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ABONAMENTUL 
Pe un an • 2B Cor, 
Pe un fum. • 14 • 
Pa o luni. 2.40 c 

Namllrnl de zi pentm Ro· 
minia ~ strAlnătate pe 

an 4() franci. 

:relefon pentru oral ,1 
tOmitat 502. 

_ .. 
Tla.rllall din Budlpl.t.--: 

cifra OCflYilD _ GO)I. 
DomHului O. GDga i·g'a tl'imia la S,

ghedin urm{ltoarea adresă: 
In clipa în care principiile Tale naţionale pri· 

mesc botezul brutal al temniţei, Te asigurăm de 
dragostea noastră ,i iţi urăm să ne revii intreg şi 
sănătos. 

Uheo/'f}hl' ('oII/şa: l()au A/tiwol'ean: 
{JI', GheOl'ghc SefJ(JI',~('u; .lehi! BareiaH,/(; 
Gheorghr ('mIma: .lloisi Baltă; La-u,rian 
r; ahnr:' Safiin OprrlUl: ..turci Saslr; 'Tit 
.Hussu; Iancu Aan; J'a.sile Tampa~: Mir
('rl] 1 ('rean; il/tian: Giuculescu,. }\l icolae 
A ton; II ietor J ula: 'lI eodor IV cş; rpCOdOf 

Iluţa; Ioan Sîrb!/.,' PC'fru nUCŞa11'; r())U~t. 
Garoiu',:.A le:1', Bil'C'esru: ,ro.;. Hahoia; Dio· 
nisie 1Yi8tor; Gheol'fJhe Todor; Romul Va
tian;.lul'd RaÎcu: Altrel PurzQ,; Olimpiu 
Ghiţă.: Sfl>!an ])amiali,' Petr(' .Nico7escn; 
Gheorghe Lazar; Iosif PuşcGl'iu; Pa/;cl 
Oprişa: .. 1Ie,r. Comşa; rol, popoviei; Ioan 
Popa; Inan Tâmpăllariu; Victo/' Radu· 
II's("u; S. Popescu; Jscallill Crişall; Dimi-
Irie Xisior; JURiin 1\'('111('(: lzidol' POPi Ca
rol S('houe/: ])1', J>cnll'irin Tn/(..ia; Iuliu 
Ionescu; Liriu Br/rZH: Stefan llărăgHş~' 

._..fc t 1U /)(1 Jj{'ăşiH : r n )'ol C iocww: 1, .H irou; 
-~;"~:'~~.ilSStt! Vi"gil Diberea.; .i\:~eul.ae j)m:dc?; 

;lhroJ1 l\nag1!cfI; Romul RlInbaş; Taslle 
49. L: !)('r1(/Tl; 1 (lan Frcllt; l(),~it Dohontiu: N. 

; Urapini; A/(U. Filip; .llldrrÎ Socol; Ion 

l' .!nlrfean: Emil .1fonasteriflll: Fanel Viciu: 
.Y, U('/'1)7ClH: ,·!le./', Szal)()~' ridor Maniu; 

Hti 
Sir-olită ,'Îzol!n: 1', Salilan: IJI', Sirolar 

1, 

4 

t 
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Holc(lş; .,lul'l'i .ll'de/eau: POl'rl T('ochal'; 
f'i'rtor U, Filip: Gh'enrghe (1illl1rJCT: Inan 
X,~.';f())'; Ghrnrgh,. Fitrl'o. 

Ultimul scriitor IIISarablID: 
DI Dumitru C. .orazl. 

De Radu S. Dragnea. 

Fiooat'C pl'oyineÎ('l'omÎmeascR, r!{' !luh di,fNite 
~tăpâniri, El dat din când în cânrl, câte un fleriitol'; 
ear(l trocând .În ţară san răJ1limâllda'Ca8H, mal " , , , 
Învia .aeQEl prlOvilH~i(', dela care un R{\ prmlOR 11L~1 o 
f'tiTC nici o veste, Fărll îndoială ell aoo~ti srriit.)!'i 
işr ;u ,o îndoită \"aloarein dnţ.a literară, Unii 
8i-au COllS(ll'y·at ori ~i 'unde ,,'ar fi aflat, p.a.rticn
iaTitat('.a ţinutului lor. şi a'cCI,tia au dovonit mf,i 
rf.'pcde cunos<,uţi şi iubiti În rog-atul liber, () 
prc)bfi dostul de ('ivid(lntă ne (Iau unii ('DŞhuc ~i 
Gug.a, .Ardealul ocupă eel dhltâi 10{'('Îmd s'ar fUN' 
O' ·af!tfel de SQoot-o.'dă, ln{,E"pâ.nd cu C'iehinrloal pH.llii 
la ultiml11 scriitor, după car(' s'ar aşeza Bupoyiua, 
l'ămânând nn mi{', loeşor şi ~1a-codoniei, 

Dar!' Basarabi.a ~ De {'âte ori e \'or:ba rl(' vi'illl 
J'omânilor ,de pretutindeni €"A 'fI'~te (l('Olită, A"upra 
\'ieti"i t'omânilor ele aMlo, nu ~ prwtte "plini' nimlL', 
Prin Înstrăinare-a eid{\ dHră Ril~i, ~"a ff({'l1t in 
aşa fflI ('fi rIt' aoolo nn !l'e p()ate primi nici (1 \·(·~tt' 
niei o şrit,c. , 

De ni'S{~aiva logiH 111'iin tro fr'aţ.ii de peste P nrt 
'ii ~llf)1dovcnii, din regatul liJx..r,-- 1111 <le ,pomI" 
neşte, 

Pe la 182fJ-:'W. exi"tau nucie leg-iHnrÎ ÎlltrE' 
,wii ~i alţ.ii, prin tÎLl'gurile care Re gih,eau la nni, 
şi ll('carc eej 'doe sub stăpânirea rm~eaEle8 &8 gâi· 
heau a le <'erect.a l ) O altă legatlU'B. Între fratii de 

l} Cli.tt'V!l. 'Iiimuriri de-spre acea.'ltll In Curier.' RomÎl
•• u JlAl 182Q fi, j, al lui iJiil<la. 

Sextil Puşcariu. 
j ,'od, 2JFebru<1 ri!', 

.\rticolul publicat ieri în frunte.a zia
r'ului llostru sub titlul .,Grupări lih"l'are şi 
idei politice" de d. Vr, Se:rtil Puşca riu 
face part.e din o sprie de articole publicate 
de distinsul alttor în revista "Lueoa,[ărul" 
din 8ib1io, de unde cu· învoirea dlni Puş
cariu, ram l'eppodus. Credpm că. ,.Luc.ea
fărul" ii va scoate şi in bro~l1ră, ea întreaga 
serie~C'uprjnzînd gfi.ndireQ unitară a autoI'u· 
'lui, să .se afle la indemâna tuturora, pe cari 
il interesl'<l7.lă clH'stilln€H multilaterală şi 
complf'xn <l problemelor noastre interne', 

Căci în modesta, noastră literatură po
lirică, t,rebuie să înrogi.străm dreplJ m'eni
lllf'nt nreste artieoIe, care ne atrag nu nu
lllai prin lin fond nou şi original de idei şi 
cOllcBp(ii,eare rălIşeşt.0 să n8 dea într'o 
formă impena bilă cea mai desrtd,rşită siJl
tez[\, a .. itil! OI' mă,rturisiri )'ă.z;]pţe de adoR 
\'ilruri .';li c.oIlvingeri nouă lIlHtl Lfesi.n-te, în 
jud( '(',l t a el!' azi a generat ici 1 i IlPI'O, ci ne 
all'Cl g înir\m mod elpos{·hit şi prin penm
Hali! a/ea autorului. carp le consacrn, ~i 
împrurnnt5 o puteruit'i], autoritate Il1ora!{t. 

D, Pl1şcariu. nu este un "nll1 politic." 
cum o d('cIară însuş, ca să nu apară de un 
('.(HlClll'f'nt al nimănui, în partea. oarceum 
]Jf'rsonalrl, fi fr{lmântărilor noa.':\trn poli
t]('C', !\u, f'ste 11Ol11a1 lm profesor uni,-ersi
tar, şi mai psr'p un savant. r~ a atras In 
'-[irstă tfln{tră aSlIpră-şi atenţia A.eadl'IllÎej 
Homihw şi a Ma,i('stăţii Salr Hrgplui Ca,
rol. rmi i-n u in crpdin ţii t cpa ma i D!1 ()),lfică 
misil1lw şi iinţifiră, Tot rarit ăţi prin urma-

pc; Rmbc-lt> malu"ri lLle Prutului era şi :WOOa - şi 
nu ţ;tilll cladi va mai fi existind - la ,mmţi -, ba. 
8arahc;nii, 1111 găS{'au prill sat.do lor Jăut,ari. şi ei 
~i-i adu('.('au de prin tinuturile ~I()lcl()\'cii, De 
ace.E'A., urarC'a dcnunti'î <Il ba:tarahell i lor, puhlic.:ltîi 
Î11 ziarul .,Baswrahia" pe Nocmvre 1906 ~i rcpro
dmn în "Floal'03 Darurilor" (\'01. 1 pa:g, 51-5.'l). 
este i'd011tidî cu ('cea din eule.gN<,[t d\' poezii li hi 
G, J)pm, Troc!.o.rC'scu, 

IA"gilturilc !l{'csteu au di,-păl'ut; iarmill'oa(';e;~', 
ba~arahenii, llU le mai Cel'e~tcazii; Iăntal'i, ,o;e1'lp, 
clIri, Tl'1.1 ştim rlH('~ mai eN,., ~i ÎllstirăinRrt'H a t(lt 
cr('f;f'Ut.., 

Dar cladi 13a",al'ahia tl'iI~t(' !loest.{' zile când 
e t'orba do )f'gătu:ri. de vÎaţnnaţiolla:lă, daltă i,~e 
cou"a,crii 3('.('1 cu\'nnt cip Îns(răt'1udă în (~el(' natio
TI'ali" - lIu merită aceeaşi earar,tcrÎzare, a(lt"O~l~i 
c1asifi{'.at,ie râl1d e vorba de ~niih)rii pe car", l,a 
dat în <,u'r~lll VNI.('U] ni al XIX ·](\a, În curAnl \'~'ll
cului dr >lllfNilltiI, nikaz "şi umilinţă, 

Din ~'Îtnd În C'Îlnrl poponll ar'ela lllnld'Y("'ln, 
"neamul moI don:"]1('sc " ~ eum zic bai<arahf'nii-
a 3'Vut grijă sn ne trimită şi <'âtoe un I'f'prt'J.i'ntant 
al l11i prin C'Oudeiu, ~i ace"t lu('ru tl'E'hlli(l !-lCOfj b 
hlIl1illă acuma ('!lnd $('. iruplin(', ... e o 1'lltă d(' ani dpta ' 
răpirea Basanbii'i, Atât. putplll fa(\{\ (>n a('of!R'Ită 
o('azie c4înd H'<.'inii',ol' dinta şi fl(\ YOI' mH'ura: ~ttlt 
C!l Îll ('.llr,~u 1 lU1I1i ""!lC "sufli't'1l'l national d npil 
R'l1()Xa'l'e" nu l-a putut distrngo 11ici un mijl<X' în~ 
trehuintat d(' Uuşi, ei, elill {'âna În ('linii. ,,1 ~',l 
man ifc;;tat prin câte 1111 !;r.ri iH1J'~), 

') Acel te iscăleşto a,(;e.str l'iw:lUl'j, lncrf>4zil la (l 

s-criOI'(\:.1 .. Sulitorff Basarabelll in HC, al XJX.Joa. 
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'descW, costi fieeare ,Ir 
. ia fii eri. 

Muuacrfpte nu Il inllpo-
. , tazL 

ţ 

n'. cari il tlisc.valifică dintru. Îrwepnt pen
tru "politic{t" in sensul ei curent dela Doi, 
Dar cftt de iurl.lţHUi şi cristalizată, a,parl" 
noţiunea cllvântului "politică" când acea- " 
Htu intră În sfera de preocupare a unei' 
Tlllnţi alese Şl creatoare ca fi' dom:' 
cmlni l'uşcariu, a căn,t cărări nil 
,sunt încurcato de o spamă do micivelei· 
Uiţi, <Hnhiţii şi \"lllljl-tlţ,i. (k care nu se poate 
d('sbrHc(J ornlll d{'cM c1in~olo de o anumită 
] imi t;1 (1. ('ult urei şi a. in tpJigcnţ,{' i. 

~e g[Uldim iarăşi. la ~teritatea. do id()i 
.~i dr im,ploctllalism care earactOl:is-eaza 
lllc1nifostăriIo ,-jetii 110Hsrn>'J,olitice, De ani 
de zile llndl~ s'a rostit la noi 'T('·un dis
C'urs politie, carp sr~ foconc!pze g[mdirea, 
:.iă adânceasnă simţf\mintele, şi Hă creBze : 
o ~tarr de' oSuflf'!c nouă, în spiritul publiG? 
Plldr ni sunt "oamenii politici" cărora să 
It, fi \,i);r,Ilt. I1Umf'J[> pp ° eart(>·, () broşură,~· 
Of] lin arti(~{)l dt> ziar, dpătând prin per" . 
soana <lutoru,lui. o. inrîurir0 mai mare, d8-
cât Stih anonimatul ga7.leta)'ului? eu popo}" 
deci pent ru Larc In pLa. poli tică e lupt ă dn 
existPnţă, (> botnşi aproape lipsit de acest 
g('11 al prodll('ţillni i inU'led:uale şi ,1 rt.iR
tict', 

!';'i iată {'ât de 'rodnică este po-
lit ieUllOa,'ltră, dtt, ~uprins de gân-, 
din: ŞI rdlexiuIlC" se află, în ea, 
{'[mt! emaneaz[l' clelu un om integru, 
sUipAu pe întreg fOTldu] istorie, moral şi 
sPIlr.inwntal al frulllâ.ntărilor dt'la noi. eare 
tot uşi t'U () prea nJrbitoare modpstie., de
elin[L <-]PIn sine nmnireu de ~,C?m politic'·~· 
fiindd ... nu Sp pricepe]a "politica ,mare", 
t\ rtiC'oIr'l(' c11ui Puşcariu aduc o aucvf'u'ută 
În"inrare înl·l'C' noi, Ele contd)Uie să rea· 

(',~I din lÎli fj\~l'ii tor ,hasar.a'bo:ln, după, anaXll,'l', 

e finl unui [Jl'oprieta'l' de m~ie, după cât se pare, ' 
Toma, fr'Rte (~11 lac'ob Sta-mati. anlpleanulf mitr,)
politaI ~\ro)·do\'ei 1792-11'103, 

Oonsianti.n 8ta mati Il fost un St~rj it.,'r .pot!,j-
.. it epooei sale, Ţinimd !i('anlă deaoo.'\t lucru, lui 
i-:-lO V01' iNta multe gr€'1elj de .autm, ei' Ilvim;i 
in v{lr!(lfe marea 111i· înf>ernnătate ,ea til dirdiii 
scrii tor al Basa:rabiC'i răpit ... , nu va fi numai Uit 

"autoriu~porulari11" cum,îi l)liiC(>a, 'din .. m<lde"tiC'''. 
sil i~('ilJeas{'ă: ci; \'U fi în t,oafa.' puterea cm'ântu- ' 
lui un scriitor, .El ,,imita" pe al1torii apusului eu~' 
rn'p~an, cânta moartea sotiei cuacoonte bvronie:n~, 
daI' rHluita >'-ii !I<,riC' fii ,de!;pj'O in'lt.rJ'iin!lr~H lui: ' 

Am'fo.'\t şi eu roman. 
[laI' m'am ,făcnt păgân. ek, .. 

