cafenea ae poate lua asemenea 
dupA reprezentaţJUe teatrale - cinA. 

Cu distinsi stiml: Augustin Csarma~ 
hotelier. 

Insoţirea de consum şi valorizare în Năsaud 
~ ..... 

CONCURS ~~.", In atenţia pomicultorilor! 
) tul d cond cAto I ă Of~ altoi de prunl bo~nleti Ci. a pos e u, ro a pr· ~Balk8n!lk8 Carleae (Regina bal-
văii ei »/nsoţirei de consum 1; valoriza re itI canului) şi • KralJfca Bosne- (Re-
Năsdud«. gina Bosniei). - Altoiul de ~-3 

P t ţ" să d d că ani cu coroană admJrabiii t td e en 11 au ove eas : mAi bun din diferitele soiuri dt 
J. Purtare morală neexcepţionabi1ă. pnmi. Poama e foarte mare, escepţional de dulce ,i 
2. Capabilitate şi praxă comercială, atât foarte gustoasi. Se coace spre sfârşitul lui August, 

in co tabilitate cât . ·.n d c cind se poate folosi ca de6Serf, pentru uscat, 11 ra-n ,ŞI con u erea nego- bricarea tuicel şi a sligovitulul. _ Prunii meI nu 
ţului. sufer de cAderea frunzeJor, (Polystlgma rubrum) twI 

3, Cunoştinţa în vorbire şi scriere a limbei de reguli alte soiuri la cari rn mijlocul verii cade 
A • h' V f' f 'ţ' , frunza, pricinuind stricarea poamei, Acest soi a fOl( 

romane ŞI mag Iare. - or I pre en I cel premiat in diferite rind urit cu premiul TntAl din par-
cari poşed şi limba germână. le-.l guvernului. A fost premiat la expoziţia milenarl din 

Conducătorului i-se asigură deocamdată Budapesta 1896 ,1 la extl0:i:;i\ia din Viena 1897 cu mI-

I 1 d 160 1 .. dalie de aur, la expozitia internationali din Parii 1900 
sa ar unar e cor. - -se pune In QIl medalie de argint şi in fine la expoziţia re~icol.rI 
prospect îmbunătăţirea salarului, eventual şi din Bosnia fi Erţegovina pnuti la Sarajevo IarA,i cu 
anumite procente din venitul brut ori curat; medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor IAl'Intet. 

aceasta Însă numai În proportie cu prospe· 6ava. 'r'. KqJdlo, 
rarea prăvăli ei şi cu ser.viciul prestat. mare proprietar in Bre~ka, BOlln\a. 

Dela ~onducătat se cere să depună ca·· 
uţle ~e" 2000-3000 cor. în bani gata ori I ~~~~~;1:\Y~ 
In hartII de valoare. -TV-r~-"'"T·,.-r""'-r-l-

Terminul de concurs se stabileşte pe 25 • 
Februarie 1912. 

RefJectanţii sunt recercaţi a se adresa la 
subscrisuJ. 

N ă său d, (Nasz6d), la 6 Febr. 1912. 
Teodor Simon, 

profesor, notaml direcliunei .tnsoţirei de 
\:onlum ,i valorizare in Năsăud·. 

Se ca.utA 

un invăţ'Ator suplent 
pe 3 luni, - a se adresa d-nului La uz-. 

Moldovan, inv. în Bazna. 

ILIE BURA, 
Ilcltu, artistic ,i pentru zidirI, 

BISERICA.ALBĂ, 
Strada Or,ova Nr.4. (casa proprie). 

Prlm.,te orl·ce lucrAri de bran$a aceasta 
precum: Itrfngerea cu fer a zidirilor, pre
gAtirea de porţi ,1 garduri de fier, bal· 
coane, trepIl, rn~'Artir, rie r"f"I ':j nte, cămire 
fi cuptoare ek aeeatlte rtI. . şi prompt. 
Primeşte totodata !Spre deptwre totfelul de 
reparaturl ahngatoare in branşa acea;ta 
pelAngt oreluri ieftine! ti urviclu DU tctual, 

Peşt8 sirat. 
Taranka, alb 100 klgr. 70'- Cor. 
Deverika, mare» :.. 90'- :. 
Deverika, mai mare »100'-" :. 
Şalău . . . 100 .. 90-- » 

Ştiucl. .. :. :t 88'- » 

Crap, mare. :. »110'- » 

Somn, de mijloc per klgr, 1'20 ~ 
Somn, mare »" 1'40 » 

Somn Pana, in fă1ii :t 1'80 » 

CeapA. 1 00 klgr. I fr- " 
Liferează cu rambursă 

PETR.OVITS 11. PABTITS 
VERSECZ. 

