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Atmosfera politică a ţării noastre n'a, 
fost demult atât d('.priillGi{)a,s~l. RPlltru toate 
:)(limilu de paillgCJli politici ea astăzi. A
\alml,l g('llt~rala ce ,-s'(\ lll:ltapftnit ca o sem· 
lIificativă stare de aşteptare in faţa viito
rului Jodunic, cu sînul indu'cat de evcllÎ-

! 

mcnte mari, a tr~lW' d in culcuşurile lor. t~- 1 
nebrow';o toate Ill!lţele aceste rapace ţll Îl

n'lH otr[tvite inc('{J să se iutindă adt.'l1leni
tOtlre ppntru cDnştiinţele slabe. 

0ti am \.:ă în Gurînd şi în conştiinţele 
llO'W·ticulatD ale arachnidelor noastre poli
tice se vor trezi ins tin deIe speţei. 

Prevedeam, dt eel dintâi care îşi va răs
fa,ţa abdolllt'nul în plina lumină a situaţiei, 
va fi puingcIlld cu cruce d0la Oraelea-mar8. 
(1 l'a ţie nwdjul ui deos{~bit de priincio8, în 
cnrp a fust, plasat de un geniu rău al nea
mului nostru şi graţie ironiei faJale care 
J"a înzl'SU'at cu iW'H'I1mul crNiinţplDr noa
st.f'(,. art ropodarul dl'la ()rac{('a-ll1arp 

\'itim. că a deşteptat Îll lumea ('elor 
ce ştill S{l intrplmillţPze ,otrava <.lupil ('ali
!"tp, {'pIr- !Hai di~tjr\("t\' cOIIsidf1 raţii, 

~i • ..IH (,~l, t-1upfl llll H:slimp do ÎncPH'uri 
jJ(,isrmtitf', în (',are mrejele paillgrJlului n'au 
pntut ::ii.! rehist{, sehimbăJ·jlor dpse {lin at-
1II(),~fprrl. acun) timpul pan~ favorabil şi 
tl."renul îmhil' PX('~'!(,llt(' ('ollcbţii de Y[Hlrl

toan': Pp-o parI r. în pojitic<l nngun'ască 
spiritplt> s'all pot,ol it şi doar 1111 singuT \'al 
Sf' mai Ugitrl În ;IŞtept,ll'pn 1'0paOSlllui go
Iw)"a!: dt' alLă padc', dinspf(' tabăra !latin
n ilor lH'OJughiun" şi În sp(>(,lal dinsprr ta-

Pacostea. 
De 1. G. 8radu. 

Xu ştiu anume eâtă Hem(l va fi de atun{'i, 
r!"f era pc lllÎni>,epnt de vară, ~lă înt()r~sem 
aca.~ă după mai mulţi ani dt> lipsă) ~ enm eram 
proUBpi'it .f'.ei'ipnt din şe'ili.umblam {'11 o geantă 
le pi{'le g.albimă la 5nb~i()3ră, ea ~ă mă C11110a"eă 
hmH'a de departe !'ine ~Ul1t. Nu-i vorbil. n'u,,{'am 
nimic din apnU grav şi sfidăto1' al onmenilor le
~ii, diei barha Ilwa alwa r!\sărită şi părul \-1rt<,j, 
:Iln arAta mai mult II f;('minarist în .... aca.ntă -
r/oar uniforma îmi lip.~('a. - Faptul a{l{'$ta îl pu· 
'cam ~hici şi din v< .• l,ba )lot"litii şi fara îneunjur 
,1 ţăranilor .. .,..tl'Î i\p apropi'au nf'~tînjf'niti cii.' mine. 

Intr'tw riind - UHam tMlllai {'e"a de l"{'glIlat 
·'r.Îyitol' la (, mo;<tpnir{' - şi pl{'('aş,{~m {,11 ay(watlll 
: )o.~t('lni{'u la jllfiN'iHoria (le M,oI cii 11 "'1 ăglHeni. 
:~oHis('m de Yl't'n1P şi m'alJl abiHut la lffi han plină 
i ll ioe('j'('rrlt orelor rle slujbă. Cîmd ~i'î intru pe 
')nnrta larg'ii din f'II1'(.('1I IUUluhd ..... ăd un !,omÎm 
H mă p{'l'{'pteazu iscoo i tor {'u Jn·jvirea şi-ş ridieu 
n!ma I fi c(wjlllii. ~ lI-l cUHo:]team şi ram ,'!aIutat 
'ară ~ă llliî c·pre, .. e in <'ale, iar l~ intoarcere îl văd 
!pqt\parte ('Ulll ;~tă Rpriji11it .În stfdrrul porţu şi 
nă plind€ştf' Il li {'lIlllya ~i\;;.cap fin Il >:In mă hage 
'n seama, 

Ne \'Nlt> di fl fi <lvimd ('.('\'a ţ'll mine '-- gim
,;.(.-"'~~ eu -:::".~i miî upropii hotărit să-] intreb ce aş
'f'aptii. Abia f·8.e ('nţ.iTa paşi in curte şi omul se 
. fllCţlt{· d~ !lingă mâlpuJ PMţii ,~ăltHndu-ş zăbu
j nI alha~tru Între umeri, 

('llltl vint! t.il·J'ndu'1 greoi 6uboatele pe les-
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hă.ra Hnmfmilof, tot mai illUlfZit> b,Haia Il- yillţa ,Wl'iJ>it <1 următoarele \ziarul ;Y agyrâ
nui y,int, (~nre să, anunţe Ulria unei 1'P1n- rad, l1Umfmll din 1111n1\): 

('hipgări indisolllbile ill faţa yiitoruJui. ..Toţi ad{;renţ.iiap1'opierii l'vlllilllo-<l1I11ghian 

r )a, instindul de viaţă. al pofri'-Jlieilul' "illl! climprL'1.111ii eu miue nevoia unui mare zia.r 

noştri CI prc'sirnţit primrjdia ce poate srl C'otidilUl, ear{' Hă lH'('page ideoa noastră în eerc,uri 
comport!' o situaţie răseolită. surprinsă de nit mai Largi, şi in -"pC('ial În cercurile l'omâllf.}]ti. 

schi rllbi'1 ri lll<iri Îll constc'laţia Jl1orwrhi,,-'i Programul l10stru nu ~~ alt Ltl , decât să fac'Cm pe 

§i r",llvlnşi LIp lJecl'simtp(l unei Sllpr'('nw . l{omtll1i ,il int{>l"a~'â (! 1, că in l'llgUoria naţioi/(/' 
ralif'l'Î el 'ful'ţl'lor politice ri nJ1' intilllpillil . li/rtţill' /IIi slllIt de 10(' pl'igollile (!) şi să lămu· 
.':iolid'lri l'\'PI;illll"lltP!C" ba JH'nt fII il 'şi for1 j- r rim ;.;itnatia în arlenlrata ci colval'!:', p.eutnwli ~:I 
liea şi l1lai mllit situaţia, ei Hll' profita dl'l ~ \-~lclH, cât do bine IU fj da·eli Iw.ţimwlild(ile al 

to~t~ ll:ijloacel? potriv.itf' să împ~edit'p 1'('1n- . trăi în pace ~'n naţiunea ti), t'(~".aee le-ar garalJÎ:l 
stapalllrea l'clllhhrullll de forţp lJl t(lbrl'ple de<,\,()!tarca ŞI ~nltnrR, VIn pa:rtc-mi, nu \'oi pa~·. 
(',ontriln~, ()pl'ra (l(',0tlsia 00 c!esirămarf\ şi ticipa luÎntomeiel'8a ziarului, despre {~al"e~ de a11-

I1wi fat.ală a rlndurilor noastrr s'a anllu- fel, e În('ă şi timlmriu S!! yorbim, dar lU3 voi ni-
tat Îll mod neîndoios, acum de eurÎnd. ('n zui din l'ilt<pntol'i, ea planul pofl'iotic să le nall
apariţia ])cştepfării d{'la Br<Jşm- şi va fi <Pu' .. ·• 

eontinual{l cu o Îndirjire'. poate fără p0]'r- Fin'ştp, (' sliI, denwiratea noa.stră /;ii 
('be În tn.'c.ut, dr Îndată, C(', prin dt'zar'll1o- suh demnitatt'a intn~g('i opinii public€ ro
!'P;:l illliw'ută a.grupru·ii lui Just.h. gUH\l1lul. [l1,lllt'ţdi. să illyn'dnicim, fie şi de-o atenţiu
~i În g'f'lW[(' politiea llllgllrpa~wil. se ya simţi ni' trf'l'cJtOllre, (fpelaraţiih' uCflsh., cari reo-
1:1 (·'(I(~I}o."'t· ()(' ol'i (.'(' sllrI~l'l'Z'r> din af,'l1',;'l, l' 1 . 1 1" , .• ., "- g lll( I',''il' () ('xt H'J1wf Itat,p a (edic 01'11 ll1O-

Painp:c>nii lJleniţi :'1<."1 Ilf7.C'hscă mfl'.iilp ndt' in politică, PP lloi 11(' illteresează doar 
<I!, ntr(l\'ă pr .';rama eon'5tiinţelor slabe şi pJatlllrili' gll"Pl'lllllui I;'i nn l1l1f)ltelo in cari 
il c(doJ' îl1ci'Î llPpittl'UllSP de lumilla a,spira- ael'sti· pl,lllllri llll pot "ii d(l~trpt.r o COlI

\iilor nOl1strr>, sImt dpja in Jiilln1f'!r gun'r- :;;tiintJI 11101';111', ~r.ai insPllllli'llll aici llUlllai, 
i11l1ui: ÎncPp{lnd ('li JIlIll,eT~I, Brntp. YlaiclI 1'(, il'ri p,lillg!'Ilii au fw .. t <Idllşi tip gllvem 
:'ii sf{lr~illd ('lI npgll1<lIl, Şi. dllP~l l~\lm ,In;'!!)) LI BlId;\rH'st n şi sporiţi CII un nou spe.eimf:ll 
din zilll'l':c llllgun'şti, rl;.lllttl imNli~d nI gll' îl! j'1'1'.<.;();llIit i)SP"'(JI·,tlui .lIotei I'nill'rl7ll1 d~'];1 
ypnlllllli (', să muie c!'lltrul dp 0P{~l'aţilliie Sihiill, 
al prodigio,lselor sl1lr insed.('. drla Braşov (l,.i carp <il' fi illst\ spf~ralltplt' guw'rnu. 
hl ()Tl1df'·a-marp, În (~ulcllşul pLlÎng'omtlui lui şi ori (',it elp rp.Îoehipg·aţi potrivllieii llO

('lI en]('f'. ~OllLl mr0jă de otrayă se va nllmi ştri Îll fat~1 p\·plIinwntf'lor. aVf'111 nrdintit.cl 
t.ot Deşteptarea şi dantrla ri so Yel urzi t.ot (',ol1YingeJ'p. "8 nl'lnOnlH în ,<;Înnl naţilmpÎ 
din faJ 9P!p rHoti\'(- ale .. dpropif'l'ii rOf)l,Îllo- rol1l;'\IWşt i din 1 'ngnrin se \-<1 ],0Înstăpâ.ni 
l1lilghia,n-·". in sţ'urtă \'J'PIllP \'ii dl f'yrninH'trI0, ori cari 

ni(1d('m~lta inspcUi. {'·al"(' stă în eapul (t. ar fi plf'. Dt! m' vor ,omrprinde nici pC' noi În 
('pstpi (\eţilBli, J[angra. a declaJ'at în' pri- halul discordiilor i:ntrnw, Hpstahilit odat.1 

r;"lBzilc de piatră ale curiii, inteleg din fltrÎmt,)
rarea ('u ear~ alegp yorbelf', ('ă arl' () prieină 11 
jud(>.('ătorie. 

- C€-j badt>? - il înt1-eb. 
Omul înc{'j){' aş grămădi căeiula între palme 

~)l'i\'indu-mă Btă.ruitor .şi la ră..'!timplll'l ()('hii ii 
fugeau rlităeiti pe do l.atlll'i. 

- Păi, de·aş şti r(' o fj, n'aş mai \'('11i la 
dUlllnf>uta ... 

- ('redNun ('11 vrei 8ă-rnispui ceva. 
~ De spus aş spune nu-i ,"orbii, că H dat o pa-

<'oste peste mine ... 
- Ce pa<'·o.'lfe? -- Intreb cu iară. 
'" ~j te·aş rllg-R ,'Iii vii <lii mă aperi. 
- Bine ~Rl' l1U ştiu despre c{'-i \"01'b3. 

HîlmÎlUl.Il lŞ potJ"ivoşte eă('ntLa Împăt1ll'ati'î !oul>-
ţioul'ă şi "irii mîma în ~'I1HI1' de ~;,('oateun r;x>t('{' 
do(' hrurtie albuMră, P(' urmă ~c int-epi'I1('>';lt{' intr'tlll 
pi('jo!' şi aşt{'aptiL 

Mii uit la h;lrtie, pe urmli iar la ('1. dar llU 

îl1\eleg- niei U{'UI11 dt'~pre ţ>{'-i \'o1'ha. 
- jt',} Jlftrît un i·îgan - şopti omul no~trn 

;)Jin de îndoială - şi mi-j că dl\U de-i1 .pR('ost.f> a
eum po vremea luerullli. rlp-mi rămlÎl1f' ponulI
hul l1e:iiipat, 

- Bil1C - a~tll -- \'ă<t din snii.oan-, dar ('11111, 

oe ('C te-a pirit ~ 
- :\u i-am z.L~ yorbă lcg-ă.nată, niL'i IlU l'am 

Yill.llt din j1o"tu 0ru<,iunului, şi-a{'1una vine -
hatil-l ('Mweu. - că nn i-oi zi('{' mai billt', să mă 
flleă OI' hulă în sat. 

Inţd€'.g {'li am rlR a face t'U llll om şiret ~i mă 
dau {'u binişorul fX' lungii el. doar I·oi putea d('~
('(r~'lt'. 

__ ._0__ i ._0 __ _1 

Zjp.i d te-a pil"Ît - aşa arată şi la ~art.('. 
dar nu-uri .9]1ui nimic de ee, ei·mi lUllgoşti vOl'b1l 
şi ti-se incepe jude('.at.a pitnă ee stăm a('i dc geaba. 

- Xu şt,iu nici eu domnule) ,'le ,·ede. <'ii I-o pUI! 

<X'!\.<;;1.l ('el din. 

-- la a."-i.'ultii omuk - ii tai eu vorbli. dintr'o 
dată. ('-{'-mi tot îndrugi la {'ai veni pe păreţi. Mă 
chemi să te apil.r şi nu-mi ~Plli nimic, Să vedem, 
de,<;p1'(l ~'e·i vorba, că a:;;R cum vrei s'o scoţi nu 
Inerg-e d{' lOl'. Din ehillr s(~ni71 ml se leagă lumea 
d~{,ilPl!l tiiu. 

Il yăd ('îi S{~ gi!lHh'şte cum ;;ă 11l('ewj)ă şi (~a llă-l 
in<kmn la \·ol·bîi 11 ian înainte: Intelege odata 
o1l11.de: H{'i .·jrw tocmai ea la dodaI': te duci :-IN 
t.f' tărniId\H'3.-;<'ii şi ml-j spui (Je tcf.' doare. Dacii vrei 
să f;{'api de helea '''ll1lJlem pri<'ina ,,"ă ştiu şi eu, n'ai 
tCR1lllă c.ă ţi-w întiunpla {'.('nL. că '.IV;'H eum şjîui 
dunmoata~ e prea de toL .. 

- Păi Hă V'ezi (l'llm o fOi>t - i>P lll'ne~te Într'un 
târziu tl1rt'all ul trt.~Jândl1-ş mihl:t:l prin 1)letc. Ave.am 
de pe~t{\ iti r111l ne..,;,tehii.d\11uri de porc În l)<,)'d il [ 
eaS('Î. I,e apU{'RS(' postul PR~tiloI' lH'l1uÎlleate şi 
t(-<"mai n{' giindeam ee bine 01' mai prii, s'.aveHi 
(~(\ hta În tr,uj,~tii pc H{'lll{>.ll (,oUs<'i. Că să ve.zi. iar
na IUPl'ăm IR hăile de am din Valcn-Ar"'ului :-i 
deenm se ha ll{'alla până la' ~Î'llledru pnll{\m nnei. 
t{.j{' duril (~l.Irtor ~i ne d11m iar la plugiil'ie. 

{'ând ~a SP ÎIl{'Q:.LPU ce \T{'l1U st"Hi spun, ('l'a 

il1 ~âptiimiÎlla PUţ<tilol' [;Ii .Joi seara ne intdegmJl 
n'o câţiya H'pini ş'o luăm <'~l wam deodată la hi· 
"f'ril'ă. De. ('a !'re:;-tinii,oo t~ade să mergem la 
tl'a"tit.~ batăr odată în po.:~t. Cum zic, îşi pune fie
t'HI"f' ":lt(' o fădip d(' ~arli. după ~l'par. 8',I\'el" 

, , 
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,'(·hilifmd f,.r\l'lnt, n()~~sl re. Inr0jilt' dp p,.ilL· 
g"u se \'u1' risipi de CI'a. clintiti Sllfl<II'(' a \.:11-

I·P1H.llI1l i d0 {'ti Pl'giE' ,.(, va pom i să 11,1( H (1 in 
I ~I hiil'n IHHlst r;1 1111ţiUtlidH. 

---~- -----=~ 

Episcopul Radu la Roma. I h,,~tl'itah\a ~a 1']'1'" 
(., 'Imi dip<'('zii ()riizÎ i ,IWt ri I h', 1 )plltPtl'i 11 Hlldll, 

11 fo~t ÎlI",lr{·i.,nat "Il pl·p7.int(' f'1'PH Nfintit.nlni I'il
l'int(' ,It'l.a 1{"I1l~ al hi"Ni{,pi 1I11it{! JII{>JIlorl111 Î11' 

hWllIit in 1'()llfi"1'Î11tll PI[d"W')]1BH,.:.6\ din Blaj, i11 (·IH" 
~tia [nfiillpil'ei 111]('[ ('pi~"opii g'r,'I·at. ll11gnn~ti. 

I.hl.~tl'itat{'.a ~ll,,'a pl'pzl'ntal ie-l'i la milli~trnl

I'n·,:I(~linft.' Khll('n·lI{:dpt'\'âl'~' t'Hmi'<'l i'R prezpntat 
l11enwl'i III tlin .dlf'_~till1lf', Pl'~lintdp ('"n",i I 1uln [ 
a luat It\,t de (·.,mtillntlll Ilw1wt l'iului şi li-i-a ('x· 
primat ".ati,~fa(,tillIlCH p(>l1ll'll tHnul loial În {',Uf' " 

r""t 1'E"Clartat, 

In ll('ela";' tim]1 ppiM'u]yul " p1'l,dat II .·"pi(' a 
11!.elHtlrin Iil i ~i mini-.h'llln i r'1l1t~1(Jr şi in:<t l'l1i'tiIl11t"'i 
!,11 hl j(,(' (', fllt{'!lli Zldl~', Tot iNi IIllstri t l-rh'a f-'.a 
a piî.,l'ăo.it BlIdajl(>~ta, ~llel'âH'd "l'TI' HOIllH ]It'",tr 

YiE'!wl. 

:1< 

Lugoju1 unguresc alarmat. (hiat li (OU a h'cAere:t 

dlni III', Flol'e~'H de prim,l!' al Lugujllilli .i~dn\i

Itll'a lJLaghim'ii <i ill <1('(,1 '~l'a~ :l ,;t l'ig-at (li Il arH,nC1.1 
rllnllnphilor 1'atl';otic'l1l ,,<Hwndt" df> apllr<lI'f', 1·,,1' 
piil'pl! <l(~st('i ji.!o'\' rUI j (';1 ,'pt-a l'l' nu a l'C'lL';\i t \'pnt·· 

I'atlllui hllnta~ dlui 1)1', lha'ni:-:{'(> ~ii ('1I'ţ<tigl' pl'in 
lIlijllH.·il'(>l{ Leih.urJ,:"alluIHi ~ău ,,J Inl]whd", ni (', 

X"I~l'a noul 'l)rim", t' eu in fhwn ta "'H "da'l" )-1'1). 

111:înlt -', 

~i i'atll ,l('('i pe evreii Lll.il.dlf'bati intr'lln pal1id 

('1.)-',:, llllgllre;:;t', ell dl'",f:l~l1riî '~kag\ll IH'oh'dor 

H1U14htar, Jl(>ntl'n a ~p al,:'lrn impotri\,(i t'U1'{>ntnlul 

ndah d~ cutt'til)ire. 
1,:' tc~i aeeOlt gelit :Il ('\'1'(' i lor o' i 1'011 ie lUai 

Ul u.lt la adrf'~a Ve11Ql'abilillll' fl'\lTIhl!1-i, (';:iei da<:.~-i 

UllllWil' <JIUL Jh', FloI'C'seu r~uu auzit at;lt de rar 
în lIli,.:!t riie Ili)a~trf' [-oJllfmf'şti, [ .. lni<'111 "DL'Hllel" 

J'ollli'IHI,>>J.C l\ fi 1 fiii t IIlUlJai !pt' ~idllriJ(? {,~t:iţii 

LUg'njllllli. 

~i rkla filfiiit Jli'l!llt 1<1 a<1e"ăl'ata Juptă desinte
J'('~'ltli, Î(JeuIă "i ffî,.:1 l'urnIH'('lIli~lIri de tut >lOilll (' 
r..:., 1. <II' dep.u'te> ~ 

ee aprinde la C,'itil'ea ce I li l' d(luib'Jll'el..et~ ~\'all~hf" 
Iii '7i ne dlweiil l,a bi"<ll'it,it. 

l'a:o:a rămsse pngt,ic şi 11u ştiu {'um s a fiit~llt 
t'~ ~('alrae-ra la gura po(hvlu1 ~i elllll ,.;pUUellTJl, 

lle l11an, ti~::t·ill.1ita ~i pl{"('u,m J,a hi!'ooP.I'icii, f-l-i'i fi 
tut .L'. t .. "dO<' UIlH cât ai HH.'rgt' de4t<!i până in 
~ll ';ui, llar 11'anu stat mai mult la <ln,ihă. ,Lil 

1 ntOHl'V('I'e zit! blluă,:,:eara ,,~'in\llllj l'inhii, că ;;tăhl 
~I~ă de u~li, ~i c'ihui: d:nl ,~ii d't ..... whid vl'~miţa. \,:'td 
că al EiI1.l'g'ă li Ii'ln'b:l de Had'il'u prinh't' ::!detllt>[p dr:11l 
eoperişlll rusii. 

lUL'iulul - zi(' - ian hai, l'R. pnl',e-llli-,;c ,,'o 

aprins băbul'!l În pod ~i arde (~a:'lil, YeuÎuu, '.:um 
era în poal'tă seintoa:"<:~H in dr-HUl şi intl'll'1ll am~n, 
fiOI in ()('ol la mine . .\Itu .... a "li (~)'pii l'ămăse:'!e în 
u:l'1l\ă, :,-aru intrat a'mii.lllloi eu grijii l'lă 1111 ,;:.cîi~" 
~,"' \'l'amita şi ne-um a'1)]'c1piat pe fu ri,''''t1€- !mpt.oHeil 
lasei Pun malUl pc -stinghe şi mă 8ui în tirna\; 
tl.şa pod,u j'ui deschi~ă .şi Sl'al'R gata de lll'l',M, ;\1 ă 
aii. cu bine. d!ar 1\i\'[ llI'llliÎ de f.)c, Se· ,allzea'u llll
Ulai 1)lţlÎ itUl' i~ pa UJU hiet rle 'pisi{'il Ill'irntre [lH'-1 ăi 
de mazere ... 

- )lăi (,iHlta, l'\'U "Itit c.iltev'~ in T)D{1 şi·mi furii 
hiîl'uUUl'ite - z..ir. ~u cătl'ă ve('iuul. 

- O fi ~ulutn(}Lla'l'iu- bată-l puterea l~ell 
l1fântâ ~ "ăsp11llde ('iuhii, 

, .T~llc..t·U: (ha('lllui. gande>l-l; eu, l'e~id(> făr:lI(, 
~l Wm St'lU'a (l-ela pod. p<, 111'mă ll~'am tra-" HItl;~'l' 
doi în uwbra ştreaşillei. (Hhllh:.am f-lU ÎlI mi1le .. -
eaud (/ da ~ă S€c'ObmH"e rha plJd, ImH(' piCÎOL'll, 
~(~arii llll-i ~i.ş ia vllni ]J(' goma poduhli la \"ak 
A~a li Ş'i f,,~r. Fae ~eJlm ~l1j ('luhii sii tacă, mai 
~,:,teptîhll ('li- ~fJ frigi 1)11 011, şi nuntai ('.pc auzilll 
h nv.rI Il 11 1 ..... ,~'lIl'a llOduhl i. Pe lurmă nl'letc ,'Ii yăî, 
('Iifeli :-;-i U1I zurăllt.:lnit de fere, N' w'de di lJU'!t'H' 

"T Il 1 BUN A" 

Nuoi tratative cu justhiştii ? 
~ Situaţia politică. --

.1 fod, :n 1·'(>bl'lI<lI'jP. 

