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hatriarhul din Carloviţ I Sârbeil:s:ă~.ci c~ ~-cest popor.e tn'!lare parte \. Martie 1~88, prin care' Longin Raid ere. 
le • de .oflf[me rO~la:za, dU,!ă naţl~nalLt~te vala~, cu~oscut de vladică unit În Sirmia zice: 

'tetind rătăcirile tendenţioase în »Tri- l!lal c~ se.ama In comltatu~ Blelollar -.. eri- Epls~opus .VaLa,chorum si.ve Rascianorum în 
,: na(; Nr. 9, cuprinse în răspunsul 1. P. S. jevaţ, lI!' jud~ţ~l muntos lan!{ă Gom~fle, m. SlfI~1I0 habltantlUm. (1. Fledler, Beitrăge zur 

atriarhului Lucian Bogdanovici la acţi- M,oravi(a, ŞI 1Il partea nordlcă a comltatulu~ U!1lon de~ Walachen in Slavonien und Syr~ 
~ 'udecătorească, pornită de mitropolia Llka-.Krbava .. ~ceasta ~e dovedea ŞI mlen(:. Wlen 1867 p. 18). 
or;xă română pentru manăstirile: Bezdin, nfy!"~le ~eb~am~llt: a a~ert~1 popor, care nu se Scmtorul acestor şire a auzit deJa sârbii 
An eorge şi Meşici, ne simţim obligaţi a a. ~ a s~r " C~CI as: e nun;e n~ pot bătrâni di.n frig (Sirmia), că acolo Înainte 
nt~bui cu câteva date, cari sunt în stare mCI se fie dupa natura nume. sarb~ştl L. cu tlO am se cântă la o strană s\rbeşte şi 

. combată acele aserţiuni curioase sârbeşti. A In aces~ senz s~ c?Tbaţe ŞI mal. d~pa~e !a alta • ro!l1â!leşte, AP~nă nu s'au iS/lt bătăi 
In Zagreb a apărut acuma în tipar acu- 10 ac~zaţ~unea a~mtrta e~ls~enţa sar?J1?r t~ mtre. sarbt ŞI romanr. _... '-- ~'.' 

. ţiunea, pe care a rădicat-o procurorul r: CroaţIa ŞI SJavoma, ~eaml~tmd cr~dmcloşl- .Om aCllzaţiunea amintită am văzut, că 
'In Zagreb în ~ ~ la!1uarie 19~9 contra d~u~ IOAr ~e I.egea g~eco·or~e~tala, cd el nu sunt. eXlsten,ta r~mânilor în C:oaţia şi SJavonia 
dam Pribicevlci ŞI celorlalţi 52 tovaraşi sar?,! CI ~alahl !rOlI1.a,!l). I.n urm~ ac~st~1 o susţme ŞI procurorul dm Zagreb, care işi 
ntru crima de inaltă tradare. Toate zia- »vatamărh . a mandrtel naţionale sarbeştt. s a bazează motivarea pe monumente istorice. 
e slave aduc această acuzaţiune numai prezenta.t Zilele trecut~ .LP. S. ?'. patnar- Documentele din anii 1325-1486 lucrările 
ele româneşti nu, cu toate că chiar noi hul. LUCian Bogdanov~cl la dl minIstru pre- lui Ljubici; Schwandtner, Script. rer~m Hun. 

mânii am trebui să ne interesăm foarte şed,.nte. We~erle, ca ~a protesteze cont.ra ~- gar. III. 747, arhiv. pentru istoria slav. de 
uit de conţinutul acestei acuzaţiuni, care serţlUmlor dm acuzaţlUnea procuroruluI dm sud VII, 41, Statutul din Poljice § 10; 
, privinţa etnor :at;că de~v~leşte fapte, p.e Zagreb.. .. ~ lura r. de Kllkllijevici ~i Ada cr?atica 3. 
ri mulţi cărl·...;r~fI ro"!anI nu le:a~ ~~Zlt După ~Iare, ar fi Zl~ d! Wek:r1e~ ~ ~~ 97, .1~02, 106, ,172, a"!mtesc numai pe Va-

de ate nici odată. A~uzaţl sunt tOţi sarbu d~ n? aproba. a~ele aSer~lUnI, ad.ec~, ca sarbl~ iahl l~ Croaţia, can aveau constituţiune 
Jre" e greco-orientală în etate d~ 25-40.am. dm Croaţia ŞI' Sl~v.oma arA fi I~ cea mal pr~pfl~. »lef[~~ valahă«,. căpitani' proprii: 
., n motivarea acuzaţiunei se zice: »Inamte mare parte de oTlgme romaneasca. chmezl, vlădlCI, voevod, ŞI că '/.1:>, mergeau 

f11 câteva decenii nu s'a ştiut în Croaţia şi In privilegiul împăratului Leopold dela 6 la oos,te cu notabilii croaţi (Starine XXVII 
avonia de nume sârbesc, căci poporul de Aprilie 1090 şi 21 Odomvrie 1690 nu se 221 SI Lopaşici, Urbari J). , . 

~ ,~~"" ... ",~;,o...d"l;;; '" "1"0";"," o:::.::.'o()'l'J, I .,q;; :"~,, r,;··jd .... (·.···r; ."-.--,-;" ,'.,", " "_'.~."'-::" '.,'F: ", •.• - - ~ (' , ......... :. _ 
ae~.D.lJ1l1IJ....OC_-'" ~ •.. _!-'_.t'">. r, ....... ·-1-<..0 .• ~ .1.., 1,· H ..• c.._ ~'-"..... 1 ,,-,,1<11 palflaTlI. { u:n' ,-,arlc"!\" -·B·L'\: 'l:d 

ăha . . Până la acei A timp, jege~ aceasta nu Rascia,ni ci se află numai nLmîrea. Valahi stră!11~şii ~~om~niIOi erau nişte "păstori pri
numit ortodoxă-sarbea~Ci1, ŞI popoArul de ~\Ras~mos vul~o-Valachos, »Valac~lcae ~au ~egl ŞI taleton de lemne", cari n'aveau nici 

eastă lege nu s'~ nllmlţ popor ~a:b~s~ Rasc~ane gentls(~, '>~opulos Va!ac~lco~ ~ve Idee de solidaritate religioasă, şi că românii 
le~entul grec~-on~n.tal dm ~ceste ţarI, far~ ~~sclanOS~,;} Valachl. sau, Rasc,~m schlzma- n.u s~nt băştinaşi în Ungaria. Despre sârbi 
. nSlderare daca ongmea lUi e Aalltolzton~ trCI, etc. Tara

A 
»RaSc,a." s a num~t ~otAdeauna z~ce Insă că ei au adus cultura în Ungaria, 

. românească sau grecească, a I~ceput sa » Vla.'llll. bă!ra~(, (Star., Vlah), p~na In evul el au întemeiat comerciul şi industria, ei au 
numească popor sârbesc. Istona d~ve- medIU Insa s ~ numIt. Dardanza1 pentrucă ' apărat ţara împotriva turcilor!... Alţi savanţi 

. te însă că poporul de . legea greco-o~l~n- a fos! popu~ata ~ exclu?lv de romani. . sârbeşti susţin Însă contrarul; ei zic că eul
ală dtn Croaţia şi Slavoma nu e de orlgrne Intarirea ImparatulUI Leopold J. dm 30 tura Între sârbi au răspândit-o românii ma-
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fOITA ZIARULUI .TRIBUNA., 

.-----------------------------------
e " Guy de ~/1a.upassa:nt. 

fără să-I roage, să le povestească totdeauna câte 
o aventură nouă. Cu tigareta in gură, cu coa
tele răzimate pe masă şi cu un pahar de şam
panie inainte, el se simţia in elementul său, ca 
şi o călugăriţă in paradis, ca un peşte În vasul 
cu apă. Deodată el rupse' tăcerea zicând: Zilele 
trecute mi-s'a întâmplat ceva unic in felul său!« 

timp in timp îi vizitez regulat. Tocmai dmiteruJ 
Montmartre adăposteşte În sine o fermecătoare 
femeie, de care imi plăcea mult odatil, pe vremuri. 
Ea a fost iubita mea, şi gândul la ea de multe
ori mă chinuieşte, mai mult chiar decât pot si 
vă spun, şi trezeşte în mine dureroase aduceri 
aminte. Când mi-se Întâmplă aşa ceva, mă duc 
la Montmartre, la mormântul ei. Pentru ea toate 
au luat un sfârşit 

e 
Ingerul cimitirului. 

Prânzul se sfârşi se În micul cerc de prietin. 
Erau cinci bărbaţi bine situati, toţi cinci in vâr

. stă mai înaintată. Ei aparţineau celor mai bune 

. cercuri din societate, trei erau căsătoriţi, iar cei
lalji doi rămăseseră burlaci. Pentru împrospăta
rea inintirilor din tinerete ei obişnuiau să se 

,fIltruRească odată in fiecare lună la un prânz. 
"{)upAc,e gătau cu mâncarea, incepeau să pove: 
,s!eas~ şi poveştile de felul acesta de multe-on 

. ,~neati\~,lână târziu noaptea. Acestea erau poate 
ctle mai frumoase nopti din viaţa lor, căci ei 
rămăseseră huni prietini şi cu drag lua fiecare 

\. rte, la acest {'.rânz. C~nv~rsatia I~ era întreţe
~Iă cu tot ce mteresa ŞI mişca Pansul. 
. Cel mai vesel tiintre cei cinci prietini era Iosif 

. de Bardon. EI nu 3e căsătorise şi trăia o viaţă 
fanta~tică de adevărat parisian, fără să fie însă 

'"un .om desfrânat. Avea În sine ceva vesel, ju
VellJl_ nu era Încă nki de 40 de ani. Om de 
h':,1e 'n adevăratul înţele::. al cuvântului, era plin 

',1ie spirit, de o cultură \'1stă, fără să poşeadă 
:. ~sl tem.einice cunoştinţe în domeniul unei şti-
1tn\e, Din tot ce vedea, din orice aventură ce o 

, \avea, el ştia să facă un roman Întreg sau o mică 
~anec~tă şi observările filozofice sau umoristice 
, 'CI! le 'Mea el, l'au făcut reriu,mit în tot oraşul 
1 I:a in om foart~,\nteligent. " 

Pânzl>t1.prietinîtQr săi mai cu seamă el în
';:~versatia. Prietinii săi erau dedati ca 

\1 
F 

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

Şi aproape într'un glas il rugară prietenii: 
«Povesteşte-ne şi nouă!:» 

- Cu plăcere - zise el. 
- Voi ştiţi că mie imi place foarte mult să 

cutreier oraşul ca şi unul care continu umblă 
numai după rarităţi. Observ pe toţi cari trec pe 
lângă mine, nimic nu se poate intâmpla ca să 
nu fiu şi eu de faţă şi văd tot ce se întâmplă. 
Aşa cutrieram şi intr'o după amiază frumoasă 

de Septemvrie străzile Parisului. Doriam să mă 
aflu in societatea vr'unei femei drăguţe. In ast
fel de cazuri - cum bine ştiţi - la-şi să-ţi treacă 
pe dinaintea ochilor sufleteşti intreaga galerie de 
cunoştinţe, fac comparaţii intre una şi alta, cum
păneşti graţiile fiecăreia şi În fine dupăcum eşti 
dispus, te hotărăşti pentru una sau pentru alta. 
Câteodată însă pe un timp aşa de frumos, C\1 

soare călduţ, îţi trece toată pofta tie a face vizite. 
Aşa s'a întâmplat şi cu mine in ziua aceea. 

Aprinzându-mi o ţigaretă, umblam fără nici un 
gând pe străzile c~le mai depărtat.e ~le oraşUlui. 
In fine m'am hotănt să merg la Clmlterul Mont
martre. 