A/exandl'U Haşdcu, L'Olltiml~l'aIl lui 8tamati, 
d(\~<'elld(,llt dintr'o familie însemnată. ~u toate <'li . 
fliI',ria rust'şti', eu toate !la. era Nmsidcrat ca rus, nil 
uita {'il (':,;te bo&araoc'an şi do aeoea: r08t.t,·'~Ştoe 01 "di;.;
CUN! ei'it ril do\,j i ş!'Oaleh)]', din ţinutul Hotinu hli. 
Rtl~i şi HOIllillli"j pe eare C, Stamati se grăbea 
a') tl'a:dn0E' in roIlHiuf't.'te şi a'l publica la I~i în 
lH37. ('\1 llrmări a a,yutrostirea a('>e~tlli disourb! 
nu se ]lOutt' f;PUIWj daI' {xoeat'.e Re poate ~i trebuie 
amintit. (1 eiiautor1d sllf~rj multe pel'8OOU.t'ii din 
partE'a H1rşi!Ol', ,i1rm3l'inrln-i miŞ<'ările pa~ cu, pus, 
~i poate du il;'il'i i-Hi' "O f t.r .. li! şi (Jpril'E'3 de a tr('(',f> 
în Hnmtlllin f'!lnrl i'n' ~!N ll1f.'lllhl'll sl1 A p!HÎi:>mi'p 1 
t1f'la HH>7. 

, :\1'(>şti d,.! ~(>riitnri illfM.i.:;;ull Bas1l.l'abia râm:.tt-<l 
Hirăil13 {le pN'faceri le ~j progresul re se făcea, CI; 
î~cepl1Îj a st' faoo în România, după cum ne 8JHme 
amrQa 13. 1', H~deu şi d, G. Boe-da,n·Dui(li, 
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ducă discuţja rljn viHuarp<:I df' pa~irni joS
HiN' şi urît.· lIfl(le a toljt ('()bOl·Îtă. la plat
furma 1u pt elor df' prin eipii .şi idei, de unnţ> 
il pornit. 

Cât J~ senin şi cu ('Mă, sililJţll. 00 obiee
h\.'it~itc şi irnparţrahtat.t' jUdl'că.O. Puşca
riu a('f·.'il'f~ JJ'irmi\ntUri. xu ~{e ni-ci fisa li
Iwr dr' ~lJl ,nllHni, ~Ioment p(~rf,;0Haj în for· 
nv; r ,1 jll.l.ut\ii sah!, dl\'i e el*:' aici. dintre 
BI,î. ~.~; '11'1 aiei prit·fini. filde, {> neapăr·;lt 
inll P( 'I! 1, (+ 1 dp ,iirn pahi şi H nbp~tii JH.>l'SOUa.· 

re, dd!)" lUldf' 1"amill1 tOi.l·~(' <:Ic('·-stf4(i În bta 
jt](it'ea~ ii superioare a oHiuhl i dt~ l?on,,~n' 
~pri;; Xli eHini soc ta 1'. du'j deşi ~fJmăl"lll
r: ".ş.tp rtE> un ,H!prellt fen'Hnt al erczurilor 
l>}P.lH'.n1ţil"i nou~., căreia îi tlp~qitle TIn nil' 

. . ... . . 
tn;l. pn/l t'OllY1Ilgpn Ci Şi prlll a·m, ,~llplllle 

ill : ,.IL-iI :-Jel de ("f'rcetat>e şi (!usm'urile şi exa
g~·âiriI., ilwvilahilt' orieărci gl'lrpări dp ~)d
meu! şi de idei, l)"r a j'ntrat eu o <:ldedlHltă 
pasl1WG de 11Ipt.<Hoi· il1 3renrl ,-ieţij do .. a·· 
L'itSiJ. ,/'.c}ud rp{:unoscu În des(ă~uJ'al'NI ~lJliţl' 

nu 't:;::. '''''' aproape a.('elaş Rteag. pc Cl1-
/,(',j ndie<!st' diucnlo d. Jor~a şi ~mb carI' 
~(\ im'ola.sC' dela jncl?put. .Pe <J.(.j ÎW'olo. n' ii 
Hloi pri\'if în laturi, ci ni-a, (lat. ~(llIellrsul 
'SEm. atftt de pn\ţÎoH, Î'ntn:g ~j llCp1'lJot:.Ilpeţ,tt. 

O mărtur~seşte singur, că a "eu il' !;.} 
"Tribuua" ,llll tl1ânat de sj IlJpatii rf.' carI' 
nu le an<~1. mai înainte Iaţă rlfA 'ief>.si ;;-;ial'. 
ci IlIU1111 i pentru atitudillt'a r[u~pjcat ă df' 
i~tf-U (huri ani încuori. aclecă cam de Pe n
tunel, c[llld "rrribuna" înc~pet1 să peardă 
.simpatiile câştiga-te cu preţul eterne]o,r a
pologii ~i menajări de ambiţiulli şi slăbi
f'ilmi intt'I'lH>, ap~Îlpgij a c{u"OJ' ern se în
(' hcias+'. 

A fost {) f'oinciJeuţă ;Hât rh' int(>re~antă 
l'oHlrflCl dllli PIL~Calill fa noi, 1n ZilW eiÎud 
Jhwblţ;ii lloştri, .. (laIHf~uji pt;litj~~j" adu
ceau hotfirÎrt'(l df' d'l~tigJlin~ împutri"a 
.. Tribunri", pOt/ta lW aduc.><.l îutâin (:011' 
~dbLltie a dlui PlIl;warin ÎIlsoţiti'l de Îneu
rajările sule cElJe mai dHJuroa.<.!('. Şi măr
turi.~im azi, !ă,ră răl1l,atp, că in ar',t,:lp mo· 
tlwnW JIf' ~tmtiarn ~l rlcplin dn~păgllbiti. 

A. DOI/ici, 'Jl~ut la S(âuca~ lIU putu rilm:\,lH' 
li:' :~~'mata TlTl'<Î 11,,~e'1 rfu~ părinţii, d, Cu gandlll 
G CO::lWt'UIl<l tt'~,fl în .Moldov'&., lmde. intJr<ill'd în 
3hglstratul'ă. ~n'1le~1llnă 'l1Wlc int:hup-lă't'i ale v i(~· 
ţii, ridj~ulizâJaJIl-le în JVflU3. şi rolu'] lui Crilo-.· .,i 
.La FontaiHo.. care mai tihzin ~W'<t 'Iii') a..'«'.7,(l în 
f runte'J. fabulei I'Tlmâne. ' 

A. Rwssu, Ull wlt ba.~a'ra.heaIl, rlupli.c~ cutrooră 
~jp:usulouropoall, vine Îll ţară şi ~ste inten~.orul 
(IUrontUJlli "patrnzl'ni-Opti"}ti'lor", 1ll'ooluJ'llRt mai 
târziu. de i8torÎlt litera~'ă, teorotici..'mnl lui. 

J f)/I Sâ'rb7l. influenţat de StamatÎ :;.i rit> fapt:'! 
uobi1ă a lui :\1. Ilw.şdeu. şi J"'IO('.()ff.[jgJldat ctf\ f~~l dil1-
tii, după c;ît se!'tll'(:, foii lit.eraro ',,zimbnJI" , 
st'Oate la. Ki'}i1'liin în liS!H-;>2 fabule ei l~zii, ill 
!~I~fti;a eăl'Or:a lJOn~l(!ş.t~ de patl'iotj .. .:,m. Dar mai 
a]eI, ei pă.",\e1.t<lÎn UTmR inaint~tlui său L'. Sr~l
luati, eihltânxln'şi Î1lstrăinal'J"OO în următo.arelf' \,('j'. 

~uri aare'ţi l'lhroolesc IW\t'f\ iCimtiuuiult>ll', ('il!I:'i ;.Ip 
i'uprind gla.su~ unui popor: 

O CrinuJe! 00 ai pitit! .. 
De ee ~Il te·ai ve,tejit, 
Unde ţi-i 1ll1rea.'mla fratt' 
An nu plouă de ajuns? 
.,Aleu!" erinu1 a ră.t;pun,,: 
Bunt in ~rÎiinli1.ate". 

(8triinQ florjei~ă). 

. In sfârşit., ultinml pribeag ~ntbo&n: e Bo~
eLtn P. Hltţtd~m. fin} h.i Alexarwll'u. (taTe trocâ'-'1-d 
Prutul, joadi. nn ro} foarte înseruoot în 'desvoha
J"ea 'n~trllli Tl'rr,qt.ru, până la molU'~, ptlll'tânn ('Ot!. 

deiul CU r) /1!(lâncă pricepere. 
Cu.m \'f'ldem, Ba:;;anAbia 8'e JIlIHl.ÎfcsUi l'lt puf.t!re 

p.rin a.~>ef;lti seriit.ori, C'hillr llUlU~l c.fmdsc impli-

• 

: "T" 1 :B URA" 

.\ŞH Ci venit d. Pll~'a riu aşH an venit şi 
cf'ilalţi. Chiar şi azi adversarii noştri bă,
nuiesc că ar fi fost un <,omplot. o con.iura· 
ţie dupA 1111 plan premeditat din partea 
nOHqfră, adrvă ruj e,<;;w însă că CItat din Pa· 
ri~, ('âr şi din Bllcure'5ti şi din Cernăuţ'l 
Sibiill, Blaj .5i alte părţi se întâlnea şi se 
inrhpga o grupan'l eare> n ·av.en nimic alt-ce
\'a ('omun intre ~ine, dflCâtO comunitate 
el,' idrÎ şi rlp ,"lpntimt>ntf>. ('(lI'P-1 leg:. sl1flf1· 

t-eştf.' . 
.\ f()~t gTN! elin (,C1I'f' ai~U'H lupta no,'I,

~tră dr IIJI Hn de zile, purt.at.ă (":11 i:H111e atât 
r4. iTH'g'(1Jp, [n :J('"('<lsta IupUi am şi suferit 
mult. dnl' ('ând nI' gânrlim numai 1<1 achi· 
7.iţimw .. a rlomnlllui lh Vj<' a riu, şi nu la achi
zjţilln~a sa pi'ntru .,Tribun'l" ori pentru 
grup<H'pa noa,stră nllm~li. ci la Clchiziţiunt>a 
fWflO'u "iata noastrfl publici'l ('arn se im
l)ogăţe-~tp Cl! o pt'J\'ioluliitatf' MM de dis· 
tins[L ii "imţinl 1111<1 din ri'\,'ipliltij,:~ f'i. Gru
porNI acp,HHa df' (}(1 Tlwni , din I'are il pri
mÎ1 sil !',WH P'I1'l.f> şi el. PuşcClrill, llU se poatf' 
'ii'\ nu lasp II!"TOt-' rodnirp, in indrunwI'P{l 
[W ('ăj 1f(l1l;~ a spirit Illui nO, ... tnl pllbli(', 

Maj. Sa şi conflictul din seminarul dela Orade ... 
V·in l'1:emT I~i·sp fp/ Pq ''1,ri(/?ă: ('rmf.f,le s,~;.. 

r'h"'/!Ji J/ilduJ', ('pi..~coplll 1'0111. ("(/1, al Oră~/~i-/lI(/I'i, 

(~, .'!o,~·it ni'lf1, l' ieI/a. Din cl'i'(:urile hine inrorfl/a"~ 
aflu ('ii ppis(:(~/!ltl VrăziÎ-nw.ri tf I'f'./lif ('iI('mat de 
Jlllj, 80. NI/'f il Cf1 primi ?,il,,)!:, 'Iasfl' În f!4ldi.rnţV. 

pent:ru CI cerI' illf'orlll-aţi.; df!~~pf'P p./imt7lfl.t'P-G teolo

gilcl' rowrmi a.i·/I 8em i naru) 1'0-11/. ('O t. din O radf'. 

.1udi,e..uţn .~'a lUminat CIt ratella. zdc din r.alt<'fl 1/1' 
f1)ormfi/llli.rii, ronll'luÎ .. trhnţo"l]p.al . . - ('01'. 

* 
Dreptate dobrogenHOT, Zia~lf' di:ll Român;a 

public-il tt>xt1l1 lof'gii pri"itoM(' IA dtf'pturilf1 dobY0' 
gt>niJor, l'lll'{' a fo.<>t prpzintltt, nu rh~ lluLlt ('.orpu ri
lor legi-ui fOH 1'(' 1'Omnnf', In "i itoo l'f\H lege i!e proei. 
i".eazÎi (~in(' va aH~ drept dt> f'etăţean român. In ali
neahll b) ,:(> ;.:i('{' I~ă \'OI' /fI'NI d1"(lpt Of> Cf'tii.t{'a Il 

rnmi\n: 
.. Românii di'll OI'; n: ~tal. ţ'ăI'ă prilJire tătfr~ 

l"cl!! lu.l.şi~1';i., pl'ofr,.ip.f~u'Î; de imobile în ju.deţd~ 

nes(' () :mt.ă cit' ani de ('ând a fost deslipitli de Mol· 
dO\'.a, (>3 :i~j aT(' doi ropr~,Z(mtanţl prin condei Il, 

ill R'1luânia. Pl'UI dnj] Z{/.mfi,' C, Artwt'(" şi Du
mitru r. Jloru;;i. Amimdoi, ooti uitării ci!" eătră 
<':etit.arii 1 i Wr'lltu rei noas~, i~i tr~ zil(llo in 
adâJl<,j hătrÎn~. in('lwin.d fj(Je:rl'~ 7.1 MI ~âlldnl 
~arte. 

('P} dintlii, a dat. 1Ieperitoat'8il nperă la h
minit rndE"plinin<hl'şi cu 1\OOaflta. d'ltoOri.a sa dl' 
ba6{lraboon: ..,Basarohi.(1, in u.r, XIX·le.n", 001 de 
al doOilea ne-a fl:l<'ut multe lumuri. (~un<h~ut(l, in 
CBrteu s~: "Ruşii şi Românii", în amrnth'i1e pu· 
hli('Rw in "~ (\.all1111 Românesc Li fel'ar", i-ar aeUlll, 
ca ullil/lul ~criit .... >r ba~arahean, ne \'4i înfăţişa B!1' 
sarabia de ~ la 1850, in 'roJ11 R.n 11 1 df' ~l1h tip~u: 
r r i hf'flii i 1/ 1'((~'ă Răpită, 

OI [)umltrll M'Ol'l17.Î nn esti' ItI 

S('" 1~ un noyatQr. DU est.e astăzi cân d 
ţ.i,sf! <'.ere Q<,.efrt lucru Ţlelltru a fi 1'00lln05C'Ut dt' 
crir.ieă. Dar d-'!!a tQt 00 s{'ru. nu 9Cl'ie pentru noi, 
cei ne astăzi. ea-re nu suntem millţămiţi eu nrmie, 
care dntăm şi nu "tim ce, care alergăm şi nu ştim 
!lÎ1lg1lJ'j 00 cerem. Opera întl'OOgă a o-sale, va fi 
matRrial preţios pentru vremurilt> ... ·iitoa:re, pen
tru gen~rat,jile ce \"01' căuta Ctl un a.dâJlc interc!' 
COOO('.(l trecem noOi astăzi în T6\'Îstă, Şi din acest 
pund de n<rlel-e. d·sa. pa li~.rRt par(> eă nici nl.l 
e.'ristă. 

E o înjoşire pentru outare critic ca să se ei)· 

bJare eu (!JI}roet.aroa in opera unui OUl rămas to: 
~La 18. şi l'aN.' întrebuin:t->.ază ])1" a001 "illhiţi ('P, 

titori". 
• Literatura, ~U1I esteţii, trebuie SR fie Mt ~(' 
{>Qate de impersonală. Rămânând dep.artf! df> 1"1i, 

:lutol'ld. din (le. in 00 îi va cor~t(' )'al081't"B. 
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COIl8l(l./J ta lj"i Ttllt'('.<J sa u domiciliaţi acolo in ll'ItIl 

pl'om u}gării lrge,i dr faţă intnJ cât ei ar fi dulr..
mt cii remmţ<'i la ori ce pt'otecţiune .'1i.rdi'nă. 

Copiii mtno-ri a,i (u'esfor Români urmeM:ă CO:I' 

diţillnea pă:rinţ'ilor lOT, 

Derlara.t1:unea dp- renurtţ.are la pt'otectj:l1Jt~« 

slt·ă"~nă. se poof.e face in tot timpul până la e,t:pi. 
rorea fermenulu,i pentru infroducere-a cererilor de 
inscriere în p,.i'melc li>~le electorale prevăzute dt'
Ilce.(J~~tă lege, tie w tribllllf1lul judeţului sau l.a ju
decătoria de ocol, fie [{l ccmt·isiunile irlstif7ti1l' P~Ţ/

fn. acorda1'l\a dreptu1'ilo7' politice., 

C'ererca pentnt ac01'do.rea d1'eptun:lol' poli-tio! 
implică rlrf"ol rf'1/U1,ţa/,M la ori re pl'ote<'ti'lm'J 

st·ră-ină". 

• 
Congresul "naţiunilor~' asuprite". 