In 11l'1L1ll (h'ZrH'JlIHrii pa t,tirlnlui kos-
slltbist. partidul dr- sub ş(lfi" lui J lli';th a 
1'{im,I,'" izol<ll, ~l duri 11I1111;1 i spl'jjinul ('('lor 
\'1'("0 nÎţivH itldt'ppudi~li ill afarfi, de PCll'
I Î(h·. :-\p pal'(" Lw'Ql, că itluziil!' mlnist l'lllul' 
pn':;;l'dilltl' dp,"pl'n pl'rI .... plo ţ(/ 110 t il/tiC;" ,'(In. 
li a~t{',lpt{\ TH' "pi \'J'l'dnl,:i a H\"llt Ufl\d şi 
n~lIpl'a 1111111' nWlldll'i ai pi.lltidu[ui ,justhi,o;;L 
,'ill'i ÎIl :-;;('dinţn <.10 j('ri el ('(lU1Cl'0i d4'put.tlţi-
101' \'i"p'pl'(,~I'rliJ)lf'l{' partidului Cl('est,uia, 
F(·ildl'.~ fir/a. ,1 fikl1t. rlpcl<lrnţii c:,\t'i dO\.:p
d0.'<I' \';' :;;i in sillul P,II'lidlll11i jllsthi,,,t lr\!·il1 
Hnl.~i În t P It 'grri pa Şll i,·(' ti J'C' ,lf 1 Pl'f' 11 (i. P l'(','W 

g'II\'l'1'I1;lIlll'llt <ll,~ tiI' (',hl'\,<1 zil!' 111('0;11:(' 111(\-

1'1'11 In("'iln';l sti <ll'l'pdit('z(' s\'()l1m'ilp (lr.spl'p 
IWlllţ"lpgNi gl'i!\'P t'l' tir pxislCl În ,,;;inul rar
I iduilli .ill,,,thi~t. l)PI'lfll'ilţiil(' cI(> icri <lIp vi· 
(·(,'PI'Pi:'I'rlintl'llli Fij/d('.~ piU' illtl"ar!p\'ăr a 
('ollfiJ'tll<l "('('sir' ;lXI)I]\I)'i, BrlSpllllZi:Înd 1:011-

j('hl i 1\' h IU'II·II hll'rrriry şi ('olltf'lui .1 Pfio, 
/lyi, "i('p-P,'pî;H.'dintl'lt· jlilrl idllhli jllsl'hist a 
t!PI'I<lI'at erI gClnl1lţiilf' nf('l'itr P,lll;\ ,1('um 
cit' 111 i Il i.st rul· pn':;;Nlill te i II ('(' pri \,('şt (' rr· 
fonon pl0dol'<I ICI llll SUlll sufi,'ic'lltp pl~utrn 
J illi,:,t in'" pal'tidllhl i. (,'/I/'(,J'MJ1 t r('hui(, ~tl 

10(1'1'1' !llIroniii /Ilai ,'wri(l(li~(' IH'I/trll fI /'lIn

rin!/t' fI/lOzifia ril lumile ol/>f{t>TÎ ,-</' rllr /(1('1' 

It 11111 IIi l'~' hazlI IlilCi III/IIi {p!Ji 1,ll'do/'nll', 

('Il\'illt!'I,' ~H'Pstl' \"il~.!'i ;tIr> lni FM(k~ au 
fo,,,1 cit' iljllll" ('el 1IIilli,stl'lll-prp~NlilltP SH ia 
ll11Jllili cl"(';ît ('lIy{mt III :;;i si! df'd:u'/:' ('il g'1l' 

\'Prtlll! f'slf' gata "fI dis('lltp şi gnranţiilC' 

Im1 i :-lNÎO":-;(' ,J.',(~l'ut l' ,tl{::~ozitlg".d:2~~~_l~:'i~ 
\-nr llnmi. 

.\"PSt (' dt'l'l;ll'Clţ ii" Il [', ~,"iI [lPlI[ 1'11 [)I'l'Sit 

gll\'l'l'll<llllf'1I1 n);'1 1111 pril('j hlill IH'Jlll'll il ÎIl' 

IIlii Z\'rllllll'i!(, d('spI'\' 1'1It'l'1l111l (j(' d.,Zill'llllll'l' 
('~' S'ill' ÎnstăpfllJi 101 III il 1 mllit 1;ii in SillUI 
pari idultli jllsthisL (;,',11),1 I'U ,'an~ lllUllS

ITlIl'pl'l~~;i!'dintl' [t profil Ht cip dpd(II'~ltiilr 
'"",!.[l "Ip lui j.'iiltlex dO\'f'dp~h', tllS11· ('(\ glt-

cine\'a Llndt.elc în pupiitnl tîrnaţului şi tigaJllll 
p('jl i~·jts(' !)(>'ite {'lE', 

('im~ nl" apropielll :"OJOIl1OIllltI'111 (1 ia ]u fWl'fi 
iltrtgit'Ild (I~ ~ii răs{'rJal(' ;,iahd, r)-,u în goanĂ ~('fi

pas('\] n dAna h de ~l:lll illil (':Î t {I op,j nt'ii ~i \'1"0 d"j 
,;tîll,if'UÎ dr I'/ll'llat, 

- Ei ş'ar~)i .~ 

- AT'oi a cirma 7.i 
fi:; ,,<,. eu (':a.p 1t [ti ll\'~t(' 
de tol ,.;{~n(~ei li is{~, 

"li rllL~ la d()t'tol', d'i p{'hi
(,j()('ane ~i "frpdel(' de hal', 

- ;\ei·i a<'i - ~âlld('"l' ('ti, .. 

'~i Zi0i iu lI(~t(l !'ij ... ~tll(· şi ,.;-fl'Nlele (le hao, Şi 
!.O("IIlH i (~II ellpn; n'o fi nvnt .pj{'O~I·t'... ori ~ it 
gHllrl,it 61 i-fll' tl'abni ('.a ,~il-] fal'(·ti ~6il~lt ,- :1-

rlang !'tI, 

-- TO('lIlJliÎ a.'}a l'ăl'j)undc 01Jlul. 

-- f;kwmlJla te ia la jlH]'('('Mil P(' l'lIYtlnt "H 
l' II L hiî1 ni. TI' pOTn{'neşt i ~ , 

D(l"ul' fi numai at[tta binl' ar fi. Itat' lI1i·i 

di lIul \'ÎTii şi'll t<>ll1nită, hatiH ('l'\wea de 1lC{'urat, 

.. 
t'HUI dus la prietelllli J'(}~tolllî('\1 ili 1'11'111 fii, 

{"1lt să înr.capă pow~~tt'Al ial'H rlcla (~IIP" 
Pe dl'nm (·âl1tinc·am înto)'!! H(Il\SR ('li Tll'iei

lIî1:;;ul, 1)(\ eapră, -atIn fă('ul Hlare ha7. OE' pn\'l'st",a 
\'11 IY10l.'aUflIe >:oi sfl'N!elilp. In 1 i pilă ().e mal't.{lrj 
mlml n.ostru 'w:'î:pa .... f' t.eat:ll' şi·~ fumla IlWlItil tihnit 
hlie<Wll8 ţ'n g-îi ndurile la piiP1L5'l,i Il! gat li r{(' Îll tOl'~, 

-- ~i zÎ{'i în ni~te (\iot~an(' ~i ,.:.frede-lE' harle ~ 
- Chiar a~a t101ll1l111f'- l'ţ~sptLHd(' 0111111. 111-

tOI'('lÎ,nrlll->+ j'1{' I~~rr-lf şi pn'ilLd eu o llllllll'li de xÎm· 
hot !:t mi Ile, 
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d'>-l'lI Il I (,iliitil ;1 propil'ro"1 dp OpOZ,iţPH .1 Il' 
:'-il h isI ti :;;i lllt 0l)()ziţiu ti!"' gU\'l·l'lt. 

('u 10;1 t p ,I\'pst(', 111 Cl~ I'nu'j I [\ gm'PI'lla· 

11H'ntalp Sl' ~lWl'ti ('it 1'{·II1{mdll'sP tr<ltativl.'lt' 
('U jl1;;thiştii st' \'(1 pulpa ajl1uge In Q înţele
gel'!,. Hf'zldtahd illwdiat. al şNlilltoi de iNi 
('st\~ dl d(>()('n Illd:1! [1 s(> nll: tll'ma' rlisc:l1ţiîlll 
În ainl (' d(' ordin!';! dr- zi, fiîll',\l il SI' înl:"pl" 
discutia l'f'flll'III1'lnr militare. 

\ -.' 

II< 

I )iS!'UI'sll! tip azi :11 lui .Jn,',jth ,1 do\'\'dii 
ti\' allillintrri ('(1 :t.\Tlll\lI'ilr' drspre d(>Z~II'
IllCIl'(',l p'II'tidtJllli jllsthisl ;;111\1 invenţii dl' 

alt' [>I'('s('i gUH'll'll'll1il'llt alf' .. l II,.;! Il il decla
l'iil i'tl l!ot;lrÎl'l'a IH1I'ticlultli ... <'\.lI 1'~lrnâlll' 
Ht','wh i 11\ bel t il prII 1 tI (',Î'lId ",!Il! H'rn 111 n II \ ,1 .. u1-
rllil!' p,'inrit ntpH ,'o111111i lIui\'l'1'sa 1. 

.I11slhişlii ('rau !JilHiriţi sit în('~~ilpfl nil. 
st r\l('~i(l (r'huÎc'ă dli t ll' ill şpdill\a d(' azi, tiei .. 
;1\1 ,'p[ltll1ţa1 la iU-PS1- plall dtlP~' el' pt'(>şedill

h'lp \";'1 "il \" a În !.ul d II it d i SI'Utl, 1 Înaint,e·(11· ..' ' 

(mlil1l'a 11(, l.i, 

Consiliu de miniştri. 

1l'rÎ ~lwpu <JlIlinzi a ;t\'1Jt ItI{' un t,ollsiliu dt' ILli
ni';\tl'i, la ('Ul'('<lU In.at -parte toţi HlPmbrii cabil1f~
lului, lUt'on,,,ilin "llli dis('lltal ph{'Btillllilp la 1\1'

dinPH zilf'i, 

Atitudinea justhişti1or. 

IICt'lul'lqiil(' de Î(')'i ale lui F ij I fi 1" S sunt viu l. 

I 

f/ 
r.. 

r 

l'OlH<'llta!{' in to'at.c {~el'euri.lt~ polit i<'{', lnsll,~F o 1- l +,,"" 
li e" [!'Ci eXlllif'u dedantţiil(' în sen,sul ~ăJ '''u\,crlllli \ 

IltlllLlIi

f 

aşa poate sii don."!l'l\,,;di. că \'l'f'a ~al'-ea în (: 
lnc,! ,jim:er, dapii \'1I depun!' iJll<"diat un proied 

de If'gc în ('·a.l'e să oS(' fix0W pl'irl<,ipi.il{' '1* ('ari se ~ 
\'H inteJlH'la l'{'f(ll'mu elet'tol'alii şi tCl'Jllooul -rânil t 
l'i'md pl'oidnJ lip 1('AX' definiti" \'~l fi jll'{'zintat Ca· " 
m Pl'(' l. 

- -ln't'~ 4"r:! n ... , 1" .~oi " ..... "t1Nil .. 1 [. .' ,t I ; gq. ",.,.,.. 1 
7 '_"'..ti tin ('ulllnni('at nfi{'io.~ "'("11111(' (';1 l'Ii"'ll11al,~ul I'outelui /' 

I 

1\ il II (' T],ll !~ fi (' 1'\' 11 1'." la "ll\'intel .. Ini Fi:ild('~ ~ 
10" "",·hitlil,:l intl'lI nillli(~ "it\latia~ 1li('j llU influe>H- f 
tPlIzÎi hotă I'Îl'i 1(' lullt ... tip Ipat·tidul jll,i;thil-lt, Parti- t 
dl11 11'al'E' lItotin>",ă J'('\'ină <l:'llll'l'H a{'~t{}r hoti*· l· 
l'Î I'i, Ua('ă gu w'l'lmJ a ['(' cip fllPut J!l'opmH'l'i, pat't j. ,. , 

du) 1(> d:i a"wnltan', 

Moştenitorul de tron. 

J)l'l'luraţiiJp f(Wlltt> lIt' "'mlll'is(' h'n,~-

:; III Il ÎII {'(' pri u'şl p ',\" uderÎlp, Ilf~cunoscllte-' 
alt· \'iitol'lIllii monarh all frl(~ld in toato ('Pl'
t'lll'ilp pulit il'[> SPIIS'lţil'. I )1IP11 el' ref'tific;,t
I'Pil clr' ir'ri n'" J'PU!';,it ,"(1 J'(·r!U,,11 la tăcen"-
znmllrilp pol'tlitp 1)(' Ilt'lll<l aeestei dpclar<l
ţii, ilxi \"iliP Il dpsrnillţ!rD ('ntt'g'ot'lcă: ,.1lo,<:
,-<1/11, 1l;('1 /1'" jWIIH'/ljl Îi! rlt'(~'f/)'atii.l(> Iw1e 
dr I'r'I'SfHltl(J 1II(I,~tt'llifoJ'/dlli de fI'OII", 

))psI1lÎllţirpi.I, '-Il·p;.1sta \'(\ U([iI, Î':BS1i· tot. 
"tril U(' pui;in Cr"Z;lIl1Lllll ('um CI aflat.,i,I\B',~' 
t,ifi('(ll'p<J el" ipl'i. ~\ccast,a P,1I'f' il o 8illlti 
si ofil'joSlI1 l)Il\,f'rnHlllenLtI "UHdo/H>8fi S(I-, ,.., 
pIri". [Wntnl- I,rl L1WPlll'di (1 din'rsillne, arin
qînd În dis('llţi .. p(1\'sn,1I1,1 t'O,,,t.1Jilli llliniHtl'll 
ti" illl ('1'1\1' /\' ri,~t('II,IJ_ df'spl'p ('.He afirmh 61 
al' f,lI'l' s{'l'\'iei i J C' ,-;pi()l1il.i e<1tl('P lari('i mi
liUlr·(' a Il lOi;itnll il ()l'lliui tip troll, uneltind 
IlIIpotl'iv;1 l' ngllrilo['. 

Şedinţa Camerei. 

La ordine,a zilei e dis.{'uţia refOl'm-olol' militan!. 
dar IH'f'Ş{'diHtele .K {n"a" a'l'ord~ l'L1Yflntnl la dis,eu
tie in,aÎJlte rit' nl'dinea d(~ zi. 

./ 1/8111 (h'll/fl ia ('('1 dinhii c\w:"mtu I pelllll'U a 
I'ă"pn nrle.l <l' i Il\" i 1111 i I'i le oon t",1n i ..1 p pun .II i ('Ii [lIU'

ticInl jll~th i~t "'III' fi in\S.tl'ăillat dt> drepturi le lI:l
ţionalc şi s'ar fi alial eu partide dUijmane aee:;r,,1' 
dl'Ppllll'i, ~Il ~ti(' adc\'ihat.. J>l<\rtidnl justhi~t "":1 

aliat ~i va lupta eu toţi (',ei ro \'01' intror!,ullert';<l 
voltd'lIi. Iwivel's(!.l egal şi surI'( şi t'fl lup/a, pâ/l1i 
,~c L'(I Î II t rod uc~ ace.~l Il0f. 
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Stii rll Î(' ,apoi HSIl~I!'a Jip,;,pi (le ('ol!il\('\'entii ,1 
p:lI'tidlllui k~''',~llfhjst l'ure fură vricf.' mori\" :'!efiU~ 
Il l'('w'lIit aSU)Jra hotill'îl'ei ,~df' 11(' li 1111 de,~<l1'ruu 
piinii 1111 sp YOi In'l de];l ()j'(jill(,~l !I(, ;ti rt~fl)l'llH'I(' 
li! i 1 i NU'(' , 

In ('t' j1l'i\'l!';ik c11't'la:!'ll\iile de lloZi ah' t'outi'llIi 
I{ IllH\Il-Hpdpl'\'iil'y ('ii gll\"PI'!I1d l',~tC y;aTa ,.ii (lf('H' 

~i gal'illltii )J!uÎ ''i-Cl'ioa, .. e Îll (~ jl/'in';;;te I'\~fol"!llll 
('[('dor.all!, - I'ăspun Sl1 [ paT!.i Linl ni j u"th i,;1 este 
11Ottîrlr{1"<1 d(.la 18 Vebruurie: partidu! jllsl/lisf eu 
f'um(wfe rr('onI1P{p 1II;lil(//'I' ('(/ (J/,;rr ;// ii1f)fIf'f' ij; 
/I/II'U d1:'8(1/'1I111 prÎ/lrI 11// .<1:' CII {mi ÎII 1/i.~(·I/(i1' jJt'U

;t'tllI! d" 1p.1r (/r-SPFf' /'01111 IllIil'('I',,,,I/, ".1,11 şi SN'/'ei, 

~J ai iau ('ll\"lÎurul kO"'-';lIthistuJ /)i'sil ZO/flill ÎI' 
dl~\<;tie ))CI'sonaliî ';Ii .i ll,~t.hişt ii 11 O/{I; L;(jos şi \. PI'

IfÎn E/ldrf' ('}!ri 1};.I('lItizellh~ ('l! vnltol'ii b ..... ~f;llthi';oti, 

Demodltrafii împotriYI 
Baaalui eroafili. 

.. ~ Steaguri ungureşti arse. -

\'\1111 J"t·gi II 1 iWlllglll',1I <lI' Balllll ('uraj 
in ('matia n pnn'()(,ill' IIJl bmt;n01IJtf'Pl'llpt 

ci .. dC'lllUfl:-itraţii ustiJ<, 1111 Jlllllt<lj illlputri",1 
PVJ',o.;,UiIIlPi Billlului. ci Iji Îlllj)lItri\'il glln~J" 
1I(1llli lIJlg~J l' şi it l 'pgll I'i 1'01' ÎII gt'Ilt'H'. \)llptl 
('t' fosl ul Bil!1 'J'1I1t1l18iei u'a I'f'lIsit s(~I-,..,i iI!
c"iHuiasl'i1. () llwjol'ifil!I" d(·,-;;i (1 jlJ'()fitil'l. I~I 
.tl('W'l'i. dt' [untp rllijlo<1cC'!t· Ilf'IH·/'lllisf'. 

/lulIl B,lIJ şi·'1 Illn'put st.1lpilllit't'<1 t'lI dis-ul
\'<lft'CI (li!'tl'j iTUille l;ii prigonin'" ,'ii~t(,lll<l-
1 ieri u tLltw'ul' ojJozitiuni~til(lI'. P()~ltt· tiI' 
dlld f'xistil {'l'ă ('{)llstitllţiullCiI~ ÎII ('I'O'lţl" 
1111 ,';rlil pOl'lIit atâll"1 PI'O('I'SI' d,' PI'l'S(1 (':Itl' 

S'<l1I pOl'ltir ill ",tll'll' !lIi ('lIru), 

:-:,i ]'t'/:Idt il11t! ("~t l' II fil.'I'IH'I\' t III Illdl Itl-

1 "fl.(,;j\·ă, o fl'ăllli'tlltarc' tot Illai <ldţHj('~I, (',ll't' 

p,ltrll'lIdC'I'J celemaiinde.pi:irhltf. ţ'olttlri, 
pn·fă('i'tlld ţu!'a Îllin'agu Într'tlll Yldc'lIl. 

! ltlllliIJP('il t n'l'tlt;t dl']I\lIfl.stf'aţiik S'lI ti 

Înuit lUI IlU]Il<.li in .\gJ'illll. ('i şi III FillnlP :;;i 
Îll BO.~lli<1 şi <III put 111 fi !l0ltJlitf' lllllll<li pl'in 
i 111'!'J''i'l'llţiil il f'lIliIt('i. 

.\SlqH'H ,wpsto)' dl'lllOllst t'iltii ,-; •• illltlllţtl : 

Pe pta(a .JC:'llaliÎt·h rlin .Igmm llIai llmlt(' mii 
cip OUIllPlli iall deJllon~tj('ut impot"Î\'1l HalluJlIi ~I 

II gnn'J'Iluhli 111Igal', J' .. liţ.Î'j il oat i1;;a]t H"t1j"JI'a 

rllanif{'.~tulltilol" 'ii a illlj)I':l:;.ti'at 1J11l1tillll'<I. DIt
i)i! l'etra~,t'I'('a pvli(.il'i. lI11tlţimc<I :-;'.1 î1ltUI''';, I Il' ,li· 
111 a('ell:-ita ,111 <lnlt \.il' (·joeIlÎl'i ,;cl,ioll"C, :-;'au t,'~I" 

lIIai llIultp fOl'lH'i '\'''lIpl'}! poli1ipi, (':11'(' fi fiic.ut 'lll-

1111,']'0<1";(> al'E'''!lll'i. L11ni ,~~ll tillllt o fldull<lI'C' {li' (1)'<1. 

!{',"tan', lJ(,Ja ,l'dllllUI'P lJll1lt~lllOa ,,'a adlillut Îllain· 

tea pl'illli'il'ipi Illldf' au fo~r !lJ'~(, rl(llIa .~tf'llglll'i tlll' 

g'1Il'eşti, I 

III FiiI/III' lJlai 1I11~lt(' mii tl'€' l'!t'oatÎ <111 d('ltlOIl' 

,t !'CI! lHljf(,t l' j ra Ba Il 11111 i eli \',lj :;;i li ,9;11 I'prl! ulu i 
IlIlgllreiw, 

11\ Jf08 {fi l' , studentii :;;i ('f'Î:l(cJlii ('I'o,l\i 11e ,l~('

irit' Hen ~11I ti lI!lt (/ ;1(11111 are dO(, pl'oh,'~tal'(, î!ll pot l' i ni 

regimului dt· mlnil'ie li Bauului C'ny,aj, UCI'" 
st('Hgollri ungll·l'e~ti ali fo,"lt al'~. A illr.cn·enit rni· 
lit·ia Cllrt' li reuşit si! 1'(·"tahil('a,,'(·il lilli$t(,:1 t'ill'iî 
ntl'~l'e de ~Îll1g'(', 

T 

Telefon Nr. 4~. 

Investitura noilor Episcopi 
din România. 

lfIlCIIi,('.,ti, 13/28 Fehru 3T Îl'. 

EJ'i ':<1 Lll'!lI Îll\·('qjt'lll'Il lliluiIol' Epi.sevpi PI', 
S:-;, LL Th('(,do,.:i(' al HOIIIH11lrllli ~i Culi"tal .\1'-

) 
, ~ 

g-eţ<lIl1l. , 
LH on')(' 10 ,1. Ill., 'lIlllhii Epi"'l'upi au a~i~l.at 

I~ ~l'l'\'i;('iIlJ dirill. "bi';llluit il!' J)llwilll'(·:l. ofi('i:tt 
III (';l1(,draG :-:f. ~lit)'(Jpuli1. 

La a(·(,,~t ."'('I'\·i(,il, dirill il luat p'll't(' 1. 1', :--;, 
S .\JitTopolilltl l'illWIl, al \Iold{)\'ei, pret'lIl11 ~i 
t"ţi ~rillţii I'Hl'ilJti memhri ~li Sf, ':-;jJlO~1. 

LIl nrelt' 11 f(!l'lIlinillleIll-o-lt' sCI'ri{'Îul di\'in ('Pi 

dui Jll)lIi Epj"t'opi, ÎIJlllI'eUnu ('II IIIl'lILhl'ii Sf. SI, 
\lod, aII tl'('('lIt ill I'al:ltu! \litl'Ol'olit~III, I,,",II!)'II 

CI " i'I'('IJllra "'JlI'l' a 1J1('r~'l' 1;1 Palat-Iti l{pgal. 