Imi face o plkere deosebită să vizitez câte un 
cimiter. EI mă dispune spre melancolie, şi eu de 
multeori am lipsă.de o dispoziţie melancolică. 
Şi afară de asia În cimiter odihneşt~ câte. un b~n 
prietin, dela care ne-am luat pe veCI adiO. Dm 

Dar nu numai pentru aceasta mi-e drag cimi
terul. Când mă aflu in el, mi-se pare că mă aflu 
in mijlocul unui oraş uriaş cu nişte locuitori 
foarte ciudaţi. Te cugeţi că acolo îşi au adăpo
stul generaţii peste generaţii dintre locuitorii de
odată ai Parisului, incătuşaţi pentru totdeauna 
Între cei patru păreţi strâmţi ai mormântului, de-
asupra căruia se ridică un monument sau o cruce, 
pe când cei rămaşi in viaţă au lipsă de atâta loc 
şi fac atâta larmă. 

Şi de multe-ori un astfel de cimiter cu toate 
monumentele lui este tot aşa de interesant ca un 
muzeu. Monumentul de pe mormântul lui Ca
vaignax mi-a dat mult de cugetat, sincer măr
turisind, fără să-I compar cu cap d'opera lui Jean 
Ooujon: Louis Breze dormitând in capela subt
pământeană a catedralei dela Rouen. Da, domnii 
mei, acesta-i punctul de plecare al intregei noa
stre arte moderne-realiste. Acest cadavru care e 
atât de fidel încât iţi inspiră groază şi membrele 
fără de viaţă, care ţi· se pare că se sbuciumă încă 
în chinurile morţii, toate acestea sunt cu totului 
tot altceva decât pietrile mizerabile cari se pun 
in ziua de azi la morminte. 

La Montmartre poţi apoi să admiri grandiosul 
mormânt al lui Bandin, apoi al lui Oautier şi 
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cedoneni. Invăţatul sârbesc şi rectorul um- şi persecuţiuni între neamuri de o ]e~e, cari 
versităţii din Belgrad Dr. !. ~vi)ic z~c~ vor- a~ tr.ăit ~tâtea secole laolaltă. ca fra~,1 ade
bind despre cultura ro~m~.na-blzantma,. ~ va:~tl,. ŞI • au a~ut nev~le unu: . .d" 
care o răspândiau roman Il • macedone~1 11.1 alţII. ŞI p~trlar~ul dl!" C~rlOVlţ ar ~(ebtll sp 
peninsula baIca~i~ ~ă p~i.~~erc.lanţl" . ştie, c~ prm ura naţlon.al~ nu se l!'6a~ c~ 
meseriaşi, cărăuşI ŞI ~Ir!aş~ ~alU a, fost r.lege mCI un folos patnotlc. Mtlw;J.t. 
răspândită cultura pana In t'ilele noastre ·ltll~============-==="""""c==~== 
chiar şi în Sirmia, Bana/şi B~ca. (Naselja ~ C f • ţ t b I f Clubul deputa
srpskih zemalja, Belgrad 1902 1. p. XXVIII . on ~rJn ,a. cu. u u - ~ f . ţW 
i XXIX.) Oespotul sârbesc George Bran. ţllor naţl<?nallş~1 a ţl~Ut aseara o con e!'m ~ 

~ovici aliat cu regele Ladislau a luptat con- soubt vprezl~etnţla d!ul ~r. b ~eodpO:re~I~:~: 
tra turCilor în anii 1440-1443. upa. un .I~ eres~~ se, Im e~ t ai e 
. In cronicele sârbeşti stă scris: »In anul pra slt~atl~1 politice, sa, des batu m. p 
695l (1443) a chiemat despotul pe regele larg . atlt~dl~ea pe ~are s o ?bserv: parti du! 
Ladislau şi pe lancul (Ioan Huniadi), şi au la~ ~Iscuţla I~ speCIal a prOiectulUI ,refor~e( 
lu tat ână la Zlatiţa« Intr'un cântec na- dar! lor. ~a flecar~ pa~agra! yor lua cuvant 
ţitnal ~ârbesc (V'-' Karagjici, Primjeri n:a1 mu~ţlA dep~taţl na~lonallştl. De-asemene! 
sr sko-slovP " • ..' Viena 1857) a sa h?tar.at, ca pa!tJ~ul va. duce ~ lupt~ 
.p S;I-' " Huniadi) cătră demna ŞI energica Impotriva prOIectulUI 

ZIS" 'Jheorghe a Ma- refe!itor. Ia c~~m~r!lă, care se va pune cât de 
,)~himbăm, Dă tu curand In discuţIe. 

_vOZI, goi, desculţi în 
. L.U îţi voi da 300 Magyari, 

. '. subt arme lucitoare, Şi-'ţi voi da 
ou de Români. (1 dac'u ti seset Karavlaa) « ••• 

Din aceste câteva spicuiri se vede clar 
organizaţia, cultura şi vitejia românilor, pe 
care patriarhul Lucian Bogdanovici o conte
stează la români, socotind aceste însuşiri 
nobile şi virtutea naţională, ca un patrimo-
niu sârbesc. , , 

Ne cuprinde o indignare văzând, că şi 
capul bisericei sârbeşti din CarJoviţ a por
nit în urma exclusivismului naţional. Din 
răspunsul patriarhului Bogdanovici din 

• 
Wekerle în Viena. Prim-ministrul Wekerle 

va fi primit azi În audienţă de căfră Majestatea 
Sa. Acestei audienţe nu i·se dă o importanţă po
litică deosebită. Probabil, că Wekerle va raporta 
M. Sale numai despre hotărârile, cari s'au adus 
În consiliul de miniştri, ţinut Sâmbătă. 

• 
Obstrucţia cehilor. Zilele acestea camera 

austriacă va incepe discuţia asupra proiectului 
referitor la egala îndreptăţire a limbilor. Ministrul 
preşedinte austriac, baronul Bienerth, s'a şi pre
zentat ieri În audienţă la Maiestatea Sa, ca să 

ceară sancţiunea prealabilă. Se crede, că cehii vor 

3 Febr. n. 19~ 

Ora viţa, Deva, Beiuş şi chiar din Bra 
s'au anunţat oaspeţi. 
. Din comita/al nostra, nu va lipsi, Cfft 

nici un fruntaş, nici un preot, nici un 
văţJtor şi nici ţăranii mai de frunte, 
pentru dânşii participarea la adunarea t 
ciaţiunii aradane este chiar obligaioare. 

• 
Adanarea se va ţinea la 11 ore. &.. 

tatea se va hotări mai tîrziu. O depataţ . 
va invita pe P. S. Sa Episcopul Ioa! 
Papp, preşedintele de onoare al Asodap i 
la şedinţă, care va urma apoi a se ~: 
La sfîrşitul şedinţei dl Gheorghe Popp'·. 
dador la ,,7 ribunau îşi va desvolta IU ~ 
renta despre limba noastră literarI' 
l/n~aria. , .. 
După adunare va avea loc banch ~ 

dela "Crucea ALbă". De oarece se P'~ I 
cll, vafi afluenţtt mare, rugăm pe cei ce dî.1 
a lua parte la banchet să bi'levoiasca:~ 
anunţa cel mai tîrziu pântt în 6 ieD·~ 
rie, altfel se expun a nu mai afla loc. : 

Annnţările se vor face la dl Dr. J 
Marşeu advocat Arad. ' 

• 
Splendid promite a fi îndeosebi b" 

Sunt ani mulţi de când nu s'a mai a: 
jat bal de elita în Arad şi se ştie il . 
vremuri balarile din Arad erau cele 
vestite. 

\ 

- - ..... .. 

D' aceia elita societăţii noastre de p 
tindmi îşi va da întâlnire la acest ba ~\' 

Comitetul este informat ct1 vor sosi o 
4in Birchiş, Sibiiu, Braşov, CLllj, Deva, 

_ .. ~l~e...., l/a.fi§ca,r...a.,....Lul!(J.i;Ora !'iL.1 j 
Lipova şi alte celltre româneşti. ., 

ar romamza pe sarDl respective oUJgan; ca nu 
toată lumea ştie, cum din zi în zi se pierde 
neamul românesc în partea nordestică a 
Serbiei. 

E trist de tot când şi propovăduitorii 
evangheliei se servesc de argumente, 
cari sunt în stare să provoace mâhnire, ură 

Murger. Acolo am aflat zilele trecute o cununiţă 
sărăcăcioasă de flori artificiale. Cine s'o fi pus 
acolo, - poale că ultima grisetă, care va fi acum 
o babă bătrână, ajunsă soţia vr'unui portar de 
prin apropiere? Mica statul dela Millet e frumu
şică, a ieşit însă din modă. O Murger, tu adevă
rat poet al tinereţii 1 

Când am Întrat În cimitir, de-odat~ mă cuprinse 
o mare tristeţe; era insă numai jalea ce o simt 
cei vii În locul acesta când îşi zic: ,Nu e tocmaI 
ve~el aici, dar până voi ajunge şi eu în el, mai 
e timpc. 

Sentimentul morţi: pe care· I aduce cu sine .It· 
mosfera aceasta jilavă şi călduţă, imbibată de mi· 
rosul florilor ce mor, lumina spăIăcită a soarelui 
de toamnă, toate acestea contribuiau ca senti· 
mentul tristetii şi al singurătăţii să ia proportii 
tot mai mari, apărându·mi locul acesta, unde nu
mai morţii locuiesc, intr'o lumină poetică. 

Incet-incet inaintam În oraşul mormintelor, unde 
locuitorii stau atât de aproape unii de alţii şi 
vecinii totuşi nu se cunosc, unde nu mai poţi 
petrece nopţi de iubiri, nici nu poti ceH ziare. 
Am inceput apoi să cetesc inscripţiile singuratice. 
Aceasta e una din cele mai plăcute ocupaţi uni 
din câte cunosc. Nici Labiche, nici Melhae nu 
m'au făcut să râd ata ta cât m'a făcut să râd limba 
mormintelor. In loc să cetiţi pe Paul de Kock ar 
trobui să studiaţi odată aceste table de marmoră, 
pe cari rudele dau expresie durerii lor după cei 
morti, doririlor de bine pentru viata din lumea 
ceealaltă şi sperantei că se vor revedea odată -
oh, ce făţarnici! 

Mai mult Îmi place partea cea mai îndepărtată 
a cimitirului unde sub chiparoşii puternici îşi 

/>~ _ .... -----. 

\~:,IAdunarea. - Banchetul. - Balul. 

Serbările Asociaţiunii din Arad, care vor 
avea loc la Jl Februarie promit a fi stră
lucite. Dm toate părţile locuite de români 
din Sibiia, Cluj, Timişoara, Oradea-mare, 

dorm somnul de veci generaţiile bătrâne. In cu
rând fnsă se vor tăia şi aceşti arbori frumoşi, 
cari Îşi scot nutremântul lor din trupurile mor
ţilor, se vor tăia ca să facă loc altor morţi. 

Umblasem deja citva timp şi mi recăpătasem 
buna dispoziţie. (ncetul cu Încetul Însă mă plic· 
tisisem şi m'am hotărât În fine să fac vizita o· 
bişnuită micei mele prietine. La vederea mor· 
mântului ei inima mi-s'a strâns de durere. Săr
m .. nâ adorat<l, - tu erai atât de drăgălaşe, atât 
de frumoasă şi m'ai iubit atât de mult - şi a
cum ce a·şi vedea, dacă aşi putea arunca o pri
vire in mormântul tău! 
Aşa am stat mult timp, răzimat de grilajul de 

fier, mârturisindu·i tot cllinul meu. Ştiam că ea 
nu mă poate pricepe. Când am voit să merg 
mai departe, am văzut pe mormântul invecinat o 
femeie ingenunchiată. Era în doliu profund, lun
gul văI de zăbranic era dat la o parte şi sub 
v<llul cel negru lucea părul ei blond, care Îi În
cunjurâ căpşorul frumos ca şi soarele de dimi
neaţă când iese dintre nouri. - Am stat În loc. 