Fostul deputat. croat J)r. Hinco'uic( a luat, 
iniţiativa unui congros al na.ţ.iunilor a.su
pr:ite. ce ar fi să <lină 10(' În Paris, în lunbl 
lui TlInip. 

Deputaţii ('cohi au aderat la ideia acert
sta. S'fl alfls. in Praga, un comitet care va 
UH"PPfl Ilumai decât. La oongres vor fi tn-
vita-ţi n'prezintantii tllturor natiunilor (:\-
S'll prit p din ~:ll ro pa, 

• 
România se Înarmează. Ziarnl Rl'(~l> .. PrQdo~" 

publieH o ilerio d~ ~til'i i'\ellzaţionale asup:r~ 1)1(',!~'i1-

tirilo}' milit.al'p f'P ~':n fa('{' in Rornâni.îl. 

.YI'Oflo~" ~pllnf' dî 8tattd-majol' românII invi
lat pc toti ofiţ('rii de 1't'.7.<'l'Yă l:!ă se prezinte Il.! )'(" 

gimC'llti'!{' k>r. pilnă in zinH rl~ 28 Februarie. prt-
ţ·ăznţ.i eu N."le 11 ef'Nar(> pentru Îucazal'mare. 

Ofiţerii de t'e~ervli cari l()('u(>s(~ în !ltrăÎ11~t.lt~· 

1 
\ 

au primit lIooeaşi in.-;tiinţa,re. , _ .. 
, Ziarul .. T,{'vnnt UC'J'a1d i , dir~·r;;·:.a::"'1""":·ll,l\lld",.,·,,·;,-~ ... 

J'f'proon('imd ştirf':! elI' mai "U:', spune eli nu ?edl' ."!!! 
intru ('ât situaţia externă sau int.ernă jU5tifk<i 
I'\...<;('.me1l.ea măsuri şi adaogă că aceiioo mă.sUTi tre 
bue-.,e at6buite m;.i curind teropcl'amentttlui mi-
ni1itl'ului rtf' ră-sboi, d. FilipOl;cl1, d~1t o(lVoilM 

de fapt .. 

Acel~i ziar publieă o 1 uogiî ool'esponde-nţii 
din Bucur0l;lti în care fi(> descl'i(' in linii foarte lW-

o part.e din aCerultii teorie a pătrullil 'ti in d,'lţl4 
lit.erwră dp.la 1100i, pe eaTe mulţi s'au grăbit li. o 
apli<'a, {'J·eindu·ne eroOi şi întâmplări 00 n'au ex.i
stat. 8'a făcut., desigur, tOl m3'l'e sc1"\'iciu Iiteratu
rei moderne; ni('in'ayem 00 obi~ta. Atât numai, 
('ă au mai răma.:o şi oam(ll1i deparrw de aC(~te în· 
drumări litera:r(': Dnii Bră~u·Voineşt.i, Agâj'
bi <'NUl U. Nu rob 'Î111'înril'ea vre-unuî curoot a SC!'I" 

.d. Brăte:cu-Voine'?ti atÎltoo nuvele.şi ~hiţ6 cu Otl

JtK'Ui 1}f' <'8J"(>·i \'(-d('ro~ j-am vărut. sau îi \'om \'f'· 

dea. . 
Autorul ne eare: vorbim n'a ţinut, n\t n'Ut l'H 

ţină S(>amiÎ de ac.este teorii şi de aceea, tooreti
ciani] IHl dillt~t f'i('la mi(~ pÂ.nă la mar!:', să1 igno. 
rf\l)(', 

Intl"adevăr, d. D, C. MO'ruzi, <''U romanul "In· 
~trăinaţii" se depărtează cu mult de mfltoda 1'0-

Dl3.ucierikr {le azi, Pentru d·:-ta pare că nici nil 
mai exi'Htă () liu-raturA de care f5i'i tie .seamă, ca ~i 
C'l'('.imgă, {'.are pĂrea di 1111 s('ri(! p<'l1trll public, ci 
j)(1ntru el ]llSU~j, 

Şi izolarea a~asta a ci·sale d~pwrte de lil.t'
rutmă, n'o faee din lipsa de cunoştinţă a prog'l'e< 
selol' literal'{'; nu! deoarece întreaga d-salfl "iaţi! 
~i-a petl'ecut-o in· ţări ou totul în-aintate, unde d 

avut oeazie să facă eUll07tinti'i 1'11 o jll~ă li·' 
tt'rMură. 

A înţeles - şi bine a inteles - di redarea UM)' 
vieţi trăite, (la oole din "lnstrăinaţii", n'() poti face 
deeât într'un atil simplu, ca şi când ar ata de vorb!i 
cu {·ine\'a, }i't.sând decortrrile fulgerătoare pc Beamlt 
!wriit.orilor mai tineri. 

Acest fel de a scrie, unui tanăr, poate uu i-lil' 

prin<le; dar unchi.a.,ul'ui, eu părul nins de ani i 
apt1~i, ca:r(' şi si se VO'l' impl'itştia la fel cu florile 

I 
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gre -$itMti~ poHtid a RomlÎ:uÎki. ~ St> adaugă că 
at~':IAtă '*llatie ,;e dnf{}l'aştf' numai dlui Fili~('u. 

• 
Interpelare in cauza teologiJor dela Orade. 

:\ i-se telegrafiază din Buda p~sta, că de-
putatul national al ~iriei. J. Dr. Ştefan 

('. Pop il adrflAw t îu Ijedinţa de azi 3 ca· 
IUerf>1 o interpelnl'H dt· L1T'mUtorul ('unţi

llllt : 

)1illislnd dl-' /'u/(e şi iniJiweţif' să re a
şezI' pc cei 16 leolog; români în semiHarul 
t'omano-eotolic din Oradea-mare, o/'do
I/ând proces diljciplillaJ' împottit1o 101' şi 
01l1llâHd senfint(J draconică ce s'a ad-usÎm
potri.t"o 101'. teologii 'iH'Ut'lJnd ala; ti in ă, 
decar cl'(/ dt' (1 li. co/'bif româlleşte. Epis
cop u l 9 r. ('o f. româ.n di /1 O I'etdea- m CI re a re 
{ul dreptul să-şi ct"t'ul'jcă UII HumăI' delimi
tat de teologi ;/1 acest ,'ierniI/ar, după (·C li
ferile lunda (ionalr Mabiliff' rit' (·l1.'W dom
lIitoal'c pl'n'ăd aces( drept. 

Se iipune că d. OI', Stehul C. Pop nI' 
fi cerut peutru a,eoastil int,erpelari~ ÎllC-ll
\iintarpa P. S. Sale episcopului Radu. }Ii
ni,'ltrul Încu n'a rnspunR. 

.. 
Presa italiană şi Apponyi. Ziarul ,~Tribuu'l" 

Jiu Roma pub.lică in zilele diIl l11·mil. Ullllrticol al 
UUul (puhli<:iat yioo(,,,- in care :'le explkă pc larg 
!Hmtro ee s'a demonstrat eu utilta 11lVCI'!;HlllLu'c 

împotriva lui Apponyi L1 Vi{'!1il. Ziarul ita.linn 
justifică întl'u to.ate atihlrunoa pncJ"gi'eu. a tinerilor 
J'omâ:ni. cari atunci cond huiduiau pC' couwl{' Ap
ponyi, îşi făceau o dawrie elementară faţu de lll\ 

:» --OUl care .a /prigonit şi prigoneşte. şi acum cU atâta 
' ... ·!! .. 'nl nea.muI lor. ,;r r i bun.a," desveleşte in toată 

golătatca 4:>i legea ~lară din 1907 ~i infol'me.\.i.ii 
r" fl'atii italieni asupra teudinţelor ei dQ maghul
rÎzare. Acest al·tieol al zlamlui it.a.1ian &vooc,te 
IMă odată lUai mult că nebunia cu maghiarufll'p,il. 
('are stăpâneşte •• ,t3t d~ mult guvernelo ungureţlLi, 
\,,~t.(' apl'eei.at~'1; după merit şi in ;;tdiinătiltl.'-i1 ('1U til , 

Ila}eiiffilllui, când"\'a .... lItlchiaşnlui îi stă aşa de t i -
11(>, ea primimd 09.-1 ceti iti 1'ă~flro, iti pluteşte vag: 
in faţă, tipul unui ullchelllŞ C.Rl'{' li respins Ol'~ct! 
"'Cbimbart> eal'O f;'ar fi abfitn1 3."UP1'3 hli, l'lhnî1 
luînd tot cu (j('e,J.a{l suf1et. 

Att~t ue-a. putut .L, bătJ'iuu-l scl"iitvr: tu1. ~Il 
fletul lui. A{~eJ suflet l-a făcut l:Iă se lipse<\.SCă du 
toată a\'(~r('a diu BlI;;a:l'abi .. l, sacrifieâu(ht-se pen
In1 noi. 

A venit i11 mijlocuJ l100lru ~i ne-II SpUe t.o{, tI)1 

ue-a vÎÎzut şi păţit in ce] mai înstrăinat ţinut ](1. 
puit de Români. Cu toate acestea o pal'te din socie
tatea şi critica noastrii, l-a ocolit. 

Şi 06t(l o nedroptate ce~llce .. e flwc <li'itH:GÎ cu 
~('est scriitor, 

Dela 1906 d€ dmd a ~t;V5 "RuJ}ii şi RvmÎluii" ~i 
IlJal alea de cind a ineeput Il 'şi tipăTi amintil'ilc 
in revistele de sub conouoorea dIui N. Iorga şi l'. 
D, Xanopcl, scriitorul ne-a făcut cunoscute atâtt\;i 
,i atâtoa fapte ~i intâmpBlri tit-la fl'a,ţii de pe!!tfJ 
Prut. 

Iată boieri din oole wemi, femei cu !!'Ospodăria 
pe care noi o aredeam dispărută.; iată fost-au f08t 
al Românilor; iată mazili şi răzeşi pe Clare noi am 
inceput a-i cam uita; iată fel de fel de cuvinte 
nu particulal'itatoa aoootui ţinut, fie eurat romii· 
~ti '1'ămase dinainte de anex.are, fie stricate, un 
l'âte-o teJ:'minat,iune din1imba rusă, pe tI&re serii· 
toml le explicălnţelesnl, in j.osul pag. O lume pe 
eare o crooeam d nu există ni--se pe.rindea.ză prin 
fată; Cu un suflet IX' cal"f~~l credeJlm dispH.l"ut, f,~
nem (.'Uuoştintă. 

At'UJlci; euro, sCl'iilVl'ul~ ~ l"t:llIUll' ~till d~ ~triiin ~ 
in viaţ.a literară ~ 

litropolia grt·cat de Munkacs. 
Un plan mai indepArtat al ff8M&"Uo.r aotJri. 

.J l'Uti. 21 }'pLl'uJrie. 

lut[u'lttatil dt, .. tf~llIpritatp<t f:'pi.,copa
tului nostru gl'. ~(\t. d(>-a fi hot iirât rp.da{>· 
tarPD unui llwmvriu impotriya ÎIlfiinţi:irii 
~~fJist'{}piej gn'co-catulic(' uHgureşti presa 
t1wghial'o-.semrtii a isbut:nit intr'uu l:Of de 
injurii şi insimwtii In adresH Blaju!uL Ha
ghl'ta (' şi de dattt asta în m{mil~ lui .. Su
dpe.sti Hirlap" ('[lre ştie să predomÎ1w În
totcJPtI U1W în vi:llmtu;w .. lia al·p<H-Ir.a 08 tllra
ajee şnierături. 

LIl n um[lful stHl Of' a zj agittt iaraşl !ll

ln~"lgi:\ claviatura iruJ)(~I'i<llismului maghiar 
şi şt'jp su ~rn ulgă ~H:.cell te Jp ('el Hwi pro· 
pl'iu liberalism UIlguff'SC. tlpllUe eă Ppi8-
cupia llDHSU"U lIt' Fltgrlhtş llUnîal îI! era 
ab601utisnllllui IIH..53) a putut ~rJ fie inăj· 
ţ\ltă In nmgul dr· mitropolie şi că aut{lTIo
mia pl'uvincif'i Hl}(~.stre gr. cat. t' inst j tu ţ.it' 
necutloseuUj, d<' constituţiH ungară. SPllflf' 
etl şematknnul bisericii floa..stre lUlitf' se 
tipiH'e,5h~ l'<}m[liwşfe, iu \Teme ce toate ce
lelaltp ppiscopii catolice şi-l tipăr('.~ lati
neştp. ba episcopia de Szombathely chiar 
in limbll statuhli. BJn,iul uomite deCI lIIl 

h'nwnu atentat ÎmpotriYlI milrit('i idei li .. 
stat. Pn·tinde apoi di scaunul papul Y<.l ne
socot i prott·,.,tul ('piseopijol" uoştri şi pl'e
v {'cit', ('U limba liturghic5 ullgureasd\ va fi 
in l·(·le din 111111(\ admis{1. de V!'PlrW I·t' il 

fusl HJllIisi:~ şi {'pa I'omuneasc[i. 

Uupu acestI' obi!?lluitf' t'Xiw!"luraţii 
t'ulltinutt a,.:itfl'J: 

"Blajul apih'ii, nu ~flînt<l. Unire., ei <L1ph'aţij le 
nationaliste !l'omâne~ti. Episcopia de llajdudol'og' 
ce se va infiinţ.a, VoIA cuprinde în mod fil~ şi 
unele teritorii, e<1l.j Il);i aJlarţin ~ferei de influenţii 
a Blajului, iar atunci a tJ'ecut JX'ntl"u totdeaU'la 
bnbu cu colacii pentru 11001 cari lj'au făcut toţi atâ
ţia Huciu din SriiC',s şi "Of' SN facă OradM-mare dlD 

~ llgynll:nd. Hine iUae l.at'rirruL(~! ln f~ţa năzuinţe
lor delu BLlj şi \'ii.zimd regretabil ul ineident deili 
Oradea-mare. trebuie sii prefiude·m, d/:'n pU.U/:'liJ. 
de tledu(' 1/-a.ţ'iuJlal UllgllJ'(\~C, cu a.tat (1l.(I·i muN €-

!rJ nun:la "Pe vitiUlJI", tH,> Înfăţişează tipul ~)('
miui libe.l'id pâ.nă Iti moarte, eu C. A. R~tt i, 1. 
Brnteanu, pe pere.ţi, şi C.aJ!-e, dind i-01 ;;pruw e.,v<! 

rău despre liberali •• ! in stare su'ţi Y01'boik'l('~ l:ll 

să te depărtezi de ideile tale, zile ·intregi. pen H'l) 

il l·t'iuţlf.Di1 f ~ste eitţivatmi, il{"lO!.aş boiar e con· 
&el'vabr; el \'i ţi ~u ~nS{'ăl' Catargiu şi abollM la 
"Cu1l\'orbil'i Iitera~'. ................. '- ' 

~upuind-u l'l'iti~'Ci. de a.'itll:Gi .weft~tâ pal·te ditl 
11u\"olă - căci numai o pa.1"t€ este, - se va obieet.a 
din eapul locului: li tCl'atU'l"JI aOOW:lta ~ prea p81.'"SO· 

nală; ea nu poat(\ de.';Itevt~ nici il emotiune. ::tici 
un afect. 

Şi astfel, Jl'l! terna a®as\a, d. D. C.Mol'"U.l:i, il 

ramas un .scrii tOl' străin 00 viaţ<ll li ter.al'ă de aath.i, 
(.'11 toate că bătrinetea f "iat~, şi-a inchinat,-o ei. 