Cel mal mare m.gazln de bllnărle I 

laaalJi JaUOS 
Temesvar·Gyarvaros, Kossufh LaJos·fer 2. 
lşl recomandă in atenţia ono public din 
localitate şi provincie bogatul 8sortl· 
ment de blinArle cu preturile cele mai 
convenabile. Arti-
cole de fabricatie 
proprie; mantale 
de blana, blane 
de calatorie. -
manşoane. boale mI!~>:m 
c ! c I u 11 pen tru rn:.-'~L..UL.L' 
domni şi doamne 
ultima moda şi 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. -: 
Primeşte orice lucrtri de bllnărie pentru 
prefacere, cJptuire, dptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiintlos. 
"umai marfl bună şi executie de I·u rani, 

.================ 

Szant6 Jeno, 
mehanic in Des • 

. . ,' .~~"-~ Recomandă fabricafele 
""' .• ~'~4~~+;~ cele mai bune de 

maşini de cusut, 
. maşini de scris, 

gramamafoane 
şi biciclete 

precum şi atelierul său pentru reparatii. 
Ţine In depozit biciclete nouă şi uzate dela 
05 -110 fI., precum şi diferite piese pentru 
maşini de cusut, biciclete, gramafoane ,1 

maşini de 
scris pe 

IAng~ pre
turi ieftine. 
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~erllhardt ~rzso al6da 
Bra •• 6, str. NeagrA nr. 31. 

~.--_------~.~~."'s::;;- _____ _ r- __ i;;~~~~':~_~ ---

Job~nn SleI r fabricant de ... 
It p e cuptoare de lut. 

Sib, iu ~ N :10yszebeo, N eusfiffC3Sf. e 2. 
Atrage atenţlllnC3. on pub!ic, e.! prtmEt.t. 

pregătirea a ori-ce fd dp 

cuptoare 
descar~are şi zldirt>a vi'trelor dG fiert a. 
preţuri con HmaLile ~i pe lânga t.\arvidu 
prorrpt şi (OT'şii:rţios. 

Comandele se exernt~ lm~diat. 

- 'lai .colt> • canceJaria tol f1hrka mCl1t:iHi tU ~~;f. ::1<1 r:;oi f"i:;ir.!bil. 

I 

-.- - -~ iI!.~~~~~jl4~~~~A{~4t~4i~~~~~;wt~~~~~ei 
Jeha,tlll Saibal I Fabrica de maşini şi Fu·· rst Antal Tirni,oara-Fabrie, 

strungărie artistic! ~r~r:jată pe putel I turnatorie de metale . ' . . , ,~i.rul (~":a:~ ~~~~fr~): 
de maşIni In irU. P' . . Brac.ov Strada Lungă No 45. ~y, rJI~e,te spre luc~are:, difepite piese pentl'u m.aşl~l de ~~uP, in o~i,ca 

Y , li!! nainme. (}apnlturI complete pent:ru IJlOPl fI !4brlcl de &Pl1't. I C!lindrele se iăuresc la faţa locului firi de'saranjament. ' 

'~ Ori·ce reparaţie la cazan ori I 

II Pregăte,te ,i tine in depozit dopuri şi pipe 
pentru buţi, de cea mai bună calitate, apoi 

1 

dacuri, bile ,i popice pentru biliard şi po
picărie precum şi toHdul de picioare pentru 

• .:'}!; ma~ini o tace in .xecu~e ~ 
~ solidă, cu preţ foarte ieftfn. I l' 

~ Fabrică: Cazane nouă I 
~ pentFu ablll'i şi dul8,· ~ 

masl1, pelângă preturile cele mai moderate. 
1 Celor ce cumpără a douaorl li-se dă rabat. 