Se vedeâ bine că o mare supărare o adusese 
acplo. lşi ingropase faţa in pălmi, mută şi ne
mişcată ca o statu<l, se dase cu totul durerii. 
Ochii ei erau strâns închişi, ca şi când ar fi ră
t~cit prin noaptea întunecată a aducerilor aminte 
dureroase. Iti făcea impresia că îşi ia adio dela 
lume, voind să vorbească numai cu mortul ,pe 
care-' plângea. ' 

Un tremur îi străbătu tot corpul, ca şi trun
chiul unui arin svelt mişcat de vânt plângea: 
Plângeâ. î:J.tâi i~cet. - ap()i tot mai .ta:e, aşa Încât 
capul ŞI umem el tresareau in mişcări dese şi 
scurte. De· odată descll ise ochii - frumoşii ei 

Vom avea oaspeţi distinşl~ sperăm ŞI , 
România. Balul va avea loc seara la i 
sala dela "Crucea·Albă". 

Oaspeţii cari sosesc din depărtdri 
rugaţi a-se anunţa dIui Dr. Cornel j' 
advocat Arad, pmtru a li-se rezerva ~ 
la oteluri . 

\ 

ochi plini de lacremi, in a căror privire era 
asemenea nebuniei. Ca trezită din un vis 
şi in spăimântată, ea privl in jurul său. M 
servă şi ruşinată îşi acoperi din nou faţa în 
(şi răzimă apoi capul de crucea de mar 
plângând şi suspinând. fntâi gemea incel, 
tot mai tare, până când faţa ei atinse ma: . 
cea rece şi ea rămase nemişcată, ca şi când. 
fi pierdut conştiinţa. . 

M'am repezit la ea, i-am frecat păI mile . 
suflat În pleope, şi într'aceea am aruncat o 
vire la in3cripţie.. Era scurti( şi simplă: 
odihneşte Louis Theodore Carrel, căpita ..• 
marină. Răpus de o mână duşmană la To 
Odihnească în pace te 

Murise aşadară numai cu câteva luni i~ 
Eram adânc emoţionat, şi mi-am reÎnc~j 
ţările de a trezi, cari nu rămăseră jiftâ Iti· k 
lşi veni În fire. N'am putut să-mi ~cLlnd el' lE 
şi dela prima ei privire am o~irvat că:1 a 
va rămâne! nerecunoscătoare. ,Aşa s'a şi Î\1 K 
plat căci, cu ochii plini de. lacrimi şi in \ tJ 
scurte, intrerupte ici-colo de suspine, mi-a'. ~ 
stit istoria ei. Cum căzuse bărbatul ei la 1~ p 
după un an dela căsătorie, şi se luaseră ~~ c: 
bire - ea nu avea nici tată nici mam~ ŞL I 
punea numai de o zerre modestă. . 

Eu am mângăiat·,o şi am liniştit-o, ~i <. d 
apoi să se scoale, am ridicat-o aproape şi l-afI .. 

- Nu mai rămineâ aici, vino! I 
- Nu pot umbla, zise ea Încetinel. 
- Te voi sprijini. 
- Mulţum~c, eşti prea bun, se ve(e ( 

d-t~ ~i veniţaici să plângi pe!!'~Jl}ort,;are '. 
f· 

i , 
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3 febr. D. 1909 - (' 
Apostolii safelor Doastref 
De bună seamă suntem inţeleşi că tintim la 

preotimea şi învăţătorimea noastră dela sate, -
la aceea tagmă de cărturari, cari au chiemarea de 
a fi luminătorii şi povăţuitorii fratilor dela sate 
şi îndrumătorii spre zile mai bune ... 

Ne preocupă soarta lor şi felul cum 'şi fac 
,apostolia, cu atât mai vârtos, cu cât realitatea 
vietii ne Iasă. tot .m.ai Îngâ~.durati asupra nădăj· 
duitei bunătăţi a zIleI de mame. 

Şi dacă in mâna lor - a acestor apostoli ai 
satelor - este cheia unei situatii mai favorabile, 
_ oare nu ar fi un păcat strigător la cer, ca a· 
ceştia să rămână, ca astăzi, in cele mai multe ca
zuri doară, pradă desorientării şi nepurtării de 
grije, as1ăzi când signatura timpului este tocmai 
organizarea forţelor şi sistemizarea munceiin ser4 

viciul binelui obştesc? 1 
Cultura şi civilizaţia satelor noastre, in inţele-

. sul curat şi nobil, se razimă pe a:eşti stâlpi, pe 
anch cari nu odată îi doboară suflarea celeilalte cul-

P
' .. ' turi, care nu e a noastră şi este astăzi aşa de cu 

~ d.i putere impusă, până la siluirea sufletului. Vrem 
, III' să trăim in - şi prin cultura noastră? N'avem 
,ed f decât să alimen1ăm conştiinţa misiunei şi dato
Feb~ rinţci de apostolie a preoţi mei şi dăscălimei noa
{Oc,' sue. 

N'avem, decât să stăruim, ea conştiinţele şi 
forţele lor să se oţelească şi să se pună in lu
crare, şi să nu-i lăsăm să ni-i înghită patriarhala 
singurătate a vieţii dela sate, care, mai ales in 
lipsa de mediu cultural al satelor, uşor Îi poate 

~ M impinge pe povârnişul - rustificării. 
i a _. Precum a şi împins pe prea mulţi... 
e c Graţie puţinei hrane intelectuale, pe care nu a 
~le prea poftit-o o mare parte din «apostolii» satelor 

noastre din trecut şi chiar şi de azi, - avem 
astăzi destule tipuri cari, în puţinătatea duhului, 

p işi valoreaz5:mai mult Înteresele de trai tignit şi bj chiar de căpătuială, pe con1ul interesului obştesc. 
. Intreb~m: De unde vine aceasta? De acolo că, 

Il o - ceeace e o pierdere inca1culabilă chiar şi pen-
a, Iru cele mai puternice culturi, necum pentru noi 

. - legătura cu cartea s'a rupt la cei mai mplţi 
~urari, şi mai ales la cei oin mijlocul poporu
~ui, deodată cu ieşirea dintre zidurile şcoalei. 

Multora nu le-a rămas alta ambiţie, decât a se 
fa i acomoda mehanic prescrip1elor pentru serviciile 

bisericeşti (o, d'ar fi corect şi deplin cel puţin 
atâta !), iar celorlalţi le-a sfat in gând simpla a

rI chilare grăbită, prea putin insufleţită şi Însufle
ti' jitoare, de datorinţele în şcoală. Iar pe urma a
: li cestei »apostolii« (?) gem satele noastre de anal-

fabeţi şi se cutropesc în întunerec 

ra '. 
'is 
M 
in 
ar 

Să ni-se ierte s-o spunem, că ceeace până aci 
,s'a făcut, nu s'a făcut bine. 

- Da, doamnă .. 
- O moartă? 
- Da. 
- A fost soţia d-tale? 

el. ' - Nu, o prietină. 
Iar - Eu cred că poţi jeli pe o prietină tot atât 
Id de mult ca şi pe o soţie. Patima nu cunoaşte 

legi. 
le' - Ai drept, doamnlf. 

. Aşa am plecat amâdoi din cimitir, ea se ri-
zima de mine, mai mult o duceam pe sus. 

a • Dupăce am:ieşit din cimitir, ea Îmi zise: »Imi 
"6 pare că iar voi leşina«. 

- Să mergem undeva ca să iai ceva răcoritor. 
. - Da, asta ar fi bine. 

In apropiere era un restaurant, unul din acele 
ei· locale, unde prietinii răposatilor obişnuiesc să 

le facă pomenele. Am intrat in lăuntru şi dupăce 
a luat un ceaiu, s'a inviorat binişor. Un zimbet 
o. flutură pe buze. Mi·a povestit apoi din viaţa 

~. ti. Era aşa de trist, nespus de trist, să fii sin
i', gură, totdeauna singurică, zi şi noapte, să n'ai 

pe nimeni în lumea ast~ căruia să te poţi in-li d .., cre e şi să-I poţi iubi, şi care să fie totdeauna 
aproape de tine. 

Totul era aşa de sincer. ştia să le spună atât 
de drăguţ. M'au emoţionat mult spusele ei. Pe 

r\' .. 

.T R I BUN Ac 

Dacă cei slabi - din vina lor ori a altora -
nu au dus încă din şcoală trebuincioasă măsură 
~e cunoştinţe şi de zel, a fost - şi mai este 
md - o mare scădere, că nu s'a pur,tat grije 
d~ aceea, ~a la alte neamuri şi la alte biserici 
dm tară ŞI. lume, ca aceşti gregari ai culturii. şi 
progresulUI, să fie cultivaţi şi după ieşirea din 
şcoală şi călăuziţi şi îndemnaţi În aceea muncă 
ce li-se aşteaptă cu drept cuvânt, dar nu o pot 
săvârşi exclusiv cu ale lor puteri numai. 

A lipsit ceeace se zice - şi este signatura 
timpului cum am zis şi fără de care nu mai putem 
fi, dacă e să ne susţinem la suprafaţă in vârtejul 
nebun al vieţii - organizarea forţelor şi siste
mizarea muncei. 
Aşa numai ni-a dat peste eap acel blăstăm 

greu, la a căruia delăturare trebuie muncă de 
zed de ani, - că, adeea, În desvoltarea noa
stră am rămas mult înapoi de ce am fi putut 
isbuti cu mai multă chibzuinţă şi cu mai multă 
purtare de grije pentru preoţii şi dascălii satelor 
noastre. Numai puţine conştiinţe bune şi firi mai 
alese au ţinut şi au putut să fructifice şi au şi 
fructificat :dalantulc şi-au implinit misiunea ce 
li-s'a incredinţat. 

Aceasta stare de lucruri, Însă, nu mai poate 
şi nici nu este permis să mai dureze. Căci ne 
suprimă şi ne îngroapă de vii - dar in înţelesul 
adevărat al cuvântului - pe rând, mai Întâiu pe 
cei mai :.săraci cu duhule, răutatea vremurilor şi 
povara acestei răutăţi. 

Dacă n'am prins îndemn În trecut din jude
cata noastră proprie, să-I prindem acum cel pu
ţin din răutatea vremii şi din primejdia pe care 
ea ni-o aduce. 

Să apelăm la bunele sentimente ce mai sunt, 
la inimile înţelegătoare, la fruntaşii vieţii noastre 
publice - fie ei bisericeşti, culturali ori politici 
- să caute a deşteplaadormita râvnă sfântă a 
celor mulţi din apostolii satelor; să le deştepte 
inţelegerea, că s'apropie primejdia şi uriciunea 
pustii rei ; să le însufle gustul de a ceti spre a 
se perfecţiona cât mai mult, pentru a pune în 
lucrare, pe lângă inimi calde, şi nişte minti Înar
mate cu arma timpului .t>c,,~.iru, taree::r~~ tot mai 
multa cunoştinţă de carte. 

A trecut, pentru totdeauna, vremea aceea, de 
un noroc şi de o prea îndoielnică fericire a 0-
menimii, când să poţi acoperi trebuinţele vietii 
popoarelor numai prin l>mirosireac şcoalei şi prin 
satisfacerea celor religioase numai. 

Problemele vieţii de azi sunt mult mai compli
cate şi mai reale, decât să poată fi destul a pune 
în aplicare, în viaţa satelor noastre, numai molit
velnicU! fie el cât de sfânt, şi numai pri ncipiile 
pedagogiei, cari, la rândul lor, se pot uni şi mai 
mult cu critica modernităţii :.de modă«. 
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Astăzi, slavă Domnului, literatura româneascăt 
chiar şi ramul bisericesc şi pedagogic, cari ar fi 
:tspecialitateac apostolilor satelor noastre, este 
destul de bine reprezentat. Şi totuşi, se ceteşte 
din partea lor </lşa de putin, chiar şi din ceeace 
le este aşa zicând :.specialitatea«. 