Dai' d-sa n'a gre.,it I'etritgându-se de îndrum§.· 
riltl literatul'ei de azi. t"'-a ultimul scriitor ha;;:~
rabean d-sa şi-a ttmintitde dat0r13 pe ellre (1 ore, 
de-a !li) fnfăţişa o lume cum este. cum tl'â~~ 
cum S€ zbucium!!, găSÎlld t<;aoo in ~riitm' un 
ecou Cil.iro să le poarW dela un capăt la altul n1 
ţării noastre, ilrnintindu-i ~ne:eu de cei pe. care 
i-a uit-at in stilul col nlal slmplu - căcI alt
fel nu se'poate t'eda o viaţă trăită - apropiindu-se 
cu aceasta de înt-t'me.ietcrrij lit€ratul'ei noa.stl'('~ 

x Numai sămâftte de • hod Mauthltet târgllÎt'l...'"t eoont\ .. 
mii şi gr/klinarii. C&ri să ştitu cugeta. bine asupra luern-
10 i; şi atun<:i dlU:ă aJtiel de 8i,mâ.n 1e al' fi mai iaf.tine= 
pentru ei etim d~D experienta. ci ac€ll.e llll eore.'\lIund ill 

I1um~i pa-guba lor o sii He la urmă, _ , 
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piSCOpi.ll (le fi (1 jiI.Ju:lCrl'og. 1'1 f II-C bimp f'n'lJ.rilc com,
prlente, dadi f(J~fi cu Blajul ridică chestiupr," 
'f.,~. m;~rrrp~i gNtCo-cafolice de Jfunkacs".· 

Yf'dplIl 1'(1 "Budapesti Ilirlap" CU sin
c'(' ('it Mf'a \ J'fj smwşului sigtll' dfl sHtJeriori
t aU-'a arnwhH' irnora~c pe cari 10 deţim~. 
('lJufirmă prin dmdnriJe ('ttatc lin numai 
i ot t>nti'l j lIlf'diatit a gtJ\'em ului a.'ia cum 
<Il)} ndc"-ot'() no-i. ('1 şi gâtldul -nwi ind€r~'
tat al gll\'nrnului: J·i:;L.rngp.rea biseri~).f'i 
lloa,stt'O rnm~ne unite prin contopirea ei 
în fi 1I1ll110111ia bisprÎcpi ,mfl .. n,.o-f'Molic<l 

UUgUl"l-'~ti. Cnrn HJU ~i P\tl{'~ inţ.€I(1~ altfel 
t'Ostul Hu .. i Illit.ropohi gol". cat. de Munkacs. 
conc~'l'ut<l dH pot-rlynicii n{)~tri, dacă, nu 
Inchipuindu-ne-o supcrjoritaf~ ~dt'sia.gticrt 
pf-'lItru tont l~ hisl?l'lN·lf> gl'. ("H,t. din ţară. 
Evid(·ltt. sv pUmnieşl e lJl'ill infiinta.r~ PliN:
eopj('j gr. e.at. 'Illlgm't:r~ti Llsurp,""rea definj
ti\ă. (l rln'pturilD1" hisericei noa~b'e unit.e. 
It iHlC'l I'f'ft provill{:iei lloaBtre lllitru polit<llte 
Sllputl~·ro;.fl ni jHri~di('tiunei unui mitropolit, 
ll'ngur ci .. ~lIUlk .. ics. ~1 cărui ant.onritatc Ycl 

iIlg~l'flUl}dliH în tic.clC1ş timp şi episcophln 
'·Ille-tlt'. :\n~",t witropolit nngur va l'ACtl

nl)(i~r,' 1(1 hÎnchd s{w supet'inritatp;;l, Reall
Il tiI tl i df' ~t r~~oniu. n~Glli.zAlHj a :;:1 e! l-Hi:lJ1H I 
fillH~j id eg\-'HloniJ.ol' noştri: t 1,'1 te bi8~ri~:f'~~' 
l'atoli e·t' din {~n(rd·rhl dou!inaCc de-nu ah-

b 

soJllItSlH ceutrat, care YiJ tlm .. w<+ din Stri-
gonlll şi ya :l\-C<I tiU ."ling-lIr mobil. aef'Ii-I 
al Idl7.niaţelur pan nlll.gh in re, 

CUt:llviJ.LIt Blai mult, a Uit, peninl epÎ..<;;
"opii mn;ltri uniţi. cilt şi pPlltnl Îutreg Hf.'~
mnl r'olllfi up-s(' , ~1. Df, ('oneentdim toah
l'lH'l-gii!{' iji Jisr ra-.rH~j;nl planurilf' aceste dia~ 
bolict'. --- tLHcă ~:::t()Tia Y<l (;~re, luând ehiar 
e·plf' mai t'Xb'('IHC hot.ăr'Îl'i ... 

== 

Cu prilejul mortii 
1 ni G a yriil T riin. 

).-. Or. Oabilor Ghilta. 

A ttrurit la Şimleul-::-;ih-"mwi, ÎllGuuju
nH d;:> elragostea membrilor Camiliei .salt'. 
proft".'iorul in pt:·ul'liune Oavriil '('rifn, JW 
('UH', In ._darli de i;n-itţ.ătorii l'ofnâni gl'f~'()' 

\'utuliei rn~iIlj jj \'01" fi clmo80â.'Ud. 
C'reS0llt în l1i:;;t(~ 1 impuri in cm:i senl i

Jlll'utal natiou.a} 1"Onl{m nu ('l'a o crimă şi 
o pi\:~dedj' pt'ntru a PlltP3 trai şi munui 
printre LllIgUl1 tiuvril Tl'ifu şi-a. nll'r';)'{ll 
~HJ'it'nl J"1rfK.'ălt)Hddi pe yr"':~If'a bal .. :.,;jtti 
Iosif l<1jtn:)s, --- a ulflulni luiaL eU oriZ'Oll

tun larJoli .~i .Îll l'(~ p,.in1ş!.r iuvăţălllânfli1 
popot"ului. _\tmo.."ifera şeo!<Jl'ă era pe a
tUllci l"elati\' dostuI de prielnică şi N~ ~ 
e,rplicâ pâuă lu 11'11 Joc. cntusiaA"IU1ul ('Il 
care au intn-lHn serviciul educaţiunei de
odată o st>a1na dt3 tÎ'ueri dintr{' eei mai 
buni pe ('ari ii avoam in a<'.()IH vremm·i. 

La 18tiÎ adrcsu..."Hl miu~trul Eiitt'i)s un 
A Pic"! peJl,frll f(;rm(li~d dl' reuniuni ~P")'(' 
scopul educa ţiWl ii J'opumlu; ,- ;~ P~\( pl!'" 
dt' mI libera ti~m larg --- dHdî il pnnm dH'l 
punctul cIp veci~:rc rtJ ziJ.elor BU"H~tl'e_ In ~
Cf .. ..,{. apIJl. pe I:a.re bi,s~ric.a ortodoxă rom~
nă, pornind din consideratii corecte din 
punctul d,,~ vedN'e 01 \Temilor acel!";!, 1"<1 
combătnt, E.(itv(~s zicea intre artele: 

" După, păJ~(>ri~a lne.a lilJc'da.leu . ;,'1/('1(

ţiunei intr'o ţ.<,r5, ("o·nstituţionalr~ e iOCIlHLl 

aşa de (\'*f'llţia![L ('[1 şi libertatea Pt'os~i. tnl. 
din -.,\.'~iaşi ea Li·sa. şi 'sub aceleuşi condiţiu
a., Fără această lihertate d{~~w{)lt.area spi-



rituală a cetăţenilor s'ar cuw:itnînge cu 
puterea spre o direcţiune oareşcare. Apoi 
dac;ă nu poatp llimnnea să tragă la Înd,oo 
iaJă' dreptul de supran)ghiC're al regirnu~ 
lui Şl dacă SI:' şi numără între (lorinţele 
l'eJe mai dpfrulltr a1(' lui priveghef(~a ca 
toţi {'C'tăţenii ţăriî .să se facă. părtaşi do 
biIlpfacpri!t1 înY;1\{~JHtmtului, lI1să acest 
drept şi c.l{'('<l,sUI daturillţi1 uu ~t~ pot extiIl
de aşa departe {',l S3 llJăl'gÎJleaseă pe acest 
teren libert8tea indivizilor şi a corpora
l: it{ri i lor. 

Da('ii t'.ristă o pl'Oblemă, pentru (1 eu
t't'Î deslegarl' puterea. întreagă 9 statului 
/1 li e de ajuns, ~ apoi Qeea8ta este educa
titmea. po.pol'ului. A erasta (' problema pe 
~'(/l'e TI.umai însuşi poporul O poate deslega. 
. Omul, da1' cu droseboire naţiunea, THl e 
materie IIwal'fr1, pe carI' cel nwi pu,ternic 
(u·tist să () poată ciopli după placul său, 
fdcând dtfl fa un' chip (!On1SplOlzălor idea
I/llui săli. Spiritul Omellf'S~~ atât in staroa 
sa individuală, c-ât şi în cOI1lHnitatpa so-

'cială e o astfpl du p~)tenţă de sine stătă
toare care: TnilHai prin lucral'ea sa prop/'ie 
Îşi pooft' de,~I'olta ţJuierile. şi facultătile 
,~ale. 

P opo /'lIl Il umai ~i IIg LI l' pc ~ill c ~e 1} (1 11 te 
· cultîra. lVumai acolo se poate desvolta o 
cultură de viaţă. u cultură de sine sltltă.
Ioan!. traillică şi frudileră pentru civili
.'!a,ţia Onlene-a,scă. unde simţul lipsei de 
('ulhlrâ deşteprZmdu-se in sufletul !laţiu
[wi prin cunlucran:<.t cOIllună a tuturor 
r;laselor de. cetăţeni, of Tidică din însaşi 

· j'iata poporului intrcg. Şi put ere> ,1 publică 
(1 st.atului l'hilU' llumai întru alMa e în 

· ::it are a ajut'ora şi a pr~tcge uisuillţole de 
această natură <tIp singuraticelor şi rOf
poraţiilor, preCUIll d(' altă {letrtc toatP rlii
poziţiilo salutare ale reg'imului rămilI1 fără 
~ucesu] dorit (ladl de mi sunt sprijinite prin 
('olllucrawa s(jcil~tăţii, ,. (Magazinul peda
gocic, Bistriţa, 18fi7 pg. 401 -- 2.) 

Cuvintele al'estea eal'uderisează foarte 
lămurit politica. şcolară a baronului Eut
"'OS, a omului eare, prin legile sale, a tintit 
totdeauna să asigure libertat·ea tuturor ce
tăţenilor ţării. Condus de ace.st spirit a În
fiinţat.· preparandia din Deva. care la Înce
rut era aproape cu totull'omânea,'lcă, - a 
triJ1US tineri români să studieze pedagogia 
ro Oermania şi CI încurajat pregătirile 
pent.ru in fin tarea unei preparandii româ
neşti în Sighetul 'Marmaţ.iei, pe seama că
reia' s'au şi st,râns nwi mult,e ze·0i dE' mii 
<1(' fIorinL 

In W'ffiDUi'i pătl"un"se ck< astfel de idei g's ri
dicat şi Gay·riil Trifu, care. cu sprijinul direct 
al lui Eotvo8,.a ajuns profe9()l' la nou [nfiiuţ.ata 
llreparandie din Zălau, unde propunea pe vromea 
<!rooa şi limba lJi lit{lratu-rR romîmă. Deşi profesM 
la o şooală de stat, din care in (~urîrid s'a isgonit 
limba romfrn ii , tînărul profesor, care. ca elrv în 
gimnazi1l1 din Baia-mare şi ~ătmal'era membru 
;şi preşedinte al unui "Cerc de cu.ltivare proprie" 
(după ungureseul "Onkepzi.ikor") rOomânesc, a ră
mas totdeauna în .strinaă legătUl"ă eu preocupările 
culturale româneşti. Ca şi Ion Lăzări.c", profesorul 
'de limha română dela preparandi-a din Deya, care 
9cria articolo pedagogice prin gazete şi reviste dela 
noi şi din România, T:r;ifu avea oonta~t direct cu 
instituţiile culturale româlloşti, pentru cari lucra 
eu tot sufletul .său. De trei decenii încoace nu &';1 

mai gă~it niciun profesor român dela ,,'re-o şooală 
ungureasră, care să cutew a luora pe faţă pentru 
in.!!tituţiile româneşti, sau măcar 'Să .acrie' despre 
lucruri cari să ·aibă un C&1"iacter na.ţionalpronunţat. 
Trifu a lucrat totdeauna potrivit oonvingerilHr 
sale româneşti. A fost o lungă &erie da 'ani proşe
dinte al .. .,Re1J1/.itll.n~i î71l.!ăţ.ăt..oril<n:. români gruo--

,,"~...j~ ... ,,.,~-~, ••• ;,;;,:..~~-~ .. :...,.,,,,,-~ ....... -""'-......,., 
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catolici din eomita.ful Sălagi.uliJi", ale dfrei adil
nări gener~lp erau ade.·ărate sărbători, cât timp 
le-a condus Trifu. 1.a tvatD adunările aoostna 
Trifu er'a aeda, car{' În cuvânt-ul său de desehidere 
trata cu oolllpet.intl1 ltnui pedHKvg adevih'at, fel 
de fel de pr .... bl(\me şcolare, în !e~ditură eu înt.reaţ.;a 
euItură a p'iporului român. Astfel la 1875 ţine o 
disel'taţie despre : .. Pond uri şcoladic!'. Lipsa. folo
Sili şi modul îllfiillfărei la)''' (tipărită la 1876 in 
tipografia ,r. fi rafft din Sibiiu)' - 1,1 1Rii, în 
l'hiar satlll nata1 al 1ui ,simeon BăI'Ilutiu, v<Jrbe~t-e 
t!espre .,,('re,~tere(1 şiinst !'lIirca fetitelo!'·'. - la 
1878 v()l,beţ'te in LuinwJlt, de,spl'e ,.Lip.m şi. mi,,;
lua cele tl'cărei bibliotecilor popula,.e şi şcolare", 
-la 188U serie În "Analele Reuniunei indiţători
JOI' români ~ăIăgeni" i.storieul aC'('Stei reuniuui, 
Intre anii lRG9-18HO. Daeă privim chiar şi nu
mai titlUl'ilt> aee:;tCj;r disertaţii - .abst.răgâud 
d(·la imprejllJ'area că ele sunt actuale şi astăzi 
ehi-a r !;Ii pri n cupri nsul lOor - trebuie să recunoa
ştem În Trihl pe omul care a Înţeles adânc pro
blenw edueaţiunei poporului,. şi încă nn numai din 
puncte de vodere abstracte pedagogice, ci şi dIn 
punctul de vedere al realităţii vieţii noastn1, 

~lai tîlrziu a agitat foarte viu che:'itiuuea , . .:1-
lianţei îllvăţăfol"'ilor greco-calolici (rOomlîni) din 
Unga-ri(,", pentru care a inaintat mai mult.e me
morii diui ministru al instrnetiu'nei, fără (Oa sa fi 
primit llâlUl aeum S()lnţia aşteptată. Chiar"i 
congre&ul dele.galţiilor reuniunilor invlWHore:;;ti 
!:.7.·('Ut. ţinut în Cluj (1904), oollgres in care S'lIU 

votat şi statutcl{' alianţei a fost prezidat de lneluş 
Trifu. Dad! s.e va realiza vr'odată ac.eastă alial1(ă, 
- ('cea ee ar fi foarte de dorit - mNitnl Of> C'i}
pet('.nit> va fi al lui Trifu. 

111 intreaga lui carieră Tl'ifu M'a ocupat int.en
si\' cu mat.eltllltic'ile. A scri~ mai multe manuale 
româneşti de matematic-il, atât pentru uzul şc ,a
le-lor popora]e, eilt şi pel1t,ru popor. ChiaT şi nu
mai Înainte l'U doi alli a publicat lm .. }Iaq(!.~i)l de 
e,;ttmple" din domeniul aritmeticei. C 

-\CUlH C'fllld după O viaţă laboriuasă şi-a 
Închis odlii Il(' vecie, se cuvine să ne adu
C('m cu toţii aminte de el pentru două Iu
cnll'i ltl<lri: pentru că a rămas un Romt1n 
adi!" iIl I'iuda turllrur Îlllprejllr:lrilor \~i
fI'CW> illtn' ('a/'i u tăit. şi pentu eă a înţfdes 
maren problemă a şcoalei primare in cea 
mai strân!'lă }C'gătură cu realitatea dată, 
iarnll <'u te miri CI? principii pedagocice 
ab~tradl>; departe de preocupările noa
stre ! 
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Scrisori din Bucureşti. 
După un vea·c de robie. - Veşti din. .'rf(1eedrm .. l:a. 
- NO/fl pr'oiNf de lege pentru DobroqPni. _ 

O obsn·var~. 

Bucureşti., '1 Fobruario. 