" _ ... =- :~~~~. ~e _~rn~~~_=-_., I 
'~.,~: puri p. locomobile .. 
~ Ciseleşte şi curăţă cilindre 
~ pentru mori. "",-
~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ge ~~~r:~~~:tt~ ~r::.-,.1!"'".,~~~;.~.~,~~~'f..~( .• :~!"'f.~"':".r~t/~~ ~~~~~ ~~~T.~-.-~~~~;.~~>,~~ .. ~~i!'~~,~~:1 

, 
_.:::-...... JiDII 

~Y-,."itU~.tin •. ~~-U).:m~"itl~~+iU._ "jf),~~CJiij, \ t'.~~~;;"~~5 2=r~~==~~~.~~...;,~=.~,~ ;~f!I'~.::<'iIitlii'~~ii~~~~MI!IIiS~l"Jl.. "''fi''.;.,'n~'"''=n'''-..... ,', .. -_.____ _ ... ~, __ ."'.,"_w __ ._.:..~7~_" .......... ""'._..._.._, ....... --_'_~'<_,,~ 

li Fagler I4s:!6 ~ II~ P .ta, rl F' lel11 prh;;er~b~Î:ID1~ ~IU1:::' 184 

~ 
"w , oblscta de metal on. l~ 

. . lI!uulurf. T E b G H di fr 1 

I Szeged, Szent At\ihaly·u. 4. ! emesvar· rzs~ etJaros. yu: unya .u. 14- uZ et: .!!.~~~a~;:~I~~l:I~~:a. 
~ Pregltefte articele de aramă, precum pa. ~ Recomanda obiectele sale !o~rte fr.amoase ,i solide de tinlchlgierie ,1 anume: van. 

turi,8fe,nic~, ,Ion,erii', p~pe penj~u vin ~i bere, I~.jt,· ~iii dp scAldat, d~ ,aut ,i p-mtl'l! copII, scaun. pentru sclldat, fncalr.!toare şi vane de scAldat 

1" pomp .. e p.r,lm, ,e, şt.e apo.l. pregăIJ;f3 Ofl dI:e~ ~~ după eel mal bun sistem (~utem pr~prju) .Uzi pentru ltmne ,1 pentru drbunl ,i altel 
~ ,~r:"~---'" partI de maşini ,;ti' .edlbcteC'e e miaf: pucutn:'.t:lubere, UClloart! ,. cănI. - Apoi litere de tinichea şi de cositor i I 

~~:':~:::ţ;~:~$~.:/.:. '~_ > ~:; ~1 Industriale, tur- ~ . - inlcripţii de metal, tAblitA cu nu mirul casei ,i t~ 

1, " {i.'~ ,g;;,a,~!!i/;,jj;c.;t;.'"'" .ari. după mo ~ ,: :. . cu numele o"lzlI, mMd si flrme de V.o:. Con, I i:. ~ . -,. del ('.11 simplu W~ ~~: -ZV~id%iCqj;)' -:-:} . duct pentru apti, aran)lrf pentru bale ,1 c1osete, 

I
~ . . h ~:,:I ~~iuc~~~~ I·<!~~f",~?@m)jflrif:. ~,~~~~, engleze cu nelnfreclltul aparat • Temele, , 

~ -~.?f-.", ",-)1"1 .- -,/'J plieate' ~~ I~J ·',;:.,h~·'~'j;' '" '(' :f;;~", t:~ '.~.q" Cat I d t' t d I '. ;:il'i.t,~~?.1t ·.;Y::~'~.>~' ~.':.::t;: Cumpărăhrilor ~ . ~ i~~/h~?;-;;;< "J! .~~~ ~' ~t91.,~>" .' a og e pre Uri a or nt~ g .. 'atllll .. , .• 
~ k.~,;;.;:;;,.,;1 '- : ';'. v~chi - rabat.; 1 .... _ '~:~'>. -;;" . '~,~~. Ucenici se primesc cu condl~uni foarte bun~. ~t 

P7ntr~7~;bâ~baU ;:;.;;;.~~~-;~::=- · WME~ r 
" CAPSULELE SĂNID .~ ~ Dacă sfropeştiClt "FORilINI' r I 

s'au adeverid ca ce) mai sigur remediu fArA I~ ţ ~ . dr:oar~e .FORHIN".ul fste 2~' 
nici o injecţie, contra pleuoraglilor subite ~~.~.:.: l-ai mai pu- MICTURA DE BORDO I~ ~, 
,i ero, nice. O cutie cu instrucţia .aplicărl ?>. • b . adesea imbunătăţită. Se lipeşte' ' ~\; , 

.1: J 1 tmA ătale (conţmând 100 capsule) (; cor. Umcul re. ' , il uşor chiar şi de fmnzele umede. ~ţ • 
medlu sigur contra slabirei şi impotenţiei > ~i de cap, La ori-ce brumă poţi se ~ f 
f ţ' I . i ~ I strope,U, nelă~ând nici un ~ 
unc Iona e sunt renumitele ,capsulele 1n.',. ,SI • a ucru fel de iediment (drojdie). :~...,.; 1. 