1 II ('Hl'hl<1 .\1 itNj'oJiei SI' aflau (lou~t t1'li"1I1'1 
C!(' gală alt, I'Hliitullli Ikg:~t.l ~i dOII:i pll1rcr,ult' liill 
rpgi UI('Jltll 1 .j. 1''',:,ioJ'i, 

1 )ţ' a";('IIl('IH'a a "(I~ it 1.1 .\I.i t l'up(Jl i·(, şi I!, P I'u

fel't lI·1 poJitiC'Î I'lapit,dl'j, 

1 ... 1 <In-It' Il ~i jlllJlilllllt', 1, 1', :->, :-:, .\litwp~,li
rul Pillll'Jl III \IH!tl'~\'('Î " luat JlK' illtr'1Ula din 
tl'ibUI'il{, 1'('.I-';ale iul' l' 1', S};,LL. '" ullii EpisC0pi 
Î11 {'ea rit' il dUIW, La ,;titllga ~i la dl-elt/lt.a lnnhi-
101' t I'~" LI!' i I'('-/:I:a lI:. Ci; lii:I't'1l eitr>\:, lUI 1 uai..,t, Joi ti i lJ 

ill'tiI('1'ic ţi doi tli11 l~a\·,dl!l'i(" .\111/ 11 itropolitlll 
.\fl)ld()\"(~i ('.it ~i ('·c,i lbi !Joi t'l,j,;,t·.(}!Ji {'l'au ÎI1\'('':'~ 
Ill:Îllt,~qi iu npiii, j'lullilafeă ~i aVilll!J ve piept de· 
t'ol'atiilt, ('t' II' I};,,.,{~dii, ill fOl'lIJii n..g'l{·lIlclIl<lril. 

La ('I'(,ll' I~ fiidi IIll "fcr!. ţ'ol,tegiul ajlllw;j'ld 
la Palatul J{('gal. tl'lf"u:rile ,llI lntrat pl'i;, pl~arra 
<Ii li ,;til ng;1 "i mi t nL" la sea l'a "ii Ici (h~ (' ... ]'('111011 i i, 

La iutl'un'a i.n ('Hl't('11 palurului I'UIJ..' Iri , garda 
li dilr I>llj'I'tt! pn'zt'llt:illll '111.llldl' in liltlp ('l' II I1IZ i ('.1 

it ÎlItDll!H ,,~1'1'(' I'llg,-Il:illJH''', 

L~ illlt'Ht'P,1 ill {'abIud lk.gal 1,1', S. ~lill'''' 
jlolil :tl ,\1 <>l;lon,i ~i (', :-;. EJli'''''opii ('.ali~t .al .\!. 
ge;>uLlIi ~i Tllf-'(.dc)..~j-(, al HVllI<luului Itll 1'0"1 inhilll. 

pil1H(i tk Ilghi"tmJţii (h~ ,;{'I'\"it'itl dIlii j'ulOIlC'1 (h'a' 
(,(~t'hi 'iti llUliul'u[ :\a.ghel'e,'j{·11. 

llla:1ţii Jll,~lHti 1111 1'0.'" t"olldll~i în ~d'l;lIlt,l(' 
rI(· primire, 

.\lllllltIÎndll~";I' .~v,il't~1I 1, 1', S, .\1 itl'lJpolir. I'i
IIiPII ţii a 1'1', S:-;, Epi"c'opi în ~Hla Trulluh,i, In 
u~'('I~' 1:; fix \1. ~, I{eg{,l(. ilb,-;(i(it J(' ~\, ~, H. PI':n
t'lpe!<' Ft'rdilllllld ~i aghiotall\ii r{~'lJi, ~i~a fti('uI 
!lI' 1I,'wltleIli illtrlll't'l! i/l Hala tl'Ollllllli. 

.\1. S, H{~('I(' ,;'/! 111'('<11 pc troll H\'îlll\! in "b'li1"il 

)>e ,\, ,S" H" I'l'l-rwipdt, Ferdill~IJ)(I, în pl'e7Jel;~1l 
;1,1111' 111,1111:;111'1 p, 1', {'al'p. (', (', ~\l'iOIl, Laho\'lu'i. 
l. .\IIlIOI'~e:"('lI • .\lal'ghiloIlIHIl. X('lIiţes('lI, \1. l'uu
t.WILZiIlO ~, Fililw,-;'u 'ii B, I lplll\TIIIlI'E'.t. n ()o-

IlJ'l'_~j'U I'l'i 111<1 ntl {'.H]I i t,~ II' i, . 
! I1d<ll ~, d li pă "Iii n'a ~~' t /'011 a .\1. S, !-tt'g't') li i, 

Hgblotlllltll l'('~}!li dllii 1',lonel (:r-a·eo"t,!ti "j ;llIlli,,1' 

'~!,lgh;'h>~('l1 :lIl, ("~lJdll:-: ill fat'l .\1. S:tlE' 'pe l'P, 
;-;:--;, f',PI~'OPI (ah;;! al Argeşului şi Theodo"ie al 
H()IJI'~lll1ll1i ('-Itl'~ Pl',lII LlII!)l'ă{'llti îll llllllltia ppi~
("}pala pl'e('(,(Lltl tit' I'rohM"I'eii e~l)Jita)ei />Ii 1I1',llIa1i 

rk' <trll!d i~'Oll i,i }J Î IJ:" 1 >ulei e/t l' i ti ll(~'/tl; ('ti rj i )~. 
, l. ~. ,S, ~llt,r~p.,llt, al '\llJldo\'('j IIIIÎ11t1 ~'}îrji:(> 

allt IIIHIIJ!P al'lll,dW('(JJldr.r. \('·a :I"('loi,..: \1. S. ({f\_ 

gt'I:li, ia," d, C, l'. ,\ I'joll lIIinl .. 4l'uJ l'lIlt~·I1Jr :il el:" 
edll'(' dlplOIIl<,lut, lIo11ilol' EpÎ..-;IX)pi, 

, ,c\l'oi, .\1: ,:-:' Ut.lgt·jl' a illl'l'{'dillt(jl fi(,p~l'tli Ilnl 
1" 1 J1"'·oj.l 1 (',11''/<1 1'e~pe<.·tiyă, 

XOllii Epis{'opi l'etriîgMlldll-s{' tl'ei !)It.-d ÎIl<l))()J' 
\1 S f' ' , 
. , I ,\t'g't'lt, 1('-lI rlJ,~tit 1I1'IJIiito:ll'ea ('u\'Îinl'Il'f', 

Discursul Re~elui. 

p, S, Fpi.-;('up ,il BIlIJI;lJlldlli. 
.\1(1,-; d,' SI'. ;-;ilJod :-;ii rit' n'pl't'Z:t'Jjlilflţii 

!tdţi!lJlI'i Episcop il] I'P,ll'hil'Î de {{Ollllltl. \'lI 

ÎllI'J'('dpl'!' Ti·ilHi înJlHlllat (':IJ'j" !H.I:;;tol'alrL 
Ihlpil (l hug;ltrl ,ll'ti\it;l\e literar;) pe 

tăI'ÎlllltI :·i('J'it'rilllJ' hj~('j'il'f'i3ti, p, ;-.\, Tii p~tj 

dH'll1;tt CI I'tll'lllUi ,1{'{',ISHI V(l('bt' şi n'Ilurllit~l 

P!H1l'hip a \{"Ido\·t'i. [lls('rislt ('U p~lgil1i rrtt-
11ll!,I~P in istori,l Tilrii, lllJdp îm'ft din tiue
/'1'1.(' şi [Il 11);11 !JlUlt!' rÎlldllri Ti-ai d(l$H'tşt1r;:t!, 
111/IIII'il PI'lIt ni hilll,lt, hiSf'I'j('f'i. 

:\111111·1.· l'Iţ\'jo:;,il()l' !>()!IlHi ~i a iuv,1ţa\i, 
JuJ' .\rhip:tst,c ,,'i ;li .\!olrll/\'pi "{HIt ,,1 t'iIlS le
~"tl' li" (1('(';1,-.;1 i, Epi~('(lpic, dl' unei., "nI IZ

"(ll'il IIIiJIII'J'(;7,st, r1lwulIwntl' dt' \'(rlO(fl'(~ IS· 

I uridi I'!'I'('UIII :;Ii 61rţi bisl~J'in'şl i de u {l!'o
... "hit [, ÎIISl'lllldit ,Il ro, \' Il ~(' puatp llit" net i· 
\'il<ltt'il lui })O,-; .. ftl·jU ~i \l{'ll'hisrd('(', cilrj 

ilii ÎI}('llillClt Iwo\)nsiLl 10)' IlILlI1Că bis('rÎ('.!l, 
Îndttlgi'lţilld lif(~l'nllll"i1 S'I.·~ Episcoplll \Li
,'.rlrio elllltlSCHI· suit rllllllpjp cit, .. d,t~(''-l; i 
~1()Ido\t'i"· (1 îtJlpră~ti<l1 dvl<l He))'lrltl : 'nu-
11('1(, Jl!' \"I'l'llll'ii Iili Pl'tru ILlr('~ "0(:\ 'l ;~i 

tol lI('ulo S'illl ·S('OS LI in'illi'l illtpl'('S(llltl' 1I1'i
,>oan' ,h>1l1lH'ştj ~i ,:"tdst.ifll] hn'sJdnr dr 
1I11 ... ..,l'riil,~i, ('1'1 Illiii n·,'lliu 1/1 j1l'i\'i[j(il \'l'ps· 

'"lor diu till';!, îlJtocmit prin Îngl'ijirf'cl Fpis
('opilnr. ("(In, Il\-' Hl'i-Hi'l vi;lta P('OIlI'llll!\',l ril' 

<llu[Jci (j('sfil'-;;lli'Îlldll-s\' -::ub <lripi! ot'luli-
f Ilil/,(' il hiSl'J'il'('i. • 

p, . ...:,. Ta ai dnt pildf' fl'llIIlOaSp d(~ IJÎUtlc 

('fi f,,)osi(Od /,p :;:i L1l' ÎlIldUltoarp Ia ple ('n',,· 
r ill('~1 i. ,"':'ill'ŞI"-'!'l' a p;-I:;:i 111' ll1, • .>sl(~ ci;: bim,,' 
('lI\tJlII utl' :;;i fii lllun'u Îlll'illflt,tit dc' duhul 
hlillldv\i·i :;:i ,l! tol1'l',lIItl,j,sprp <l Împlilli "st
r.,! ÎIISI'llltlillil P. ~. Titl(· dH"lll~lI'f'. 

p, S, Epi..;('op .il .\rgl':;:ului. 

III 1II'IIIiI t l'I,(·(,,'ii îll ,(1 "l;d,iJ Illdi 1i'l'i('il rl 
,1 p, S. (ihl'I'(I·silll Tillllli4 Ci ('{Irlli nH'nl(jl'i(~ , 
\,1 r;-lt IItllll 'il lW!:iTears() pn fnIlIlO,IS(']I' ln,l-
Jurr idt' .\/'!'!'('Şltllli, ai lllare" eillslp ti .. ,j fi 
111'1l1i1~ld siill. 

('rl () \i(, flurlţlllllirp ;1111 Îlltllrit nll'gpl'f'iI 
P. S. 'LI/(. Ia SC<llllllt1 I'pal'lliei d!:' ,\rg-eş, ÎIJ-

1'J'('diTlttlJj(JlI~Tj. dIIP;~1 Hwhilf' d,tlille~ <.:ârj'l 
('pi,SI'uPitlit ('il SI'·/JlJI ;lj puh!rei dllhnVJli
('~ '::;1 i. 

('IIII(~S(' j'J.dtl'l~' T,!lv Îllsuţiiri şi rÎvlla ('.(' 

<Ii Iw:llillill îJl f(llosul sI'. hisE'ri{'j: t'iUllt d,11' 
-;iglll' dl P. S. Tii n'i fi deapul'l.u'(\iI e·oll
dllS d(,"siIlIIJillltllll III dl' dl'pptrltO şi do blclll
dl'ţl'. :\u p(lţi iI\l'il (1 siltisf<l<'ţÎe llwi IlIUl't.' 

d!'I';h il('('I'(/ lh, il l'it/'IlIUi tO(,lllui (j f'pnrhi!' 
1/11111" tit, \'I'<H"uri l',..;tl' II lll:tllţlstil'(' (l\ (,rln~i 

l'l'IIII1II(' il tn'nJt dl'pal'U' 1 H',-;tl' ltotan'le 
Iltl il si 1'1', ~~ SlIrit III(mdru c5 'J\'j',st. sf. lo('a~. 

ill pclrtl' dfJf'Îlllkll tip /:01' şi de ('utn'fI1l1l'p, 

s'" Pllt Ilt Îr1ttlt.1 :-iIJIJ dOJllllii~ \h'il în Yl~cht~a 
s,l-;tI'1ilu(';r'l', (',1 lift Ltllli(> d:"H' stl'[lnlU~l'sc, 
'cJ'(·dlli(, tlt'-iI fi p~l...,trilt I;'i cillstit (lin gelH'

l',lt,;t' in gl'JH,,.'lţitl' drq>t Sl'nlll JlIqwritor ai 

(,\,1,1 \'il'i Idiîndullfi ~pag()(> BilS<tl'i1 Il şi l'iI 

(1 iltllÎlI1 il'!' \'1Idilu H ill!t'Illf>ipl'Îi Ht'onJullli. ,-.. 

Ht'g'ill<l :;;i Eu Îtl('IlIJjllri'1111 !:lI ~) Ill'IH;II" 

giuilit d/,(Iî,~PSlt, şi u[lIlttjullim c[1 atunci 
(';llJd \'ui tlll YOJlllllai fi Îll IlIijloClll vostrll, 
11/'I1Ii.1.';;ij ~n::;ll'i SI' vor Îlldr,"ptn ('\1 (lri:lg (,~I

tl'ft ,H'I'st sL IO('ll~ Bn.'l"ral>esc· ('(1 spn' Sill)

holtt! de unire înll't> slaya strHblluilol' f;il re· 
JlU:';tf'!'('il lI<t.ţiuwt!;1. HTlliuiiJldu-:;;i <.In ('ei CI' 

d1l iuhit Hnnlttrtia dill ndtlncili inimpi Lor. 
i , -

Kardos Oyula, 
Iare mag azi n de tr~snri noui şi folosite. 
Pregltesc lucruri de fierar, rot.r, şelarp ae lustruit 
şi orict reparlrl de branşa aceasta, cu pre(t:rile cele l' 
mai moderate - Preţcurent gratis şi franco. - ·fut 
alei se pot capita Qbnibu.Je pentru 6 persoane, cară 
funebre, felurite cărute .. Iandanerc cu preturi modelate. 

cea mai mare [fabrică de trăsuri sudungară. 

'T'etnesvâ.r-OyarvA1"'os, 
"-l"â.ron'lkirâly-ut 14-. 5Z. (Casa prop1'ie), 
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Răspunsul P. S. Theodosie. 

Sire. 

lluele Colegill eledoral aleg-andn-mă in dem-
11 i [.atea de Epitl00P .al .Eparhi{li Homanului, în 
locul yucant, Inalt P:rca Hfinţitul ~litropdlit al 
\1 01 dm-ei şitlut!(\'vei, al meu stilplÎn cimonic, şi 
Preşedintele )lliralui l'6lng'lu; m'a adus llll viei,}.;}
rde trouului f1'lajest:!iii \";1Istl'e, spre a\ni pl'irni 
iln"OstitUI'U prf'Yăzutll d(' l-e.g'{.',a organică .a HL Si
und. de l"('gul('h' biS{'l'i('t'.~ti .~i cIp .:la tint:·le tii l'ij. 

A pl'opi indn-1lJă ~'\cu.!ll cu sfială, prim ii din mÎi
llilfi 1iIajestii.ţii V Jastre toiagul pastoral, care sim
l,olizeazii putcrCH ~pirituală în'CreJillţată mie, ". 
~llpra aee-lei de ltumnczeu păzite epal'hii a Ho-
1Illumlui, wlde in trecerea timpului au st1'ălll',~it 
Îu cnrsul timpurilor au1ţ.ii.l mari Ierarhi ai bi~e
l' i r'ei nOO$tr'e Ortodoxe. 

Şi laiei tocmai ... tii BfiRla ~i frir\u ee o am în 
;l('e~te Illonwnte,dmd ~laj(>statea Yoa"tră aţi in
nedinţat ~luoelor melc mîmi a-ce. .... t toiag pastor·al. 
('(' a fost ţinut eu Vl"t:'ldnieie în timpuriI\: veC'.hi 
de T10sitlwin Theodo.'lic, I{tflniehie, Leoll, Venin· 
lJlin ('o~taehi, iar ,Icum în timpul nostJru de ne
tJllll"itorul )f ekhif;{'c!C'C, cari cu toţii au străl urit 
';li \'or stl'iihlei CfL niş{.(.' luminiHol'i pc orizonlnl 
i ntoleciual al ~fi tl1.{'i noa,:,t ["(' Bi.';<"ri['1 (}rt'>ol:l.,x(l 
Homilne, 

Mii. tem, zie, 8in~. ea nu cumva munilt, ac~,(ea 
:';1 fie sl,abe ~i neputillci!..'{Jse şi sa. miI arăt n~~
Yl'(.Jnic de încl'ed~rel't!fI ee :\lnjt'Stat-e!l V.)a-stl'U ati 
}>l1:<-O în mine. • 

Insă, Sire, CII deplină incl'ocl-el'e in AtoLpllter. 
llil'ul Dumnezeu, dil'uia i-am afic t'O.'jÎ t intre:l~'u 
tJlea fiinţă ,';Ii V Î.:.l ţă, eu lllteleptele Sf~lturi ce \la
jr>tat~Ht Voa .. "'tră imi veţi da, după purn daţi tutu
]'OI" color oe 00 apropie de g·lorio.'ml VO'itrn tron, 
at'Ulll şi cu 8Olirilo şi trugli~Îunil(' c(' le Y01" pune 
j}f'ntru miu<J cătră Dumlle.zml aecle fel'ieite um
b]'(', eu voiu pă.)i cu drag !}i Încl'cdel'C la Eparhia 
Homallu~11i, unrle.Marele Colegiu şi Majestatea 
VOllstră mă tl'inwt'Bţi! F{~ădllesc InaintoR lui 
Dnmlloz.t'u şi a .\1. Voa.stl'ă. ('ă mă y( .. in ~ili, Hil'e, 
(';1 tluma Înc.rodin tată m Îoc s.Pl'C pu"tor i re, ",ii fie 
!' .. mdusă e'U blÎilHleţ{~ ifi dreptate, pe calea mâll
tllil'ci! 

Voi Il inBpi )'u pUl'lll'ţJ<L în ini mile fiil()r moi 
dnhonli(,t'~ti: fril'a ((P UllJl1lwz·eu, iuhil'e d{, l)atn{' 
şi lloam, d t"a.g'()st{, şi rlevotanwnt neţărmul'i t ei\.l:-1i. 
Tronul prea slăvit al 1[a,ie.~tutii Voastl'r! 

Sfi. trăiţi, Si're! 
Să trăiaseă ~r ltjestatoo Sa IWgina! 
Să trilia,wă Augnşta familie a \[,a.i{!~!ăţii \"0 .. ' 

sil'e! 
8ă tl'i'iia&'ă R.~,mânia! 

Răspunsul P. S. Calist, 

• 
In luna Decmnnc trecut, lJumn·e..oou ChCIlUllld 

la sine pe lf'J,j('itul nostru părinte Gher.a:;im T:' 
lnllŞ, fOHt epiofY('op do Argeş, "Ca-UlmI filOOlei 8finte 
EVi,;oopii al'ăll1as wwant, iar în ziua de 4- 'Ftl

bruurie, Marde Coleg'in eloectol'al, fiind (',o1H'O(~lt 
prin Inaltul d€'{'l'(Jt al Majestăţii' Voastre spre a 
alege un titular La Eparhia Argeşul'Ui, aee.a"tâ 
rniir()at~ Adunal"e, fi ale.'l la numitul smnm, pl' 
~m(lrenJl".l mea. 

Si~'e. 
Nmer6'llia mea, pana In pl'ewnt, n'.a lucrat ne

('Îtt in şeoală ('.a ",merit. profooor. pentru înobila
I'ea minţilor copii'lot' POl101"ului 1''0 m ÎJ.n , ~ ])t'nu'u 
mOl'alizare.a şi Întărirea lor în credinţa in Dum
llazP1t. Părintele dl',Hgostei şi al lum1nei. 

In sfânta. noastră biS(l'ridl, n'am ayut alt 1'('1 

d-ed\t de a oonduoo o muma dr popor dela margi
nea (~apitalei ţări i, .mai bine d-e 30 de ani, 

De 'astăzi înainte ÎnsH, a-cti\"Îtatea .«mel'Olliei 
me1r va fi mai grea şi mai {ulev,oioasă. CiUli p',]1 
rlp Ilr'th-itate ,ee-mi ,~tă des{'hi.'l Înaint.e este mai 
va·st, iar nu:mărul credi,ncioşilor îmniit, faţă de 
ifl-C{!ia pe 0are i-am oondus pânil aici, 

2\ădăjd'uesc însă şi am cr-edinţa ne.stl'ămutată, 
{'ii DI1IDnc.zElll mă va întări ~i 'mă va ajuta, pOli tru 
{'B, să'mi îndcp:linooc şi misiunea arhiereia.&că şi 
S<llTi1l8 de păstor şi învăţ.ăt.ol' 111 turmei cei cl1yâll-

Dr. Balazs Emil 
Institut pentro consnlta~nni medicale, 
TIMIŞOARA, tutra ralatal .erbl. 

ţ'F"M 

tăt.)3re din de Dumncu'll păzit8 Eparhie a Xr
geşului: unde, tot. <Hl ajutonu lui Ihnnnezeu, şi 
In timl)i lllai grei, pentru ţRra 11oa,;t.ră, s'au ilu
strat biil,bnti bi.<rerioe:;;ti ca ma!'ii Episcopi: Ioglf 
l ~i II, 113rion, Climllllt şi în tinW'Ul Mi'il'iei Voa-
4l'e Gh{)uadie ţii Ghera~im, 

Pt\ JÎmgă a;eeastll, in timpul in eaTe tl'li hll1, 1U
ria Voa.c;trn, njutat dp ]).umneZf'll aţi putut rc;}a, 
dela răsboi tn{'ooce 1 i n i~tl\R şi pacea dorită ace~toi 
SCll1~}c ţări, - llŞi.l eli tnate l~murile de aetivitMc 
l'Omu.UDaSl'R f< '<t~l d{'6voltut şi .s'au Întărit încât, 
('el tl-et'ut eîHl'ă Domnul, de UiCUm tll'cizeci de ani, 
cit' ar mai veni în lume, U'03l' mai cuno.~t{) cetă
ţile şi oruşele 110astl'C, d\ei toat(.' s'uu schimb~,t 
ţii ~'au tran"f'Ol'mat. 

Si-rr, 
In troeutu.l llootl'U lw.ţion.al .. -lă-dicii ţiirii 7i 

ni bisel'i('eL cu t.oato fllTtll>nile, ce al) venit asupt"a 
a<X:'.-;t(',i tări. au gă::;it putinţa de. a se ilu!:1t!'a in pă
,;ţ,.~,riH 101", iar azi cîi.potuniile bioorieei. vor avea 
~llreill!l mui ll.';i-o-al'ii, ajut,aţi de preoţi luminat,i, i'.ş.iţi 
cii n ţO('uaJple ~upel'ioal'o biscrieeoşti, ce s'au i11 fi i 11-

tat suh imbold'ui şi păl'int.e,scul V o.'!tl'uscut. a cu
ruiu dorintă nu flSW alt.'\ dcd'tt de a "oo{)a tOtl:1 
în ae03};tii ţart"i l'l'osl'i\nd şi Înaillh1nd [.;p1'(, ]1)'\)

~l'OO, 

Şi. eu lll'mf~tol' sfutmilol' ,f, Ap()stJol ear'o 1l 

zis: "Fă-te pildă cl'edhlcioşilor eu "cuvântul Cll 

l~tlX\'(1I'OO, cu d!'aw),~tca, cu duhul. cu cl'tii:qa 
~l (ni. f'UI'ătenia" şi iarăşi ,5o'Voeş~-t(l ,ii te lU'ă~i 
[W t·me însuţi li'fmurit inainbea lui Dumnezou, 
ltH"nlior neruşinat, drept îndreptâlld ('11YâlltuJ ;1-

dcvur'ului"", 
(lu ac~st(' asigul'Îlri ţ;i il\vă.ţătul'i nednioo Je 

LL~'lllat, f.:lU?l'Cuia lU('-a, C'll ec1 111<li profund l'e,'1!H}et 

vme ll~t~.zl a p)'imi din m!Îni'le ~IajestHţii VO;l

"trf', ('a1'Ja pil-'ltorală, Pl' (}are spl'ijinindu-mă, ~ă 
J~ot duce pe e.(~i în{,l'Cdinţ.aţi păstol'irei !1\.:lc la 
llln.a;~ul:l~âll t,:lil'l,j ,şi al fericirei vieţ{'i veşnioo, 

}la }1'1l1~'a ~~a~ ['statea Voa,~tl'ii. eu Sl'umpa 
'l?a"trll~ HL,%lIlU. Ebilal:>eta Do'amna şi cu intro\.ga 
\ oasbra dll,l'a-..~he mul-ţi şi fericiţi a.ni~ pe T 1'0-
llU! <lt'nllllPCI noa~tre R<"J111â.nii. 