Cu o »afare« iubire de carte şi de luminare, 
insă nu poţi duce la isbândă cauza unui neam, 
fie ea oricât de dreaptă, ci cel mult la o moarte 
succesivă, căreia·i premerge, in asemenea cazuri 
În viaţa Jlopoarelor, simptomul văzut pe alocurea 
şi la noi: împărăjinirea sufletească - rustificarea 
- a celor ce, prin misiunea lor În mijlocul po
porului, sunt chiemaţi tocmai a fugări întunerecul 
şi a întrona lumina. 

Prin urmare este numai o cerinţă a vremii 
ceeace aşteptăm cărturarilor noştri dela sate, de 
a pune mai mult pret, in general, pe cartea ro
mânească. Aceasta evanghelie a vremilor şi a 
trebuinţelor noastre, încape de minune lângă 
evanghelia sfântă a lui Hristos şi lângă a peda
gogilor moderni. Ba, ŞI mai mult: una îşi va afla 
sprijinul şi puterea în ceealaltă. 

Lupta intre aceste două evanghelij - a lui 
Hristos şi a culturii - numai În creerii înfier
bântati ai nebunilor societăţii de azi există. Ve
stirea imbinatii a acestor două evangelii, aşadar, 
numai cei răi ori neştiutori nu o vor Încerca. 

Pe carte şi învăţătură românească, pentru sine 
şi pentru popor, trebuie să se pună preoţimea şi 
invăţătorimea noastră dela sate, până nu le-a ve
nit ceasul osândei pentru păcatele poporului, iar 
acestuia pentru păcatele conducătorilor lui. 

Şi să se pună pe muncă cu deosebire aceia, 
cari sunt mai accesibili pentrucă fac parte din 
generaţia mai apropiată, şi să o facă până ce nu 
va interveni publicistica, arătând la lumina zilei 
pe cei păcătoşi. 

Dar mai este un mijloc de cultivare, pe cât de 
esenţial, tot pe atâta şi de neglijat de preoţimea 
şi invăţătorimea satelor noastre; este tocmai mij
locul acela, la care această cărturărime, izolată de 
lume. ar fi mai mult avizaiă pentru a se pune 
în curent· cu evenimentele mari şi mici din viaţă, 
acel mijloc este literatura periodică - gazetele 
şi revistele. Nici aceste nu-s destul de reprezen
tate în casele' cărturarilor noştri dela sate. -
O-voastre, redactorii, cari Vă legaţi viata Ia pi
ciorul meselor de prin redacţiile româneşti~ o 
ştiţi mai bine, de câteori şi cum - zadarnic
apelaţi de atâtea ori la sprijinul acelor neabonaţi, 
cari şi ei fac parte din neamul a cărui soarte VI 
preocupă. De ce nu recurgeţi odată la acel ra
dical mijloc de a Vă comunică reciproc lista abo-
natHor ziarelor şi revistelor româneşti dela noi 

lângă aceas1a mai eră şi atât de tânărăt avea i Intr'acestea îşi depuse pălăria. Era intr'adevăr 
abia 20 de ani. I-am făcut complimente şi ea frumoşică cu ochii ei curaţi, cari mă priyjau ţintă, 
le-a primit toate de bune. Se făcuse târziu în- atât de intenziv încât m'au adus in mare ispită. 
tr'aceea şi mi-am cerut permisiunea s'o petrec Şi eu am cedat ispitei. Am strâns-o in brate şi 
acasă. Ea prim], ne suirăm În trăsură şi eram am sărutat-o pe ochi, pe cari iar îi Închisese 
aşa de aproape unul de altul încât umerii noştri acum fără de veste - am sărutat·o - mult -
se atingeau şi fiecare din noi simţea corpul cald tot mai mult. 
al celuilalt. O astfel de situaţie e din cele mai Ea se sbuciuma ca ŞI când ar fi voit să ml 
plăcute câte există. respingă şi.mi zicea incontinu: :»lnceată - fă-i 

Când trăsura se opri inaintea locuintei sale, ea un sfârşit odată le 
zise abia murmurând:. »Mă simt prea slabă ~en- Cum o înţelegea ea aceasta? Se putea inţelege 
tru ca să pot urca smgur~ treptele - lOCUIesc in două feluri. Şi eu am inţeJes·o in felul meu_ 
in etajul al patrule<l: I?-t~ ~I fost aşa de bun cu Nu mia mai opus nici o rezistenţă, şi când ne-am 
mine, nu vrei ~ă-ml ajuţi ŞI până sus.?e privit iar În ochi, dupăce profanaserăm amintirea 

Cu dragă !ntmil a~ fost gata ~'oAaJut. Ea ~rcă fericitului căpitan, privirea ei era atât de galeşă, 
treptele incetmel, resplrand greu ŞI cand am ajuns şi plină de iubire, încât ne-am liniştit cu totul. 
inaintea uşii imi zise: Acesta a fost un motiv pentru ca să mă arăt 

- Pofteşte pentru un moment in lăuntru, ca darnic. Dupăce am mai povestit vre-o oră~ am 
să-ţi pot mulţămi pentru bunăvoinţa d-tale. Întrebat-o: 

Am stat apoi unul lângă altul pe o mid sofă - Unde prânzeşti? 
şi ea imi vorbi din nou despre singurătatea În - Intr'un mii: restaurant din apropiere .. 
care trăia. - Singură? 

Ea sună servitoarei pentru ca să-mi aducă ceva - Cu cine dar? 
răcoritor, dar nu veni nimeni. E 'am vesel şi·mi - Vrei să prânzeşti astăzi cu mine? 
inchipuisem deja că această :.servitoaree se afla - Unde? 
acolo numai in orele de dimineaţă, va să zică - Ei, Într'un restaurant mai bun, la bulevard. 
era mai mua o fată de serviciu. Ea se codi câtva timp, dupăce Însă am inzistat 

Fabrica de spălat cu aburi Cu maşinăriile sale eele mai moderne, aranjată eu puteri eleetrice, spall, Cild fi 
eudţl albitwi blrbltefti fi de dame, fi 101 felul de linserie eu preţuri •• derlt •• 

KRlSTALY~(j~ - La o laml ce inca peste zece cor .. pacbetul 1. "trllalte porto.'ranco. -

K .1 s 1: al y gozmos6 gyar, Kolozsva., Pâlyaudvar. 
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- şi apoi să dati publicităţii rezultatul - ci~e 
abonează şi cine nu, ziare şi reviste româneşti? 

Intr'unele cazuri ar birul sentimentul sfieUi de 
a nu fi dat de gol, În altele - ambitiunea no
bilă de a se pune in serviciu) lăţirii culturii
şi În toate cazurile ar câştiga cauza obşteascl. 

Atunci, când alţi face-o alta, veti afla cu nu
rnărul şi cu numele - vorbind de apostolii sa
telor noastre - câţi din aceştia au căzut in pă~ 
catul contra chiemării lor insăşi. 

Aşa doară s'ar repara şi ruşinea, veniti peste 
capul dăscălimei noastre, că a lăsat să apună, in 
Jipsă de sprijin, ~Vatra şcolarăc: din Sibiiu, toc
mai când era in prag amelioraea dotaţiei invăţă
toreşti. 

Aşa doară ar fi ferit şi clerul românesc - ca 
să zic şi numai de cel ort. oriental - din calea 
ruşinei, de a isbi el însuşi de mal singura sa 
revistă de specialitate, pur bisericească, tot din 
Sibiiu. 

Nu e vorba de vânzare.a cărţilor de literatur~ 
nici de vaJorarea singuraticelor ziare şi reviste, 
ci de cauza reprezntată prin ele. 

Facă-'şi deci datorinţa toţi cei buni şi intele
gători conducători ai satelor, - iar faţă de ceia
lalţi, de ce, oare, nu s'ar putea pune În aplicare 
mijlocul de control propus publicisticei noastre? 

Altmintrea rămânem tot la »năravurilec: şi la re
zultatele - patriarhale, cari ne vor pune cruce 
la cap, dacă nu le vom purifica. 

Din România. 
România pentru Italia. Subt acest titlu 

sculptorul Rafael Romanelli publică in »Nuovo 
Giornalec: dela Florenţa un prea frumos articol, 
relevând dureroasa impresiune ce a făcut aici ca 
şi pretutindeni, marele dezastru din Ualia, şi 
spontaneul elan al tuturor românilor pentru aju
torarea victimelor. 

Dsa aminteşte cum M. Sa regele cel dintâi, a 
_jrim~s 10.000 de lei, apoi toate autorităţile s'au 

Întrecut a ·şi da obolul pentr~ nenorociţi. 
»Pentru cine - ca subscrisul - zice Roma

nelli, e departe de ţară în astfel de momente du
reroase, nimic nu putea să fie mai mângăietor 
decât aceast~ unanimă afirmaţiune de afecţiune t 

Nu vă puteţi inchipui ceeace am simţit noi În 
acele zile. Primele veşti soseau vagi, nepredse; 
frica necunoscutului ne-a cuprins, şi pe măsură 
ce realitatea inexorabilă ca destinul, adevărată ca 
moartea, teribilă şi monstruoasă s'a afirmat, fri
cei i-a urmat teroarea şi plânsul! Şi noi italienii 
am văzut că intr' un vis urit şi greu, ruinele Me
sinei, ~di Messina bella,« care se oglindea ca o 

mai mu1t, scuzându-se d ~e într'adevăr aşa de 
plictisitor singură - aşa de plictisitorc: zise apoi: 

- Dar atunci trebuie să-mi schimb toaleta, nu 
pot veni in dOliu. 

Se duse in odaia de durmit şi când reveni 
era numai pe jumătate în doliu, dar haina cea 

" simplă, surie, o prindea minunat pe statura ei 
sveltă. Ea avea. aşadară o anumită toaletă de ci
mitir, care se deosebia de toaleta de stradă. 

La prânz deja eram intimi. Ea beu şampanie, 
deveni tot mai veselă, şi in sfârşit ne duserăm 
iarăşi la locuinţa eie. 

»Aceste relaţii, cari Îşi luaseră inceputul fntre 
morminte, durară cam trei săptămâni. Dela o 
vreme te saturi de toate, şi mai ales de femei. 
M'am despărţit de ea subt pretextul că trebuie 
să călătoresc. la despărţire m'am distins prin 
dărnicie şi ea mi-a fost recunoscătoare. A trebuit 
să·i promit, m'a făcut să-i jur chiar, că după ce 
mă voi reintoarce din călătorie, voi reveni la ea. 
Eu cred că intr'adevăr ii plăcea in câtva de 
mine. 

Dela ea m'am dus la alta şi trecuse deja o 
lună fără să-mi fie cât de putin dor de mica şi 
nebunatica mea văduvioară. De uitat n'o uitasem, 
gândul la ea mă urmăria ca o enigmă, ca o pro
blemă psihologică, ca o Întrebare ce nu se poate 
deslega, şi care nu-mi mai da pace. 

Dumnezeu ştie pentru ce m'am cugetat Într'o 
zi că o s'o aflu in cimitirul Montmartre. M'am 
dus acolo, am umblat incoace şi incolo, n'am În
tâlnit Însă decât pe obişnuitii vizitatori ai cimi
tirului, astfel de oameni, cari nu au rupt incă 
toate relaţiile cu cei r~posati. De astădată nu era 
nici o femeie ingenunchiată pe mormântul cipi-
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piatră nestimatli În apele limpt'zi ale mirii! Am 
revizut minunile cupolei lui Antonello: tezaurele 
muzeului, frescele Domului ... Şi Oanziri, in lacul 
miraculos care mângăia ţărmurile populate şi 
veşnic În sărbătoare... şi toate gră?inele, ş~ ~oate 
fântânele şi superbele palate. .. rmnate, amhliate, 
pline de' victime omeneşti cu ochii încă deschişi... 