tlritoare ale Drului Timk6, sticla costl ~ ~~::.~ mai puţin. Multime de scrisori de mUI'§$O; l 

I 
10 cor. ,1 se trimite contrA ramburs dela '. , tămît! şi recunoştintA· ,;' f 

farmacia "Magyar KirâIy" l' , ~..c,~. . • . m: a cheltuialA ~::~::Id! ~;:kJ:::,'J~r~Iăi~~~Î~~~ . l ; .. 
d 

Şlj,'i '. • t' A! Cere prospect gratuit ŞI franca -

11
8u apesta, V., Marokk6i~utca 2,·. I~ . .' mal pu 10' d~la fabrica !i~ 

Piaţa Erzsebet. }i -.~ ! . '. , .• ". FORlnliH BUDAPEŞT, VI., :P~.,; , 
Corespondenţa si se fad in limba românii m ~.. \, ,11 it V A G Z 1, U T 93. , . 

. fi .~!(>!l:~\~~:-::' im· ~ ~"tA~J:::o :&'"" ·:"8,'~ O: ~aB.=a&·:·o ',=8, °Ho 08" ~ ... .. r,. ~ ~", ',' ~ j. '.. If&.' .. '. ' .. ~.- \fiii<. .-··'u-..... 
~ _~~ r_.,/ _ ~ ~ ,..~. ~ ptţ ...... 
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.c-l. .~~ 
Maşini de cusut ~Singerc 
calitate bună, pentru femei 
cu 30 fi., (karikahaj6s) tot 
pentru femei 42 fi., cen, 
ttalbobin 47 fl. t cu 5 cutii 
din oricare soiu 55 fl, 
cu luntre scufundâtoare 
(sQlyeSlt6 karikahaj6s)
centtalbobin fără sunet, 
artislic lucrate, un adevl

.' Engelthaller Bela, frt ~ 
Segedin-Szeged, Lechner-ter 10. sz. liji~. f~.'" 
In atelierul său se află totdeauna cămine ~,'~ ~ 
pentru camera __ de baie, confornl Încălzirii ~J :~. iţ~ 

cu lemne" 9ri . cu gaz, precum şi accesorii 1~1~. 
În orice cantitate şi cu preţ convenabil. l~!~ ~ 

at de cor pentru rasli cu 
efi It" precum ,i biciclete cu 52 floreni, 
pe llngl "aran tie de fi ani - BfereazA: 

KRAUSZ HENRIK, 
Catalog ilustrat la cerere trimit gratis şi franco. ~~lt~ ~ 

t ~tl~~~~~~wv.:.~l~u:.,;W.~~>::!l~~l~l=~~~~~~~~'ţ~::~&l!~ 
."~~l'O~:,.~.~ •. ti.-•• ~;4'jfk.~~.A'(~ • .::it~«~ttjl.~]kJl~.~L"";~ 

Budap88t. IV., Veres Pălne-u. 40. 
Reslndtorilor le dau rabat. - Catalog 

la cerere trimit gratis ~I franco. 

MI IIII1IIIIIIIIII IIIIII LI 
Pregătite in atelierul său propriu. 

.! , ' dame ŞI COpll, An' ton~' juratsch pantofar pen.tru d~mnj, 

• ~ Nagyszeben, Strada Reisper "r. 11. 
~"y RecomandA In atenţia ono publ!c din loc ,i provincie 

-el. 

E 
1:1 
E 
'i: 
Q. 

O .. 
pravălia sa de IncAltAminta ; 

u 
pregAtitc: In attlierul du, dupA ce- "E 
rin tele modei şi ortopedie!, cu ~ 

preturJ foarte -moderate. rJl 

Reparaturl execut ieftin I 

~(el~ri1e .. _~"~ie _'.!'_~_!_n_'_0_f1~e~r_a_te_I ____ B 
" "IIg~ _. __ M~B!lIiIl .... iI\UI .. B9!I:'i .. llj~ .., RTW 
,.. ~" 

\ 
" 

, 
" 

,'-

, 
> 

I 

\ 

I eea mal renumiti I 

mare fabrica 
• de mobile · 
din sudul Ungariei 

t"·erwocz •. 

Pr~găte~te IDQbl
lele cele mal mo
i'im'ue si lnxoft,fole 
(m "reluri foart.e 
- modf~rate. --

Mare d:epo~it ete piana 
excelente, cov •• re, per· 
deie, t~lturi foarte fine 
- ~ ... Iui de cu.at. -:-

I 

.... I.d ......... ~~ .......................... ~· 

-

~ I III I I I I I I I I I I I I I I I I I III 
Primul şi cel mai mare depozit de piane 
W .. P. Richter, 
Braşoy - Brass6, Fekete· utca 2g. . 