28 riwuar~e ro. 1012 

Scrisoar. din Bucovina. 
Elevii şi profesorii. - Limba nemtească. 

J1. 

S Il cea \' H. l1f24 Faur ]912, 

.0\ rti('vJal dlu.i lorg-a din .. Xt·Rlllul l"OmÎint..'Se"" 
nu le-a plăcut tuturor "pedagogilo!''' noştri. Cum ~ 
Pl'of{,s()"1l1~i'i fie b I îmd ~ Xn S{\ pOlite! Trebui,' 
~ă bl\ tiI şi să inj urc, ('!lei de altfel 11U \·a. fi orduw 
şi dist'iplilll1, Pl'ofe,'>{}l'ul RU aibă o eOll~tiillt9, şi 
inima wqionalil·~ ~u ile puatp ~ 1 )oar dacii YIl per
mite "domnul dire.ctuJ'" sau l'ollsiliuJ şcolar .al 
ţării! Prof'N,orul si'i fie model de jertfJl şi d{; mUll

dj ~ (\un astR ~ Are grijilt:, familiei. trebuie ~ă-i 
cumpere băiatului unifoJ'111R, t!'ebuie ,~H B{) Pl'f'
gf1tellscă l)clltl'tl {) călătorie In Viena, căci fie<:nre 
HOllliin din BucO\'illll trrbuie <iii pdel'ineze odat:l 
1 a Viena, !vfekka l{ullIun i 1')1", {'Il f Rmilia, cu eopi i, 
l'11 ;;el'\'itoa!'e~ C()~tll muJt~ Xu puate! ~11 poat~~~ 
Cui !lil jortfea.Oo<.'ă? Pl'lltl'!1 1111 pnlat naţional ~ 
Pe'utru un int.t:ll1at ~ Pontru li l'tn·i"ltă rom ii n.ea,,
i'll, ea re ('ostă ~l'asp ec-ruane de Hll·~ Prea semn-p! 
Prea .<:.clm1Jp! "Da lHai cftin n'o 1~i1 Xu pot! !\u 
pot!" f;li {'li UJl ziunlwt umabil pe bllze, mai ;>.rapii 
şi ('[,t.: un "of..." şi te dii afură pc UŞ<J 1 AMŞtill 
~unt llU fel {le PI'Ofe-~Ol'i. a cii 1'01' număr ne bll
('urUI'H scaap şi facI' 11.(' ti11('l"ilo1" idealişti şi luptii
tori pentru ll'n grmd mai înalt. Cu ŢlriJejul at('l1-

tatlllu.i şi a gl'p\'{'i e le\' ilo]" d('l:J N ll('{'anl,('h('~tia 
a('.('!lstn li fost mult diH'utattl, {kşi nu În publi
citat.ea, Qlnc catii l1tlmai ştiri s<:nsationale_ Pl'U
f(l8urii n[}~tl'i ar 'Jlutea lua o pildil del cei'străini, 
I)nei ~i llemţi. ca I'i di!l'L'util {'II {'Ic\'ii 1'01' fclurih', 
r)C când n..i noştri l'hiar ~i ciind la o seratJ:l se in
tâl('ne;:,c eu un dev (~am strfnnbll din nas, SU111 

unii, puţini, mai ales foal'tt~ inter('~ati. de obic('i 
n'au nici studiile ll(:<~"are, ('fiei de obieei sunt teo
IORi ab~(lIV(mti fill'H exalllenesau altfel de ncin
prit..-iţi, eari în lipsa altul'.a HP-O cîlţi'-a ani poar-
tă superbul t.itlu de pl'OfmiOl'. Şi, doamne fereşte, 
sii i-l ('ontedte {!ilW\'U pe l()~ t{' >itigmatiseazii Ca 
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, 
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I'p, 88. p('fJ·riil;-:-=--.. '~-"r_- . pe;lllQ., obt:ljiQ j q ll! ... ,iac:ll. ..... .. , lIIIlI'il.i!:eje, i.n m~"..., 
nA se \'!l ÎndurH Jlo,dp . .;Ii-ti a 1'l1l1l'l' "" ,:;" .. L~'l, ~ 

UlllţllllH'.'3l· dlld!ll'()~ pt'ntru SPl1tinH'J1-
tel" <1(. ('I'pdilltil şi IHllll'lp ul'ări ('(\ jfi-le-ati 
~~l'rl!(lt ('II <ItMa duio:;;il' în cuy[mtările "03-

stl'P: ('jt' gil!wsC' mI i'usunrt l'l:CUIl{}Scătur 
,in inima ~l('a. 

Cu drpJi.nr\ Încn'durl' \'l'i pl'ivo.sc pie
(,:tucl in Epa L'hiilo V o a,'lh'p , unde veţ.i duce 
a.sigurarrCJ ,-illlui :Unll intl'n\S şi a dl'agns
t-t'i ~IBlp jwntru prpooţii ~i poporenii Voştri, 
fiind bill0 Înrredintat ('ii vl).ţi inchi.na toată 
rinw numai îll fol-olSul măril'(li hiserÎcPl şi 
fl'ricirp<I ţării, pm'{lţuinci neÎnne[.nt pe fii 
Hl.'jit ri su ftNeşti să \' iet llinse ă într'o lill irr 
şi drago.,;tr unu [ cu altul şi în Î.nălţarpCJ ini
milur ~Pl'l' jPdfl' ('cit mai mari. sprp. bin('lo 
n hşt l':':lf'. 

Din tot suflt'tul \'ă urez ani ll111Iţ.i şi 
fericiti pi' :j['LllUlP]r Voastro Episr.opalp, 

Receptia dela Mitropolie. 
So!enmiw.tea s'a t.erminat la orele 12 jum, a~ 

m" câ n d nou i i E p iSlX>P i an fost l'CConduşi 1 a pa
latlil ~litropditan cu 3.Cf'laşi cOl'Qn1onifiL 

La ot'de 1 d, a, nouii Episcopi ajungind· la 
"itropolie, an deschis in fata. bi~ricei şi mfll'
g~'illd în bi,w::H'idî an a~ist,at. la o toal't~ .~rtil }',;.
găeimH', 

După o!i{'Îel'ca acostei ntgil,cinni a <l.yut l()(' o 
I'f'{'epţie in Palatul Mitropoliei, 

La I"ocepţie a luat p.arte şi o. C. C. Al'ioH n;
nistrul cnlt-elor, 

,oorvind1J'8\) şampanie, d. C_ C, A'rion~ mini
~trul cultelor, a toast.at cel dintâi. D-{}a <a mat a,)]
lor alOf1i, să pa.~tDreascămulţi ani în eparhi 11(' 
lor unde prin \'oinţa poporului au f()..~t ~heml:lţi 
să ooll:dllcă şi .să ingrijooseă de datinde şi obi
ooi111'ile biserioei uoalStJ'e ortodoxe, - 4P 

('ute odalll ('hiur şi ir"n1(' - gunditi-vă nn om ill-
('nlt pvat{' ~ii fie totuşi ironic lşiî:ncă ce il'vllie 
:mporiooI'ă.! Tipul ac(','lta de {~l)medie e foarte in
tOI"{'.'lltllt - unul credea eă '"O insufla mai mult. 
respC{·t elevilor, dai.'ă \"9 vorbi, Iweent:uâl1du-o în 
dens!:' bi, În .. " pl li raI um maiestut i::!" - şi m('l'itii 
sa-l studiezi. f'lUtll înBa {' pe ('.ale S3 dispară, al' 
fi hiTI{\, ,'a \"iito1'111 Ho"tru ,,>niit{)l" de ('011100ii al' 
răsări {'ill elI.' iutp, şi daei! S(' poate in 811('('0\"8. ('a 
să l.'terni"'ezc al'.estB tipu I'i de "patrioti" şi (le 
"ceotiiţ .. 'ru tUl'!1umtaţi" nu de "i11, {'i el" lli~te în
ehip'uiri şi visuri prNl inalte şi strălucite! Il aş
t<"ptlim pc ,,{'imhil'et", 

Ca ltza llIultOl'a din I"el .. h' d-c ·r~H·i pătimeS(~ gim
naziilr noa"tre (' în mare parw COllfusia. <'c ~(' 
fa{'~ Întn:' leg'l' şi lwdag-ogi-c, Leg-ca indidi TIllmai 
materia ('r trPlHlie luatii. ln8fl 1111 troatc indi<'8 
('akn, po ear(\. trt'uuip "il lll<>a·rgu 1111 profesor, ca 
tiu. Q0;otepte printre l'le\-i il1hire de ştiinţă f?i iu
tel~,~, AtÎlrnă d(da {~alitlltilc il1di\'iJuHl{~ ale fip
elinli jlrr>i'('-,Ol', U Il om mărginit poate fiU într('
buintcw toate Tlwtoa{h·le de îndiţi'imânt, el l1U 

va i"'jH'lh-i nimit', 1)(' ţ'lmd I1n profesor, <'3 re' '\'"Il şti 
.'Itudia şi nahu'a elen'ilor şi ya fi Lnaint{) cip toat{\ 
un artist, 0U{'.i nu ajung'o lmniîv{linţa, S'a zia <.'lI 
lpeda,gogia (l o artă, d.: blllliLo;eamă eu mult n1.n.i 
mult artiJ ('a ştiinţă. rnii zi<' că 11:n profes,ol" nU-ţii 
poate cHştiga iuhin:'a elevih'r prin mijloat',e ('
g-al!', Ku-i urledirat! Dadl legea zice. {'a să le 
pre-dai elevilor mC{'allj{~, să le dai {'nte o notă rea 
atun('·j de bunăsNlmă. <'Îi da, In.sn Ţlut~m .adue~ 
,~llto de do\'(~zi, că sunt pI'ore!'.ori foart,e i\Cycri, 
rari şi-au {'i'lştigat iubirea e}Cyi]Dr, şi ,qunt PTO' 
f .. ~~ori fnart.(' blajini, {'.ari şi-au d~tip;at dc~l' di,~
pret ul eJeyilor, I lllla airi nu e vorba de o seve
ritate. {'aresu, <,xprime !prin batjocuri şi hătaie, 
ci Q': una ('c\'a mai ide:aln: şi a.~tfl-i buba! 

* 
I.imba nemţeasd })eJltl'U noi e în unele prÎ· 

\'intB într'adevăr (J plaga. El.:vii romii ni nu pot 

Operează şi vindecă boII de ple!e şi sexuale cu razele Rontgen. Operarea poli pilor şi a altor 
formaţiuni cu aceleaşi raze. Electroliză, Metode electrice de vindecare. Massage electric"" Vi". 

decarea bolilor de be,tci prin electricitate. 

Consultaţlunl pentru operare ,1 boII de piele dela 8-9 ore a, m. ,i de" 2-1 p. m 

Celor din provincie, cArara se reeare Ingrijire mai tndfk.tngaUi, le stă la dispoziţie camere confoMate anume 
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18 Februarie n. 1912 

~ii-ti zică pc.romÎl.1H"şie e:it f.:tec UUll şi (.'"u tl~U, 
·iiiu&ă l-a şcoală JIU im'ijţ.at lH'IOţ('.şt-f'. san ,(;'1" ZIce 

• UDul ~i ('U unul ('~t(> indatii doi!" . (nNute$C1.l.l 
.~lcich;' în~'>llmnii iş ('gal, ~i indată). Ei iată 
.~ultllră! Admit'PJll, <'ii În şeoaJdo> lll<?:lii trel:mie să 
se im't'te n<mll.f'.~te. {·tiei e limba {dieia!il, de (,~He 

'1wem 11C\'01e. Var nu pentru i-oat.f'. Limba nf'rn
ta...'lCă să se înww în 3-o! ('e.a..~uri pe iiiptă:nfmă 
înAă nu mai muJt. Acum insă in da..~elc srnpcrio-a
re .se vork.ştc nemţ.eşte În aproape 20 de ceasuri 
pe I'lăptămÎl..nă! .şi .... ă mai miraţi {~ă nu yorbim 
(~r('ct romfme~td Vă mai miraţi cii ş{'{)alele noa
:f.f]'{' :prQ(hH~ lmmlli nh~1.c {'atâri'~ 17i a('um li-sQ 
.'preş-te elevilor ,~ă eet-ească foi l'Omâlleşti 1 A tUl1cl 
lln& "ă inv(>te rom/meşt€? Tn bibliotMB Kiuma-
1.1uhri din Suceav-a, unde excelentul nostm pro· 
~ram do curţi }'(}mtl1l~ti hotii~;rt{' pentl'll ele,ii 
t'){l,,'!IeIQ1" 8uţK'riOllre ,,(}('no\"tlva de Hraba-nt" şi 
.. AJ.exandm Machetlon" ~ Limba germană are 
(Îestul cu 4- (,{>~l'~Î.lri r.le săptămână, dei elc\'ii {'.c
lt'bIte ştiinţe învuţîmdu-le in dQuă limbi nu se 

4tleg <,u nimiea! In şcoli primar('. in"ă limba ncm· 
t('a~il n'are {'e diuta! 

Cn copil dela ţ.eară să Înveţe două I'îmduri de 
lJllch.i, d('('e nu şi eclcrutmH'? ('nei cum voiţi ca 
ţiil'a.mtl nost.nl /'la fie om "C"ult" şi să vă aseuIt.e 
.. ,raţiunile fulminante, dacii nu 'Ştie \"I'e-o a---t 
.limbi ,,('uroJ)('nc" {"tun e bunuoară cea ruteană, 
('pa ung'1lJ"cascii '? I.a ţ,ură aw~m neroic de carte 
rom[l.nca,sdi, numai romfmea·seă, că.t'i "Ficbel"-a 
numtea.'-Că Sllll ('hia1' şi ruwanii ne îneu.rcă şi ne 
o\.>reşte! Chcstja. 3C<'ast.a să-i intcl'elleze pc pcdu
go~ii Jloştri~i nu uniforma! Trebuie sul !it.rigiim 
tare, de tot tare. aşlI CII să ~1Ud:l şi stâlpii noştri 
gL'1liali: "Afară ('11 Jimba llpmţellS('ii din ijeolile 
"(lrimal'(' 'l'OIll:1ll0şti " 1. T. Lais. 

Intimplarile din anii 1848-9 
In Brad şi juri 

] lp Adam Soleu. 

lV."') 

fatii lH'UJU ce mi'll PV\·t,~tit Adam U('rţa lui 
"1Ite: I 

.,In.a.i11t(' <1(' U\48, tot a{t(~rt·au bietii" iobagi să 
le ,-ipuibărilt" dur ple nu mai soseau, Dar da{'ă 
"ttlZUl'ă ('ii mI mui vin, Se' duscru la Cluj Anghel 
I':h'vaşi lOllill ,Jula din }Ip'su'Il<'ăn, {'lt () nigan' 
pentru llibarp frwută d(' 1111 strajam('ştel' poliac: 
~'it{'i atuIl('i t'I'HlI cătlln(~ la noi în Bl'ud şi av('a.u. 
i·~l.zUl'rn~ în <'lko.cle 11Ii Brad.\' P(,tPl', aeolo uude 
:wum Ş<'(le dOIllllul din"!·t,ol' gimnazial in pensiulH' 
(}heorghe 1':1 l"11.u , 

Tata lui Briidy Petru era fratI': eu Bradi An, 
dl'iş oare era om d(~ omenie şi vil'f'şp:m în Zarand, 
~rOl·t mai târziu la Glll'U Vaeii. 

Tin mint.p <'li atllnei, în lll-imih·ara :lnUlll.i 1848 
<lI'HHl d(~ t'1.J('urllZ la Hihnri în lo{'ul din jos de 
:;,t~tit" Cîtnd NU :qn'oupe <"le amiaz, ,'ine la noi 
liino).v, <liregiitol'1d lui Bih.ari, {'li pimc şi "in:!t", 
~c ponl11ei <"ii liii'iim de plng, ~i"i lH' jl\1l1em jos ~i 
"ă "bem \-inal\''; şi 8:1. mflllf'ăm piine I'il' a .. '7a vrea dom, 
Bul Hihari fiindd 01' v~nit .. 11ibăril('" ~i cU l]C'H

ma. n'om mIIi fi i<Jbagi mai nnJJt. X oi atll1l{~i În
c'{~hil.aJ'ăm plugurilE· :;.i vleearăm ('î\ntîtnd aea.siî. 

lntfllllplări mai mari n'au fost rimă toamna 
la ~îme,dnI {'i'md a w·nit ponmdi să lIH'urgă la
:.rit mi k Tîll·THl"\'l1. Tin minte ei! {'ram ]wş('nd 
('rişll]ui lmde enI islIl7. şi şer!('um la poreiei'md 
yăZlli fngiud pc drum: Tudllran Toadel' lui Oeor
;,l.'fl ('U Liţa (XiC'olac Fei('r {'al'C ş('(\('o aeolo unele-i 
.wum I0<'11inţ:a (llui di!', ginma". Rt"t"an Albn) {'U 

1) cănItă plină dp muniţiuni (prIn' de Ip1l.'~eă '1i 
gJounţ(') lH.','i{'.ama laglt1'1t111i. Pe <'Îm.! să ~ apropie 
de la.găr, la ~mtul Tarnav!!, lagărl.ll {'l'a Îlllpl'ă.ş
ti:lt. I;'i lIstf,,] ci o hlară la fll~ă pe {lnun Înapoi şi 
1111 ;."(' opririi ,piinii la Dealul 7\lare ,<;ubLnn('oiul 
d(' "lL<;. \~{'niau apoi în m'mit oameni spăriaţi de 
lIIoart{· "tl'ig'f,Il(! ~ă fugim d vin (-ngurii! 

Intr'adn:il', ditru. amiazi ~j S().,I;Îrii hlisari şi 
Î'Tl('{'l'urll .1 da {{I(' III "\fc;;tpa{'ăn, iar vre-o ('fqiva 
t 1'('('11 t'i:! la L1ld i{~~t i. P(·~t(\ C'rişşi april1!;cră aeolo. 
·I.a nili Il U ITI ai ('a;.:.a nodr)i lin aprins'o at1m{'i şi a 
noastr:1 la J[(,l'ţ,<,şti. 

Noi ('fi·Jl(1 Y:lzlil'iim aşa fUg'irăm hi piid'ure ('U 
tot ce an~rn şi numai din e:"'tnd în eiind IIt' mai 
re}.)ezam at'H .. "1ă sii ved('ffi de mlli an'rn ('p\'u ori lM, 

t.T R 1 BUN An 

Se ma.i bătută ai"C'i la 11<;,·i {'lI ni~tc miJlturi dela 
n~)bra. Nn;)u t im du ,"" hirui lmii pi) altii, militarii 
,'>C Tc1.ra!ieră, ial' C11gl1rii intrarii în oraş und{' în, 
cepu.rii 'Il prinJt' la Rom:llli ş.i a,i sp;lnzura în sal
ciilo M cmu ţI(' \TClllt'a aceia p<' ş!tllţul drumului 
d!\la oraş în ~u,~, Azi lIU m.ai i'-wnt {)uej le-au tăiat. 
Hoher l'l"a Oani Lăpădu .. ~, 1111 ti~an mart' şi lle,rnu 
dt'la Brătiţla (un (~ril1lg cu tigani in Bra.d). Sp:m
zm'au mui ale," pc {'oll\IUl'ători şi mai ales pc {'a.ri 
voiau domnii din Brad. 

Odată speriati, îl.u nI-gIt illllJXll. aJ)OÎ m.ai tit1'
zi11 il.lr~ fiu \'('nit. Ba fi'ieus<'l'ă paee eu Romîmii 
de le ·ad11('e~m P:"'i.dll'r<"l1ii lapte. ouă şi alte bună
tăţi. Ave-au şi lozineă. î-ncât dadi.-i într5'ba.u r~
gurii cii,. {'in~~ (',~ti ~ ~i ei H0111imii r:b;j)undcnu: 
.. ?\Iagyar" ":'-':-{'rau lii.s..'lti în pace; iar de.'le scăpa 
CaN'nl lOii zi.c,n- !'(,rnan-: {'·ra mort. 

Dar Într'o noapte' din {':lşlegi pe la sffi1'Şitul 
luj Ianuarie lH .. Hl - vitl \Iotii <'11 Bllt-ean pe COl'
llăţ~l şi euprind fi'i1'ă ni{'i o larmă B'trăjile ungu
rilor ('(\ ('rau la C'·ruptă dilli'US {le oraş), îi le.ag-ă 
~i,i d11<.~ în ntlM Brndllhti, Apoi apueii' a A}o-\)e-zi 
tunul'Île În Ol'aş şi omoară pe toti <'fiti erau pc 
part{'~l dn':q,t:i a ('ri.~ului. Pin gr('şală :n.t lovit 
('11 un glonţ de tun turnul bis.eri{'pi romÎmeşti .~i 
l'au stricat l'au, De eătră ziuă ,,,'au retrUos înapoi. 

(Aceasta o a<lf'verc.',lt.c şi lnan Şt{'f an eu Con· 
stantin Luciu <'ii biil{"riea noa.o,;tră ii fost strieată 
din eroorea Moţilor.) 

- lTn.g-nrii cladi \·ă.zură {,ii. se fuee ziuă, se lUA· 

ră după Jloţ"i pe Comiiţ('l în [ms, dar ei erau deja 
in pă<!llre 1111<1(' nu mai putNl fi urmăriţ.i. 

Ungurii p<'relul'u mai Jm toţi o~lmenii d('-:l 
dreapta {~ri~ullli, pc {'i'md Butc:m ·a <l\'ut n'lImai 
U11 "iU,I..'1l1' rănit. 

Dc-aeum intl':md frÎ{':l Î1iniîvălituri, ei f'C fii, 
C"ll rii {'amfCT n('l'ii mÎl nilud în Brad ae{'ât Brăd{'şti. 

Aeum prinzrllld inimă. Hom:mii d(' prin prejur 
vin Ja !l(}j şi prind re tot i t.,. Tl.,l;url i {~ari ('rau ai('i 
şi îi închid In {·as.cle lui :\or Lll{'",i, unde fură p;l~ 
",iţi pîm;l \"('11i hUI'1.1 il1 BI'acl. lannl îndată ('{' V('!lI 

ii "lobozi şi-i imŢliid -- l'a nn ~lInl't lillJl (;{i ('l'a, 
·· ... lin ]lOII ('11 J{OIlJ:, 11 ii. Pal'~'u ~H'{':l~ta ţinu multii 

\' r('mr:, 

Dal' fin'a d" \Ioţi nll Il' da P~H:(' 1'ng-llri!Ol'. 
(~i-i nclini,~tca mereu. Aşa într'o zi mar('u familiI' 
Briidy în(,u.l'<"ii tot ('~' U\'u "j}(.' ... {'arii. i~lr pi pe ~inei 
hintpj plcC'ară din Brad să fugIt în Ungaria la 
neamuri. DaI' ';])1'(' 1H:"IfC"rieir<~a lor fll1'ă prinşi ll(' 
Ioun FalI r maiorul din TI ibieioal'ă {"are era (~l1 1:1. 
gărul situ {'OmIHlS elin RibiC'ioJ"('ni şi alt(' ~ate şi 
carc sta de pază în hotau'lll Ribit(·i. XcfcrÎ('.itii 
fură prin~i !;Ii duşi in Yu('Ja, umle fură ţinuti tl'pi 
ori patr'll zile p~lnă trÎnllise Ioan F..rur "t.afetă la 
Ialwn eii ce să faeă cu ei, 

Iancu ii trimise răspllH;:" <'ii lIe \'1'('.me ee ~unt 
împileaţi ('li H<l111anii să 1e d('i(' drnmnJ f:'irit ză
bavă, POlllUf',U fu împlini ta. Dar ajunşi la Uura 
Yai.'i, fură ;ată~aţi de vre-o crqiva Ribif',iol"eni şi 
mai alţi muntf'lli, unii munt,eni. nnii ehiar Me
sl<"dnelli, şi toţi fmă omorîţi fără milă. 

Păl'ăuall Xi'(~olae rlin ~Ief;tea('ăll tU scă-pat o 
fată d('ln mmll'te fllrişând'l1'~ cu ("'a pe Criş in 
S\lf;, Sin?:11ră u{"Pin fată a seăpat ţii eu doi feciori 
cari el'lllU la şeoli În tara U np;ureuF.eu. AMlo an şi 
fost îngropaţ.i pâ'llă primuxara, dnd vcni ITatV<tni 
cu puterc mare de treel.l l,a Abrll~], li1~fmrl (} at·
mndie in Brad ('11 maiol'lll Csutak. 