O t credeţi·mă că durerea noastră e de nedes· 
cris! 

Am avut norocul să vorbesc acum câteva zile 
cu suveranii RomânifÎ şi pot să dau firii mele 
o veste care poate sa intereseze foarte mult. 
OioJitti a spus În cameră că Messina şi Reggio 
vor fi reconstruite! ei bine, regele Carol mi-a zis: 

:>Fă cunoscut in ţara dtale că eu posed - şi 
il am totdeauna pe masa mea de lucru - planul 
cupolei lui AntoneJlo. Este la dispoziţia artistului 
care l-ar putea Întrebuinţac: ... 

N'am dreptate spunând că vestea este impor
tantă? 

DI Romanelli face în urmă un compte-rendu 
de reprezentatia dată de artiştii noştri şi de ma
rele Novelli la teatru, şi termină cu cuvinte de 
mulţămire şi de duioasa simpatie pentru Ro
mânia! 

Când dl Romanelli a scris articolul insă nu se 
ştia de marinimoasa hotărîre a camerei, care a 
votat 200.000 de lei pentru Italia. 

'" 
Teatrul de vară. In ce priveşte construirea 

unui teatru naţional de vară în grădina Cişmigiu 
din Bucureşti, dl Pompiliu Eliade, directorul ge
neral al teatrelor, şi dl inginer Davidescu, direc
torul servo tehnic al primăriei, au redijat un pro
iect de contract, din ale cărei stipulaţiuni reţinem 
următoarele propuneri: 

Primăria să cedeze directiei teatrelor o supra
faţă de teren pe locul unde se află actualmente 
florăria comunală; clădirea teatrului proiectat, să 
cuprindă, Înire altele, un etaj inferior cu un grup 
de camere izolate de restul clădirii, şi cari să 
servească ca dependinţe, pentru patinaj, şi ca-
notaj,_ _~. _ 

In scflimbuf folosirfţei lsuprafetei de teren ce 
i-se cedează, direcţiunea teatrelor să acorde pri
măriei 50 la sută din venitul brut produs de În
chirierea bufetului, o proporţie de 10 la sută din 
venitul brut al spectacolelor şi dreptul exclusiv 
de a beneficia de veniturile patinajului şi cano
tajului. 
Rămâne ca dl Vintilă Brătianu, primarul capi

talei, să ratifice acest proiect de contract, pentru 
ca chestiunea teatrului de vară din Cişmigiu să 
primească, subt acest raport, soluţiunea defi· 
nitivă. 

• 

tanului, nimeni nu-l plângea, şi nici o floare nu 
se vedea pe mormântul său. 

Am rătăcit mai departe şi am ajuns în alt cvar
tai al marelui oraş de morţi şi deodată văd o 
păreche venind spre mine, bărbat şi soţie, amân
doi in doliu. Doamne sfinte! - am rămas cu 
gura căscată - când veniră mai aproape de 
mine, am recunoscut·o. Da, era ea într'adevăr. 
Şi ea încă m'a observat, s'a roşit ca o cireaşe, 
şi când in mers am atins· o puţin cu mâna, prin
tr'un semn din ochi, aproape neobservat, mi-a 
dat să înţeleg »te rog, fă-te că nu mă cunoşti«, 
şi totodată mi-s'a părut că· mi zice: »Mai vino 
odată la mine, scumpul meu!« 

Bărbatul nu era urât, putea să fie de 50 de 
ani, era oficer al legi unei de onoare, Îmbrăcat cu 
gust şi se vedea a fi un om distins. 

Şi omul acesta o sprijinea ca şi mine când 
părăsiserăm odată cimiterul. 

Buimăcit cu totul, m'am dus mai departe. Cine 
a fost asta? Ce fel de femeie e aceasta, care 
îşi aruncă mreaja la morminte? Era o pierdută, 
care pândea in cimiter pe toţi bărbatii cari suspi
nau după o soţie sau după o amantă şi cari 
se'nfierbântau când se cugetau la indrăgostirile 
trecute? Era ea singurul exemplar in felul său? 
Sau făceau şi altele tot aşa? Fac ele lucrul ace
sta ca o profesiune - in cimiter ca şi pe stradă? 
Ca femei jelitoare profesioniste? Sau numai ea 
singură a venit la acest plan genial, care se ba
zează pe idea filozofică de a trage folos din do
rul . după dragoste, care-i aduce la cimiter pe cei 
părăsiţi! 

Aşi fi dat mult să ştiu: drept a cui văduvă 
s'a dat deastă-dată?« Trad. de: D. M. 

3 febr. n. 1909 -
Comisiunea istorică a României. SâmW~ 

s'a distribuit in Cameră proiectul de lege pell
tru infiinţarea unei comisiuni istorice a Romi. 
niei. 
. Iată expunerea de motiv a acestui proiect: 

«lucrările istorice au luat la noi o desvoltare 
foarte mare, mai ales de câtva timp Încoace. S'I 
format cu incetul o pleiadă destul de numeroasj " 
de învăţaţi cari, cu mare rivnă, reconstituiesc il!
treaga istorie a neamului nostru pe baza docu. 
mentelor. 

«Dar utilizarea acestor documente este lum -
foarte anevoios, dacă ele nu sunt in mod pre;._ 
labil bine cunoscute. De aceea s'a inceput df j 
mai multă vreme publicarea ştiinţifică a lor, unele ' 
de domnii 1. Bogdan şi N. Iorga, iar cele mai 
multe subt auspiciile Academiei Române. 

«Această lucrare Însă nu s'a făcut şi nu s ' 
face tocmai pentru cele mai insemnate din fă. . 
măşiţele istorice ale trecutului nostru, adecă pe 
tru cronice. Aceste cronice nu sunt cunoscutt 
decât prin nişte ediţii vechi, făcute fără nici u ' 
din precauţiunile cu cari ştiinta înconjură astăzII.· 
lucrările de acest fel. Din această cauză, acelf 
ediţii sunt pline de erori, iar ca urmare, lucrăril~ 
făcute pe baza lor nu prezintă nici o siguran·" 
şi trebuie revăzute, uneori refăcute pe dintre I 

la fiecare dată când un studiu mai de aproa~.· 
dovedeşte că textul pe care se intemeiau ele e 
greşit. Aceasta s'a întâmplat nu de mult cu cr 
nicele moldoveneşti din secolul XVII~lea şi se if( 

Întâmpla şi mai departe mai ales cu cronic. 
noui cari se tot descoperă, cum a fost desco 
rită una chiar în vara aceasta in Rusia. 

»Credem că a venit vremea ca ţara să fad 
onoare trecutului ei, intreprinzând editarea de~ . 
nitivă, pe baze ştiinţifice sigure, a tuturor eron
celor sale, precum şi a documentelor mterne, dk_
cari până acum foarte putine au fost date la I~~. 
mini. $ 

»E vreme ca şi regatul român să poseadâ Î) n 
editie critică a izvoarelor sale istorice, de fel~.
cum sunt »Monumenta Oermaniae Historica,., 
sal1 .publicaţiunHecGmishmii arheografice"ţt.IJ 
seşh. ,-, 

,Oamenii invăţaţi cari să facă aceaiită 
nu lipsesc, iar cheltuiala ce să cere e 
mică şi nicidecum in disproportie cu 
noastre. 
~De aceea nu ne îndoim că alăturatul 

de lege va fi primit În mod favorabil de 
ment. Sp. Haref, 

ministrul cultelor şi 
strucţiunii publice. 

Corpurile legiuitoare din România, 
Camera. 

Şedinta dela 17 Ianuarie v. 1909. 

Se deschide la ora 2 şi 15 min. subt nrpc;pdl11ill 
dlui Pherechyde. 

Pe banca ministerială d·nii Djuvara, 
şi Spiru Haref. 

Se dă cetire mai multor cereri şi petiţii 
indigenat, cari se repartisează la birourile 
pective. 

el 

OI ministru AI. Djuvara depune proiectul 
lege pentru organizarea şi arendarea statiilor. 
neare, precum şi de acordarea unui credit 
60.000 lei pentru construirea unor căsărmi, 
sare batalioanelor de infanterie. ar 

Nemai fiind nimic la ordinea zilei şedinţa I de 
ridică şi d-nii deputati trec in secţiuni spre I pa 
continua discutia proiectelor de legi în curs. P< 

p( 
Senatul. 

La orele 2.40 minute, dl Dr. Rămniceanu, 
prezident, ocupă fotoliul prezidenţial. 

Pe banca ministerială dl Anton Carp. 
După îndeplinirea formalităţilor obişnuite. 

Anton Carp, ministrul domeniilor, depune 
multe proiecte de recunoaşteri şi 
ten iri. 

DI 1. Orădişteanu face cunoscut că deşi 
aproape două luni de când a cerut să i-se 
la dispoziţie dosarul privitor la vânzarea pu 
Martini, acest dosar Încă nu i-s'a trimis. 
să i.se satisfacă această cerere. ... 



<----. 
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lWU DI ministru Anto,! Carp rlispunde el{ dos~T1:,1 
pen. chestiune a fost mcă, de • multă vreme,. tnml~ 
om~ \!da ministerul de răzbOlu, '" urma cerem dlUl 

~tor Orădişteanu, şi că acest dosar se gă
t' ~te actualmente la consiliul de miniştri, de unde 
, fi trimis cât de curând. 

)ltare ' 
~ S'a DI Valerian Ursumu e de părere ca senatul 
;O~ fa spre r~?1 vi,re cât de cU,rând c~rerile de re
ie În. noaşteri ŞI mdlgenate. can sunt 10 număr de 

Proiectul de lege pentru indigenatul dlui An-
locu,~te o mie. 

I ,on Oheorghiu, pus din nou la vot, e respins, 
~: mânind pentru viitoarea sesiune parlamentară. 
Jt de, Dl Plutareh Marf$ are c~edinţa că ~iroul a 
uneltltlcut presiune asupra domnilor senatori pentru 
~ 1l1a!t. vota contra impământenirei domnului Anton 

'

neorghiU. 
lil s . OI vice-prezident Dr, Rămnieeanu ii răspunde 
n ră- era mai bine să nu fi luat cuvântul, deoarece 
pellU biroul senatului a exercitat această. pr~siune, 

Scule insă·şi dsa, dl Plutarch Mareş, care 10 timp ce 
U1u!-se vota a stat lângă urnă, inzistând să se voteze 

, admitere, 
Se ,dmite recunoaşterile dlor: Dr, Ion Popo

român din Transilvania şi Gheorghe Manuza, 
<1 II l'Iirnmlân din Macedonia, 

Votul pentru recunoaşterea dlui Panait Gheor
--r'_~i.,~ .. din Bacău, e declarat nul. 

Se admit recunoaşterile dlor Mihail Posluşnicu 
din Bucovina; Nicolae Brucher din Târ-

'nţa se ridică la orele 3 şi 30 m. 

Din striinătate. 
Proiectul de lege privitor la anexarea 

şi Herţegovinei. Comisia sprcială In
cu afacerile Bosniei şi Herţegovinei a 

~"'"L"fJU\ discuţia proiectului de lege privitor la 
flm.v""'" acestor două provincii, dupăce respinse 

c<~hului radical Kalina, care propu nea 
discuţiei până când va fi depu s ~e 

camereI protocolul de intelegere cu TUT1:la" 
nistrul preşedinte, dl Bienerth, incepe atunci 

lung expozeu asupra chestiunilor constitutio· 
În legătură cu anexarea, declarând că drep

tru Austria de a lua parte la regula re-a 
viiL>are a Bosniei şi Herţegovinei, faţă 

monarhie, este asigurat prin legile existente, 
I face o dare de seamă despre punctele 

principale ale consHtuţiunei viitoare pentru Bosnia 
şi Herţegovina, care va asigura acestor două 
provincii toate libertăţile constituţionale, Corn pe· 
lIinja dietei bazată asupra principiului celor trei 
turii va cJprinde toate afacerile Bosniei 

1, Ministrul vorbind mai pe urmă de negocierile 
actuale cu Turcia declară că dupi oferta făcută 
Turciei de 2 milioane şi jum, lire turceşti despă
gubiri şi acordarea 81tor concesiI, o înţelegere a 
iost stabilită. In curând protocolul acestei inţe
legeri va fi supus parlamentului austriac şi ungar, 
Totuşi, plata acestei sume trebuie să fie precedată 
-de incetarea boicotului. 