Lfferrazii: piane, harmonlci 
,1 pianine, fabricatie Bossen- ~-..;. 

dorf, Scbreighoffer ,i fârster. \'~~. ~~~~~ 

Imprumuti pi ane fn 
condiţii favo ra bile. 

\ 

11-.1_1 li 111_,_I_~ 1_1.1_1 __ 1_.,'-_1.,.1 . .1_11_1,,1,.1.1._ 

a================~-:'G 
Sam. Wagner, 

Prima turnătorie de fier Sibiiană. 
Mare fabrică de maşini agricole. 
At~lier de mori şi prăvălie de fier. 
~ NAOYSZEBEN. <SI= 

Cea mal neintreeutll fabrică de maşIni agricole, exe
cutate cu cea mal mare precauţiune. - MaşinI de 1Anl 
'diferite mărimi. Darace de lânA. Lup pentru sdrmănat 1Ani. 

Piui pentru abala (postavuri) 
foarte mare export tn România şi Orient. 

Instalează ~ mori de orice mărime. Cilindre la mori pentru 
asortat tllna. - Conducte de apl etc. - Efecfuază ~ Cele 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de apll. Mare turnl-

~ torie de fier şi alamă. foarte mare depozit tn ţevi de fier 
de orice dimensiune. - Ce1 mai mare aiortiment In maşini 
de treerat de orice mArime. - foarte mare asortiment de 
MOTOARE. dela 2 HP tn sus, - pe lângl cea mal mare 
garanţie. - Preturi foarte reduse şi condJţluniie cele 
mal ayant&eloase.- Explicări şi cataloage la oerere graUI. 

.... 
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"DUNAREANA" 
in.tit"t. de ecou.omii şi credit: societ.ate pe actii tn ~rin:J.i •• Cubi.l"1 (Kevevara) 

~ ........... ~ ...... ..,..·4 -.-..... ............ .....- ... ~ ........ .. ____ ,... """ "'-""1 

P. T. acţionari dela :t DUNĂREANA« Institut de economii ,i credit socit.tate pc acţii se invită prin aceasta la 

a XII-a adunare generala 
care Sf va ţinta in a ~a.t"t:ie 1912 la 3 ore p. m. În localul institutului in Timiş·Cubin (Kevevâra).· 

ORDINEA ZILEI: 
1. Deschiderea şi constituirea adunărei generale. 
2. Raportul direcţiunei ,i a comitetului de supraveghere, stabilirea bilantului fi absolutorul 
3. Alegerea a 3 membri în direcţiune, eventual întregirea comitetului. 

Tim i ŞoC u b i n, (Kevevăra) În 7 Februarie I Q 12. Direcţiunea.. 
a 

I 
I 

'1 
! 
~ 

') Domnii actionari, cari doresc a participa la adunarea generali rn perso nli Iau prin plenlpotentlati, sunt poftiti a-şi depune actlIIe eu 
Quponli şi eventualele documente de plenipotente, cel mult pânl la 2 Martie a. c. Ia orele 9 a m. Ia cassa institutului nostru. 

Dacă numărul actionarilor şi al ac'iJlor depuse nu vor fi de ajuns pentru deciziunl valide, adunare. generali se va tine. t11 11 Martie 10t2 
la locul şi ora indicată, conform §-Iui 26 din statute. • 

Activa Contul Bilanţ cu 31 Decembre 1911. Pa8iva 

Cassa -.-- ---- --_ .. ~ --- -..... - . -~ " -.. -- -- ...... --- ... 5780170 I Capital societar -- ..... 
Bon ]a Cassa de p- p. --.-_-- .-". ---- ~ ~ .... --- 702 71 Depozite spre fructificar 
Cambii de bancă . ___ 

_0--.4 ._- ---- 109820'06 Cambii reescomptate 
Cambii cu acop. hipot. ". -~- -... ~- 168764'- 278584 06 Cont-Curent -..... - .. ~--

e 
-.. -- ... _-- -.,.-- -... -- -- ..... 80000 -

-.... ~ - .. -- ---- _~ ~T 196771 86 
..... -- -.. -- --..... ..._-- - 126419 50 
-- .... - ---- --_o ---- ---- 2901 80 

Imprumuturi hipotecare --- ---- - .-- ........ .. _-- 96832 - Imprumuturi hip. cedate 
Acţiuni ---- L .. _~ --,... ---- ---- ---- ---- --- ._.- 6140 - Deposite de cassă -..... -
Realităţi ____ 

~-, ---- --~- --<0_- ' .' ---- _ .... - ---- 19550 78\ 
1. 