- A tunei (asta o :-:plllwa şi moa~a J!H'<'l Bori ~.a) 
pril1zalld l.~ngllrii mai mult·i RomÎmi, i;3u ililit 
de i-au Je-!'og'I'OlHlt şi "11ălftnel'tl·j fnlll10s Î-au du.'~ la 
Baia,de Criş und(' i-au îngropat Întl'\m mormânt 
ma1'C {'(' ~ v('(l(~ şi azi În ţ,intirimn.l Băii. 

-- Cine era 111'in5 Îll Yl"('m~l {\('{'ia (k ci era ";:1; 
şi afIna!' de zil"l(' lui. 1>e U{'O!.'.a ,~tiinrl hieţii oa
meni {'(·-i ,u.~t{'aptă - fngiră eHTe ineotro, Aşa ~i 
noi o Inarăm la pădure, l:a Corl))}. 

- ClÎnd \'cniră Ungurii în dram S})JX' Ahnd, 
luară ~i delalwi rmli ll1ultp ('arii {,ll ,,fro .. ';I[lOut" 
(<'ăn·un,;ie-). A-;:a luară şi pc tata nert~'l lli<- şi il 
dn~('ră cu boii şi l'ar'ul În froşpnllt plÎnă 1-..'1, Gnr.:l 
Ce l'l1 ii. 

Ai{,j hilt<Înd \rotii pumplit pe Fngl.11'L 11, 
]uari"i t,11 <'(' 'duseseră ('u ei - intl'e illtcl" şi b·)ii 
lni l}jt>. Ai{'i alt f:tat boii până tDallllWl llupă !;ll
păearpll ţării, cillul Î-au gă..<;it în hÎl"g la Câmp(mi 
la un ".\Iot, Fu~~âlld Ilie Tllg'.aJ'(, la Iancu f'ii-j (bie 
boii, i-au şi dat. r!upăee a aL!ev(,I'it prin jnrămllllt 
<'il boii IS ai lui. 

(De';Pl'C bătaia rl{'lll Valea ('crniţ(\i ~pllll('a ilfl 

ţig:m, Adillrn~liţa. eal'() fllS{\<;e luat şi ('1 de ("Il

gtll'i ('U pll t('r('<1 să lll~aJ'gii eu {oi la A bi'llll: "Dnpii 
!Jlui llIultl"' hătili Într(> FlIgltl'i ŞÎ Rnm.ini ne tro-
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~irărn pe \'ltl.p Întl'(' două (~ti..,<;\~. Fngurii pc vale 
Iar 1lotii pc d{'~l. ţ;i \'CTIe.au domnne bolovani ~i 
tr:tl11ehiur i de kmn d() numai zd1"oboa u l.a U ngul'i. 
1 ~guri i o luară la fH~:'i, i3il" Moţii începură ,). i 
Uha şi ~"pinte('.a ('11 li'in(·ik Am văzut - zi('..e el -
pc un F IlglU' fugând ('11 rn.aţele după el şi numai 
a.tllTIcj s'a o])1'it, ('Îmd s'a impedee<lt. in ele, A"'l~ 
t' " , 
ugea '!). . 

. "- Dnpă. Husalii - zise mai departe Ad·.I,n 
Hel·ta. - veniră apoi l'llgHri mulţi şi îUCl-1md. 
a upl'lnde "şi-a Ipuşca llU oameni. Atun(~i l'au puş
{'at pe t.a.ta lui Avra.m Herţa, pe (}olrea ~lomon. 
iar pe Ioan Tud'uran, eare era om bătrîn, l-QU 
lovit <.,'11 un par în cap şi astfel l-:nt omorit. Po 
multi ii spânzurall. A~ cii nime nu mai cut.eza. 
8ă vi~ {'ătră oo~ă ei fugiseră la V isca ... 1'0 la vc
trilc noastre ('l'a l)u~1.iul ~i mitul. Erai ~ll eapul 
amână, Fcri<-it ('l'a ('inc se aseun{lca în pădl1r .. , 
diei era. mai la adiipvst. 1 n.sii delR o vreme ti ll
gurii în<,~('pul'ă .a ('.utrit~ra şi pă(hu-ilc făeimd ade
vărată vlmii.tc':l'rc de om, im"lt bieţii oameni 0111<1.
ră la Viooa ori dtră .T,tnc la ~hlî1tc unde ori eum 
nu eut('Zllu să vi(). 

. - ZiJ(' grele şi pline aH Fl'gic crill eari n6 

~dipă numai M trsca:luI!" 
Aşa s:fîlr.;-i bil'1.ul bătrill t'u cwhii plini de la

crămi_ 

Iăsboiul ifalo-Iarc. 
A{,tiullPa Italiellilor ÎIl portul Beirut.h 

a (~om'Îton)at nu numai guvPlîlUl din Con
stantinop·oL ci şi ce}'ellrilc diplomatice. 
l~nnflril(' ac(>stei lle-sOc.otite porniri vor ri 
de ('.l'a. n181 mare gr,LYitate atflt pentru in
tl'n)Sf'll~ Italipi. cite mai aks pputrll acele 
alt' Fr'anţpi. care a\'f'<.l cele luai strînse l(~
gflturi ('ollwn·inlt> C'U partC:il aC(>Hsta il .I,t\
\';\ nI plni. 

CI' p drppt ltaJipllii III! \'Oil"Sl' să dea. u 
illlp0l'tallţft dP08Pbitr\ hombardăl'ii Bri
rut h lIllI i :;;i Sll:-;t. in, că. pri n Ll(,tlll acpsta Dll 
s'a deplasat teatrlll r{l.sboiului. .Millistrnl 
marilwi Cattolico a lfLUdat chiar inaintl~a 
C'ampl'f'i i!eţill1wa. celor uouft vapoare şi it 

f('licita!. c<lhlografi(' 111' cpi doi ('omandanţi_ 
('li toah~ ac;p.sU';\, îIlsă. aUH :\nglia, cftt şi 

Frallta. illl trirnis vase u{) r[lsl;oi in apelE~ 
l(~vant.i:n(', pt)Tlh'n a păl:l intpresele sta.tf'lOl" 
l'f'sŢll'ct.in'. ' 

Dar ('{edui gra\' al b{)I1luardării nu ('stI) 
Ilumai mOIllPlItan, El se va. ră,sfrillge şi a
[.Il! rra viit· om !tIi, cUIIoscnt,[l fiind din dest.ul 
pofta, de r{l",hllnare a mohamec1anilor fa-
1latiei. ~\hia <III tl'l'·cut. Cflţi\'<L alli, de eâ.Il(l 
BeÎruthul .. - din cauza unei ac.ţiuni a pu
terilor Nlfopene, a fost teatrul sângl'fOS al 
celor mai odioasp Il1a~aCrfll'i din pa.rtea.' 
'l'lIl'cil,01'. De sigur şi e<l7:ul do faţă. va In
Hlrîta 1"lE' Illolwllwdani~ -cari nu yor ~·wăpa 
prilr-jlll de a Sl) rf1zbuna împotriya, "ticrl
loşilor d~' ghiauri". 

:\ supra Tlonilor evnnimcIlte ale r{lsuo
illltii pnmim 1l1l11ăto,n'ple TlOllHlţi b,lh'grn
fic'f' : 

Un şef turc ucis. 

CO/lstantinopol. 27 Febl'ulIl'i'l.'. - 1fă:-;uril{': del 
pn.%ă a gtrăinilor din Beiruth sunt fO~lI't{} stridf>, 
Şeful turc "\f uşa{! &'y, (]in! eu mare tr€'(,,('rc prin
tre II1vhamedanii din Beiruth, a fost impuşeat 
de' pe eal, !l(> Il 1 !'ud atÎ1ţ.a. pc hIn·i impotriva '.~r('
~tini1or. 

Ultimatul Italienilor. 

Roma. ~j FcLrual'i(·. ~ (\HllILlldantnl \'apo
nllui i1.aliaIl "VoltunlO~' a t1'Î111i" ,'aIiului Ol'a..';'!l~ 
lui Beirnth Hrmătornl nlhmat în·ainto d(, hom
harduIX': 