U rmiirind 'tot ce se scrie în zi·arel.p n-oastJre, oh
i!ervi de multe ori manifestărr dp.:mt.ane, curioase, 
ale Ull()r oammli unici în felul lor. Sunt gândurile 
mărturisite în med Î11conţ;tient ale unor capete în 
guste, manifestările unor suflete acre, cari \'01' să 
se arate că trăies~ şi fac ce\"a. De multe ori te cap
ti\'Qază 11aiYitate-a copilăroasă a acestor manifes
tări. De cele mai multo ori te remltă Însă C':inis
mul cu r.aro ~ Nste.sc cele mai veninoase răutăţi. 

Un caz tipic· am În rindurile cucernicului 
,. Preot". oare, Îl1l'hipnindu-şi că ~răim în e'})l)ca 
dela lH21, gii&f\şte dQ cnvinţă să facă 3c-u,m ohiec
ţ.iulli la luC'ruri H!l"ise de mult. 

Vorbind de>;pre lăeomia TURească, am ară::itt 
criminalul gând ru carc guvernul din Petersbllrg 
s'a 11llpustit a,~upra aH~rci epitropici Sf. SpiridrJn 
aflătoaro în Ba::;arabia. Pe ori ce Româ-nasta îl 
interesează. Sfinţ.ia Sa giL<:.eşte de cm·iinţă să spu
nă ca nu Rllşii sunt de vinii, ci aeeia cari admi
nistrează 110ea avere. Ba, SplUlC. dânsul, dacă nu 
te-ar împiedeca alte sentimente, ţi-ar veni să ziei: 
La.să 80. vă joace ac'uru Ruşii!. .. 

Iată mentalitatea ~mului careviea 'să spună' 
şi el ceva; dar SPUlllC prost. Sub masca anonima
tului, ce nu 00 pua te spune!... 

Este cu h,at,e acestea dureros că vedom astfel 
de manifest.aţiuni când se împlinesc () sută de ani 
dela criminilJul act de hiăpire al pravosl.avnicilur 
Ruş:i r -cân.d .se Î"UlpliIle.s-c Q ~ută dea.:ui .del~ sfă.ti& 
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rea 1{!)l.do,'si lui St.eÎan de dltră aceia cari avE'll'l.u 
pe buze cuvântul evangheliei, iar în suflet dl}ru) 
barba rlllui d11şman Iuru inei. De atunl'Î sufletul 
romÎlnesc a liuf~rit atutea lovituri. Puvoiul străin 
a dat năvală peste eei de un sânge eu noi, l'a. f:tl

rupt, l'a demoralizat, a cout,at "ii :omoare ori ce c·)n· 
ştiinţH JUlţiuIlală într'înşii. 

Iar ('!Îud s'a ştiut eÎi llt:lalllul romîUl~sl~ n'a ui
tat raII!! adâncă pricinuilă de miş(ll,~scul furt. 
dreI)! 1'll"jlull~. oUllwllii nC'c:;>tia s'au aruncat, a..'IU
pra ultimeI!)!" w{ ... ~ii, curi aminteau eelOor do pe eh
de stiipunirca romÎillcUB('ii. ~\ce9ta e motivul, l'U~ 
('cmiee, iar pnrapollul, pe ('nre îl ai probabil 
În Cc.)ntl'll ullur epitropi, 

'" 
Har să llbăllI oamenii su juJece ~UIll îi taie C/.l· 

pul. E aşa de dureros să vorbeşti 81:i de cele ce ~ 
petrec în Bllsarabia~ peste care apasă greu \'oaen] 
de robie ce se Împlineşte aeum. E ~ de dureros 
lucru să hoei În revistă pe tOţi vândutii şi vânză
torii, pc toti ~rllJd[(nii tari odată ."le agitau In Bu
eur€,şti p.entru Il dew'!ui mai târziu uneltele poli
ţi{'i din Chişinău. De aeolo vine numai \'aet şi 
strigăt de dUl'eT(', Salt numai gestul inconi?tienţf'i 
stupide. 

O Însellil1ătoal'e ,este ne vine din MacedOonia, 
care şi ea a aj uns în praglll \"romilor nouă Cll 

totul l18pregiltită, p:traţ.ie prooodee}or unor ,{auto
rizaţi", eari au avut. stomaC', dar n'au avut i"nilll~i, 
n'au avut suflet eare să îllţt'leagi'i. nev.oile unui 
neam înt.rt'.g, ei, ÎI1 ]0<' d(> a 1l1pta în oont,ra du,,
manului, ţ;lheill; d-e cuviinţă ,<;ii acuze de tradare pe 
cei l'(' le arătau greşelile. 

E vorba de frtllnoa$elc prl}grese~ pe ca1'i le fa.:'.e 
pe terell cultural şi naţional societatea femeilor 
arnmÎine din frnntaşa eOIl1ll1lă maoedoneană Ma
lovi:;;te. Incurajată de toţi aceia cari ilimt româneşte 
cari Înţeleg influenţa bindllcătoare a &ocietăţik,r 
C'uhurale În viata unui popor, această. soci{'taw a 
reuşit să. grupere in jurul său toate elemQnthle 
de mUllcA !;li să ducă l'usucces lupta pentru apă
ra 1'{\H limbl'i 11at ÎonaJe Înwot1'i \'a l'1..'lor străini pri rl 
s~ ngo şi eult II rit 

La a(hmal'ea generalii, care s'a ţinut zilele ii

ce8tea~ s'a arătat starea infloritoal'lea. _...,ÎLjLi.u" 
nlnnărul mari:- nI' memhrr>. (';11'; ,':1II gl'lll""L ~' 
jurlll ei. frlllll·,a~a "tacf' fîllltlll"Îarâ, care a ·dat .t!(j

('ieUl \ i i ]Jo;.-ibilitatea să aj ute pe,;te ciuciw('i du 
fet.e 8ărae(>, spr<> il pnt.oa 111'ma la şC'{Htla rom;l
neasdL 

Din alte părţi ale ~facedolliei \'in a{'()le&;!i ';it,j 1"1 

îmbuourătoare în C'kl pd\·~t.e pătrunderea spiritu
lui de a:;oeiaţie, care va fatIS ca lupta fraţilor dela 
Pind să 8e deaÎIl colldiţinni mult mai Jl'rialnil'o 
ca până aellma .Şi este o bucurie pentru ,)ri ciJlC', 
văzând eii, cel puţin acolo ara.să la ei, fratii 3.1'0-

mâ.niînţelt>.g <'ă au alt rO'-lt uet'ât acela de a il1-
\-'el1ta pon.:;;ti de tradare. Destul se zbat şi se Zbli
eiumă în jurul bugetului dela externe ooi p1e~aţi 
ciI" a('Olo. Destul se frământă Între ei repl'eztmtauti i 
lor dela Bueureşti, încât îţi viJle să etQzi eă OH
menii aceştia nu sunt frat.i de sângi), n'au arell1~ 
ideal. ci sunt du.;;mani de ve,aeuri. 

AgitaţiullilC' lveuitorilol' din Dobl."Ogoo în cou
tra felului eum s'a aoordat drepturile politioo n'au 
răma", fără de "rezultat. Un nou proiect de lege g'll 

făt'ut în aoeastă privillţ.H, îndreptân-d mulţimea d~ 
seăderi .şi nedreptaţi cari s'au făeut cu oClUia 1\1-
crărilor primelor comisii. 

T('xtul proiectului s'a publicat acum, ZilQle tt

cestf\a 01 va vcni în desbaterea Camerei. După nou 1 
1)J1\iipct so re-cU1lOaşto dreptul di) ('kltăteni români 
al tllhlror acelora cari în momentul anexărei nu 
eran,.sub we-o protecţie străină, cari au ocupat 
slujbe la stat, au fost în ('onsiliile ooInunale, apoi 
tuturor Homâllil()r, din ori ce provinde, ~ari re, 
nunţă la protep.ţia străină, cari fiind propriet.ni 
de; imobi le rurale, !laU mbane, îşi manifesteazi'i 
voinţa do a aparţine statului român. 

Se fac înlesniri în ce priveşte Tenunţarf'B h 
Pl'otoofia străină. Iar, Întru cât priyeşte roou.rS11-

rile ce .se v()Ir facE", Curt<.>a de Casaţie va avea drep
tul să judece aceste rocursuri nu numai în 00 pri. 
veşt.e part{'a fOl'illală, ci şi în fond. . 

In ce priveşte pe culti,·atorii dQ pământ, ger
nlalli .şi italieni st.abiliţi in comunele rurale, a'~e, 
.stora li-b(~ dă iarăş p08ibiltatea de a intra în rîn
durile cetăţenilor romHni, prin simpla declaraţie 
do renunţa.re la q,l'Î 00 altă protooţie. C'ăd şi Cit 
ac.'OŞtilll l:ie făeu,*, de data trecută nooreptăţi, nore
cunoscându-li·;.qe meritele 00 l.e-au aV1lt Întru ridi
cra-rea QOmunelor ru;r41le din D()broge!l. Prin mun-

-
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-t'.aşi simţul lor eoooomtc ei HU elat Ull fn\nlos e· 
xemp]u de gospodări" rurală ţii - ~Pl"f" THJrt)(·n.] 

-tlOOtru au fuRt imitati de Româ.nii. cari 1111 \'c,tt. 
în ati.ngc1'1' cu ei, 

Proiectul va fi votf<lt l~l si.gumnti'i. îndrp'ptun
(lu-oo g~)iJe fiicu~, (~hemând j)(~ toti in n11lUPiB 

1~rc.gJ'e8ului, la munca pl',ntru 'Pă.rn~.nt1l1 şi neamul 

o oboorval'c rm lJ'l"ivire la atitudinea multDra 
din transilvîine-nii noştrista.biliţi prin -diferiv"le 
orll'Şe din ~ră, ca funcţiQnari, sau ne,gu.stori. Cer-
1'et.'Î.nd registrelo membrilor Ligei tmlturalo~ flde
.;;cori vedem că numdo lor lipr.seşt~ eliI] şirul aoo
Iora, cari se intere.~ează de bUlllul mers a.l (leest.ci 
t lliRti tuţiUll i, caro fac.e a tii tea jertfe pen tru inch i e
J'area un ităţei no.Rsbrc cultural(', care sin.gul'ÎÎ. nr' 
poate păstra unit.atea sufleteaseă. 

~ă JMlse uit,e că {'.CC"..! ce preoeupll pe C'l:mdl.I,·.ă
tOTii a{·ct.ei in,~t.ituţi1.lnj f'Stc ,în primul rînd star('a 
{'ulturală a. Homânilar din afalf'"ă de regat, a acel()ra 
din mijlocul diro1'8 domnii, dC'.$'Pre cari este vorba, 
?I u plecllt, N ep iisar 00 a<Xlstoru faţă de Il ăzui u tele u
flOlf' sufleoo mUTi al'1m~ă o tristă umbră nu numai 
:J:'!UPro lor, ei a.supra tuturor oolor de Recenş ori
.g'ină. Şi nu aG<",*-mriami apunându"'.'le că Hom~:l ii 
din prrovin<"ii Fltabiliţi în regat .sunt ooi mai puţin 
entuzi'n~ti luptători ai unui ideal a:şa de sfânt. Da
toria lor e,<;It.e de 11 da pildă d() îmmf1eţire Ţ.IOJlt:·u 
('hestiilo n.aţi<male, d() a faC'e jertfe, iar nu de-a 
nt:~glija străduinţele altora, caTi ar &1100 mai multe 
rnotive să (lU1.l00 liniştea. 

.I<: timpal să..,i dea seama de aceste lucruri, 
'Ulai ales aOUID 1 .când lupta cea mare p<mtru ridi
.carea. unui D(>!Qm ne chiamă ('11 atâta căldurii. 

1. U. S/)'rÎ.cu. 

lanifestarea naţională din Iaşi. 
Până În aceste mon~nte ,n'avem încă .ştiTi des

pl'C mu:nif('t!tatia naţio.nală in onoan~n dlui C. 
8ferf'., făuritorul împă<'iirii intre d'llii G..J.ga ,i 
V~id.a, - care a a.vut 1~ a..'lCară, în >lai a Bocic-

Jo' -~,ti! d<l gimnastică. 
"""..._ Ziarele ee ne s0008C înt!ă din Ia'Şi~ .to+eriu despro 

l~mgătiri mari şi înflufleţite in vederea banchetu
lui de aseară. 

Au aderat la. 'această manifestare: 1. P. S. Mi-
1 ropoli tul Moldovei şi 8u{'evei, P. S. S. ~~rhierenl 
:-Jieodem Băeăoanu], dnii N, Ganc, Y. B. C'an-
1:lI.~zino, C . .N\.~r1l.ZZi, L Burada, A. A. Bădărău, 
V. -Sculy, Dr, V. Nege], Dr. N. A. Raoovitzu, 
~. CawJ31ău) C. C1imo&ou, r. Stamatiu, Al. Fi!i
pide, P." Bujor, Gl'. 1. Buidiu, N. Nanu, Dr. Mt~
zin<.~e.'.cu, VilISi]e Dimitri.u, Barbu nemetre;;'.~u, 
Tânţu, Bu(xwineanu, GUf>tav Ulricb, Dim. B~.1:~'
flO/l, Richard Tuili, St.efan Ganea, ToodosÎe 110-
1.ă.ş, C. Androoscu, Dr. FIor, Mihai Sadov'eanu, J. 
Zarifop::.l, Dr. C. 11,arroscu, A. C. Cuza, M. Ma
V\t"CiIdin, La8{';ar R:o..~tti, Richard. Nit.eseu, Dr. Ma
'oolescu, C. Agarici, Cri.stea Daniel, Al. Tood\)
I'eanu, C. Hogaş, G. CriHtofor, G. Sănduleseu, P. 
Pogonat, N, Krupensehi, Gr. SearlQt., Stefan 0001'

!-,»e6CU. 

D. DJ'. G. Bogdan recrorul universităţii a c(,
ruunicat că oooră din tot auDetul la această Săi'ba
toa.ro, ,dar nu poate participa, fiind chemat la Bn
~"U't'Şti . 

lată invilla:ţia. trimisă dlui C. Rtel'c: 

Stl:mate Dommcle Slere, 

Mândrri ~i recuuoaeători de lO]Xlra cc c::m aui~a 
.Ievotament .şi etăruinţă aţi intTeprins-o pC'Iltru 
restahilirea unei oonlu~rări harnice ,între luptă
turii români din Afl"ooal, subscrişii oonootăţ.cni 
ai D-v. dOTind a sc~bători in perROana d-v. rezul
tatele obţinnte, am hotărît organizarea unui ban
doot care vaavca 100 ,în S8Il"'& de M.arţi, 7 Fobru:~
ri(~. in sala AOCietăţii de gimnastică. Primiţi RSÎ

gUl·~~rt'.a prea distinsei noastTe oonsider.aţhmi. 
J/. R. f'antacuziTW, N. Gane, 1. Bura.da, A. A. 

Ba&liJ'etl. Dr. N. A. &covi.ţ.a., Gf·. Buidiu. .. N. 
Oam.(l,nâu, [j,.. iri, Manicatide, 1. Halifa, 1. llrsu, 
O. Spon'o, 

lAi anea--tii măgulitoare invita~ie d. e. St.ere 
il:'ăsVlIudl': 

. Bti"w( i t'ort.atăţeni. 
, ,,' ,. Â:n:lios.La.dâ.:w!..m.i~.~ ~vit.a:.ţi.a. d~voastl'ă. 

Dar, - cum 1QlU şi spus .din primul moment 
.~k'Ulu.i meu· d. Matei Oantacuziuo ('.â-1l~ mi·a 

• 

.,TRIBUN Ah 

fi"umt <m.ll(}~{~l1t i.niţiati'""11 d-"ol1.~tl'ă -~ nu fl'llIŞ pl!
teu primi o...orbiitol'irp in T){''l'S>OO.nll nlt'a a aph
nării fericite 11. c'O'llflictlului dilltre duii Yaida şi 
Goga, dedh in î:nţde.qu}1.mei mltni'festari Il la.w1ui 
Clllturai in fa\"oarea unităţii şi solidarit.iiţii naţio
nale a Româllim(~i de peste munţi, in "edcr~a Rl~
ţiunei do impăciuil''C generală. 