Ministrul nu se indoieşte că prin măsuri ener
tire Poarta va fi În stare să pună capăt duşmă
niei arătată faţă de mărfurile austriace şi ungare, 
~u atât mai mult cu cât populatiunea din intreg 
lmperiul otoman sufere în urma boicotului. 

• 
Conflictul turco-bulgar. - Poarta ce

dează r Se crede că În ultimul moment Poarta 
~r ii hotărît să scoboare pretenţiile sale dela 250 
tie milioone la 125, Dacă Bulgaria are intenţiuni 
paşnice şi pentru un moment se găseşte in im
Posibilitate de a plăti o sumă aşa de mare, 
Poarta este decisă să primeaseă de-ocamdată un 

,.acont de 100 de milioane, iar restul de 25 si 
fie plăti t in termen de 5 ani. 

• 
Note diplomatice relative la conflictul 

1urco-bullar. Ziarul» Politische C,orrespo~de~z~ 
~flă că la ministerul de externe s au remis len 
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trei note circulare, cari au de obiectat situaţiu
nea dintre Bulgaria şi Turcia relativ la măsurile 
militare luate de curând de cătră Bulgaria şi a
nume: o notă rusă, remisă de cătră insărcinatul 
de afaceri dl Swerbeew; o notă turcă, de cătră 
ambasadorul Reşid-Paşa; o notă bulgară de că
tră agentul diplomatic Sarafow. 

• 
Turcia îşi micşorează pretenziuni1e faţă 

de Bulgaria. »Gazeta de Coloniac află din Ber
lin că in acelaş timp cu nota rusă de ieri seara 
s'a remis marilor Puteri o notă turcă în care se 
neagă orice intenţiune de a ataca Bulgaria şi se 
declară că Poarta din cauza situaţiunii financiare 
a Bulgariei a redus suma cerută dela 150 miI. 
la 100 milioane de fr, Cazeza găseşte că prin 
aceasta siluaţiunea este mult ameliorată şi speră 
Într'o aranjare paşnică turco-bulgară, cu atât mai 
mult că nota nu mai vorbeşte de rectificare de 
graniţă. (A. R.) 

• 
A doua notă a Bulgariei citră puteri. 

Din Sofia se anunţă că guvernul bulgar a remis 
reprezentanţilor marilor puteri o a doua notă in
vocând şi accentuând iubirea sa de pace iar in
tervenţiunea marilor puteri in tensiunea actuală 
conţine primejdii a căror răspundere guvernul nu 
poate să-şi ia asupra-şi. 

• 
Ofiţerii turci arestaţi pe teritorul bulgar. 

In Seimen au fost prinşi şi făcuţi prizonieri de 
eltră soldaţii bulgari 8 ofiţeri turci, imbrăcaţi 
civil. 

Intrebaţi de motivul care i-a determinat ca să 
vie pe teritoriul bulgar, ei au răspuns că merg 
la Viena, După ordinul ministrului de războiu 
au fost liberaţi şi predaţi guvernului turc, 

• 
franţa supune pe străini la impozite. In 

parlamentul francez se discută acuma proiectul 
relativ la impozitele pe venit. E vorba ca şi străi· 
nii, cari trăiesc În Franţa să fie supuşi acestui 
impozit. 

In şedinţa de ieri, la discuţia proiectului, a luat 
cuvântul deputatul Danadi, care a declarat că in 
urma dispoziţiunilor prevăzute În proiect in ce 
priveşte pe străini, mulţi dintre aceştia vor pă
răsi Franţa, cauzând in chipul acesta pierderi de 
altă natură, 

Ministrul de finanţe Caillaux, ,răspunzând lui 
Danadi, spune că nici odată nu trebuie să s~ 
aibă in vedere folosul momentan, franceZII 
sunt impuşi la aceleaşi dări În Germania şi 
Elveţia, Şi e de notat că impozitele, la cari ace
ştia sunt supuşi, nu sunt atata de liberale ca 
cele prevăzute in actualul proiect, 

In senzu\ lui Danadi vorbeşte şi deputatul Ara
gois şi Guernier. 
După lungi desbateri, se primeşte propunerea 

lui Jules Roche de a se amâna discuţia proiec
tului. 

INfORMAŢIUNI. 
A R A O, 2 Februarie n. 1909, 

rlntru fratii din ltaUa. X ,1 

Primim azi doua coleete, afla a d-nei 
Livia Neagu din Vsusilu, alta a dlui Iulian 
Lucuţa fnMţdtor din 7 emeş-St.-1ndraş cu 
rezultatul ostenelelor lor laudabtle pentru 
fraţii năpdstuiţi. 

Ni-a adus apoi la redacţie veneratul 
preot Augustin Be~eş d~n Şimarut" banii a
adunaţi cu discul in sjanta biserică de a
colo. Este extrem de caracteristic ceeace s'a 
petrecut ca acest prilej in biserica din ~i
mand. Părintele BeLeş ne spune, că la sfar-

Pag.5 

şitul liglJrghiei, întrebând pe credincioşi de 
pe amvon, că unde să trimită banii colee
taţi, la Consistor ori la Tribuna, ei într un. 
glas unanim aa strigat: 

- La ~ Tribana{(! Na trimitem. la Con __ 
sistor! Nu dam banii /.o.i Kossllth ! 

- Astjel - ne spuse parintele Beleş -
am fost constrâns sa va aduc d-voastr4 
banii coleetaţi. 

Foarte bine ai fdcat parinte Beleş şi te 
rugăm sd aduci laudele noastre bravilor 
şimandani. 

Sumele de azi: 
Colecta dlui Iuliu Lueufa din Teme~ 

St, Andraş, dela: lulian Lucuţa Învă
ţător 1'- Petru Cocoş, comerciant 
- '20 Silviu Filip, candidat de preot 
Arad 1'- Octavia Radneanţ 1'- Ilie 
]ădăneanţ -'20 Tanasie Simiant -'20 
Dimitrie Drineu -'10 loţa Giuchin 
-'20 Nicolae Radosav -'20 Ecaterina 
Achim -'10 Antoniu Simianţ -'20 
lova Cărăneanţ -'20 Axtntie Borcia 
-'4 Mireu Simianţ -'10 Mihai Ar
delean -'10 Mircu Nicolin -'20 Jiva 
Zarin -'20 Ioan Paica -'20 Toma 
Opra -'20 Stefan Stepan -'20 Tima 
Modoşan -'10 Iosif Lungu -'20 Ta
nasie Soşdian -'10 Toma Stoica -'20 
Vasilie Suciu -'20 Mitru Chevereşan 
~'1O Atanasie Giuchin -'10 Georgiu 
Radosav -'10 Dimitrie Maiurja -'20 
Ioan Marcuşan -'10 Axentie Jichin 
- '10 Arcadiu Maiurjia -'10 lova Paica 
.~ 20 lulian Farcaş, candidat de preot 
-50 Ion Marita -'20 George Achim 
1'- Dragina fluture -'50 Ioan Flu
ture -'50 Tima Radosav -'20 Lazar 
Ostoin - '20)- - - - - - » 10'14-

Coiecfa doamnei Ullia Neagu dirz 
Vsusău: dela Livia Neagu 3'-, Teo
dor Neagu, Învăţător,1 Ioan Onescu, ." 
primar, Alexa Tomescu, şi Nicolae 
Virt, câte 1'-, Gheorghe lonuţescu 
-'10, Gheorghe Vasiescu -'20, Vasi
lie Tomescu -15, Nicolae lonuţescu 
-20, Pavel Blidari -10, luliana [onu
ţescu -'10, Natalie Mirescu -'20, 
Vasilie Mirescu -'10, Teodor Ta
mescu -'10, Maria lonutescu -'10, 
Gheorghe Mladinescu - '10, Pavel Ca
rabaş -'12, Vasilie Carabaş -'10, 
VasiIie Blidari -'30, Vasilie Toplean 
-'30, Elena Iancu -'20, Raveca Od
voşan, şcolăriţă -'10, Maria Rainescu 
-'10, Todor Rainescu -'4" Iosif BIi
dari -'10, Pavel Spatan -'10, Per
~ida Socoşan -'4, [u!iana Marculescu 
-'10, Sirmina Şarpescu -'4, luliana 
fonuţescu -'20, luliana Moşuţi -'8, 
Gheorghe lancovici -,40, Gheorghe 
Moşuţ -'10, Stefan Craşovan -'10, 
Sofia Todorescu -'04, Terezia Mar
culescu-'08, floare Marculescu -'10, 
Drozila Blagoescu -'tO, Petru Mar· 
culescu-'20, Maria Marculescu -'04, 
Gligor Şărban, şcolar -'04, Elena 
Şărban -'04, Petru Dubeştean -'10, 
Ioan Mirescu -'10, Vasile Blaj -'40, 
Vasile Ardelean -'10, Pavel lovescu 
-'10, Sofia Dehelean -'04, Virginia 
Şciopescu -'06, Dimitrie Ianco vid 
-'40, luliana Vesalon -'04, Hermina 
Radulescu -'04, George Dehelean 
-'10, Grigoriu Dragonescu -'20, 
George Conopan -'20, Iosif Chiri
ţeseu -'06, Maria Vasiescu -'10, Ioan 
Albuţi -'20, luliana Vasiescu -'04, 
George Holdău, şcolar -'10, Iosif BU
dari -'20, Solomon Lazar -'40, Gli
gor Mireseu -'10, Roman Lungu, 
şcolar -'10, Pavel Iancu -'10, George 
Dehelean -'06, Vasilie Petru -'10, 

-!'elefbn 287. S' a. deschis cel mai noul 
Telefon 287. 

Depesti de parfa.merll, I.d~e.te .ed.l~&le. lIIaterJI te ..... , 
dagiat, Bp8l'a*e pentru tngrtjlrea bolnavilor, obj~Î8 de em-It 
(preservBUve), de blrbier1ţ lŞ1 penb'u menagl; ctalurt. Jlohend. 
MDlpesipi, ape minerale, muri medioinale, prepar.ti .... ,..u· 

vAlie de partumerii, lucruri de artă şi diferite articole. I .. U.menwe, bomboane; T'paell " dlfer1ţe maieriL 

M' t h 6 el Soţ a 1. Kolozsvu, Ferf'ncz J6zse{-ut s.;" -
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tzidor Soeoşanu -'20, Elisaveta Blaj 
-'04, V. Voina -'10, P. Voina -'10, 
1. Dehelean -.10, V, Cimponeriu -10, 
Ioan Vasiescu -'4, Dimitrie Craşovan 
--8, Iosif Radules~u - '10, Vas ilie 
Ardelean -'6, NIcolae Avramescu 
-'10 Izidor Draganescu -,10, Ioan 
lonuţescu -'20, Gheorghe Blaj -'10, 
l'eodor Tomescu -'20, Pavel Dube
ştean -'20, Dimitrie Dumescu -.16, 

Cu discul din biserica din Şimand 

17.01 

Prin epitropul Ioan Miclăuş - - ,.-_...,..,16::-'2=0 
Total 43'95 

Listele noastre precedente 
Laolaltă: 

1863.77 

- Ciardaşul din Braşov. Azi am primit 
dela d. advocat Dr. Venter din Braşov o telegramă 
prin care ne cerea să-i numim pe ,auto~1 ar!ico
lului din numărul nostru de Dummecă, Iscălit de 
»un braşovean.e l-am răspuns, tot telegrafic, 
Dumindu-I pe d. Petru Popovici din Braşov. 