"Te pro\'(){~ l"ă:rui \Il'~xlai imedi.tt (X,le llullâ. 
"Yll>;P d{} ritsboi lmeorate 1n port. F.)(~ul de ?() 
"vapoare să se ~tiIlI(ă illleuiat, 8per, eă nll. 
.. 1) să mll .. ~jl(',,:ti să lJIă folo5eH' d(' aTt. 2 .. lin 
"tI'!itatlt1 d(,ln H:.lga::~ 
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După douii7.('\'i de minut,e dda !nmânarc~ 
~H'O&tuî ultimat, Il urmat bomba rd arl'a. Vfu.-ml tur
~~~<:{~ Il răspuns şi el cu două împu~'iituri, pc urmti 
i....,'a aprin,,,plmt{'..a şi a cxploadat {;lLZanu1. ConulU
daJltul atUlH'i l-a -"Cufundat. 

Răniţii. 

('on:-ifa.ntino]>ol, 27 Fooruar i{, .. - Xumifrul 
r:l.niţilor ()U OC"~uia bombardiirii Beirllthului -.;c 
lll'{'ă la patrw sute. 

Eventualul atac asupra Dardane1elor. 
COIl8hmliuopol. 27 Feb!'l~rîc. - A~n~~:~{IJ

Tll! cit' ani ni Germani<"i a hiţlt zvonul. ca IH tPII

pul {'e1 mai S{'U rt HUl'dalH'Jcle \'or fi ata·eate dt' 
Jlota italiană. $tir('a ·ai·{".a~ta a produs mare ~e.1I: 
zlltÎe .Î1l ocr(~ul'ile Tu r<'DI7ti. He fac mari pregă! I -' I 
~ltAt din partea Port,ii, rât şi dÎ11 l)art~H }lU~rllHr . 
neutrale de II ~, împooeeH n (lventmtln ,acţlUl1P Il 

j tali~nilol' in J )W]'dani"J(', 

Expulzarea Italienilor. 

He;ndh. 27 Febrnarie. - ".tlinl din Hiria u 
('('rut di'Jl"zitii clda guyclîl1d tur('~'H' pClltnl e:,: 
]1l1]zart.':1 mlltl<'itOl'ilnr italif1Jli Îll timpul ('ci :tl~1l 
,~eUjr.t. AlkulIl el (ntliul) nu poat.o gar~mt.a \'!a~a 
lH~o.~t()!'a, (~a re c a1ll0ni n t.at:l în tot. mOTllen t 111 (, p 

Tl<)h,l si'ltlg(,l~}a"iI cit., I'H«hullal'C' a llwhanwdanihl'. 
('l'l.l~tillii l'Ullt HlllnniJl(<lţi "i in ora_~('le Hama.,;(' 
şi j\)('PI)o()· .' 

.'ialoni,.,;?7 Felwuarie. - PopulaţIa de aC'1 

~.,tc fO:ll'ti(> îndlÎrjită dj,ll {'auza hOJnhillrdiirii por
tului HI'Huth, Agit,~tia tJll't"ilor N;te îllfli'i{·ăI.·nt~i 
.,;,i Se' ~IŞt~llptă din moment, în momeut să islru('
ll~'a:'{'ii rua.:'merul imputri\'a italiewilor. ni.n ('~lU;t.a 
Il('ea!~ra Ol':l::-ui (l'lte păzit milităre.şte şi S"lt tiut n!'
(line s{·Y0J'(\. ea li illlf>ni să '1111 \;i jllln1seu,.>;eîi 111-
t '1I'i Il ţ.:i. 

('ollslrrllfiIlOpIJ!. 2i F-l,IH"uarie. - Bnmharcl,,
rea {'elor rlow\ VasE' t.nrei.'::,-ti a eost·at "iata a 2 o
fiţeri; 14 lIlatl'ozi şi :12 r!p (1311wni, 

Dos tojetfski. 
Zi.lE>ll' acc.iru ~t apămt fH' via~a de C'ărti a Parisului, 

{·.()r('.~I~()nl!r:nt~l, lnsrmlliiriuf' şi ziarul rom~1nd(,l'Ill,ti 
rus Fndor ~!ihailoviri Dos.tojeV"~ki. datorite IHwtll!ui 
fran:cez Andre Gide. A.c·este ÎIl~('mnări, ('<Iri cUjlrirtd 
nlUHI' părţi llN·llllOllr.ute alf' g{Hlflirii I{'["urH!-e, a.!\' Iw
ga(.E>i f.anlf'7,ii şi al" vietii zuuciumate a scriitorullll. 
(lp5ih':\r~e"l' pelltru Iloi pcrsonalitatru lui, eal'~ a (,Xl,:'

.,itat o at'Lt dp \ll1(.prnil'ă .iJlflllE>nţ~l. asupra litpraturi.j"r 

eurlll,elW, 
lntl'C'al-:'tl. vi;ltă aJui Dos-tojE>V,;j.:i I'stl' un lant rw

întrerllpt d(, snfl'rinţ(', dr lipsuri d{' nriz('ril' multă, ca :.j 
a-au ['op}('~it din fl"a/{cdă tiurrrţă. Acest l'ahat l-a in·· 
,rpj)ut ('U Ul'llor.ta.fI'a în Silwria. undr tl. "lat 10 .ani ti" c 

.zile, îndllrînd cele mai cUllll'litp chinllt'j. ('u toate :t( .• ~

""tNl. 8110('</;u1 i-a. răllla~ curat. şi inima asem!'uoa. Il! 
scrisorile trimi,H' din aceSlt iad a,l munc!'i silnice nu 110-
men('~tc ni!}] odată de re\"O 1 ta. ~a, împvt.['Îva celor CI' 

~-all tri.mis, ci'şi arată totdeauna re~('mnarea cÎlştigata 
dll;ntr'o ÎutE'legere şi judecare superiQaril., a. oa.m!'lli
ior şi Împ['f~jllrăl"iior. !\u bJa~tămll, nu plângE> şi 11ll 

llrăşte. ,.Zici - srrie un.ui "lir - că-i .doriti tot 
billel!' Ta.rudl1i; rm sti:mez IlO Tar .... este un om n{'allc
n1iin.rut dl' bun". fin hU!'llri r.hiM dA .. noua viată" carI.' 
.. i-a llllîlltuit ~lJfletlll 6i i-a vindecat corvul". Si În u!'
'ma aer~tl'Î ~('hi.l11hări, acestei resellluăl'i sllPraolllcn('~ti 
,IIU poatp disprptlli, lIU poate llTi, llid pe h'U;fc!r suu, 

('Urc la rll~iî milltilC' famiIiri să ÎJ1('C!'rc sCă!parca lui 
J.'odol' a răspuns: "E ma-i bine de 1'1 acolo". ;-; 11 S!' 1",

vol1:ii Ilrlltru('ă llll SI' ~jlllt(' în dn'l)t la a.şa ('{'va .:i 

dimDotril'ă t'N" chiar "'NI7.1.' fl'u·t·f?lu·j său, P<'ntru ÎU('N
cările rllrlC'lliilo!" si a· pril't('n[lol', rarl P()wtt· l-au slIpii

rat. 
"Sunt l'ollvins, <'li llllJlllli NI sill~ur ~lInt vinovatu!" 

ii s.cri (' l1li J}o/ltoj('\-S k i. 
Dllpă tre,c('J'('U rolor 10 ilui. Do~toj('vgkî prlril5'}.~h} 

zidurile murrzitf' alp, trmllitl'i. Re 1'I'Întou!'C(l Î1J tar~, 

înfiflrMnfat elI' ,pLanuri. VI'P1!, să .~cric, şă lmhrac(' l!J 
formă g.lw:lirilro c("1 !l{'!ini"t..('uu, - rlar ~oart('oa j-~,-, 

<>jlUSC' şi de !l,,1:ăr!atrl. Rnrăria il ul'Inărl'şlf' la fir>('C' pa, I 

~irttuheu~r ~i~16s 
Arad, strada Deâk ferencz 40 

în faţa hotelului ») Vass«. 
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şi ;;.criitorul lucrlrui la. "Crimă şi ped().a.psă" se sbate 
in Jupt.1. lJ.rntru (lxist~ntă. -a cărei v~{)timă i-a ră:rll'a.s ln
trooga .iaţă, In taat.e scrisorile fact' amintire de starea lui 
ulizera.biIă. "C"rr, sr roagă - ~plln{' n lde - dar flir.i 
videui·e. fără md,ndrie .şi fără ironie: Ci'rl.' şi nu ştie ~ă 

c('ară". Din (iee{' rinif se rf.dÎ<'ă desj)"ra,rNl.. "Ce se va 
aJ('g'(! din mine pânîl la ,'fd rşi tai anului? ~u trtiu. Cli
PIt! par'cii-mi pl(,sllE'şt.(>. N'a.m P!l nilllrlli, d('la cine si! 
ccr ajutar". In alt j(}f' scrie: · .. Am rugat o rudenie să-mi 
dea !lOD de ruhI!'. Da.cii nu'mi va trimite s.unt peMur-. 

Şi mizeria îl chinuf'şti' tot mai eumplit. In oomnitii 
s'a îns.ura.!, mai muli din mj.]~îl)(~Jltrn fe.lUI'f', cu vă.duvQ. 
UlIUi dcpol'tat, 

Murindll-i frlltf'!e i-a riirua~ r){' ( . .a]l ţ;i iaJlJlilia i ... i 
po ('ar{\ trebuia să o ajut.El. E o Ju!)tă fării uiidiJjde. 

Ajunge mai tâ r1.iu in Gf'l"mania, llntle i-se Îl1'tftmplii 
să să stea zih' intr('g'i În ,('-Il ~it, n(>llvând ha.inn, cu re sa 
iasii. TI'Nf' în 11l<11ia l'ufE'riIHI Ileo.li.\~i chinuri îngro
z!.toare. Tollltf' cPrcrjl!' îi rilmân Il ea ,c-ulta.t,r. Nimf'ni 
llU'~ ajută. 1'\i<-i prip!ruii, ni.ci runoseuţi·i. niei editorii. 
La vâr,~ta de l)O dl' ani nCNlzurile il a,pasă tot aşa 

{(r IH'Îndlll'a,t, ca lllai Îua.Îllte, "fntrpa.ga "iatlL am 111CI'~tt, 
ea să ('{jti-~ig parale, În!war::-a \'iatii Jll'<ut Ilpii.sat 111.'

ell:.wri!p. astăzi mai lUult. dpcât bw.illtc". Ca. să sr,;),llC 
de ",ditor, sr,(>Mf' !Il sillgur j'l'vistii, dar lll'Dorocul l-a. 
urmărit şiai("J. 

Şi pr l11ng'ă aC!'stC' mii':f'rii, mai rra şi bolnav !~pi

~('f)ti('. l'itnd îi \'(m('!au a,(",(·.!'sell' ltvea dureri îngrozi
toarl', mI ma'i pu'tl'-fI 111 ('r.a, nu putra ÎndwÎa o propo-
7.iţiC'. Fiiecll sfortarI' ca SA IUCI'1'7,(', II umuăraa. zihlic 
iudemmll: "trr.buie ~ă. lllcrezi f~ ri'\ odihnll, să cll..şti:g-i, 

~Il fil,~tigi", Şi ,işa buInnv CU11I ('Ta. se IIpue!L de ~ris. 
,.,:\'.1J11 nimio(' tc'!'milwt - seria I'lflitoruilli, {\ure-i r,crf'1l 
manuSo!Tis. - ('1' si't'ti trimit: :111 ~tiu. Ipri Ibl.ll avut 
nişh! aec.psp ('wIJI}!itn, tlar -totu~i am IUITa.t într'iJ sb,re 

Zorit dp nă('a,zuri, vetlr imprrfp('triullt'<I operilol' Sa.II·, 
('.lUt' îl chinuia zi ~i noaptr. AI' \"I'pa Sll serie ceva ma.r'~. 
{'{'va i)'C'proS~I.bil, şi a~h~aJltă yrpmf>a dInd Îşi va put{'!L 

ÎmplilrJ \·i,ul. "O ~i!lgură llii<!PjdE> mă mai tiue în vi!lţii_ 

Va reni ziua, tiind DllmneZl'1I înu va da atMla puter~. 
ahîta inspÎl'atip, ·('·u să pot. f'xprilllu. a,('l'ill c.p'mi (:\Jllrinde 
in.ima şi fant(>ZL.'1·', 

Ziua aşt.f'ptatii. tiI' stt'iitol' n',i H'lIit.. Dar pentru lwi 
rămlÎne a('l'~ls-tă 7,i. aceia, în CUI'(, ~i-a. sCI'il! intâ.ia lui 
lucrarI'. 

INFORMAŢII. 
A RAD. 27 februarie n. tY12 

Arta românească la Berlin. 
S[li Il fiiI t i'î ,1 <1 r ti t 11)(' În grăd j na zoologieă 
dill Ht'l'!in clf':-whid('l'l'tl pxpo7.itillnri de arUi 
"Oi(' Fnw iln ] lalts Huli Bpl'!lC' de sub pa
tronaj!ll ;\1. S. !rllp. ('{'!"llwnipi. 

'-';pcţillnua rom[lflPasdl. în cu /'(\ sunt ex
pww Illcr(lJ'j dr unii ;tlf' }L S. Hr.ginei, a.le 
.\. S. H. Prilleipe,,:·,.ei ,1,Imia il Homilnici şi 
ilh~ dO(lIIIlJl'lol' di/l'socid.at('(.1 di,n Bucureşti, 
in lJlllfJiituaru prj1l slt fK'r iori rah'a. lor 'arlis
tic8, 11 (~l:'it vi7.itat·{) 11lwrlielt r1l1p[l. deschi
cipru de ,)1. Sa lmpkîl'i1tna,.,a npnnaniei_ A 
fust primită {'lI toatp otlof'1ll'ile cuvenite de 
PrjlH~j P~)SH tl(! \ViN!. de min islrul plen) po
t~'nti;l" ()r, A. HeJdiman şi de delegaLlIJ 
(;ll'ii <1, prof. f)i'. AI. 'l':t:igar'a-Samllreaş. 

- Parastas pentru Gozsdu. ('('tim în ,.Tel. 
UrIm." Eri, lJlImineeii, <lup:) terminarea sfrntei 
Jitm'gji,~'ll {;elpbrat În ('ah-drala d.in Ribiiu un 
1Jllt'astll,~ Hf~lemn :intru (~ihml snflctuhti ~i cter
J} i'l'aJ'~a lIlpmoJ"iei 1I1ar{'.]ui llH'.('Cnatşî bincfă.cî1tor 
al noanlullli 'uosfl'U, Emfl·nuil Gor~'i(hr, A ·pontif.i
('at ES{'elpll ta .su, [naltpnw:-;fil1 t itnl Domn Ar
hiuJli,<woJl şi ':\1 i t mpoli t Ioan :\J Ptiann, -arustat Ol' 
l'l'l'll{·.uril>;;.iile LuI', 1)r. Ilarion Pnşc41riu, Arhi-

Biciuia Doaul .. 
Recomandă publicului prăvălia sa de 
coloniale şi delicatese, infHnţată după 

a. experienţa câştigată în cursul mai mut· 
tor ani, şi asortată intru tot corespun-

zătoare cerinţelor timpului. 
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r. mandrit. v:icariu arhiopÎ.'l<XJp şi Dr, Euoobtu R. 
, H~Ia, Ill'otosincel, director 8Cminarial, 1:le proto

pregbitcrii Ioan Droc şi Lazar Tritemlu şi de dÎla
coni: lJemetrie C'iimpeanu şi Dr. V.Il..<lile Etan. La 
fine F,see}ent.a Ba, Arhiepi&CQ"!)uJ şi Mitl'opolitn/ 
llo . .'\tru Ioan .a ţinut (l frumoasa cu\"ÎmtanY, , în 
eare a arătat UlImărosulu.i .pubJi{' ·compus in mare 
part.e .din elevii de lle la diferitele institute pn~ 
b1ic{' din Hibiiu, cine a fo.~t Emanuil G07 ... -;dU ~i 
ce ~I fiiellt el pentru n{',..am şi bis{)}-ică a...'liglU-fmdu-~i 

'twJIlnrirca pentru toate tinwurilc. 

- Rivalitatea Între două coruri. "Foii J>opo
ntlai rom:w" i-se »(!fie: Zi.lele t~'utc o dp'put;l
ţinn(~ din ('ltr'.O\"!t { .. muhl-si! de {lnii DI'. J oan N eekl
'ClI, adnwll1: !:;ii Traian Linţa, inv, pens" {'a,~ier Hl 
bă.1H>ii ,.J>hlgal,ll" din sus 7,i~a. (~Olllun~'i. Il mers 
la C!lrall"C'he~, ln Prea Nfinţit1tl în che..'ltill unM 
nt~intelegf'l'i iviti' întrC' {'ele două {,(>litrl ri,-ak: 
eoruJ hi,.:,('ril'("S(' \'Oi.~hjll. {'U ~tatllte aprobat<- (1(· 
Y ('nt']'a-hilul C'on . .,istol· şi Hoei('tatf'a corală "Tl< )i
'tlU"(':l1 statut.(· aprobate d(' fostul g'tIV{lM1 al ~();t
lit ici. l \>l"ul ll\'('~t,a di11 Il.l'mil c:1atează de P{l Yrem('!i 
('i!nd d. ~cghe!-i('u, il1ninte ('11 Bani, ajut.at de d, 
BlIl'(lc-3, a {u;;t ales JejYlltat al n('('stui e(,l\(~, 1 n 
S<'hirnh i~)pnttÎl e~.nH'llr<.:ul i~n j-r~lu dat dţinl bul'
dişti ·r1in ('a('Onl, dhLi ş<'ge!H.'snl g"tlYPt'nul a apro
hat statn t{'l(' &wietă tii cur-ale "Doi·na". Aeum îll
tI·f' cele dllllă {'O l'l!I' i .e maN1 ri\'alit.atea, care rl~ 
p]'il{~.j In fr{~căl'i, o('Nt.c şi duşrn:tnii, C.{'{'.lH'.(' de f~'l 
Il u (\!';te :-;prc foJo~1d {'Olllll·n{'Î. ,Cum ,-,il prin in fiill
taroa "D"inej·· ,;'a (']'eat 1) stare de.ru()rul'i imp"'
f;ihilii. r('.(':,;.(, ;;,i din ('iwJata întîtInplal'f', cii la nişk 
~f'l'biHori nmbdc {'orllri au ,"oit ,~ll eîllltt': in bi
s,cri(':l ! 

In I'of'l)IHtl îw'dil!'l:i lH'l\~1ei anan,hii u fo,~t d('
~lUt.a(iun('a amintit!l llIai >;W;, la epi~('oJHll Chri",
tea pr,ntl"l! Il-! {'l!I'e 1"ă opr('.a:;('ă So<,ietal:.oa coraln 
,.l'oina" <le a 1lIl\! <'Îmta în bisC'I'I('ă. 0i {'(' a 'l'ii~
pnn<'i J'J'PH Sfilltitlll? ACl'(;:l eă -nu pOlite împl1n.i 
('{\r('r(.~n d~llJllt.atiun('i fi i'IH:leă. nu se poatt~ ,..;tri{''-t 
eu ~u\"('rnlll! 

- 1 )ar noi liP jmtom :;tri{'a cu notal'ii, fibi
ri'iii şi al ti _~hl.tbaţi ni ,,1ntul tii, eimd ni CNO tl't·

hllin\ii? __ o fi intn·hat l:n inteligent tăran din d('-

IP II ta tjlll"ll' . . . .. _,,' _." • 
- t I)r. Cornel Beşan7it~rt"~"'''' iI;gc'" .. 1.' 

în Bll7.iaş, II !'(';);rllzat 1:1 :!:) F,·I)I·lr:lJ'il' LI., in \'rlilf:l, ... ' 
dl' 4:? (](o an i. 

( >di Il llf'el,",'ii i II p.rw('! 
~ Dela societatea "Petru Maior", Din B'Hhl

W· ... tll ni~4e ,,;('rie: 101'i, 1 )umill{'>('ll. ,:'Iopietate..a un.i
\'{\r~ital'ilor 1'~HJlflni "Petru MII!!')r" II ţ,inut o Şf'
dintii in cflTc"ipreşc.dintelc s~x~ietă,tii d. Ion Te i
(' ll, <lupii o('e Întl"() 71~dintii antcrÎo'ară i .... "Ic vofa..;(' 
IWÎll('!"{'(II'I'l', ţ'-i-a rlllt d{'misia. Ţ)clnL-"ia a fo.<;t pri
mitlî, .Akg·erea noului jlt'<'Şt'dinte se "It face în 
ş{'{lin(~1 ·df'la ;j )Jal"tit' n, 

] )t~:)tl alegf'l'e se' nl fix·a şi jJl'ogralllul:;.i data 
sel'lI:lriJor jllbil:ll'l~ ale s{){'ietilţii. 

- Atentat 'impotriva unul ministru. 
l\:liul::;lrul fralwPz de agriDultură a Iust vic
tima 1Il1lli odiu,,'j atelltat Jiu pa.rtoa ]'('gali.j
fiIlOr. Pl' ('[nld sr întorcea dintr'o insp('(~ţil' 
1)<1 g-ara din J .il/\' LI fost at,wat po drum dn 
etlţ ÎY<l I'ega li~t i (yan wlots un ro i) ('ari r ,l[l 

insultat şi i-au aruncat în cap un mald:n' 
de rmris{ t' ,din A (~t ion fnm(~a ise . .Ministrlll 
a fost 1:::;01' rrHlit. IJlt(~ITnr!i'I1d poliţia' il <1-

n'slnt doi .·ltTllf'l.oţ.i, cpiLalţi aII fugit. 
<--o indrăzneată auto-operatie. SalI mai hi.ne 

7.i,~ o Tl'4·lawi\ fo~u·te .originalii, că ei spiritld -rit' 
imagina tie :lI A IIwri{~a1lld ui nu e"te ·numai d(,-o 
îndl'~l7.11('alii fanta,~tid {'lll"at .,amel'i<'...ană" ci Nitl' 

şi flt- 1) Log-ată (lrigin<llitato. K~te v{)·l·ba de mllr('~1 
ş1.iint~l a. <Uni B! ;":';1m AldC'n, ('·are bazat pe 'forta 
şi indemiinarell -.~ \'hitli !'ţ6(~a.Iă ,'l'a aplIeat "ă 1'1', 
Qperc·zt' Blng'Lll' {], apelHli('ită (",ii-şi taie apcJl(li
ciile. ar!o{x'i'i lm m;itLşor orb leg-at d,p O<.:lC{·llnl). Rl
nllltld şi-a ~1i'sfa(;lI:t ,;.ingur bu rta, şi-a. tiiiat peri-

• 
Are În depozit şuncă de Praga, costiţe 
afumate, mezeluri, tot felul de delica· 
tese, branzeturi, şampanie fabricat fran-
cez şi indigen, cognac, Jiqueruri. fructe ~ 

sudice, mandarine şi mere de TiroJ. . 

Telefon 890. 
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c:tflrreu] şi d~lCii nU-l trcmUl'a mâna îşi tăia şi apcn· 
,.Jicile şi,lhlate ,~"ar fi şi (~lL"llt si~lr, IJmtuJ însă de 
~igllr că n1l şi-rar fi putut lna ~ingur, ca să 
-umble. 

Din caU7.ll. trC'ml'ăturii mÎrnciî.nsă O'pCraţia :l 

foM continuată de cei dG'i, colegi, c.ari îl a..'!istau. 
Ih~nl:lnii eoneuraţi ii a.due 8C"um invinllirea 

'.'ii Uli atât ştiinta, cât mai alc.'1 pofta de rOC"!amă 
• 1 indemnat pe l>nd Aldmt sa SE' opereze singur, 
1':1,.:1 s.l-şi JCii M'IUtlll. că această 'îm'inuire {';;te şi 

(',1. o )'cefamil ţii in('ă Q('shl! de mare. 

- Nu, na! ln Ribiiu N'au până mai aellllll'illCi 
:lOi numai J(},i jidani. t;mll .,Battprie""y,hncider" 
la regim{'.nt1l1 12 de art.il('ric. eelălalt era preot 
J,{l".-ort. int.r'() 00mmHl l'l)mâme-aS{'ă din aŢ}ropiere, 
,,"<m"P Ull.H1aj t;. ~ingud datil ;pe ~iiptiîmîillii făcea 
~'in;;tc ,,('phei urbe a lui Brll(~kenthlil ('u prezcnţa 
"3. 'Astii7j ln,~i1, gl'U(.lc indulţwnţ('i româneşti ~i a 
'l'royerbiaJ('i "SlH'{'hsi,whe Langweiligkeit" 1n\'lI-
7..illnB/t jidoY<'-I.L'w:l a indirjit ('biar şi paşllit'a fi
J.,.'1lri'i a lui ?'\e[}olllw'k, t~are ,'!USPLllii de .lul'cl'e În 
hiH,ail1 razelor .cfe )'umină de,etri{~iL 

,/ ide}\-ii au {'ornpl('dat. tonte 1aell'n('le şi au um
pIlit tO'ate maid!llwl<·. ()datii cu de,..;e:tleeal"{'a lor 
in Sibiin ;'l'a po-l"nit" ,bino î'nt('I(~s, şi curC'ntuJpel'
\·iullat d{' magh ilo'izare, O fi luieil llllg-ureasd 
,,!\'lgY;~7.ebpni tj"ăg-" Î'lljur:l în fj('care 7.i re~ntlat 
'/)(' opinearii \'alabi şi !It:. "n~lwr.atLll cn'llsistor mi
tJ'C!Ţ}(llitan ", p( ntnl di Il':!a {'('r illt,(i!'t'>Sple l'lIJ)l'
"io'.&r('al(' til'rii şi tahlelt' Jui :\h,i.st!. ()dată ('u În
. Turăt.u,rilelicest.ea {'opihll din al lui :)Rg'llnll .. T(,· 
~h,gl'aful Homim" n(\ tl'Ilg-.(l 1wwl a 6traşnieii l';ifll~ 
iali'i ('u epitd(' do tradaJ"(l, - I('al·p hi.neîJltele~ \':1 

forma () ·t1'iilti"i JNlgina d .. pen'('r . ..;,it.nt<' i.-:!ori('!ia 
, •. Ci'il'tii de HUl"'. 

Saşii tlH.' şi flH'. qe 'far', ~1~11-i ,tlt.l <'li<'iuliî, In 
:! ot. cazu.! pe lîmgiJ t !'IHlWlll'{' clpdri('.(.', fa(' {'C\,no

mit' Il! "Spllrku,..;,R.(·'· pcntnl <"il, a1tm<~i '('flUd li-,'\(' 
\"01' urca jidm'ii în {·tlp, ,~iî aibă {'U {'O plN'1l ÎnnuI;)oi 
in Fkmdl'ia. Oa>;f:,('iatil' ('U "BI .. hii" li·:-\o pa"e şi 
ilwDmotl:1 şi IH,j'oln,.,itolln', 1 ~(' !j<'·{'{"1 LI<' p()lj!i\'~ 
1tlughial"()filtl Şl Îlljllr» 1'1' Llltz 1";: "I·o\li. I ntot'l!lai 
'('lI ~j .. Tl'li'~'l'afnr, 

"TRIBUNA" 

ţri alte arme, {'ari in timpul dln urmă f0l'111tllJ sin
u-ci<INile mai OlIvalereţ\ti, ajungi'md ol'ă le ia locul 
sinueidNilc prin electriertl!te, Căci Jupă cum 8(' 

<'-Onnmj('ă din Hraty., aeo){), ultimele smudderi 
s',au fă.cut în modul a,{'osta, Sinllcig.a.şii se folosiau 
de .condll(~tul electric, pest.c c-arc lIrun('ilU o sîrmă 
de <aramă, a că.roi eapC"t-e le -prindeau cu mima. Cu· 
rootul BJeetri<, ,o;(' conduce astfel prin :H'.oa-nă sâr
mă şi prin {'(}rpul o l1len('.'!{', pe ('M rp îl omoară. :\{()
dern. de tot ~ 

- Regele Ferdinand al Bulgariei la Buda. 
pesta. Ipri, Luni, re>gcle Fe'l"dimmd al Bulgariei, 
H'nind d.da Viena s'a oprit la Budaf;)mt.a, unde '1l 

fos1 oH,"-pde arhidu('('ll1i Iosif. La orele 3 d. 3. rc
gp!e <l l'tdiltorit mai departe, - spr-t' Sofia. 

- "Mania" duelului. Gentrii unguri au rtlm.a,; 
pe jos. Pari.:ml i-a întrC'l~ut IrI ul~, .in "~,n."~lf'lri,,,r~~ ". 
Pudurile în P:1.1'i8 sunt la ol"fllJlca ztlm. In fH'
<"ar('2Ji elite două, tr{'i. Siiliqe g'portiv'C suut în pct
maneută Îlll'hiriate de duelgii. Critici tcatrnli, 
r<,porteri, ziari.';it,i, ot'ţ.C'l'i. slujba'} de to.ate eatchl)
riile 00 postcazu. faţă in fatii pcntru a mări cu nu 
l1tl1năI' nou de program dC$tul dc v,ariat S'Pf..-:+,a

('o]flle zilei. l'ăei ,Întl"adevuT îl! acci!L;vi zi apar la 
eincmatog-rafele din lUal'{'~d l~apit.aIă 'Ii lumei due
luri Între diferiţ.i iJldidzi, eu nume oh .. 'l-L-'Ure, IlaI' 
('II mutre S(~mite foal't<>. scmnifieative, 

j)rn,.;a jido\'ea,seil O(.Hlsidera figuTil{' :we . .,tea ale 
llleă('r:ll'i,lor, ea o mall i{~ a duelultti, !\ oi eC";ll ia 
eari stibll dl"parl<>. ~i jurl<>.eiilll I'{l0(~ \'edem ~i :H'i 
('a !;li în alte multc matl'upa7.lîtl'uri O\"l"(~(.,';\ti. un fel 
de l'('Clamii odioasă, mlmită tiă În'7f'le oehiu! ~i mai 
.. 1(· . ..; banul jluoli{' la pîm7.ele <'Înoll1atogmfiec e~:
p!1}uta\{~ Îlltr'un Jllod atat de llerU~illat de eVl'l'i. 

{,hiRr faptul. ('ii ('A..).mlHlt;Ulti~ stau at1Ît de OI" 
pal'W umil <1t' altul Încât abia îşi pot ~Itinge vâr
ful ~:lbii'lor, IlC înul't'ptăţ{"ŞtB sil. pr<'Supunom un 
h·1 de ţ;ul'latanie l'l mijlo!'. 

. ,Iid,,\'i; ,Iillll",tri\;i 1',11' J'I",I\',jlii, U\'f'I'I' !;Ii p()li-
.-.: ...... t l(·a.. .. jidoypa;.:('u. Iau bani ,,;{:lImpi Ipe marfu pl'Oa-

Un fost deptat croat deţinut. ! ~in Zag'rab 
,.p ('il1tlllllil'i"i: Ini il fest ridicat rlintr'o ('a,fC!lpa 

ro", \lI dt'pulut l."n'o\"j{'j, pl'lltnt a:;\1 ll\{'PPP ]>1'

dl'al'~a {l., :~ htni, la ('an,:I f,·"t o"iindit, <1(' tl'iha
Halul din f«lgl'd., !H'lItt'll fal~ifi('al'ea unui dOt'\I

nH'Ht aliHnrat !,Jletiţiei dc' ('()llt('sta'rea llJwi alegeri 

l'HrlallwntuJ'{'. Adul l\l'le,;t~l a produs o mare-'Oll

st<'l'll:ltÎ{) Întl'c e{'-i pre.zPllti. ('ari (>edam! totlt~i 

forţ(>l . .au pdI'{'{'ut ,'ti tOţ,i,j p() Lorl'oyi('i pIinii 1:1 
i I}('hi,;o[l'~·(>. 

"'.' , .~tă şi ~plln prustii, ('!Ind {' \'orb.l ,,>il-~i ntloriz<"zf' 
_. ~'1it mai,'''eump sent'illlPntttl 101" ('oşcr u'ngur('s('. 
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AeuJn se. )'('yolfl'i impotl'iva katl'ului "iîse,~{:, 
:-\a~ii, hin"intelp.~ ('iit<ll('. imitiilldp'p ('ei 14 dPIlIl

t.aţi sa~i, {'a!'i fut' :1C'('IH~ 11l(,111 in pari a llH>11t. }'; I_i, 
:nefiind dil,('"ţ \'izafi, Î'llt'i'i alti Vlltp[l imit.a .. TeJl'
~rafnJ", r:al'(~ {'xl'('h'm:n I;'rintr'o .adtllH'ii t:1cpre uri 
rit' I~lît{' {)]'i Inalt 1'1'(':1 ~filliia Sa, nu-la;;llltlţă ÎUl
i)l'\Jtri\'H Il()H,~t 1':1. I )in (,Iln,~idpl'atii !lp ordin l'ultn
ral îll,..;~nl)i llH Il!' plltnll opri la tii{'pre, ppntnl li 

nu n{' fa<'p vinovati 11<- f'olll)llir'itatt' {'II ~aşii şi ('u 
"Td~'grHfu 1". 

Illtr'adcdr "Pci-;ti l1il'llIl''' î.lltl''tm elan de În
-1'1lf!cţiN:'pllt]'i<'tieil atadl gUH']'1l1l1 {'ii llC:,\(){'ot(':;otp 
~'l'le 20'/r -dt' .. 1Il1g'llri" (jl!m:ltut.e prne. unguri ",i 
Hl jUllI. )l]·lI('. ji"lovi) din Sihiill, Iă,stln<lu-Ie 'lfl':ldll 
'poJiti~,('.i ';l1,,,(,,~ti' fiI' :wapal'IIJ"(·. C1H'at \'ol'ba aia 
'Îoa-( de !){' mine, {'[-t·l 01tlO]'! 

I.ip,~a :I('('a,,1a 1]palelliie ,">1: datoreşte faptnlui, 
'('Îi În;-;ibiiu Ij IUl1.i d(' 7.ile Pl't·p teatru să"e~\', pe 
'f'hnd ung-arii 'Ui Il.ulllai 1. s{']'i{l: UlUI lună de rli,;
narţ.i~. ~i lW{)a,.,ta În St'l ,telil \Tie, duJ ninuillui 
Jl1\j arde dp- teatru. IndigllH]'('H u,'pl\.4a pIinii de 
mlrns de ustllroi \':1 aH'lI d("..;ig'!!l' ('('olll {,i ~i Într'o 
hună <lilllineatii, Înaillte {'hlUl' -rit- a se ~twpa .. ('n·-
11<ltn! i\'fllzeu al A,;(wÎatillnei" VOIII a\'(~a in ~ihiill 
...-, falnicii ."i.nilgog.l ş.i lUI lll:Îl'(\ţ TC'lllplu al Artelor 
"'·{)ţ:CI". UIH).P "Siebl'llh, TgbJatt" ~i {'[)lIfratdc -lii\u 
"Telegl'afu.! f{oll1ân" "Ol" a \'(,11 d~~siglll' i.lltnlr(' g'J'a
T'lli tii, 

C'o'llsj",tnnrl din ~ihi.jll ,~(' jtl'lltl' ÎlI!l>ia d(' 1)<" 
lH'Um ('11 ofPI'ta ullui lot' dt' pom:mă. {':lei ·atu'nei 
~'iind ni·o trdmişl nou il \"!"Ull petlx' de piimont 
'rl(}at{, P{'lltl't1 \"r'll11 ":PlIJill;ll'. ,pkdilll Îl! ţal':l lu 

- Sinucideri "moderne". SI' 1)11 \'{'. "u la o l'a';H' 

l'a în('pIK' ~ii di"pa'l'ă sÎnl\{'idf'-]'il{',('11 1'(,\'(,1 ,,('r11 I 

- Un caz curios de proselitism. l'n eal. clll'oir; 
dp pro~d i t ism eat{I!L{" ea l'e a '["cwo! tat toată pln,l "il 

ov l'{'i fu'wă rl i Il Bu da p('st~'l ,,'a 'În tAm Il 1 at Î 1\ sii p t ii
mi'tna ae('a!"ta la Blldape,-;ta. :\mllllallIl ,Miba ",i:l
dielll bUJ'i"f'Î din Budape;o\t:a un om eu o pozitio 
'llJatrr'ialii f'xe'(·lelltă s'a Ii'i."at ",ii Sl~ hot.el.(' pe patul 
(it' nUHrtp, Bot{,z \1 1 a fu;o.t ;;ii,'îlr~it rI(' UI1 preot 03,
kli(" r':lI'{' a şi Îllmiinut În{'rcştinatului tm at{J<;tat 
(-1<> hotcz, I )llpil eâtl,\'~1 (..'(~a,'!.ut'i Neu.ma.nn llH.l;ll'l', 

liis:'llld "il fil' Î-lltlWt'lllÎllltat r1trpii ritU'1 ('.at~)lie. 

Dorinta Illi N{'llrll<lJlIl a PI'()rlt1~ 1) m:1N' ZlI.P~I
(,(':11:1 între hii lui 1 ';rttl'J. 

I-Ltl)i.nul {'lt Î!ltr'{'glll :'\iill st,:{t major li ult.'r,~,:t 