Faţ.ii în,,,ă de aC<:>lt intples Il t man ifi)stllţi'll:lt'i 
socot ehial' de dutol'ia mea ~ă mă pun la diRpm:i
tiullea d-\'Dtl-"tră, de-ş.i imi dau bi1le oi\eaml'L eă nu
mai o împrejU!'"8Te fericitii mi-a dat pril~jul "-ii 
iau parte, în mi'i~U'r.a puterilor uJelc, la opera de 
lJoace, 

~rulţă.mindu-vă di'll (oIut1('t pentru marea cin,.,te 
00 mi-o faeeţ.i în numele I~u]ui şi căreia nu' i 
pot da doeât înţele,qul ari'i.tat. mai ffi"", ,;ilrog ~ă 
pl'imiţi astg'ural'f'!t !'.C'"ntiment('lor mde de llti:Iă 
şi de''Dtam(>11t, C, 8trr;>, 

~-=='=--= --===-~========== 

Pentru fondul ziariştilor. 
~- Inla ,.solidarit,tea. -

Direcţiultl'<.I "Solidarităţii" LI. lunsat z.i
lele ace,ste-<1 ditră. bă.ncile J1Om,ln0 llrmil
toarea adres{~: 

Orwrabi./4 Dit'ecţiu,lle! 

După cum bine Vă Mie cnno,~cl(l, in"ăîn de
cursul antllai 1;110. disfi .. n!::ul no.'1lnţ frtt·nf.a.,<: VI'. 
ioan .Mihu, con;~till de inse.lImătateC/. cf4 mare U' 

o are pre.sa ţa poporul nostru şi de datorinţ,a. ţ;e 
o attem cu toţii de a a..~ig'Ura prin foate mijlooc"lc 
posibile vi i.torul fJ('e1ora .. cari. cu colulet'url lor :la· 
resc Ca.llzc!e r!OORtre publice priI! prt','1ă, a pn..<: bazu, 
unei "fttndaiiuui a ziari.~tilf)r români din UT!
~aria", donC!,nd ItII mpifal i·lli(i.a.! de 26.000 cor_ 

Fundaţiwnea a.cca8f.a a al)tintd aprobarea [lt:.

t'(!7'nulm' ţării şi prin epitropia insti·iuită pe,nlnl 
adnll~n~~lrarra ei ~ adre,~M.ză astăzi publicului ~-i 
in.ţlitaţimu:lor noa.~t,.e ronlâ.np.~ti -Î.71fre accstea 
şi , . .solidarităţii·' - pentrll fi ('ontribui la trttgmen
tarM C'i, 

Poate că nici "'(1.1' nw.i lrebu'l: .~pw'. că băncilor 
noa.:slre li-se impune in prim,a linie datorinţa de, 
a 'făsp-Mndc apelului făcut de epitropw. numitei 
{undaţiuni. Li-se impum.,e acc4Sf4 cu drosebl:re din 
două motive. Ca insWu.tiuni româneşti au da(Q
rinta să spn:jirwJ...w;ă o [wuiaţi'lene pentru ajulom
rea zi(l;f'I:ştilor, pe,ntrucă m,tmai asigurindu-se vii
forul a.ceslor m,ănuitori ai condei-ulm:, pre~~ noa
stră t'a pnl~a primi. în s(';rviciu,l ei puterile ,inte
lectuale, bine pregătiteJ de care are şi av~m ('/1. 

toţi'i lipsă,. Numai când viif/)'rul ziari~tilor noştri 
'va. fi a.'ligurat. putem a.,r;lcpta, C4 bărbaţii noştri cu 
calităţi şi t'ocaţinne ,~pecw,Iă pentru presă .~ă 1'11 ~re 
în scrvi.ciul ei ş'i să'şi fdcă din aceasta o ocuprc .. 
ţ·iune principală a victi'l~ lor. Pri.n urmare e 101 

t.nle-res gencra,l bi.ne pr·i.cepld, de importantă capi
tală .. să sprijinl~m o fundaţiufl('" care are de scop 
tocmai asigurarea vi dorul u i ziarişti.lor noştri. Dar 
băncile nooRfrc mai au datorinţ.a a sprijini funda,
ţiull('a. zia,n~qtilor lloşfn' ş·i din motivul.. că ZiaTI~qti.ca 
a făcut şi face mişcărilor noa.~tl'e eco-n./J'mice. în 
general. şi băncilor n(}(l,~fre în special. cele mai b,,
ne serl'i·cii prin apărarl'.a intereselo7' lor. 

Ihn ace,~fe mot ive di'l'e.cfiunea ."Solidarităţi1,,·' 
1'oagă cu in.<:iBtcnţă băncile asociate, ca la împăr
ţirea ajuloar·el./J'l', ce le da.u din cvoiete lor de bine. 
facere, .~ă ţină sama şi de ' .. fttnd>Q,ţi./J,ne,,<t pentnl 
aj!lfora,rea zia;rişfi1or români din Ungari4·'. împăr
tă.şindu-o cu ajutoarc potrivite. pe cari să 7e tri
m,:tă la adl'esaîll.Mţirii noa.stre. de unde Se VOI' 

transpune apoi la banca J .• Ardelearw." din OrWjtie. 
care admim·sfre.ază ace-astă ftmdaţiu'ne. 

In speranţă că apelul. ce Vă fann/ va fi COl/

siderat după cueiintă, semnez 

Sibiiu, la n Februarie. 1912. 

: (1 Il toală stimul.; 

Parteniq Cosma, m. p. 
presidentuI "Soli<hll' ită.ţii ". 

Publicâlld a(:est apel nu put.em d{~cât. 
să rugăm şi noi pe onor. noastre bănci să 
nu întrelase a contribui la augme:nt,area. 
,,!undaţiunii pentru ajutora.rea. zia.riştilor 
români din Ungari a.' , dat. fiind că prin a· 

.Qea.sta eesplătesc flumai lliştR bune s-ervi-
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cii. ce h'-,l n}.('ut !:ii le f<l(~e ziaristic'a noa
-sfră. Dup{t putinţă .,,-om publica şi noi () 
('onscmnar{' a băncilor, ('uri vor rtlsplmde 
acnstui apel. 

Izolarea Justhiştilor. 
-- Situaţia politica. -

At:ţiunea contf')ui Andl'âssy pare a ~o 
fi termi-nat. ensuccc.sul aşteptat de - gu
Yf'l'Tl. St5n.linţele lui pe Ifmgă contele Ap
pOllyi cll'-a, Illl sprijini, nici rnn.ear indi
rf'd, ohstrucţ.ia jllsthi''7tilor n'au rămas 
fără efect. KD&Suthiştii ~ l'rtrng din linia 
dr foc. lă",ând justhiştii să lHmpze ei sin-
guri obstrucţia. ~ 

Prntru a face mai uşoară apropierea 
'.l:('('asta d(~ guvel11Rnwntali, contpl{~ An
drti.~sy le-a Cl dus kossnt h işti lor promisin
nea contf'lui Kh"llen-Jl t;dcrnil'Y dl în chos
tiunl'<l yotului universal va Pl'oyo{'.a o 110-
Utrâre obligatoarc a Cnmert>i în ee pri
veşte trnnoIlul prezentării proi~ct111ui. 

In {'ollsfă.tllirik~ intime le-amai spns 
di guvct1111l e hoti'irilt să stăruie pe lfmgă 
cercurile competente din Viena în fUYOrlll 
eercrilor naţionale şi, poate, va reuşi ... re
dllGând div.ergpnţf'lc între cele două pa,)'
tidt~ la amănunt.c frtr[. niei o importanţă. 

Argl1mf'ntele contelui Andl'tissy ,m 
eODyinl'i. Kossuthiştii an uoclarat că st,a,
bilirna t·ad.icf'i lor n'o fne p('IldCnUl de ho
tărîrea erdDrlalte partide opoziţioniste ... 

f'~('hinH'itat.pa. aeea .. 'ita. a partidului ko
SRllthisl a filGut impresie r€'a în pariidul jW:-i
thisj·. care î~i drt seama. de încerern·jle gu
nmllllui de a-l izula. Partidul ins~t. e ho
tărît sil, nu cedeze şi să reia obstrucţia 
tf'hnieă. Şi fără kossllthişti dispune de 45 
0(' dpputaţi curi ,sunt hotărîţi să lupte PE'-T1-
t,":1 priorit,atna vot.ului uuiversal. 

lk alt .. ă })arte, însă, niei guvernul nu 
ai ribuio dezarmării kossuthiştilor o im
portanţă dpo.'lebită. Dovada. e că şi presa 
gU\'prnanH'Il(ală înocpe sri reia amenin
ţădp ('U alegt'ri nouă. 

In şe-dinţa de azi, partidul kossut.hist. 
a şi anunţat, prin graiul fost.ului secret.ar 
de ,stat. Dhy Z oltlin, că. dedaraţiile guver
nului în ee priveşte chestiile militare i-au 
dumirit, iRI' în ce priveşte vutul universal 
trebuie Ră a.ştepte vremuri mai liniştitB. 

l\diun~aeonteIl1i il ndrâssy a reuşit... 
Justhiştii au sdtpat nişte tovru'aşi în cari 
n'au avut niei odată deplină incredere. 

Conferent comună a opozitiei, 

La propunerea deputatului EgrYJ partidBk 
illflependi-ste de sub şefia lui J l1''lth, Koss.uth ~i 
contele Karolyi (~n afa.rii de partide) - au hotărît 
să ţină o oonf~renţ.ii comună. 

T~a propunerea lui KOflsuth se va ţine o eon:fl~ 
rf'nţă preaLrebilă a membrilor biroului ce10r tr~i' 
partidc, cari să. P'1"Cgătea.scă oonferonţa comlmă, 
Preşedinţii ~i vioo-preşedinţii -se vor intnmi 1.\ 
KoosutJl. mÎm(>, (Joi Înainte de amiazi. 

Alegeri nouă. 

Un ziar de seară guvernamental este informat. 
('.ă, în ool'<'U't'ile partidului guvernamental so şt10 
('U pozit.ivitate că mini8trlll preşedinte Il. pri.mit 
dela Maj, Ba autoriz.aţia de-a di.solva, la nev~)i~ 
pal'lamentul şi că aUWogr-aful despre di90lvare oot.e 
şi iscălit .. 

Aee]a:ş ziar ada.ogă că ministrul-preşedinte nu 
va aştepta. vreme îndelungată şi dacă în cel malt 
5 '~aptămâTli nu va ln<X"t.a oootnwţia, vn pr()C()oo b 
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1(1i:to! .. area parlamollt-ului, O dova.dă ('ii eventuali- " 1;a 1 lfai 1912 se împlin<,.lO<' 50 de '~mi dela in
tat.es .unei disolvâ.ri apr??iate nu 6 (m n~putillţă . fiil1ţ.area. ,;L";;oci.otă>ţi~pcntl'u ~~~ra ş,i li~nl;a 
f'5t,e ŞI faptul -cit dCTlUtaţlI gt.lT{ll"n-amentah au fost: po'poo-ulm :roman dm Bu<XtVl'Il.a. lntemerata de 
rugaţi do 'Ş{'fîa partiduJui ca in zilele intâi ale lui I entUlZiaştii fr.a.ţi lIurmuziJ..cheşti, cari joacă un rol 
Martie .~ă ţi{\ ~lă)'i de .~ealllă in oorcurile lor elo!!- atât de maro în istOTia cultura1ă şi .politică a BII-
t,oral~. co\·i.nei, şi de ~lţi Români dela ,.adevărul 001 

. Şedinţa Camerei. . n:are~ cum 7~cca Ale<.~ lIurmuvzachi la înfii'l1'ţar~ 

;hl ~int.a d(' uzi 3. Camerei dCVlltaţilor.a luat 
(·nyîm.tlll, Î11ainte de ordin!:>:! de zi. koss.uthi,;ful 
lle,o;y Z1)ltnn ca să ră.spundă şi ellllinistl'uluiiprn -

~Ml11tD. Ko<>suthiştii îi mai daseră 1111 răspuns prin 
~raiua ('(mt.ehli ApP'!>n;\·i. ('are dOC'l'larase că part.i
u111 m'are tllOtin~ să~i ..chimbc ts(,tica, hltre aec
Hte cl,mă diQ.'ul'i'tui k{~uthi~tc {'lld-e Însă acţiu:l.~a 
contf'lui Andrâs:-lY... Do a{~a deelaratiile lui 
I ){~~y au f().,.~t {>jlllSC declara.tiilor ('ol1telui Ap,ponyi. 

I){\~\' ;,>'~l «('{'jurat lntllltumit eu nouilc lămuriri 
flate d~ .. mrni'\tml,pl'<>şoointc Rt"upr.a reformclM 
militm·{'. In ('O prin,*te r{,f<ll'ma C11cetol'ală, () Soco

te.şt.(' ('Ia foal'te- illlport'll'lltă. <laT' mI yrt~a s'o alI1C.8-
1('('(' ('l! reformele militare. Rc.7AJlvirC'.a refurmci 
m~lital'{.' "Il ·tll"ma ('U el,l mui apl'OJlilat 'prilej .... I).)
trivit! 

V otll! e\{>dol'aJ ",ă fie liberal şi delll(){'rati~. 3UD 
~l{'(J,~tt' t:(J!IAliţ.ii ia act dt~sprc dodaraţiilc eO'lltp.lui 
K h 110 ti -1 t('d{~ 1'\';1 ry. 

PII!onyi O {'Z{l dolară în U1111lPle inde~)endiştilllr, 
în afal'it de paJ"otide, d dfd~'lraţ,iile mi'lliFltrull!i
pr('~7f'·d Î:nte nu-i Jntllţulll~ t?i 1.le aCcRa vor conti
mUt lupta Împotl'j,".a l'cfnnllel1lr militare ("Il orÎ '.'e 

mij 1 UIW('. 

Scrisoa,. din Bucoyina. 
Tr(1tl'l~ şi ('oncerfe, ~ Semte d(ln.~rinte. -- Jlllii~ 

I"ul ,.8oriplâţii". 

H. 
La un p·opor sllbjugat de titdii1li, 'Cum ,nU/tem 

JIOÎ, :îşi i~U .';Ii in<.l!f('n~1Vde t,~nlte dansa:nt>c" lUI
port:mtiL lor llaţiml.aHi. ~i cl-.od că "'T't,i ;fi tocmai 
fo.arh' Î:uei'l1ltaţ,i, dunl "eţi intra Intr'o ·a-stfel dE~ 
ScaHi, Ulldc Ţ1otte{~ tinerimea românli. fie la o po-
11'C00l'C popura.1ă sau la '\.~\\t.are bal :al "elitei" re. ... 
IlJÎnw. DO<~I'ati.a e foarte frnmuusă, "g'C'Jltilelo" 
(1011111 i~oa:J'{,aselllcflea, ti'lIt~rii {la~'ă UlU in fra~ ('el 
}Jutin i'lI rodill,A"otă ÎmpMLlllutRtii, 'Însa îţif<t{'e irlt
pT(~~ia ră Jl1l {l <~\'a cnmi rOnlâu(>sc, oC-';li pe pereti 
.~U'nt (\()\'oan' i1"l~Jlli\;l1eştj, şi pe nG!i 111111HU ('.et mai 
,~tr.a.şnÎc cxdusi'vi,;m 'national ~i s-oci.al ne ya mai 
mântui: :nu \""«ţi '~Hlzi. d()('ât NI' K!il'ipit.uri pc han
tU7,OŞte ~ ,';li atunci vai de limba frant,1l7~allcă a 
int.e1fX·hraliLm' lloştl"i - dai' Ţlcntrn .aceia prea 
.a.dt'*'a n)l'hes(~ ll(lmt~t.c amostecate cii u 
dind an eâno eu cole U'omâncşti. l:::\iI 
mai dUl'eze n('~asta vrc-o câteva zeci 
(l{~ ani d1.~ hll1lă seamă (~ă se va :naşte H.ll dialect., "au 
mai bine zis j13.l'g'I<.)u, 'MIlIâ'no-11cm1e.<;c, spedim cii 
('.eV'a maoi muzical oa col al vecinilor n~tri de pc 
la Bu:rcf1Hjcolli şi Butxr.ea 1 Ei şi unui nc.gusu'"I" 
{Wl'eU î'n(,~IJwa i-se şade să ,yorhca."'-Cu. astfel. dar e 
:fMlIno..~, câ.nd 1) df)lnni.~I·ă romană îşi 'rupe m\7 .. cle 
-:-câ'ntate de pocţ.i! - zicil.n.du'ţi •. Enfsch1t.ldigcn 
,~Ie, domn:1l1e, mi-am fuşlr1l1uit rochi,(J .. , fiindcă n'am 
aV1I1 o Sichcrheil:maarl!" Câudlli ob~rva la 1) 

astfel <le ,'!>1'Jr.ata, ~~llm '90 \'orhe.şt.e 1111Jl1ai la 'noi :n 
HucO\'iltaai treImi să ai talontl1J unui Caragiale. 
.sa.u {lOl jlllti'tl al 1llmi T.cli.ma:n, ca să ,,fii capahil 
a fi in Ht:tre" a S<.'rie o c.omodie: .,llahiJonia r(-
1nîrneaf;{'ă~nemt.oa.~{'ă ~i nu ~tiu mai ·00 din ,HlW')