Azi după prînz insă am primit a d~:)Ua ~ele: 
grami, tot din Braşov, iscălită de dOI erOI al 
dardaşului, Dr. Kovats şi Dr. BarbuJ. 

Telegrama compusă din 69 de cuvinte cuprinde 
cam tot atâtea insulte la adresa autorilor celor 
două corespondente din Braşov »un braşovean« 
şi »un profesore. p~ de-asupra do":,niile A lor a
daugă adorabila dormţă ca să publicăm mtregul 
potop de insulte murdare revărsat asupra noastră 
prin fir telegrafic. lnsultele acestea, freşte nu ne 
pot atinge, cel mult ele pot recădea asupra ce· 
Jor ce le iscălesc. Procedeul lor nu poate sl ca
racterizeze decât cel mult gradul de creştere do
bândit tot acolo unde au Învăţat să joace ciar .. 
daşul, În şcoala ungurească. După astfel de 
precendente nu ne mai mirăm de toată purtaTea 
Jor de dăunăzi, când au înfruntat bunul ~Imt 
şi au bruscat sentimentele naţionale ale publIcu
lui românesc dintr'un oraş intreg. 

- Un prefect de poliţie Irodel este de
sigur d-nul Sarlot Domokos, generalul armatei 
poliţieneşti din Arad. Surorile Svardstrom, patru 
artiste celebre din Sved'ia, intre cari şi celebra 
cântăreaţă de operă Valborg Svardstrom, au a
nunţat pe zilele acestea un concert fn Arad, So
sind aici, unde au tras la unul din otelurile cele 
mai bune, prefectul poliţiei d-nul Sarlot le-a re
fuzat concesiunea pentru concert. Prefectul le 
cerea să-şi dovedească identitatea prin act de 
naştere şi le cerea certificat de moralitate. p'e 
semne d-nul prefect care nu prea o fi ştiind pe 
ce tărămuri creşte pomul artei, le-a confundat cu 
nişte persoane indoielnice. Impresarul artistelor 
a adresat insă ministrului de interne un recurs 
telegrafic. Ministrul, fireşte i-a incuviinţat cere
rea, iar d-nul Sarlot va fi căutând acuma zadar
nic să dea o «explicaţie) oarecare. Ce vor po
vesti Însă distinsele cântărete in străinătate de
spre poliţia din crăiescul oraş al Aradului, căci 
se ştie că ele sunt primite in cele dintiiu sa
loane ale capitalelor din apus? 

Şi când ne mai amintim că acelaş domn Sar
lot a oprit constituirea clubului românesc din 

Arad... ,J.1 

In jurul botezului princiar din Bucu
reşti. Botezul A. S. R. Principesei Ileana este 
primul botez de copil principiar care s'a cele

brat În capitală. 

AA. LL. RR. Priocipele Carol, principesa Eli· 
sabeta şi prinţul Nicolae au fost botezaţi la Si
naia Botezul A S. R Principesa Maria a avut 
loc in străinătate. 

Cristelniţa În care mica principesă Ileana a fost 
botezată e aceiaşi care a slujit la botezul prin
cipilor Carol şi Nicolae şi al principesei Elisabeta. 
Ea e de argint şi foarte artistic executată. 

- >Albina( festivă. Pentru ziua de 24 lan.~ 
revista li Albina f, fondată la 1 Octomvrie 1897, 
va scoate in număr festiv spre a sărbUori im
plinjrea a 50 de ani dela unirea 1ărilor surori. 

Acest număr va cuprinde: - articole istorice 
expunând evenimentele care au precedat şi de
săvârşit adul măreţ al unirii; - listele membri. 
lor divanurilor adhcc şi ai adunărilor elective; 

- dări de seamă amănuţite ale şedinţelor me
morabile dela 5 şi 24 Ianuarie 1859; - .proda. 
maţiile domnitorului Cuza după alegerea m ~ol. 
dova şi În Muntenia; - actu~. ad~esat pute~llor 
după indoita alegere; - poeZII, artIcole de ziare. 
discursuri din acel timp, etc. 
Numărul festivei al »Albiner'lr va fi impodobit, 

cu un tablou alegoric fn colori, anume f~cut! de 
cunoscutul pidor şi cOlaborat?rul al revlst~l, dl 
Costin Petrescu şi 4 reproducţll de tablourJ ale 
vremii tot alegorice şi În culori, cu numeroase 
ilustraţiuni, reprezentând scene din acel timp, cu~ 
şi portretele celor mai de seamă persoane can 
au avut rol În cursul acelor evenimente. 

- D-rul Ch. H. Duncan din New-York a 
izbutit a face ca operaţiile cele mai Însemn~te la 
bolnavi să le poartă urmări sute de stud.enţl, fără 
a sta în camera şi încurca pe operatori s~u a 
strica şi infecta aierul, etc. Deasupra meseI pe 
care operează se află o oglindă, care aruncă 
icoana ce se face în ea, aşa fel încât să se vază 
pe-un perete vertical, străveziu, dinc~lo de care 
stau privitorii şi pot urmări foarte bme toate a
mănuntele. 

Experienţa făcută în New-York a izbutit cu 
desăvîrşire, De pe cazurile mai însemnate se vor 
putea lua fotografii oricât de multt', fie pentru 
păstrat ca documen te, fie pentru cinematograf. 

- 755 persoane salvate. Transatlanticul »Re
public( al companiei Wite Stear s'a ciocnit pe 
o ceaţă groasă cu vaporul italian >florida«. Va
porul american fu greu atins În coaste. Sala de 
maşini se umplu repede cu apă. 

Situaţiunea fiind extrem de critic.!!, căpitanul 
puse În mişcare aparatul telegrafiei fără sâr':1~ .şi 
dădu semnalul de pericol »c. Q. D. (SăriţI m 
ajutor, suntem În pericol d'a ne cufunda), 

Telegrama aceasta a fost înregistrată de va
poareJe »Baltic., ,lusitaniac »lorrainec şi ~Flo
rida«, care după coJisiune fugise, dar nu aJuJ?se 
departe cAd ciocul îi era rupt. Vaporul ,Baltlc« 
a fost cel dintâi la faţa locului şi a sajvat pe toţi 
pasagerii de pe »Republb: şi >florida«. 

Vaporul Republic avea 250 de pasageri de 
clasa 1, toti americani milionari cari se dirijau 
spre porturile Medîteranei, 211 pasageri de clasa 
III şi vr'o 300 de marinari. 

In ciocnire au fost striviţi doi pasageri de 
clasa ) şi doi de clasa III-a. 

Ciocnirea s'a, întâmplat la 6 ore dimineaţa, 80 
de mituri departe de Nantucket, pe linia New
York. : 

X leac sigur împotriva boalei de porci, pre
tul unui pachtt de incercare 36 de H 

Fără căldllrii se poate face in timp de 5 mi
nute romul cel mai bun materia pentru 1 J. 32 
de fii. pentru un li ru de cORnae 40 de m" un 
litru de rach'u 20 de fiI. la fiecare fiacon se ală
turi şi modul de intrebuinţareJ 

Cremă de lapte de ghiocel astăzi cel mai bun 
leac pentru curâtiful pielii şi a tenului, curăţă faţa 
de pistl ui in timp de trei zile şi o face albă şi 
catifelată.: 

rVăpseaua de păr Neri/. După o inlrebuintare 
imprumută părului cea mai frumoasă culoare 
originalI, bălaie~ bruneti sau neagră. 

Dulapuri pentru farmacii de casă, arUcole de 
agriculturi in preţur i1e cele mai reftint'. 

Toate de vânzare la fekete Mihily, droghe. 
rie~ Târgu-Murăşului (Marosvâsarhely), Szekenyi. 
ter. 

x Cel mai renumit atelier fotografic pentru 
fotografii artistice moderne În haine de bal este 
atelierul lui Kossăk J6zsef, fotograf de curte 
ces. reg. şi cam. in Arad, str. Weitzer J. Nr. 3. 
Numărul telefonului 657. 

Economie. 

Piata de cereale din Arad. 

- 29 Ianuarie. 

S'au vândut pe piaţa de azi: 

700. măji metrice de grâu 12.40--17.",0 
păpuşoi (cucuruz) 6.20-06.25 

400» » ,. Metri 9.<40--._ 
ovăs 7.70--._ 

orz 7,50--._ 

Preţule in COroane la câte 50 de kgr. 

Piaţa de bucate din Aradul-nou in 1 

S'au vândut azi: 

grâu 300 mm. 
cucuruz ~OO mm. 
săcari 
ovăs . . , 
orez ,. , • • • 

12"40-50 
6'15-20 
9'20 
7'60 

7·5C1. 

Bursa de mărfuri şi efecte din Buda~ 

Budapesta, 1 Februarie I 

INCHEIEREA la 1 ORĂ şi jum.: 

Grâu pe Aprilie 1909 25.52-25.55 
SJcară pe Aprile 20.10-20.t2 
Cucuruz pe Maiu 14.56-14.58 
Ovas pe Aprilie 17.22-17.24 

Preţul ceTfale}or după 100 klg. a fost ur, . 

Grâu nou 

DeTisa - - - - 26 K. 20-26 K 00 
Din comitatul Albei - 2~ » 75 26 , 4f 
De Pesta - - - - 25 » 80-25 , 41 
Bănătenesc - - - 26 , 10-26 » 70 
De Badea - - - - 26 » 20-26 ~ 6G 
Săcară - - - - 20 » - - 20 ) 2fJ 
Orzul de nutret,cvalit.1. 16 , 70-16 , 00 

» »calilat\;a a II. 16 » 20-16 » 51) 
Ovăs:l :1 1. 17 » 55-18 » _ 

» » :1 II. 17 » 25-11 , 55 
Cucuruz - - - - 13 » 90-14 » W. 

POfta .edaefial. 
Pompi. Roma. Le tinem totdeauna penJru numh' 

poral. Pentru bunele urâri, - mulţumiri. Răspunde 
ai primit .•• -rn curând o epistolă. 

Dlui Aurel Dobresclf,preşedinte la. soc. P. M., 
'in med., etc. etc, Ne faci vlIlovaţi de .nesocotite])li, 
exagerate de ptsimisre despre grosul tinerimij,di 
dapesta, Ca să vezi câtă dreptate ai, citeşte lupta d, 
Acolo să scrie, câ tinerii noştri universitari »nu s: 
avânta", că între ei este .lip'ă de concordie. şi·i.( 
tabil, că tinerimea in anul acesta (când comitEtul: 
şi-a fixat un program mai larg,,, vorba ta) n'a aran!, 
barem o serată literară în memoria lui «şaguna .... ~ ; 
care număr le spune Lupta toate acestea? Jn acelaf. .~ 
măr, În care tu, printr'un articol lungăreţ ti Iătăret ' 
aşa de ditirambic despre virtuţile acelei tinerimi, - , 
rocoasă, că te poate socotl pe tine primul întâi - ) 
şedinte veritabil.. Delltept şi tu, dar mai deşteaptă-i l:' 
dragă Dobrescule. Şi uite, noi ne simlim alât de ro;; 
faţa atâtui amar de deşteptădune, că nici nu mai it 
nim să ne ridicăm cuvântul de apărare ... Numai o' 
mai avem la ureche .. , De ce nu te Înveţi să vorbef: 
curat şI mai frumos româneşte ?,. Tu, preşedinte la ... 
detate literară şi scriitor cu greutate, şi să nu ştii sir,· :~. 
şi să ai vorbe atât de urîte ... Te rîde lumea, şi-i fur.;' 

Invaţă să fii cu minte mă Aurd mă! . 
-_ ...... _-==-O=CO_ ...... ===""""==""""'=='"""'i'~ 
~; Redactor responsabil Constantin Savu, . 
ai:.: Editor proprietar Gheorghe Nichin. I 

Respiraţia 
e cu mult mal uşoar~ imediat ce veti in 
numai câteva porliuni din Emulslunea 
şi uşurarf3 va creşte In fiecare zi. 