Interese transitoare ._--
. Diversi debitori ---- ---- ---- -~- .. ._~-

._",. "--- 47687 72 
, Mobiliar --- -_ .. ---- -.... _- ... _.- .-. ~ 1025'- \ 

. ... -- ~--- -........ -- ..... R .... 52170 -
--- -- . -.... - ~ -- . -..... 7277 88 
---- --- .. ........ -. -- ---- 5871 40 

..,...--~.,-:~:::.- .~~I -- . -
. 

4 " 

după 10 O/o amortizare --, 0 __ - .. - 125'- 900 - j 
I 

'- '. ~~ t,,-. 1'--. 
Spese de protest - --- .. _ .. ... - ~- .--.>-. -.- ---- 19

1
52 ! Poziţii tranzitoare:' . ,j 

interese de reescompt ---- ---- ---- 1186'94 

850615611 
interese impr. hip. ced. - ,-- ---. ~. -- 1205'85 
interese restante ~_.,. -_ .. " _ ... ._ .. 6113'77 

Perdere cu finea anului 
-
7424'81 1910 -.... -- -- .... ~ 

detras profitul anului 1911 --" .. - 716'42 6708)3911 

471412)441 1 ,-1 

-
/ 

4714J21B 

Perdcre Contul Profit şi Perdere cu 31 Decembre 1911. Profit 

Interese la depuneri 9130'89 ~ I Interese dela cambii escom pta te ___ o 20883'42 
,-~. 1-

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

T ___ 

» :. cambii reescomptate . ___ -- ...... 8396'12 :t :t impr. hipotecare ---- .... _- 8560'75 
» » împr. hip. cedate -. ~ .. ..- 3989'43 ) » » acţiuni __ .. ---- -. -- .- ... - 375'60 29819 77 
:t » Cont·Curent .. _- ---- --... - 17'31 2153517511 Venite dela realităţi ___ , ... _ ...... 2660 -"-- ~ --- --- ----

Spese: 
"~'----- Proviziuni . ___ 1365 96 ___ o ---- ---- ._-- ----- __ o - ----

spese de birou .... ---- ---- ... --- -~ -- 2946'33 
. 1 I 

Perd ere cu finea anului 1 Ql0 . __ - .. _- 7424'81 
chiria loca]ului ____ ___ o 

~--- --_ .. -.- 80(}- detras profitul anului 1911 __ o" 
1 __ - 716'42 6708139 

salare funcţionari]or .. " ---- .--- - ... -- 4589'40 
maree de prezenţă T_ ~_ ---- -"'-- ---- 373'-
relut de cuartir ___ 150'- i --- ... -~-- ---- ----

55 i porto postal --- ... ---- ---- ,--- -- .- 203'82 9062 , 

Contrib. dupl int. de depuneri _c - 913 10 -- ~-- ---- --_ .. _. ~-

Amortizări 
'. 1619 91 ' .-.. ._-. ---- --- ... - ... _ .... ___ T_ <-~:- ---- --... 

Perdere transpusă "c'-

>.--- .' 7424 81 ....... _- _ .... _ ... ---- .. - -...... - ........... 

4055412\ 40554 12 
,-1 

Bunda V. m. p. Timi,Cubin, la 31 Decembre 101 J. Ilie Beria m. p. 
director. contabil. 

P. Stoica m. p .. A. Balan m. p. P. Balan m. 'p. 

Subsemnatul comitet am examinat conturile prezente şi le-am aflat în deplină ordine şi exacte. Timiş-Cubin, la 14 Febr. 1012. 
COMITE'Tl.:L DE SUPRAVEOHIERE: 

Traian J. Marcu m. p. Lazar Caeina m. p. Of. Eugeniu Ghelner m. p. Const. Costiciu m. p. 


	Tribuna_bw_354
	Tribuna_bw_355
	Tribuna_bw_356
	Tribuna_bw_357
	Tribuna_bw_358
	Tribuna_bw_359
	Tribuna_bw_360
	Tribuna_bw_361
	Tribuna_bw_362
	Tribuna_bw_363
	Tribuna_bw_364
	Tribuna_bw_365