Villl8. 1
' !CâJld auzi o ,ast-fel -dc vOl"bă îţi treRe pof~a 

t;li de dragoste 'Şi de oiChi alha.şt.ri! E o rătăcire 00 

mUlh maipTimej<iio:lf!ă, doeât eoo a latini.ştilol". 
('ăci nu \'om ~lut.ea st'ă.pa -aşa iute de ca, Şi iat~ 
că {l.i.f'i 1>0t.a'v(."a I;'i ,,-&er~ltelc da:n~antc" 1) oarecJre 
jnscnmătate! () ~trc câ'nd vom vorhi noi româ-

* 

'01, ea "toata propu-Ş1Toa, t.o>atu d(lS\'oltarea lumn 
provinc şi aturnă dola >t:ultură, care (l..'lte ISOOpnl 
ulllellirei. Toată eult.ul'la pentru ca să fi~ lIICiovă· 
J'ată~ să prindă, să pătrundă un popor. UreCruie "ii 
purnea.'SCă, ;:ăiz,-orellscă din în:.a\i fiinţa ].ui". 
Şi R't16stui aDovăr i-a rămas toQtdoauna eredinci()3.<'lă. 
A u fo~t şi clipe, cÎLnd auormise .d<Wl hine~, însă 
oricum are merite foarte mari pentru deşteptarea 
simţului 'naţtonal la Homîmii din Bll.oovrna. l'e 
V N.lllllllri a ·editat şi o foaie zisă &<'urt: "Foaia 
Soci("tii.ţi,i", la. '('.are 'R col·aborat .şilll1 Alex.a:ndri, 
(~ăruill ÎJlsă s(\ Îl1ţdC'.g-c ~ănu-i plăet~al1 ,t'('illnismeL~;' 
hLi .PumnuL 4~are totuşi ·a fost pentru noi, coo:we 
110 lipseşte în zildc l)(l!ll>itre: Un npm;fol. ,,&.elCo. 
tutea" a şi a,"ut fe-.ri<'Î'roa să'l sal·ut:e Î'n sân' o 1 ei 
pc V{'şnic săl'bătoritl11 n()..~tJru poet \"llsile Alecsan
dri. Au urmat ~i an~ de ,letargie, >PRJ .putin la su
prafaţă: s "a dădit ).111 Întem-at pt'Jlltl'U băieţii dela 
Ji<X'll ~i llOlImnu de mll:lt un i'nt~rnat al m9.~
ria.,;,ilor, ,apoi -,,'a mai ctllllpăT.at ,,('asa lliaţi~n.a1ii". 
Ve dvn-dau ajun~ în fil'tmtca .. ,soeietnţii" oamrmi 
ca duii Sextil Puşeal'iu, {lJwQrgh<, Tof-an, Turl ... r 
StefaucLli şi 1. 1. Nistor, 1KJI(~ictatcR ,a îmleput o 
a,etivitatc fdwilă ?i în .afară de cei patru păr(·ti 
ai internat-elul'. Rodn1riJc în am-inti,t"t* .Lui Emi
nescu şi A1C<',~alldri şi lUai .ale<; clwmarea lui Li
cin la Bu('o\'ina SIlJlt {'ca mai .;;upremă şi mai fru-
moa~ădo\"lId;"i. 

A{HLJll d:lI'd se îJllplillese -rj'll<'izcl>Î de ani de 
CIÎ11d AI('('u lhll'muzaehi nc-a yestit "adevărul e~·l 
mare" se C':lI:de s:l 'n~ ~'(~alllilltim vorb('J.e lui sfint.e. 
('V ' • 
"H') III man' .p;[nt-c au ~Ull!lt în d('~rt. Nu toti 

i·ntd<,dua.lii lwţ\tri au voit :;ăaseeulte ~,adevărul!" 
"S()ci('tatoa" În{'ă lHi şi-a (1IU'p.Jillit moni.l'('Ja: că"i 
pâ:niif'e inteleeturtlul nostru llU va fi (XJl1'Vins că e 
o datorie ft sa să fie în eUN:'n.t <lU miş(',arrea litera.ră 
a tuturor Românilor - "l){){'zii~c" Smarru nOR ... t:e 
mascuhne, a dlui Cdmuţ.ehi, 111l 'ajung! - că e 
o datQrie să spriji·uca&Cii. i:nstitllt.iiJe româ.1H)şti 
cu L'l1\'Ulltul şi cu faŢlta şi că e pl'ea puţiiJl d/lr('ă 
parti'C'iJli la ('ut,eva ~mH"Crt-c :-;Rll •• ~I'at{, dan~nt("; 
u'JHlc ,.~upl'asoh·(~~ti·' 6it.era {~}l~ ,all(" ~i 1)â.nă ..l.t 

va in ţ'ellC'.g'e, <'ii -e (1 311!1lW1lil datorie gÎ'i jertfeşti ori
('(>, {',c (l('ore neanw'l - mikar ambiţiih~ pe~m.!le 
~ă le jmtfcască, mai mult 1\C e teamă CSăIOONml, ~ei 
wteJeetuahll nostru <,rod{~ că cladi j~rtfeşto ceva 
pentru neam, <lIn'şi 'împliu-ft';'it(> datm"i.aimpori·}:.I.8ă 
faţ.ă dt> nelllll, ci că .,jlllprasolveşte" (m mări-nim Îc 
tmor ant.lX"prenori ealiei - }lună llttrllci )1Soc.~i>(>t·a ... 
t<'a 'pentru {'llltllraşÎ ·lit~ratllTa !}orIOTluui român 
<li'n lhloovina" 'n,n'ţ<l va. Pllt.es &'rbn adevărvJ.tul 
j'ubilell. 

.cu .aoe;;t prilej gftlldurL!el1-oastro se î'noreaptă 
'-Pi'C f-ost.a mtA,?i,' a Hll'rm uză·ehoşti lor, Cemauca, 
umlB a Ţ)etrec'11t însurghh.l11 AlooFl'audri H.mţ,'lo 
K ~l' ' , 

ogl1 mooanu, Aleesand1"l.1 Cuza, ~ atu'IllCi lID si:n-
P'~11 ;yŞte~m, şi ll'IlU(\ azi e ilHipÎt!l u.n jidan. CN.~em, 
cu s'ar <,ădea să rO&.mmpărrăm din mânjJe Evrei~N 
~l p.n'ti~ ,aeNl't. uikru;;, unde atÂţi oameni mari şi ·nn 
faurlt garrdllrtle mari, ,<,ari uu trezit un nmm din 
oomnul, ·ee 'sămăna eu moartea, 

Mai trăe~ ;ind eâţ.i"ţ1ft bătrîni (le pe timpnrile 
acelea, oa bizarul profeoor L -G. Shiera, cari daeii 
n'au făcut etimologii exacte, .cari daeă nu făoe.u 
,~tiinţă, ('ari errocau că nu·i YOO >iă fie o vortbă rea 
d.eflprc un milli~tru s,au g'Uyemor al 'ţării, care ne 
nedreptăţ('!Şte. cari deşi se fă(',oou a~1'!Oa'pe ridiculj 
flcriind "Tatr~l 110Stru" .şi "Crmnl" Homâni]ur -' 
eroo într'unul popor român ... ! - an'!HU o crodi~ţă 
pe {',!\!re 1ll0i am perdut-o. coTupţi de i:'.ultu<ra 'cvreo
u'emţească pl"opm-ăd'llitli do pe catedrele ~liioJ' -
inoopând eli şooala. prima.1'ă l)lmă l'a llniIVereifJaie 
-şi prin zlârcle eţ'lN)()-n:cmţ{lţlti din Cernă.uţi, 
,singuMl j()<'tură a inte-Ie<'tualului no.~tru din lluco--
vma. 
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rAr fj bum CA cu pr,ilejul acesta să se aduno şi- \ 
materiaJuJ pentru 'Un istoric al societăţii, căci 
mulţi oam<IDi, cad llo--a.r puwa d.a poreţioaoo iD-
fornlaţii in curind nu vor ma.i fi printre noL i, 

Scl'bările \Ktt dura mai lllu100 zhle. P'l'Obahit 
că Yor lu.a. p.art.o şi AC.riiwr·ii n~tri de poste hota.re. 
Se va replJ'ewIltil 1>0 oorunc de .di:l(ltanţi o feori(. 
d<, pom-nI bU{)()'\'inoon (}on·;;t.antin Ber-ari. Progu-
mu] 6rwă uu e stahilit. L, T. La,is. 

INFORMAŢII. 
A RAD, 21 februarie D. 1912 

Actualităţi. 
('(lfagtalr, la·ll.cu Re1/.TE//. ş.; "Plaeă1'a". In nu

mnrlll Jin urUl;\' al revi.stei "Flae:'i.'ra", numiir in
chinat lui Caragiale, 00 puhlică şi o oonver"a.ţ.ie 
it maestrului, de pc Vl'Plllea serbiirilor noll.s~ Chil 

Blaj. Aut.orul, uu "admirator" al lui Ca.ragiah·. 
rc..oă eu t()tul :f,al~ Într·cagă povest.oa. Din p.r·ieina: 
~K'(·:t.';toa lmhse1ll11atul, tot u:n admi,rutoral marcllli 
luJt'tru 8Criitor, se i>imtc indemnat -să rostabileasc;:i 
·adovi'irul, din r{\,>pect faţii de Oaragiale şi în u{'oca:j 
Vl'eme dintr'o clcmclltal'~l <Ltwric faţă de public.ul 
c:etitor. t'l1II"-C ar putea găsi Îm rinduri.l{'. "Jlla.răr~i" 
un prilej d€' del'>cpţie: s'ar îm;;~la u,~upra lui JanClt 
'<;""('21.1'111. crrzându-l. oare-emil, f)(j.;at de spirif. 

POl'ostea e aţ;fI: 
La serbăriJc din Blaj, îllt,r\) grîidinll, &' adu-

11&0.;,0 lume multă in jurul hli Lîaragiale, care, la 
(} m.asă cu Gh. Co.'jbue, O. Goga. St. O. It)Sif, D r. 
N. Oll{'ll, It Ciorvgariu, A. Ciura, V. C. O.'lYadii, 
1 Hii.duCRllU, 1. Sdw>j)"trl, Oh. Haueui, Dr. 1. SUl'
t,u, etc., et~., \-lO\'est<'4l fel d.e fd de lucntri, după 
minunatul Situ obi<'Ri. Deodată, intr'o disl'uţic (.~: 
se pornise un jurul lUmi toa-st. al dlui nh, Itanc~.ti, 
se 8C~)uIă şi doftQrul Ion: 

- Avimd în mijlou1.l1 llo,stJrll pe marele lloostrll 
I;8til'i<, 1(11) hwa Caragiale ... 

- (".o, ~atiri{', mil! ('i'll(~ ti--a spust .Eu !'illIlt 

sentimenta:l, mă, profurud sentimental. .a rii.'\pnIt.-

1 

moostrul tiii'lldn.-i mânios vorba d.ooţorut!\1.i4~~ 'I-l' 

<m gura ('3·,'lcată. ...,.. ~ 
.- J)II1', Ina{'stl'~', ,wea,-!;J a ".'I'II~"":) ţii EminO'!ell, \ '. 

a 1'11.';-".) ~i ?llllio/"(\'Wll. 
- ::;i d:H'1l .Emin('<.~(:u şi Maiorcseu 'au >lPU'!; fi 

greJ;lală.; tu trobuit! ilă spui o pl'o!;tie ~ 
- A'\"'Cti rnohdarc, mal'-_'ltrel 
- lA) răbdare, ~ii ?! Peutl'U ('e o:;ă am eu l'ii h-

(lar{~? Tu să. ai talent,! 
- Eu fiuntuu suritor modest, maestre. 
- N'aini('i o li-psă $$ă fii mortost. &'l'iitorul 

nu trebuÎ{' să fie modest, să .aibiI numai talent :ji i 
de-ajUTh'3. Ai înţ,e1-eH 'l . 

lJoft<.mIl IJOll ar mai fi 'l'ipostat şi el oov.a ,1111" 

nu putea de bohotul de rîs al ('0101' ~lfliHtxmţi. [hr 
şi maostTul ~i-a luat apoi pălăria p-Iecând spre j;. ... , 
euinţla dlui A. CiUTa uudc a petrecut până dimi
neaţa. 

Pe drum a mRi zis atât.în ehestÎ'a a<,..ea.qta: 
- Dupu ~um îl văd pe ăsta, azi·mâne intră (;1 

Academio. 
-Acesta e purul adevăr 'Şi l'ugăm dir&ţia .J<'la<>îi

rei" ~ii re.<::tifi<X) in oon;;ull8.{lO.'lta '!l:lI'tioola:şul ei. \fu 
din al.t, motiv, dar ar fi păcat de Dzeu să se misti
fice Q eonversaţie atât de pretÎoa,'lă a maestrului. 
Suntom siguri, d~ altfoJ, cii. ,,Flacăra" a f()~t in
dn .. "lă în croartl Rau de W·tHlJl p'rieten al ltli ~trhl, 
~all J( . .lll:Huşi "Ju8.l'de titan" Ion, 

Umil dl:n cei de fa·tă. 

- Regele Carol În Ungaria. Din Bucureşti R{' 

a1l'lmţă ('ii în cur!ml varii !w.ge1e şi Rogin~ RfJ
mâni-Bi vor ,pctreoe mai multe .sil,ptărnâ'ui la băile 
fi in M phadi,(L. 

- Şedinţele reprezentantei fundatiunei Goadu. 
1: P. B. ~ mit.ropolitul Meţianu a convocat. Şf~_ 
dmţa ~11retulul roprewnt.a1lţci flmdaţiunei (1fJ;::S
du 'pe Zliia rle 11 Martie n . .La Sibiiu. 
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I PAReRi STALY~ Vapsire de haine. Curăţare chemica. 
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- Cine .... fi Mitropollt-primat al R.ominiei. 
JHn BU<'1l.l'OŞti ni-se serie: Huminecă, 12 (25) 1. 
.. ~. la oralo 12, se va siîvârşi la palatul T"egal, învo8-
titma nouiloT Epi-soopi de Roman şi A~. 

In ziua d~ 14 J<'(}hruarie M'al'Ole Col(lgiu va fi 
·f't'TIVocat pentru li. prooeda la alegerea de Mitro
iţldlit-primat. 

iM itropoliqlrimat va fi ales 11
. S. Sa Theod()

_.:te, apiaeopul de I::..oman. 
Noul ~pisoop oste agreat ~i d-e curtea alOatlt::ă 

H1Kală fiind por.cevtorul mieilor pl'i neipi. 
,(ia EpÎseoţJ d(' Roman va fi al~ P. S .. & Arhi~)-

rmu Ni(yxiim llăci:ioanu, vica:J'ul·"f. MitroJlolii diu 
Ja:şi. 

1nvestihl .... .!noului bttitropolit-primat. 6C va 
f3(Je Humineeă in 19 Fehrwaric i}i de abia dut,ă 
,:weastă dată, ,'IC va facc instalarea nouilor alC>ll-i. 

Pen tJ'lI /l.!egerell. eolOJ" doi arhicrci. În locu l' ilp 
nl<'unw, fi!. :-;i.llod a fU8t {~>nv()eat pentru Siimbiită 
Il Februarie ('. 