In timpul celor din 32. de ani mii şi mlJ 
~ oameni au experimentat lucrul 

ri{ De asemenea e foarte mare 
. _~~.ţ) sul, spre i!Is~nătoşjrea ........... _ 
" '--'" gamsmulul, Iar 

Pofta de mâncare ~ 
revin şi digestiunea se face tol 
buni. 

a Incercati şi vi veti convinge. 

Preţul anal Ilacol1 verltabU 2 cor. 50 

De vinzare la toate fart1Uldtle. 

la cumpArarea EmulsJunef a se lui sad 
marcI metodulul SCOTT - are este 
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Procuraţi 

a ll~răria "TRIBUNEr 
:uda rad, str. Deak Ferencz 20 

~:'5:' C a n tor u I 
20.l2 

:!~ isericesc" 
K.O) 

aranjat de 

: ~l 
» 7~f 
» 00 , ~ 

GEORGE BUJIGARU 
invăt. in Deliblata. 

: ~. Cel mai practic op bi-
» - sericesc, cea mai bogată . 
: ~~ antalogie a cântărilor 

bisericeşti la români. 

dispensabila lui necesitate o documen· 
iuţala cu care a· trecut prima editie 

un lO(){)- exemplftre.---

~:;n candidat de advocat 
~ ... 5: 
:eJa~ află imediat aplicare În cance. 
:re!, I 
li, - • aria subscrisuJui. - - -
i -
j·il.: 
~ rni~ 

Dr. Toma lenciu 
adv., Puj. 

"', ANUNŢURI 
j, 1, • me,te administratia »Tribunac d, 

:. gl preturile cele mal moderate. 

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

OpuI să extinde pe 444 pag. octlV mareI 
pe 2 coloane, litere latine, tipar roşu-ne
gru. Cuprinde rînduielile tuturor sărbato. 
rilor de peste an, precum şi tipul bisericesc. 
Op aprobat de consistor! 

Legătură artistică, confecţionat la prima 
compactorie din Budapesta. 

Preţul unul exemplar broşat 10 COl. 
legat tn pânză frumos aurit 12 cor., 
legătură lux l/a piele 14 cor. Lux n~ 
se mai afiă, numai după comanda speciali 
bucata 16 cor. plus porto postal 60 fii. 

Fiecare exemplar e provăzut cu scuti. 
toare (tock). 

Intrebuinţarea ,.Cantorului Ris.« dispen. 
sează pe toate celelalte cărţi bisericeşti, 
ca: mineiuI, triodul, penticostarul, molit
velnicul etc. 

Pe table e gravată sfânta Treime şi cei 
4 evangelişti, după Smigelschi, 

Raritate bisericească, mai 200 
exemplare de vânzare. 

Cel Dlai frumos dar, de 
si1rbători bisericilor şi 
specialiştilor bisericeşti. 

Administraţia tipografiei 
şi librăriei "Tribunei". 

Dela .., 
. THEIL JOZSEF 

f'abrica.nt de saJarnă şi cArn,AţArll 

In Media, (Medgyes) 
I se capătă următoarele: 

CArniţl~1 pe Ianuarie: 
Salamli. ung. prima - - - - preţul 1 kg, Cor. 2'7! 

preţul se urcă lunar cu 10 fiI. 
Cârnaţ veritabil de Crakovia - ,.. ,. ,. 1 '90 

• de Paris - - - .,. • c 1'4{) 
• verităbil de Debreţin - ,.,. ,. ,. 1'70 
,. de şuncă ,. ,. ,. ,. 2'40 
• de Galiţia ,. ,. ~ 4< 1'40 
,. afumată - - - - ,.,. ,. ,. 1'70 

Şuncă afumată - - - - .,. ,. » 1·80 
Salarnă cărnoasă de Cluj - ,.,.,.» 1 '60 
Slănină de Debreţin afum. şi CU. ardei » • • » 1'404 

,. groasă aibă - - - - » ,. ,. ,. 1'40 
c ,. afumată - - - c • • ,. 1'50 

Catalog de preţuri se capătă dela Thei 1 J ozaet 
fabricant de salamă in Mediaş (Medgyea) • 
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KONTSEK GEZA. 
mai nainte Gaszner Kâ.roly 

in DEBREŢIN (Debrecen) 

Gramofoane 
• CU plitita in rata. ~ 

Mare asortiment În plici de 
gramofon, la 

J O a n K ale adi, 
in Or.dia-Mar. (Nagyvarad), 

~ IAngA biserica Holdaş. ' 
~ Telefon in legătură cu intreg comitatul 245. 

"~~~~a 
~~~ ...................................... . ........................... 

mi Jambrik J6zsef mi 
aur i to f. ,1 P sit o r 

de h i s (r i c i,~pregltitor de cadre (rame) aurite. 
5 E 0iH E~D I N. 

(Szeged),.strada. KeleDlen ur. 4. 

PRIMEŞTE orice lucrări noui şi repar~ri 
de aceast'- branşă precum' 

altare, amvoane, cruci, praporl (steaguri), 
Icoane şi cadre (rame), precum şi renova
re. şi vipslrea obiectelor bisericeşti cu aurul 
- - cel mai bun care nu-şi perde faţa. - -

_ Preturi favorabile " 
executare cu punctaalltate. _ I ..................................... 

. : Prăvălie noua da obiecte de argint da China I : 
• Kolozsvâr, Mâ..tya.s Kira.ly-ter 9 .. 
• - (tosia prilYAlle de bijuterii a lot Xagy J61~6f). .• 

.. AduQ la aUDoştinţa on. public, cA am deseblll o = • 

.. prăvălie de obiecte de argint de China • ! eorespundtoare oerinţelor timpului modern. Ţin un mare deposit permanent • 
_ de '.oAmurl, iave. jardhuere, Clabare. coşuri şl tot felul de obiecte de lllX, • 
iIt'.k fasonul cel mai modern. Ţin mare deposlt dln obleolele de BerAsdorf şi ,6 i Szaadrlok, iot asemenea obleoie optIoe. SolicU piri, OD.. pllblio, Cu. stlatil. i 
.. Feuerstein Herman .,':' ;" .. • 

=iiiiiiiiiiiiiiiiiiii ..... ~~~\~. 

: In Cluj (KolozlvAr) -.....-- : 
• Matyâa·Kirâly-ter uruJ 9. - -

• Preţuri solide, .-
Preţ-curent gratis şi troo. 

.. ~ ". 1;, i~ii' '" "" Comandele In provincie se .' • 
• •... . . sAvarşeso prompt şi Bolid, • 

••••••••••••••••••••••••••• 
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loataJape electrici r • 

DERTOL JANOS • 
Szeged, Fekete sas utcza 16.,li<-'e, 

Primul atelier de ascutit " melirat bricele din Ssghedin. ~. 
Deposit de brfM (prima calitatt'), foarte.,I, ouţfte ... ' '" ., 

blll1lDar IJi de ruinA, precum şi de diferite obiecte de I 
olel. Ascute ~i melîrează Dla,llli dl' tuDS peDtrll olll1elll 
,i fal, cu preturile cele mai modt'rate şi se angajează să. 
pregătească orice obiecte ~ 
de brallşa aceasta. ~ i - l 
Muncitorii primesc "'-" ~~~,~ • 

- favor. - , "") .-

Ţhle ',. deposU toti ..... dL-'** >~ ~ • 
ticlU de frlzt'rJe. ~ " ~ 

ti brice trimise deodată ~ ~ ~ 
spre ascuţire se expedează . ~~ • 

porto-frAllco. lf?S ~::;;> ................ 
F~rrnnann SaII~r 
stahiliment de maşini, motoare şi 

automobile. 
Sibiiu, Franziskanergasse 6. 

Se execut~ orice reparaţii de motoare cu benzinl sau 
cu ulei. Garantez întrebuintarea minimall de material ~i pre
staţie maximalA. - Constluesc motoare nouă de benzInă 
deJa 2 la 6 H P. puterea cea mai ieftinl pf'ntrn industrie şi 
agricultur~, stabile santransportabile. - Toate reparaţiile atin. 

gâtoare de ramura maşi
nelor Mă executi În mod 
special şi ieftin. 

......... : .. r,+'...".:l~~'J;r.'1 Cele lIIal ,bune referent •• 
. .~ _M!!VŢ ...,J. PreţurIle iet"t:ine. 

< J~=-~~-=~~:::_~ Fac ~:;:::Ur d~o~~f~mo .. 
-"'l""'1I~~'I?:,~' -,' ~;:~ bile şi de biciclete. 

Fritsch &Conn~rt J...~ 
atelier de ghete. JJ!,..,,' . c , --: 

Ilediaş-Medgres .. ~.. ~C ... 
w- Lucru de mână tarantat. 

Ghete de fevro pentru domni. • K J 1'--

• • box ... K 11'-

.. • ,eVlO pt dame cu bumbi K 10'5_ 
• .. .. .. .. cu şirete K 9'50 

Jnmltlţi de tevro pentru dame • K 8'
Ghete lui de muncit.ri dela • • K 6'80 
Ghete de copii dela • • . • • K 3'-

1M5= •• t.rial da 1-. cl •• I. 5==5!!re= 

In. atelieru.l 

instrumenfe m 
in Chichinda·mare 
kinda) str. Săndor. Fa 

provăzut cu puteri de munq 
se reparii tot felul de 
zicale în mod special cu 
maipomenit de ieftine. Ţin ' 
totfel ul de violine iabricapa 
bună, tambure, harmonice -
foane, precum şi pllci de 
Apoi tot felul de părţi de 

La ,omande din nr"""'''· ... 
lucrul cu Îngrijire sub 
mea, Cu deosebit&. 

lif KEtEMEN lNT1~ instr. 

I Cele mal, ..-. 
fier ,i 

,1 
cui 
lor, 

a ,coalelor, precum şi obiecte fabrfcate din cele m 
teriale din tară, lucrările cele mai solide de arti şi I'nn'<>Tr' 

rează numai de cătră firma 

8cruhardt ~ezso ufâda ~ 
Brass6, str. Fekete nr. 33. er 

- Tot acolo--e--cancdaria '~er Mett+aii ClI ~mai -ti-94i-411M..,' 

• a ••••••••• a.a ....... : •• ! ••• • • Prima fabrică pentru slefuitul sti clei, 
• lucrări 'artistice de sticfitrie şi fabrică 

oglinzi din sudul Ungariei 
Arad V, Pee.kai-ut 17. Telefon 

• ,i .. pus in funcţiune uzinele sale in ziua de "1 Oet. 

1
8 Efectue,te repede ,i ieftin comenzile urmltoare: 

Oglinzi ~Iefuite sau sImple, lucrări de s 
artistică incadrate In aramă pentru' inst8la~i 

I 
vitrine, geamuri căUte, oglinzi de Venetia. L 
- - de oglinzi vechi cu preţuri moderate. -

•••••••••• ca.aa.aaa •• m5. 

Prima fabrici din Ardeal pentru 
slrumente chirurgi ce. pansamente, 
strumente optice. cutite, hriciuri şi 
şini pentru ortopedie (pentru 
,... tarea trupului). :: 
Mara depozit ::.i:~~ameDie 
,1 pentn pbteee, ochisDe 
fraDceze, cele mai nne 
noone ,1 de Sol1ng~n ~l 
ortopedice marca btilJette, 
tlciale, Cl8rdoDui lIumii DllUla Iji 

lliAţ! tr&ll~ze~ii. 

Deutsch Mi 
K O LOZ S V AR, Ma~as kfra~·~r 1 

Atelierele Iabneel in etniii 

~~===t~1 Petoll Dumlrp( 2.' -'iIIii;!g; I . Preţ curent grati .. 

TIPOGRAfIA OEOR<UE NICHIN, - ARAD 1909. 
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