la ('iipătiiiul mortului, ('.el'ÎnJ ('l! ill';i~tentii ('.1 rn(l!'
tul "ii fie ÎllgT'opat in (~riptll familial'il din l1imit:-
1'111 (>\"1'«'&", ~i'.';,1 mo·t,jycazii a(>ca$ta ('{'I'intii P(' fap
tul <'ii ;\('llllJa.tlJl 1111 8',a liipiidllt de rdigi'l OV~·\'
ill.<,d1. e:tnd ('ru inei'i in viată. 

('" tll:ltil illtcn(,llti~L Habirmlui (:au)li~d );'ell-

• JlJalLIl a f(}~! Îngrol1at În (·.imitind (,~lt()Ji(' eu toaU 
)1011l1~;l ~'lIYl',nitii pdl'ja" unui el'{";itin, 

1 ~{' lwi ('('rturi lutr{' uJ'maşi, dl'(}arcee <lupii. 
{·:'It ~(' SPllJle .N ('uman!! .ar fi promis atunci -
('ii.nd i-s(' \'Ul'sa !W {'tip al'll din rîul IOl'datl1l1lli -

ţii pentru nona sa m'C'dint:l ş;i hi~eI'il':1 ~'('''a 111;\' 

l'llllti';\ chil I'tlllg'a sa g'ra~ii. 

~ Ocolul pământului-- descult. Cpti!ll III 
.. SPI'lI" din H1H'tlre.-;-ti: 

Zial'l'Il' au }Iuldif'at Ştil'{'H ('ii în BH{'UJ'PŞt,j a 
"nsitllJl tlll'i,,! ol'ig:ilwl, (':11'(' a dPM·in:-:. Ia 1)!t,1 Il I 
I{{'g':d. 

I 
J 

~.: Cine voieşte : .. :. 
sA cumpere IOAN VUIA': 

incllfiminf. 
fabricate in ţarA intr.dev!r 
fine, cOlDo.de, elegante ,i da
rablle aeela .. cumpere cu 

IDcrede .. e la 

Sătmar-SZi3tmar'l 
- - D.ak-tir .. -

In casa lui Kereszf!:s r\"i::-~~, 

Pa.g 7 

Origi-rUtlitate-..a acestui turist constă mai ,alt'" 
in ,acea -că s'a angaj'at intr'un pariu ca să facă IJ4 

COhl] pământului pe jos, dcs<::ulţ. 
Ziarele 'au mai publiest şi amănuntul că 'por

tarul otelului la Clire hui..stlll 3 descins, o-bservân
du·1 că d c..'!t.e cu pii'i-val'cle goale şi murdare şi 
crezând că are de a face eu vrc"un vagahond, nil 

vroia ru-ci eu un eh ilP să-I primcască. 
A fost nevoe sil. intervină perso'<tllC {~tlno.~cute • 

{!aportarul să se deei<1ă 'a primi pe Qrigill'l.lul pa
sal,"€f. 

M'am (hls înadins la ot(~lul Hl'.ţ!;al să vOI'be.'>(~ 
eu .Hlmtl d<'<+C1Uţ." cum l'a porf'<:lit, pod,arul otl'
~Illlli JX' indl'iiznpţul turist, 

L'am găsit illtr'o odăiţă mi{~ă fi otelului. 
E Ull tânăr francez, alHunf'- Charle-s Chevaf

licr, în vi'tr"tă de \'1'('-0 2-l--~;) ani. Sliibuţ d'lI· 
bine legat şi foaTte \"i(Ji. 

Ill'a primit ('11 foarte multă ('~tldllI'ă şi yoişic, 
dl'~i du;p:'l cum oedură, )ll' ~'llht,,{' in <leel Illommll. 
ilJ<:U o 1)( ~i t. 

l.a îlltrchiÎl'ile {'I:' i-It, 'llltn(';lm nl,;plmdea 1'1'

pede !;Ii aml.inunţit, "am s!I.',it in Blleul'('ţlti a.'leară 
la ora 9, îmi "puse diinsu.l: ve-Iline! dela Pite:;ti 
de unle am plecat eri dimineaţă. 

Am intrat in tal'ii ReUni tr{~i zile, prin Vâl'ciil
rOYIl. 1\1' am oprit la CraiuvaalaltiiCl'i... 

Pupă trei zile voi pl('c<! la Constanţa, d{~ IWO I,) 
la \' a r'll Il, 'll'poi ~ofia ,;,i vni tran'r.sa BuJgaria, l~~ 
la Orf;t0wl. Prin U Ilg-aria şi:\. lt<ltria cit· AUA, "oi 
trl'(,c in \"edu',a Polonic, IIl{L \'oi du{~e la Pdel'';
hurll:. ln urmă voi travprsu Scan{]inavia şi V,ti 
dphMN'a in Hp]g-ia. De ll(" 10 voi junge la Parj". 

] ntreg IH·f'.~t voiaj îl voi fH('oC pc jOR şi Într'1lI1 
an, dc a7-i inaint.e, voi termina matdlld tie ·cal·(, 
m'am l{·gat. Trebuie să-ţi d{"{~lal' ('ii nil oste 1111 

pariu la mijlll{'. ('i un m!ltcb~ 

()~'ollll piîm:l11tnhli m'am !pgat, să-I fae în 
('ilwi ani. ~U11t 4- ani. rit' ('îlJld 11mblu, am stl'iibii
tut Amer'i('a de Bord, şi Asia. Întreagii; nn-mi mai 
r:lmillle del'ilt Q parte din Europa IUl'l'll foartE' 
lll!{' ŞI H:;lll\', , 

~i tot a('e,~t \'oi<lj rai f:lc'lIt dl'.~(~1l1t ! 
-- Cl1m "exi! 
---- ~11 ţi(' frig lapÎ{·j',al·(, ~ 
-- D-tllie ţii frig ~ 
--- Euslavu J)olllnt!lu.i sunt Înei'dţ.at ,~i boti-

11cl(' lJlele sunt Îu('ă.şi diptllŞite ... 
-Bl'ItYo! ('U toate a.~tca t.p. <l,;igur Cit p!ClOa-

1'('le mele le ~imt llUli calde <!e{':'lt le simti pc a le _ 
d·tale. ~i ('U, a{'cst(, yorl)(· îmi ilratll !pic'io:ll'('le Illi 
negreşjumflatp. 

- Cîtt ai pal'(,UI'.~ p:Î11l1 ,H'UIlI ~ 
- ti3,OOO (lf' kilometri! 

Colo>lal ~ 
... - Se pOli tp ! 

Cam l'Ut faei )Il' ora. lH{'I'g:lll Il ~ 
Pfll1ă la 14- kjlollwtri! 
:\ 11 ('xageJ'ezi ~ 
Din {",11trll! La Pal·i", <I('UI1I eaţll'lI uni,am 

t'ii('ut pe jrh! Î1wonjll'l'U I Met ropol iei, în tot.al 40 
kilometri in douu ore! 

Tllrj,.,tuJ p:ln'a foart(. {'oll\"iIlA de ('{'ca ee afil'
!rIll. 

Tlll·istlll. în ţiutlta"a originală, e."ind rw Ca
fPH \,·id'Il'iei, ;;'a pprit la {'l~F·şa, "'pl'P IL lua o 
1'Hfpf!, 

I:unwa ('an' fa O\),,('I'\'<lt, intrigată s'a ~l(lunat. 
in Humiir ('olo;.:al ill fata l'{.fl'tilri~·i impiede:lmd 
(' i reul ati <l • 

- Scadalurile şofeurilor din Paris_ Am anlin
tit la timpul silu t!('spre g'rcY<l şofelll'ilol' din Ps
ri" "i în legătură eu !l.{'ou;;ta despI"'e i'nr:Elrciirile 
de at~lltJat contra g.al'lIg-c!or. Al'nll1 mai nou ~ 
cOlllunidl, eă ll<.,liţia li. dat d(' urma unui complot 
IHI~U'hist al ~)ff{'urilol', ('arC' Hl' fi ,avut scopnl 5ii 

apl'indă toate 1'C7.ervoal'el{' de bellzină ale fahrÎet·-
101' dt' a'll tumohi le, ('ari (' .. utili >Ibbil 120.000 li-. 
tri de benzÎniL Planul 101' illfl'rnal, ('arc ar fi aVllt 
lIl"milri înfiorăt~Hll'P. n~a putut fi du,; la Îndepli-
11iTO, în Ul'm~ a('{\~tpi rh'SeOp('I'ÎI'Î a politiei. ('O!Ii

plicii an f%t to,ti an'staţi. 

care tine in magazinul slu de ghete bot.' I 
uorta. Duma' ghete Oi ciobote pregAthe in ţari 
din piele dnA veritabilă cu preturi foute ma
der-te, fabricate hnitate nu are şi mar'e1e lale '11 
privinţa execuţi unei drAgilate SUDt ne.lItt'e~Ult" .. 

La dorinţă si. pregătesc tot felul de 
ghete şI cfobote după măsură. = 

~. 

..' 
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- Nenorocirea unor muncitori. Cin('Î munoCÎ
tO]'i voind sll treat·ă Dunărea Sâmb:Hă se.a:ra, spr<' 
a ajunge acasu in {'omu:na Rkeahnas, ('.0 mitatu1 
. \Jht~i, au fo,."it răstul'1l .. at1 do \'~luril(' tllTbat-ea}e 
apei, (l-.'ll'i după () in{'{'!-earp z,adarnică oe a se mân
tui~ i-a înghiţit pe rind. La ţărm Ma hune multă, 
.!ar ca remt Je putea merge in a.Tu tor, d 1n ea'l1Y.ă 
I'ă 'Ill.1 se ~f]a nici o bard la i.ndcmiină:. Mum~i
hniiau fost fă.{~uti atenţi de pr:imejdia 'OO~i poate 
:1 Il1(',ninţ.a, fiind Dunărea mnflată şi bătând 1.1n 
vânt ,puterni.c, dur (',i 811 11('SO<'Otlt sfaturil<,j îlll

hardlJlldll...se tol-u.'7Î. Trebuiau să trceă. căci îi JtiI. 
t~tau fmniliilp, ~l('rg'f~nd înca în ,a('N'-Uş noa'Pt-e 
in ()ăllmrea lor, au u.flat numai cadavrde ('ari ali 
fost ~·ll'it.e şi tl'ansJ)Ort~'lt(> la Rat'almas, nnde 
jeJe-şte îtproap<~ Î11tn>.g ..atu) 11e cpj incc.aţi. 

- Un milion douA sute de mii. ~vabul Fl'.m
(-i~ Niodcl"Inayer maro propl'iet~lr şi neglloor ,de 
porci din Alcwa, a eumpnrat. dela baronul .M ikors, 
moşia a{~tuia eu un milion două sute de mii co· 
!'oaTIC. Este intert>sant a se şti, că ~hll] deşi ajulIs 
!~~ &Yl"rc aşa de mare, nu şi-a părăsit. portul, ('i 
Ilmblă şi aeuma în cismc .'}i haine de postav d(' 
'·.:lSiÎ. Dur <'e e mai interesant de amil11it ti faptul. 
1':1 intreaga sumă de pe=3te un milion, - pl'cÎ'<11 
moşiei - a plătrit-o deodată şi în bani gata. 

~ Prlmaşlll primadonel Fedak Sari, favoritul Ilubli
{'ului din RlIda;pesta l'a rone-€rt.a ilwepând din 27 1. !:. 

ill hot!'l "C-t'ntro.'l". aJterna.<tiv într'o zi in eaf<m-l'a, i:tr 
În i1lt.a in grr..dina de iarnă. timp de 14 zixle. Taraiul 
de muzka.nţj foart.p bine instrua,t. p;4e eompus din 12 
Plwmbri. 

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

s QIM:omlUldăm În ateapil 0.. P.-.o$lmi uelil"'" a. 
.Jtue ,i .. !Ia •• i .fin&. Fr_cUc Se_lida. _ie It, .... 
u ..... i ta modml cel ma.i mj.~. ti ta emtdiţwe Mile mfÎÎ 
fa vorwHQ: konmtlule, a.lt&r .. ioo .. ~ __ "&116" ppe})i:I
t/'rii.. .t!itai afiate, intregul &r&l!lÎam~' hhwiee .. , p:r ... 
"Iim" h&.erlri d ... 'ubie. - Pr.,.ped ,1 ea.t&iQII' trimiiB 
~ra.w.it. La anzaian trimite om 4e .. eeiwtate. 

:lI Numai sămâllte de a ]ul Mautbner târguiesc acont)
tnji (fi rră.dinllrii, cari sietiu euget.a, bilW &supra IllerQ~ 
lui; şi atunci dad a,ltfel de sămAllte ar fi mai ieftine, 
1j "Jt'tTU că ştim din experientă, că a.cele nu ~orespund şi 
il wnai Pil&'Uba lor o ,să fie la urmă. 

Recomandăm În atentia Ono public, magazinul d. 
"iane Heldenberg, Sibiiu. str. Chmă.diei 9, eel ma.i nehi 
~i eel mai de incredere dintre m&ga.zinele exilltente 
'in t~rii, nre d09fa\:e pianete renumitelor fabrici 
~trăiJle. 

ZL _____ _ 

LectII Tol.tol, . 
v 

ItASIOIU ŞI r ACE. 
aOMAN. 

Trad. de: A. C. Corbul. 

Wrmare). 

Nataşa ii mulţumi ('1) o ÎllclinaTi' ll~oară a ('ap,duÎ 
~I v~n:i iar lâllgii bătrîna Maria. ca.r(' sIa in<'ă (ii:' vorha 
nt rli.n.ituL 

- Locotenf'utul !)ermitf'! făeu Ka.tasa. 
(~al'ul f:U ofjţ()rul rănit intră în ("urtNi Rostowllor 

~i nu.mai decât, s.timulati di' ices-t cxemoJ.u. mai mnlte 
persoane invitară ~i eJe pc răni ti să intre în t;1U

tea lor. 1\a.ta.şa găs.I'a după plar.ul ei a>ces-te reIa,ţiuni 

"ll nişt() oameni noi, În e.lJfară de rOl1v(']1ţiile obirinuite 
a le vietei. did ea Întroduse În Ca$.l ,lor un număr ('(it 

ULai mare de raniti. 

- Trohuif' Însă ~ă-I pn!v!'nim fU' -tatăl ittali'. ii ;:[<;e 
\larja. 

- Pentru {'f':- L(' vum d>il toate o<lăiile nnllstrf', ia.r 
!Roi vom merge ~ă dQrmim in aMon. 

- O! dOJllllj.IJoal'ă, ma.ta ai ,tottlea1W>il idei extra
,0rdin3!l'€! Eu zic să-i instalăm in .pavilion, la doică .. 
,i ind trebuie să ,cerem vo.e părintilor dtaJe. 

- Mă insărcinez eu să le cer aprobarea.. 
Nata.şa dete fuga În casi şi illtră pe virful ghe.wlor 

în odaia. Cu divruluri unde oontesa..suIerind de mJgre
Il ii , era întinsă pe canapea eu comprese r~i pe frunte. 

- Dormi, mamă? 
- Ah! 't'e "isp! făcu cont-esa. deş.teptâlldu-se :lin 

toropeală. 

Eca.OMIE. 
Procurare favorabilă de articole economice. 

Ad1.l.C(~m la ('U'!loştinţa &'OnorW]Dr noştri d(~ 
prctLltjn.d{'ni>a, di sllbscri.s-tu ~oD1itet .este ga-ta .a 
mijloci, IJi{'ntru ori -şi {'it1~ i ... 'K' va a.dTt.~a, proou
l'al'l~a artÎ<'OJdo.r (Xxmomi~~ul1intjti m.ai jos lîmgă 
cari insP1JU1ăm şi prpluJ: 

1. ~ămrmtlj, d(~ u.u-bă engleză, 1 kilogram 68 
ba.ni. -

2. StulHinţ:i cip iUl·hii fram·.eză. J kgr. 1 eor. 00 
haui 

3. ,siimâui·ă de Ju1mnă. 1 kgr. 2 cor. 
4. Bămimţă de trifoi r.:rşu, 1 kgr. 2 cor. :10 b. 
5. 8ămill1ţă d~ l1api ~.JIal1l1nuth", l-oş.ii. Dlll J'i, 

1 kgr. 2 ~or. 50 ba.ni. 
ti. Bămimţ.ă d-onapi "Ob<>ndorf", galbini, 1'0-

tUlui, 1 kA"r. o ('01'. 2·() ball1. 
7. ~iimimtă de napi "r.Â>kcndorf", l'OŞii, 1 kKl'. 

2 COT. 80hani. 
8. Nămil:ntit tU> mohor, 1 kgr. :l:3 b8.1li. 
H. Hămîmţii d(' i'iapii "Zitllu", uriai;1iÎ, galhenă, 

20 grame 50 buni. 
10. Hiimimţ.ă dt, ('iap:i "B]'all1]."C~hweig", :W 

gra.me 60 bani. 
11. Nămfllltii d(' Clapă ,:rl'ipo!i R()('e8 ", 20 gru

me 40 ba.ni 
]2. Hilmîmţa 0..' ('iapă ,,~hdejru", :W gl'ump 

50 bani. 
13. HamilIItii d(· "alată ,,;)iat.sdOl"". timpurie, 20 

gr. U bani. 
]4. Hiil1lillli.l de ~(dată d(' iamii "N.ansen", "au 

"X ordpol", 2{) gr. 24 bani. 
H . .srlm;Întii d~ !-l:Hatii "Ool.dk(~llig·' (nollu). 

g'ulbinu au.ri{~, mare la <'ilpăţin:1. 11şor d!' tran,,· 
portat, 20 gr. 60 bani. 

Hi. ~ă.miultii {~ pătr;mg~l d{' tO<lJrmii, 20 gl·. 
10 bani. 

J 7. ,s ii mil:ll t:1 (k' p:1tr.îngp 1 lung .,Z,11Hinwr", 
dul('i, 20 goI'. 10 bani. 

lH, Hămn.nlli de mOI·~>(f .... i d~· vHr:l "Nantt.~~". 20 
gl', 60 bani. 

19. Sământă de morcovi de t.HUJrmii .,Quedlin
burg", 20 gr. 50,halDi. 

20. Sămil.nţă de ridicbi de VJll'ă "Stuttgart", 
albi, timpluii, 2-0 gr. 10 bani. 

21. Sămftnţă de ridi-chi de !laiu, mari, alhe, 
20 gl'. 10 hani. 

22. Sărniî:nt='i de ridichi de iunii, negre, 20 gl'. 
12 ooni. 

23. Săm:lDţă de l'idichi de iarnă', albe, 20 gl·. 
12 bani. 

24. ,slimîll1ţă de castraveţi de "Paris", 20 gl'. 
30 bani. 

25. Siimfmtii de varză "Hl'allTIs<:hweig", uri&';Iă, 
de ial'nu, 20 gr. 30 bani. 

26, HămÎmtJl de călii:ra-h(· (gulii) albe, timpurii 
2D W·. +0 bani 

27. Hli:miill(ă lk· 1'ă.1ă l'a tJ(' de t~lrniî.. "in.ote :W 
!ţI'. :)0 !}aru. . • 

~H. }ilj mfln ţ.ii cip m ază rp "Il ismar{' k "; tiOîPUl1(,~ 
100 ~T. 44 bani. 

29. Hiim[mţă de fasole de luJic, 100 gr. 60 b. 
ao. Bămârnţă: de flb'iOlc "MOllt <ro}"", galbină, 

100 gl'. HO bani. 
:n. Hă.mfmţ.ă de p-atJ.agele (pamdaiscL .. I~I'~. 

di,"i". 1 kgr. grele, 20 gt. ]2 bani. ,. 
:12. Sărnfmţii de p.atJage}e "Excelsior" t'Il.01lii). 

foa:rt~ gu;<ltoa •. ".e. o JlOrţ.ic !)O ·bani. " 
83 . .Hămânţă de poatlage!e "Fi('ar~z.i", foa-ro:' 

tÎmpmii, 20 gr. 4{) bani. 
34. ,sămÎlJltă do paprid s[u'lx>ască, 1 'porţ]~~ 

10 bani. 
35. Rihn[mţă de spinat "Goliath", 20 gr. 10 b. 

a6. FJ.ori: "Âatel' o-e RDhenroll('I'''. mestccatc. 
1 'portic 10 bani. O}l('orghine ,.Dahile", 1Ue..'ltccah~ 
1 portic 10 bani. . . 

:31. Legături de .a.ltoÎt "Raffia", 1 kgr. 1 eo1'~ 
20 bani i., 10 kgr. 10 ('01'. 

::18. Funii de "Cocos" (de le.g~lt altoi). 1 4,1'_ 
1 ('01". 20 bani şi 10 kgr. 10 eOl'Oane. 

:19. Ri'iitină de altoit, f1lli'd:l, 1 {'1ltie '8 ]25 gr. 
50 bani, a 250 gl'. 1 (~or., a 60 gr. 30 bani şi ,a :1t). 
gr. 20 balJli. 

J)DritMii ('ari YOI' trimite laadl'(',,>a !mbse.l'i
,,11 hti Sl'f7etar -pretlll, {"UTIl şi 20 bani pcntru bu· 
letinul de espcdiţi(> şi I)(~lltru pac.hetat, 4 buni f.a. .. d. 
-d~ imanuaT~ PfM;:dă şi 15 hani p(',ntru QStc:ncal~, 
drevt d:tMlir(> 1pi.'11tru un f;{'OP d~ bin-et'acHre, -
"01' primi artj{'lii comandaţi {'lI pooibiI:t grăbire~. 

~ i b jiu, 17 Februa.riB n. 1912. 
('{)rnitetul f'ent1'9.lal .. H('tmiunii române ill" 

:1,!n'i·("ultmă din {'omit atul 'kihiiu ". 

Pant. Lucuta Vido' Tordăşianu, 
pN:zi(!cn t. "cc.retar. 
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- )Jamito dragă, zist> !\a,taşa punâl1du-se in ~e-
nune.hi şi apropiindu-şj obrazltl <W a.cN al ·eontf's-2i .. . 
Iartă-mă daeă te-am d{'ştf'lltat, n'am f;'O ,mai f:Le .. . 
Maria m'a trimi~ să-ţi spun că s'au adus la noi nişte 

oliţeri ră1l1ti... Nu p aşa ră 11(' dai voe să-i primim l'... 
N'au unde să nH'.argă ... Ştiu mai dinlliil'te că dai \'M!, 

vorbi ea repede. 
- Ce ofiteri? Cine i-a adus p N n în tf>]('g de ff'l. 
.Na.tru:a rise, rontcsa. zjmbj uşor. 

- O! ştiam e-u .că. o să ne dai '''OI'; IDf>rg sil 1(' 
spun. 

~a.t.asa (j sărută Jlf' mama ei şj df't(' fuga. la IlŞ:!. 

A-eolo îl înttLlni ~ tatill ei ('arI' .q.e intorcea ,m şti~i 

rele din ora.ş, 

- O ~ă pătilU, (,'am Îllt!în:ia-t a,~a drIDu!t {"u Ille
earea.. zi~e 1'1: clubul pste ÎlI!'his. politia a părăsit şi ea 
oraşul... 

- Pa.pa, nu-i Ma di am făeut binf> lH'imiud ÎII l'IH'1 

noastră nistE' răniţi? î1 intrebă N a.ta~a. 
- Da, da, răspunse distrat con.tdp .. da I'_ii IlU Il(' 

mai {)t'1.lpăJn rll PTostii·\.e arest('a: mai biap ar fi "ti lE' 

l>llllem Pf' lu.cru. ppntTlI a p\ltea plf>ea !IltÎnl'. 

('-u!1t('AI' porullri a{·cast.a şi o3illll'nilor sili. La 1lI11~ii, 

PE'tra adUSf' alt(' ,,('şti din' Ol\1.ş: 
Poporul lunse arme dl'la. Kremiin iar li doua. 1.i 

toată. lumea va porni să se răsboiască, la Tri-Gorj. 
Collltesa privea cu o spaimă timidă, cbipul H'scl al 

fiului eL Ea etia- că d'acă-i va spun-e lui Petra să. DU 

meargă să se b.a,tă a. doua zi. ('1 îi va ră.spunde cu fra,E' 
mari asutlrll. patriei ei a cinstei.. fraze la caro. ea nu 
ştia -ce să răspWldii, Şţ a,tuncj totul va fi perdu.t. Ea 
spera. să, poată plQCa înainte de bătăJie. luâlldu~l şi :pe 
Petra ea pe lID proteeior, un apără.tor al lor. 

Ea nu-i Slluse lui rumic. dar după ma.să il chcn.ă 
PC \:onte in odaia I'i şi Cu Iauămi în ochi îl rugă să 

p!rcr ehiar in noaptea a,c{'ia. t:.a. {'nl.(' plină în _lrd 
mOID('nt a,riit~1se un curaj ra.r, ii di'<'"Jari\ cii moare d". 
friră, df' aceia, al' fi bine să plece lUlIna..i dN'{Lt. D",p;i: 
masă, Ros.towii înc,epU.râ să se pl'('gătea seii de pleC,tr"'ri 

cu o graM febrilă. 
1 

;';ataşa, eu pa.siuTl(,.a. pe (:arf' o adueea Îll tot "01 
făcrG. se .puse şi ea pe lu{'ru; dar nimeni uu S~ ÎI!" 

ct'E'bU la. Îm,{'J)ut in aj utorwl ei: ru tot ii CTI'd oou că (':1 

nu lua nimic în seri(ls şi nimf'ni nu voi s'o ascllJ.te. fJ'l:~ 
e-a se lleăpiitină, se supă)'.,. şi Ilhînf;(' :lprOapf', aşa ";IJ 

toti sCârşiră prin a Sf' ~U])llne t·i. 

Contele pach{'.ta gobrlinuri şi l',Q\'{lurp Pf'J·tiaJle. (;1n,' 
Î11COPU :Sataşa să impa.chetpze, f'rau în salon două lăzi 
p)itle, una {'lI pOI·ţl'lanuri. {'.('ubl!ă MI \:ovoare. Mai era~: 
şi pc ma"ij multe port.-.LuJ1II'i şi s{'ooueeau n1er~u din 
bu{'iHii rie. Era "pci n('voe <lI' Încă o ladă pe {'·are ~lu!{fle 
SE' ))l'e!!lltf'-:lU ':0 adu<,ă. 

-- chtr~lJltii. ~ollio, vom băga Ini t'f' f' aid, numail 
în rhmă. lii zi. 

~ 
- Xu sr pouJf'. doumj.şolll'ii, a.Jll 

dar în zadar. sj}u~e un C('(·jor. 
in (' (·i"c·u,t şi noi u, (_I~ 

- Ba nu, a~teaptă ... 
X'ata-sa În('CPll a S(,Olltf' din ladă c:astl'oal1i']p şi f;lr~ 

furiile invălite in foiţă. i 
- Farfuriil€ astea trebuiesc invă.lite în covoaret 
- Dar ·cum? A v€m covoare de umplut încă trei 

Jăzi.... i 

...:.. A.şteaptă. la.să-mă pe mim· ... Astea Ră ralll:ir!~ 
arÎ, zise ea punând la oparte nişte simple fllJ1mii ,f~ 
Kiew; dar porţdanurile de Saxa tre-huiesc Îmllu.rhpt; l~ 
in <'o.' oare. I 

- EU Nata.şo, la.să-ni' să impaehetăm noi. Il'a~,'11 
11(>voie de tine, îi zise Aonia cu un aer de mustra!'!'. r 

r 

I 
l 
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REISI r,lU{SA 
FABRICA DE 

II.E'·:·' I t. 
·l·~ . 
··l {r .. 

. ~.i 

In. 

BEKESCSABA - NAGYV Â~AD 
Andrăssy-ut 41-- 43, Rak6cli~ut 14. 

(Lângă ~Apol1o.). 
________ ~~·.UEJD:I • 

Un tidr hddig~ut, 
notar diplomat, -- cu purtare buna, - vor
btşte perfect limba română, maghiară şi 
germAnă, având praxă mare, e În stare a con
duce un oficiu notarial, caută un post 
de subnotaF sistemizat, aflător în ţinut 
curat românesc, unde va putea fi asigurat că 
in cel mai scurt timp şi "rin ori·ce modalit3te 
va ajunge la un post de notar. - Ofertele 
sunt a se trimite administraţiei :a Tribunei«t. 

~ -...... • -
:,':, Un viier şi pomolog 
1. 

:-1 
-[ 
an·j' 

. dil r 

'<.Ipit i I 
'H'~'r 

;::~I 
, 0:" 

VH! 

,·4 

t.rl 
i 

.-
,1 

I 
1 
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cu praxă, care a absolvat cursul de viierit 
din Tarczal şi care a servit 7 ani la o moşie, 
caută rost de viier sau de îngrijitor de moşii 
in România. A se adresa lui 

J o~if"E'aiC'i, 
vier diplomat, 

Berzdszka (Krass6-szăreny m.) 

SfAT ŞI AJ UTOR 
celor cari sllfer d iregularităţi de stomac, 
contra stomaculuI stricat, ardere de sto· 
macţ Încuierea scaunului, sgîrciuri de 
stomac, greaţă, ameieală, vomare, in· 
somnie, colicâ, anemie, gălbinare, etc. 

le recomandăm: 

Picăturile de stomac »Brady« 
mai nainte 'picăturile Mariacel\«. 

Se capătă in fiecare farmacie, O sticlă 
mare Cor. t·M, sticlă mică 90 fiI. 6 sticle 
Cor. 540, 3 sticle mari Cor, 4'80. -

~.:?, }Jf.~. Pentru trimiterea înainte a sumei tri· 
t:~. t"lIIaii:ll:ll::.w.M mite franco: 

BoAOY K farmacie II "Regele UngarlelH 

It • In VIENA, 1. flelSG~markt 1/4. 
PITI ATENŢI I 1. marca de scutire, care reprezintă pe 
,Sta Maria de Mariacell., la Impachetarea roşie ~i la sub-
smere, care "te copie chipului de pe lature şi să respin-

geţi orice Imitaţie. 

== ·=;ţ:=#-~="'"-=::='·=ffI 

I NSERŢI U-N I'~~ 
~ le"prlmesc CU preturi moderate .~ 
U la adminlstr. "Tribunei" Arad. t'! 
MI~~~~~;-;:::~~~~ ~1'Ic; ~ ~.1 -, ·o,.'!!C'O~~"~-~AiiI 

Mini&terul d. flal.nţelor. 
Dlroctiunea ComptQblHtlţe' Oenerale 

a Satului ,i • Datoriei Pa..Hee. 
Datoria Publici. 

Nr. 156414 23 lan 1912 

Publicaţiune. 
A 18-a tragere la sorţi a titlurilor di: ren tii 

50fa amorti bIlă din a. 1903, impnul1utul 
de lei 185,000.000 se va eftdua In xiua 
de 17 Februarie (1 Martie) 19E2, la ora 10 
dimine~ta in sala specială a Ministerului de 
Finanţe, conform dispoziţiunilor ~tabilite prin 
regulamentul publicat în ~Monitorul Oficilllc: 
Nr. 245 din 7 febillarie 1906. 

I.a această iragere se vor itn!OrHza titlui 
pentru o valoare r.mnina!ă de Lei 1.133.000 
În proporţia următoare: 

40 titiuri de câte 5.0(')0 Ld 200.000 
133 ~ » » 2.500;) 332.500 
348 » » » 1.0rO., 348,000 
S05 :t ., » 500 it 252500 

1026 titluri pentru o valo~re n'Jmi· --~
oalâ de Lei . . . 1.133.000 

Publicul t',ste rugat a asi5ta la trJl;er~ 

. 

Dir~donl1 Cl1mp!ahPiUţil G~n. 
a Stfl.tului ~i a DltOliti f-'l.lbH~e. 

D. Vbr(jvl,". 
m 

In at&ntia pomicultorHor! 
Ofer altoi de prunl bosnied ca 
»8alkanska Caric8« (Regina ha!
canului) şi .K.raljl';:8 Bosne< (R.::· 
gina Bosnid). - Altoiul de 2 . 3 
ani cu coroană admirabilă e cd 
mai bun din diferitele soiuri de 

pruni. Poama e foarte mare, escepţional de dulce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
cind se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa· 
briearea tukel şi a sJigoviţului. - Prunii mei nu 
sufer de căderea frunzelor, (polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari în mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat in diferite rânduri, cu premiul întâi din par. 
tea guvenl!tlui. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expozitia din Viena 1897 cu me. 
dalie de aur, la expoziţia internaţionalĂ din Paris 1900 
CII i'ledalie de argint şi in fine la C'xpoziţia regnicolară 
din Bosnia şi Erţegovii13 11Ilută la SarajC'vo iarăşi cu 
medalie de aur .. - Pentru calitail:3 prumlor garant&. 

!Sla.va ~ .... I~Qjdi6, 

mare propril'tar in Brecka, Bosnia. 

I 

....... "'~s-rr 

Mare asortiment în ceasuri de hllZunar de 
aur, argint şi nickel, În ceasuri de părete. 
Oiuvaericale fine, cu brilia:Jte, obiecte de lux 
in argint şi articole optice. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângii gara!iţă, 

Preţuri solide t - Serviciu prompt I --I .... ----...... ----.. ~~~~ 
Cele mai ex
celente instru· 
mente pentru 
săparea de 
f~nta·'" fii' artezl~ene I~ pregăt~şt: 
tl l ŞI expediaza 

Vârady Lajos, 
fabrică de instrumente 

1-1 6dn'1C7 ~va.sa.rh,,<,::-·ly, 
VI., Ferencz.utoa. 

Nu trebuiesc anfeprenori; domer.iile, CO' 

munele, singuraticii: singuri pot face si
parea cu instrumentele me\~. 

P.t .. jn1.lucrătot" lllijloecRc. 

Recomand ,1 ma,fn' pen
tru impletltul de sir m ă. 

Catalog de preturi trimit gratis şi fraRCO. 

Premiat la 6 expoziţii. 

-~-.. -~.,-~-. -,-.--~-_-_---~-~-.-m.;--~-·;-:';;;:-m 

~ !III! !I~ ",II! .),.. ",II' .J,.. .)11' ",11' !I~ ~ ,,~ ~f! .1 • .II' ~ ;):( 
~n),~~~~~.-~ 

- -- jJ ŢIMBALE I~: 
-.~~ . .;1 '1"--~, . - ()::.~ ~. 

I rac 

->- . r~"""'-
Ilo ~ ... " ;, 

~ "~<I • • 
-{.~ '~ ~:-

:'1 ..... -<-.,... ~.., 

--tt... ..... ' ~ -il l ... ~ ... --
'a -... ~ ,,"" 

::~f~:: ~ ~ 
~,~i.· ,~ ~;"- -

p 0:.~-

ţ~4~ ~ 

~~~} '~~~:~ 
~ _ .. 

...-.;....,. el ~ !' .... -
., } 'j) 

I Pregăteşte: butoaie vane I :~~ .~~ :~: 
I în ori-ce mărime; din lenin de steiar i~ =~ Ţimbalele inventate ~ de mfrie:cer/' tJIa'l '.-:-'-

S uscat şi ~lb, pe lâng~ garanţă. -. Pri- -.~' moderne. cu organtsm dublu de oţel, foarte 

i meşte on·ce comanda mare, aranjament i ~:I trainice
d 

şi de o .redso1nanţă deosebită ţse I?lot 
1 t "ţ b'l --c,;- coman a numaI e a mme, cu pre Urle comp. pen ru plvm e, cu preţ convena 1. _~ cele mai moderate, pe lângă ga. 

I MARE: DEPOZIT! : .~! ranţie de 5 anI. " ....... r ' ... ~ ........ 
Fl1RNISORUL CURTII REOALE ROMÂNE : _~ l\.Ieszaros Fercn.c, ~ . .i:'_ 

• WESZELY B';LA ~ G':, fabricant de cimba.te. .,~ i J:. 1 -~ Budapest, VII., Bethlen-l!~ ~2.. :.:-
J. PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE, i --~ preţeurent.url, la cerere, St! trimit vath. ce.re$- ":,'l,

pondenţa Întrucât 11t! poate 811, se fâcă In limba ~ J 
~ -++ LI POVA. * -~, ungureascA, germană sau sîrbească. .~')-
~ ~. ~ ~~ • ~~ I ~* ;{:l{ !.!~ili '~"t;:;w15< ~ 
.Mfi .............. ~..s,:~ ..... ~ ........ "'" ,~~ -'f f ",(tI olT" r "'{' T "'T T Olt T ~T\.i "i~ T ~J..( 

.' 
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fabricA de ploiere 
, 
' . • 

Sibilu -Hermannstadt, Grosar-R{ng Ho 3-5 
(Palatul Bodenkredlt). 

R.ecomandă magazinul său bogat asorlat cu cele 
.ai Jlouă ~l mai moderne 

ploTep.-entoutcas 
«Vi. soare ~J ploaIe) 

,r.nm .i 

ploiere 
... calitate excelentA 

pDtra domnI ,1 dame. 
~ ~ -

€untandele .e executA pronapt cu şi puctuaJÎ~~te:· 

Avis! Domnilor fabricanţi şi particulari le 
aduc la cunoştinţă, că am edificat o 

turnă torie ar tis ti că pentru metale 
SIHIIU, Sti. ... s..da Margaretha Nrul 18. 

Prin practica mea bogată câştigaU În ţară şi streinătate 
ml aflu tn plăcuta poziţie să pot satisface oricărei cerinţi 
de brante, în bronz, messing, ţfnc, cositor, aramA 
dupl desemn ori după modele vechi. ' ' 

Andrei Paksa, 
SibHu Nagyazeben. 

m '11'11111111 , •• 111111 , II J I J J ,'.1 UlII 
Premiat la ~xpoz!ţia industrială din ~. . 

Slbutl In 1903. ~ 

loate de tors ~~'t;;fţ"'--;&. 
din material us~at şi mers liniştit, pe lângă. garanţie, să 

află de vânzare la 

Emil Irauss, 
strungărle ,1 atelier cu pu· 

tere motorlcă. 
Sihlfll-H aj,lzabln, 

Margaretbenguse Nr. 5. 
Orl_ roatA ce nu merge &1118 ,il. prfm.,.te 

. Inapoi. 

11"'1111111111111111 •• 11":1111111.111 

Atelier de curelirle, 
,elArle ,1 coferArie, 

Orendt O. & Feiri W. 
(odfoloarl Sodetatea curelarflor) 

Slbliu-Nagyszeben, 
Haltauerg. Str. Cisnldiei 45. 

'-:i~"'~~ ~ 
.~~~;~.~" .~' 
l~~;~,,' " r;~ \ 

.~ "y_ . 'J'., ...... 1r...., ,"1~ 
~ ~ (/:"",. " !J';"""'.: ';, ;~: -

. ._-':~.. ~ ... 1i~::~;-.: 
.'.~," '. ~,1$~}~~j~4'~"~:~ 

Magazin bogat in ardeale pentru clroţat, cAIArtt, vinat, 
aport ,1 voIaj, pocllzl ,1 procovlturl, portmonee ti bretele 
solide ~i IIlte anicole de galar:terie, ca preţuri f(}arte moderate. 
Depozit permanent In curele de maşini, curele de cusut 
,1 le2at, Sky (vârzobi). - RecomandA. pe urmă cei mai buni 
JaD;lperf d,! piele fabrl<:a~ie proprie, pentru oi~ 'U ~i militari, 
cari stau strins lipite pe plClOr, - Reparările se executi prompt. 
Mare deposlt de hamurl pentru cal dela soiurile cele mai 
idtine pânA la cele mai fine, coperltoare (tolurl) de cal ,i 
cofere de cliitorle. - Comandele se deptuiesc con,tiinţio5. -

_____________________________ t~* ________ ___ 

EDUARD LEIEfI, 
finiebijiu ti ant8prizl d8 iasialafiaa, 

Bratoy At.U.r: strada Luntl Br. ea. 
y • Ptlvili.: Str.'. Gibal H 1". Z. 

~relejo:n Nr. 31(') •• 

Se recomand~ pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie li 
edificii, precum coperişe, şi tnveli~uri de turn, ornamente de metal, vu~ 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, Vllse pentru spălat şi altele 
Speei.a.li~t; in apaductc la case, canalizAri] 
conducerea de gaz de iluminat, ,1 Instalarea camerelor de baie, 

o Lampe de carbid de totfelul 
::lela 3 coroane in sus. - -
Engrosiştllor li-se dau rabat. 
Depozit bogat In vinI de 
scăldat, cămine, closefe etc. 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparatie promptă. 

&1 M.H~.ll~W~~)).ut~ .• >~l..,.~.}t~ • .u,~>~,tJ!.~.".~~t~.,!tl")lm 

I MOBI~"Epo~:~?!.~':~~ll.BUNE i 
j Pri1~'U'" rabrică de n1.obile I 

1, ~i~~~~I~ ~ada~~riiPs~!!e ~ I 
:; Telethn Nr. 4~. ~ .. ~ '~ :1 9n~ratuJ public ,es

f 
teărugat tnăain)teMdAeR8e-ŞAi prxocpuOraZmITobl~edsătbtfinevlo-1 f.t 

'!~ I«SCa a cerceta, (ŞI ăr a cump ra E a.;, e o ce u ~; 
~ de mobile de artă şi simple, care stă ZIlnic spre vedere public{, t. 
~ Se atrage atenţi unea asupra Atelierului propriu de seu LPTU RA f: 
:ei ,1 TAPIŢERIE de primul rang. .~ 
:~ Executăm toate lucrările de lipsit la biserici nouă şi vechi. - Orice !. 
..: comandă se efeptueşte prompt, conştIincios, pe lângă deplinA garantă ~ :1 'ii cu preţurile cele mai moderate. r: ~ 

'i'fl""""fi'.l"ii~l."'~.'-.'·"·.-••• i~.'If~~"~""i. J 

EI Pre ~Ufte in atelierul său ronriu. 

,II Anton Juratsch, pant~~~r;itr~o~~~ni, 
:! Nagyszeben, Strada Reisper nr. 11. 
'i w Recomandl in atenţia ono public din loc şi provincie 

-• 'C 
" li • 

prăvalia sa de fncăltAminta 
prrglUlte In ateUeruJ slu, dupA ee· 
rlnţele modei şi ortopediel, cu 

preturi foarte moderate. 

=> -',- Reparaturl execut ieftin 1 

PreţurU,: ce.~e mai moderate 1 

-o.. 
I 
O ... 
ca. 

= t_ 
;J .-
t 
~ 

• 
~ZXWZXX~~~~~~IZ~ZX = Schrimpl Szaniszl6 = 
~ cla .ai .ara furnltoril ,i fabrici dl !:! 
~ lu.iDiri dl Clari in Onjaria dl sud ;;; 
i. Temesvar-Gyarvâros, F(j-utca. -.1 
M Recomandă comerciantilor: turte şi prăjituri cu miere, JrC 
M precum şi lumînări de ceară, albe şi colorate, facle eu JiIrf 
;.. ", 'M.. • • preţ moderat. - Bisericilor se dă la ~ 
.,.. _~; -:D~ . :. cumpărarea de .. lumin.ări rabat. -.., 

M ~.··it~. * Comandele se mdeplmehc prompt M M '~~'. M 
MZZZZ~ZZZ.ZKZIZZM 
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Gaal J ozsef, 
u:l.ă.sar, 

Nagyvarad, Csengeri-utca 21. M. 

Lift rează cu preţ i~ftin ar
ticole de măsărie pentl"u 
biseri ci, şcoal e, farma
cii, prăvălii şi birouri 
cu preţuri foarte ieftine. 
Trimite la dorinţă planul 
şi nota cheltuielilor. - La 
comandă mai mare scă-

dere de preţ. 

••• ~< ~~~~~~~~.~ 

; TokOdt' Testve'rek, !~f;~~,a~~:;r1~;:~~;! 
de mori, agricultorilor 

şi măularilor 

fabricanţi de cumpene. cum pe n ele 
HodmezOV3sarhely, - Szeged, noastre, pregătite din 

Lânc-utca. Bokor-utca 10. cel mai bun material. 
Cumpene, cântare de

<~< 

'-----1 âmale din fier cu ;a. 
lanţe de oţel, infractu-
rabi It>, autentificate. -
Pentru România Iife-
răm şi neautentijicate. 
Comercianţilor le dăm 
rabat. - Catalog ia 
cerere trimitem cu re- " 

intoarcerea postei. ... 

e •• ~ 

Damele cari voiesc să fie svelte, 

Încerce corsetele mele 

,Neuester Sehnitt' 
necesare la costumele ~ Princesc 

şi }) Directoire«. 

CORSETE 
după măsură, precum şi reparaturi 

se fac în acurateţă. 

Gustav Zimmermann 
Sjbii u - N agyszeben, 

Orosser-Ring, 1. În etaj. -

S:::!jZ:ZS;=::;;;tRg:::A3iS::;U:2Q:2i 

,1 Ara'nYl' Adoll fabrică de obiecte de arama I~ 
, , Ujpest, L6rincz·u. 1· (~~oc;:.~.) f 

Fabrici ,i Iiferuzl, in cea mai exc.len~ Ixecuţle: CAZANE de fiert 

-

ruhie, precum şi 
garnituri corn· 
plete pentru fa· 
brici chemice, fa· 
brici 4e bere. al· 
cool ,i rachie, mai 
departe vane de 
aC6ldat, - lobe 
peRtru camere de 
baie, cazane ii cii
dlri cu vatri fi tn 
fine ţevi de ara
mi roşie ca pre· 
ţyrile cele mai ief· 
tinl. Catalog trimit 

Rfatuit. 

~ZXX~~~~Z~Z~I~Z~ 
~j , Gott t l' f' 1 prăvălIe de piele şi M ~. Sefi, tu, accesorii pentru in- ~ 
~ N b .. dustria de cojocme, ~ 
~ agysze en, ilemer Rmg s· curelarie şi ciobotarie M < 

W Mare depozit de diferite piei lucrate rn ţarl ,1 strlinAtate. - 114. 
~ Specialitati de piele. Piele lucioasA şi şurturi de piele. Tălpi ~ 
.. 1 Vache şi opinci. ftţe pentru CÎsme şi ghete. Aţă pentru ma- .... 
t.4III ~inA şi cusut. SfoarA de cusut W 
~ ~ -., albA şi colorată. Tort diferit. - ~ 
11>:.\\<\,,\: I pâsla, barchet. pânzA, tălpi de :"il = ,/t ~~ \ '!~- pisli şia"b<lh. garnitu'i d. gum~ ~ .,. \'~ ~ m~ ŞI cIorapi de gumă. Şireturi ŞI ~ 
~,~~ li , < < '\~ II 1\\ \ postav de cur~tit ghetele. Cuie :<f ~~j t.ftliilllffftf/!! I \ I ~\ ' de It mn amencan~. Calapoade ~ 
.. ,il şi lac si diferite articole. '. ~ 
~1Ui1/JiJ; , p.ntru gh<t. şi CI,m •• crem~ ... 

,., ~ .J!J!J!J!~%~~"J!J!J!M!I~ 

&=============== f RIT Z W. L O E W, 
Ileltu, artistle ,i pentru 

. cUldiri. 

Sibiiu, Potschengasse Nr. IL 
Se recomandă la ori-ce lucrlri 
de ]ăcătu~eri6 artistici ,i pentru 
clădiri precum: strlngerea în fier 
a clAdirilor, pregAtire de bakoane, 
foişoare, ingrădituri ]a mormint., 
porţi, C8Sse de păstrare contra 

U~iiiiii incendiului, basrelitfuri precum 
f şi piese pentru biserici. Lucreazi 

şi după desen cu preţuri ieftin •. 

lVlik16s 
ciasornicar, 

$ibiiu - Nagyszeben, Reispergasse 11 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfelul de 

CIASOR.NICE 
de buzunar şi de plrete ,i 
ciasornice deşteptătoare, 
precum şi articli optici. 
Prăvălie de obiecte de 
aur şi argint signate: 

oficio§. 
Toate reparaturile .e exe
cuti prompt ,i c1.J garanţl. 

" 
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Pianuri sau Harmoniuri 
se cl!mmpără mai bine şi ieftin în cunoscutul ŞI solidul 

magazin de pian uri şi harmoniuri " 

v. Heldenberg, Sibiiu Strada 
Cisnădiel 9. 

Cum II ne apărăm contra durerilor 
de stomac? ! 

Ce.tra 4ureril.r lie sionne, foarte Iil.ţite in tImpul mai nou Între ome· 
lire, tre\)me .i ac: apărim dlla Inceput, folo.f.d .pre acest scop 

Nectarul Dr. Engel 
dei, liD st.mac .fnifos ,10 buni miltuire, formeazA fundamentul unui corp 
IIIIlătos. Ou 4ar voifşte si-,i menţinA sinAtatea pAni la adAng bAtrinete, 
" intretlllnţ.e 

lectarul Dr. Euae) 
renundt in urttta. succei'lelor de pAnă acunt! 

Ac~st nectar compus dIn diferite ~ucuri aromatlce ,i vln, exercitA in 
urma cc>nlpozltlei sale o influenti!. binefăcătoare asupra mistuIrl.i, e asemenea 
unui Hcheur de .tomac, ori vin de slomac şi nll are absolut nici o urmare 
strlcăcioasl. Slnltoff ,i bolnavi P,)t a,adarA lua Nectar fără a·şl stric:a să· 
.ltatu. Necta'lll ajută Cu o intrebuinţare raţională la mistulre ,i la formarea 
!Utu rilor 

As trei le im,.une tuturor. ce voiesc să aibă stomac siinătos, întrebuinţarea 

NeClllarului Dr. E~!gel 
"Nectar"·ul este un excelent mijloc întâmpinarea catarului. sglrelurilor 

durerl!or de atom ac, a mistuirii anevoioase, si a grefei. Se mai întrebuinţează 
(onlra con tipati el, a colicel şi a palpitaţiei de inimă. Aduce somn şi apetit, 
fiind bun contra insomnieI, lndispozl$iel dureriler de cap şi acceselor ner· 
voase. FoI ~sit in cercuri mai largi s'a constotat că a,:luce veselie şi poftă de viaţă_ 

NEtUARUL se poate cumplira În sticle de 3 şi 4 coroane In 
fannadUc din Arad, Ujarad Ologovacz, Oyorok, Menes, PauJis, Lip"" 
H'degJmt, Vinga, Szekesut, Pecska, Torn)'a. Vilagos, Egres, Nâ,ias, Berzova 
OrczifalvaJ, Me rczlfa Iva, Sandorhăza, Bogaros, Szerb-Szt .• peter, PerIamoi, 
SumJaă, ::ll<lrafalva Nagybk, Palota, Alberti, Mez6hegye3, Baton}'a, Marczib, 
Dombeg-yhăla, Kurtlcs, Uj-Szent-Anna, Pankota, Siliugyia, Taucz, Szlatiua, 
BaJa. Kliprucza, Bre,ztodcz, R6kăs, Oyarmata, Bruckenau, Zudâny, SlI:ent. 
Andrâs, Ki.·bl!clkerek, Mehala, Temelvăr. 

Păziţi vă de Imita~l! 

1'- < 'arul meu nu e ceva mlraeulo •. Are urmAtoarea compoziţie: Samol 
!UO·O. h nţl de vin 150-0, Sirop de mlcuri 100-0, Via roşu 100-0, SiroP 
de ciret~ 100-0, Sirop de fragi ;J()·O, AromA de Veremlt 3,0-0. Anis etc.._ 
t 10 lJ •. \f.CS te le melitecA. 

Nr. 3~ ~- 1912 

~ . 
w 

Schmidt Janos succesor Schmidt Ferencz 
fnstl-tut pentru rIdicarea altarelor in 

;= ,- -- Budapesta, Kobanyai .. ut 53. :!!!!!. II!!!!!' !!!!It 

Pregăteşte: altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întreguJ aranjament bisericesc, în orice sfn, conform 
pret/!nziuni1or arfistict(fŞi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomandă ca specialist, de Munchen la renovara alta
relor ,vecht Planuri şi cataloage trimite gratuit precum fi 

primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 

~=_=p=r=e=tu=n=·=m=O=d=e=ra=t=e.=============c=o=n=d=it=iI=f=a=vo=n==bi=IC==d=e=p=la=tiL===;~ 

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

Societate act. de maşini agriCOle şi mchanice 
(Pv1ezogazdasagi as muszaki R .. T.) 
.Nagyvatrp8d, Biman6\:]zy-u- $i~ 

w~~, 

iMare depozit d8 Iilaşimii a3ricole şi mehanic8. 
UfereazA; maşini agricole şi imdustriale, unelte, aranja· 

1t18nte de mori, maşini de abur, motoare cu olei, benzin şi gaz. 
A u t o mobile, articole caloforrr.ice, curcubete, pentru vin, 

bire şi apă. OJei pentru maşini şi dlindre. 

I Secţie de electricitate şi maşinării. I 
~~~~~~r~~~~~~~~~_= ._._._._._._._._._._._._._._._u_._._._._._._._._-__ ::~::::::::::::::::~~::::~::::::::::~:::::::::::::::~

,,~ --_ ltT"BlitUlfA'! INaTITUl} (rlfO,"GitAFJO NIQHIN il .QQNi~ ..... ~.b.aD. !W.I. 

Totfe1uI de unsori pentru maşini, saci, ponevi, valtrapurit 

ştreangJri şi păIămare; curele pentru maşini, pumpe, maşini 
pentru vin şi viticultură precum ,i utensilii j stropitoare, in gri. 
diturÎ de sârmă, turn pene, desinfectorii şi dulapuri de salvare. 
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