- Dtputatiune din comitatul Hunedoara la 
,ministrul de comercia. Cctim În ,,}<'oai.a P. It.": 
feri la orele 12 din zi () doputaţi,une din lIune
~loara ("olldu"ă de fi'i-panul Mara I,âszllî a fORt pri
mită. in audicmţă {le ministrul de c,omeTciu. E~te 
y-orha de oonRtruirea ll.lllli pod resw Mur~ intre 
Uia. şi Bl"llZ'l1i~"·likăma.ş. Pentruoonstroirea u
acestui pod HO pn:wăd mari dlOltui.eIi, ca'tinu se 

lf'Ioi, IH~'Opori nUnllli din C'vntrHmirea acestor OOmllllc. 
Ele au oferit 200.000. şi 'ar mai fi tre1:minţă de 
100.000 oor., eari .~'au OOfllt dela ~tat. Ministrul 
~ făgikluit ~ă etă bUL'1.lrHS în ajutoMl] sus ?..isel.)r 
"!'OTIlunc pâ.nă la suma OOTuhi. Deputaţia din eare 
~1l făCut parte dnii lulhl (hbon:liŞ. pr,oprietarr IliJ; 
n.r. Ht. Hozva'llu. advocat Uia; Va.'l. lhnnian. pl'i l -

't(yPOţ), dfl1>tltat diotal; 7..owdeu M ur~llllll, pl'Oto

:pup Ilia; Ion Bucloiu, pl·{X}t Cllirnpnri; Dimit1'ie 
Pateu, {l1"?lfrietar. Ilia; i!'a d(lpărtut u11l1ţu,mitu. 

- Comitetul filial H,l •• So{·ieti"i\ii pentru fonJ 
-(te t,catl"U l'umi'IIl" cii n Oradea-Ulll re î"i va ti :WlI 

oaounaTC'a ~c!l{,l'a!ii 1 hnnin{J<'ă lJl 25 1. l'. n. ta .il 
.~re a. m, in Ineahll ~{'()aJ()i :g-r.-{)/'. ~'ornâllc, la (;:Jre 

. <!'lmt rugaţi 11 participa toţi ~)ine\'oitorii şi spr'iji
~~I'rilor 'Dcmsbre L'ultur'ale. Pont,ru comitN: 
~&mP.t.I-Îf!t Ki8,~, m, p .• preşedinte. 

-~- Sentinţă de moarte confirmată. Curtea Ae 
"a"aţie (CIuda) din Budnp(~ta ilIconfirmat. .~n
ti1lţa ('liriii {'U juri din Timişoll.ra, car'H Fa 1~~H1-

flarnnaJ Ioa IHoHl·te pe Hf11lÎzs ['<;lra.n, a>l~in1l1 lui 
{Awin,qCl·. pl'opl'id~l'l!l llrll~i t'll~e de a.manet dill 
Timi{;Vlal'a. 

- Sensatii arhitectonice. Ouver!1ornJ Egi!)c
'huni - IQrd Ki T(lhenef' - Il lnceput tratative cu 
patnmii societăţii de cllnalimre Lucz în scopul de 
.a AtaJbili un plan pentru {'.analiz-.ll'(ll'd, deltei Nilului. 
-\(';Ol1stă llria;;;ă l}I:H~ră arhitretAmică Ittr G'OSta paku 
.mte milioane de fr".lll.eÎ. Enormel"n cheltuieli Hle 
(11in.a.lizărei În!'lă ar fi in seu.rtă vreme amort.izate 
din eâştigu 1 proveriÎt pe urma iurlustrici În {1ot!
t.oare .It bnmbaeului cu eam se OCUPM indigenii 
din ddti'i. O ştire flospre o in'~tabţip tot pe atu.t 
elt'. uTia_';!i\ viile din .Jullonia, II cărei .g'U'veJ."n a drJs
,'hi.~ coneur" internaţional lpc1ltru diLdirea lt'llui 
xlii pe..«to golfu I ~h i'mon~).'>Cki caro să lege in~lllele 
flondo şi Kiushin. Podul uruneat poste m'arc \'3 
~"oa o lungime de 1140 metri şi va t'i aşozat ve 
louă uria~~ diguri, în<~ât pe I-Iuh boltitu.ra podnlui 
ii poată t,rec~ ţii <X'le mai m-lu'j vapoare. Peste pt)d 
a fi o dublă linie ferată şi () linie vici'lllllă dublă 
trarnvaiului elC<'-tl·ie pentru chculaţill 1oc>ală a 

l"al;\f'Jor Sbimonoseki şi AiadllUi. 

- Manifestaţiile din Sarajevo. ~Mi.şcarea ('u
mtuilli naţionalist din ]~l<'ilnia contr-a tclldintcl-~r 
'E'-xpan",iulle ş<wină a unguriloT CCJ/UtiIlU3 să agite 
linia J)ublică din pl'>JViJwiile .anexate. ta mani
IStaţiilf' student,imoi g'a alăturat ieri şi rx>pulat;,a 
pitalci iarr pant.rll a menţine ordimc ~'au coman
It la faţa lo(:u)ui mai multe ("Ompll.nii de soldati 
n ga rn i.r.oalIă. 

Svonul ('ii stud(mtuJ impU'ţ\cat. ieri, ar fi rn,unt, 
I dQvooit de neîntemm!lt. 

Diu Agram se rulUnţii cij ieri 'Publicul pri
Ind În sala tentrului ştir<"l de.spre manifestAţii, 
OOmn de doliu pentru vărs8.f€l8. de singt· il păr:i
localul :in masă şi l'Opl'cr.ontaţia nu s'a ţînut. 

. moa. a ineoput să se a.git.o ş..i aici şi curent.1l'l nn
nguresc prinde din 00 în ce mai mult. Doput:t

Stareev.ic.i >Il dat o tdeg'rami de multumită 1e-
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putatului Mandici din S!lrajevo, in numruo parti
dului comtitutional, pentru solida.ritatea do sen
ti.mente oomune cari ţintcec aoela/1 tded. Mai 
muloo ziaro CToato cari din 'Prilejul lI.~tJei mani
fesvaţii au pu,blieat artÎ<,olp vehemente la adresa 
ungurilor au fost (J()1lfiscate. 

- Biciclist omorît de iei la un circ. Intr'un 
eirc din Al('nooJl (Franta) un bi-eiclist a făcut di
ferite proJuC'ţiuni {'u bicideta pe o ,~ârmă, ~are 
era întinsă la () îni'ilţ.imc de 6 metri dea.'luprll. C:IŞ-
tilor ]('i!or. Jt~ri făt'wnd a('eleaşi producţiuni, şi-a 
:pi~rrlut C'\:hilibrul În ,momentul eund ajulls~~o 
deasupra {'u.;til·Jr ('U lei, şi a căzut in nesimţi.re îu 
"Cuşcă. l-cii infuriati .s'all .nupuRt.it II!SUpra lui 
spin t,{)cund u-l. 

8ecll'a Ull('ll.sta a IJro\'ocut Ci mare panlt:a mai 
ales printre femei şi oop1i, (~Il.!'i se r~j.l'C.Wau spre 
ic~iri. 

ISeniu . .rii eÎr('ului au reuşit să 1~~toloo9că fia
I'('le sălhatiea şi să sooo.tă afară pe nenoroeitul bi
eidilSt şi rau trltnsport.at la spital. Pc drum în.să 
a murit. 

- O groaznică prăbuşire. Din Paris se tcle
grafiază: Lu tun{'}uI ,din Pu,vmmmH';; s'a Ţlril!hll~it 
<:1 cantitate de 250.0()(} met,ri c-u,bi de părnrmt in
ehi.r.imd intraroa tUDlelului, în care .se afLau 150 
lucrători. Tll1lelul ayca di;l f.erieÎre eâtcvu găuri 
pe1ltru ventilaţie, p1'i11 ('ure H'a introdu,s OXigO.I. 

Tliti hll)ri1torii nu luat parte la lu{~răTilc tk 
salvare, uşa ('ii În ciiteva ore pămlÎnt.ul a fost În
li11:urat. Toţi lnC'rători au fost salvaţi. 

- Sinuciderea unui profesor. Din Inghru<'k se 
tdgrafiazii eii pro:fe~orllll1niver·sit<lll· oavaler Friu
de>,ri('h eare fU;l('!ie de cII11Înd 'alO8 la Higa, intr'o 
ex("ur,9ie de ~('hj pe Jlnmt-ii Arlberg, ajllngând la 
() colibă ,de adiipost s'a împuşcat. Pe urma lui nu 
s'a gă!lit lIÎmÎ{~ ('.aI·C să wrv('a.'lcă .d'rept. indi'~ill 
lL."Llpra rauzei ('arc l'u Îndullllllit, să-şi iec viaţ.a. 

- Victimele vaporului Liberte. V ruml franeez 
Jliiilicit de .. l'l\ta~tn}fil În('il toamlla trecută, pr4)(,
(~uJlă şi azi O\lilli~l }I11ltli.6i f,runcez:l, mai alt~." eă 
11Îci până 1l{'UlIl nu au j,gpI'M,'it {~U adunarea rămă
şiţC'lor lni 'ri~ipite (lc f'xplozie. Râmhăta treclltă 
într'o eabiuă rlimpro1'a vapol'IlJui au dat peste li! 
eaeklvre troc>ute în pllftl·t4aeţ.ie. Fijnd inştiinţaţi 
eci in drept, a dona zi fi-s'a fă("[1t [) Îngroparo frtl
mOM:Q. 

- Curiozităţi omeneşti. E rit' nocre;rut şi eu 
toatot.' ae{}''ltea faptul se confirmă şi pJ·intr·Hu 00' 
JIllluieat "€T}lt Jin l'etcr~hurg, unde 'P(,!iţia a dos. 
('Uperit un nou duh crimilJalist~ care prin exti'a
vlIgaqj ~l sa se d~>.,s('boşt(~ eu totul df\ el,lelalu). Noul 
C'lnb numit al sinl(cigaşl~lvr e format În Coa mai 
mar(' parte din f('nJ('i şi IIl·P () mu}ţim~ de 6ue:u:
,<;aJe ÎlI priJl<'ipalele oruţ.C' din HtlHia. !Jupă stabl
t('}o clUlhulni cl1tare m('mbl'1l~mnalat d{l prezi
donţie I)rint.r'o tragcre dp HO<l1'te În şcdinţ,ă ooeretă. 
~ obbgat să .se sinm'idii 1)ânu la un anumit t~\l'
men. Dapii UC'(lflBta nu ,S(' Întâmplă lltunci o omo6t 
cit' membi'ii clubului. 

- Multumiti publică. La ,Jlptn"C.erea. aranjată. do ti
n!'l'irne.a ulliversihirii rom{LIlH rliJl Cluj În 10 Febr. 1912 
ati biIlpvoit a trimrit<> ofel"t(>, resp. 11 &Ul)['oiiolvi urmit
,torii P. 'ro nni: .I Of e·r te: Dr. Iuliu P{)ool'a a :tril! 

bunăvoÎnta de a primi si d(' rustă data prezLdenţiatul iii' 
onoare, $Î a daruit pentru sr()pu! petr(lc .... tei noastrf' 
100 oor. lJustr. Sa Dr. Antollitl Mocs<>nri 30 cor. Il. Sa 
Dr. lo.iif GaU, ahe(m~h(' Pop dl' Riis(>şti citI' 20 cor. 
Dr. Romul V{'lidu, Dr. Va~i'l(> BilJ,nu, T(>odor B. POP. 
J)O<'tor Lf'onte. Ion Tp,tzu râte 20 C()J'. I()an Merei. Dr. 
Pf.'tru H ('t'i'<l, Viet(jr IHn".s. Dr. Nieo<lae 011('.u, Dr. Andwi 
Pop, Dr. Zosim Chirt{),p, Iuliu Porutiu. Dr. Amos F'rÎ!lcu. 
Dr. f)Iio Diiianu, }\l(1xand·ru NMlr-~. ,E,.'C01lOIDUl", Dr. 
Valf'ntin Poruţiu, A. I<'rătil.~. Emi!! M. Brarlcoviciu, dlla 
Aurelia Dan, rilte 10 ror. Florin.n Ciocan Scor. G. Ciu
flec, N. D. :\-foroianu, Mihai~ Boriatu. Pl'tru P. Bar;tÎ:r 
{lAtl' 7 eor. Vasile RUSSll. LA. d.e P,rooa, Ioan Hosszu. 
Dr. VllIsiJe Mester. Dr. loa.n 01ie.a.n. George Farago, Dr, 
TeofiJ Bogdan. Ladi,~lau POP. Sandor Agoston, VaJenliu 
Hrăgan. St,ţ>lian AJblt>ti râtt> 5 cor. Onisif<)1' Beju, OQ.
vril Prf'oCuJ) câte 4 cor. Dr. ('ornAl ° I'd a.r-e. Dr. G. Po
pc S"ru , Simion Cinea câte n cor. Fi-Ion Roman 2 cor. 

II. 8u lp1'a'!forviri: Dnii Dr. 8.t·(>fan Marariu, Vt. 
TOM! Tii.m,a,ş rllte 17 ('Or. Eugen Bianu 13 cor .. Dr. luli.Ul 
P()J)10 cor. Traian (1f>rmall 8 ('{lf. l..eonte PU6"Cariu, .'\u-
110nill MandNJJ. Dr. hfliu Vîcas. Dr. Va,QN(l RomGntai. 
Mihaid R3Idll, dna&bina l<'l{)rea şi C01'JleJia Deac eate 
.. ,ror. Dr. EUR€'n Mezei, Vi&Sili' Podoa.bă ·câw 2 ror. JJr . 
Iuliu Hat;"go.n, Petru Da.ociu rM€' 1 cor. Au intrat 973 
'l.'Or .. S(J'IISt' 49{) cor. 81 fiI., profit 476 t'Of. 17m. 
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PrimPAIlSd marinimoşjj dona.rori. ca.r.i a.u binevoit a 
ne ~rijini ei cu a.cea.stă oca.ziun0. ,smccrBe noastr.e m'll
ţă.mite si pe oo.lea a,eea.sta. 

C~ u j. 17 Februarie 1912. Octavian Rusa, pre%Î
d()nt. Vui~ Pqca. casar. 

I Sel1llaaral ju.rldlc Dr. GerQ, muj. Str. Fa.rka~ 

(Itngă .edift.ciuJ 'Cel vecbiu al watruhli). ,Pregăte~ }H~ 
lânR'ă onora.r mi-e, pentru examenele de drfl'llt, d~ ett:.t. 

riguroa..,>(', de dmpt de stat, exarni'ne do advocat ei .11' 

magi8trat. In 3 luni ~e 'CiL~iRă licenţa de doct.ora.t. }!'iilHi 

in J)TaguJ proÎeetelQf de r6foroni a. Învătă.mil.mmui ju

ridic, e dorit ca. toţi rei intel'~".';.a ti să !le adreseze ept·" 

binl'Je lor la a-cl"st seminar. rar<> inle-sn(',stp mult carien 
advocatiaJă. 

x Gusta .. Tatray - Oradea-mare, str. B6. 
kOCRiy, prăvălia pentru elită, nnde se pot C1Im

plN; lucruri de mână, pentru dame precum ei Df'

cesarii, eu preţuli foarte ieftine. Telefon 783. 

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

ECOROMIE. 

M.msDto! 
Lnrontc8t·abil că in lumoa diplomatietl 

sUlpâneşL(' ÎI] timpul din unllă umbra unei 
g81wraJc W"ti'iglll'anţ,e, 'Care n'a putut scăpa 
niei unui 'ohservator 8r,atornic al eVC"I1imen
{('lor. r~ num':li fimsc că acea,sta llC'sigu
!'anţ.~"t a înc~pput să 8[> l'psimUt .~i În lumea 
pcoTlolllieo-finunciaril. Picţeln de bani Su!!\. 

domilwti.' de o nf'ÎncredeJ'(1 diu ce în et' 
mai ,w('utuarTl. şi finHJ1ciari de maro rfSf;
plIndpl'(\ simt ne('{'~"itate(] dl'-a povăţui Ill
nwa in fata C'vpuinwlItdor el' 5w pot a.~
tt'pt.a. 

Atât H (lec7t8tein. -culloscutul gun~rnOt 
al bi'tncii nnţionale din Berlin, cttt.~i Prau
!le1', secretarul g('lleral al băneiii lillstro
lHlgaru, col dintâi Îll Berlin. aJ doil ... ). 'intr'o 
adwlare il bfmcilor do frunte din Viena. 
HIL făcut dt'cIaratii sl'!l7.aţionale ro(eritol~ 
lu. acordarea creditelor prea :luari din par
tea băncilor. Lum(~a financiară OSLe agi
tată de <lCE'stP dedamţi'i, fiindcă Hting via

ţa ('ooIwmieă a~ ~Lt. a băucjJor 'lnrtri cât t;ti 
Pl!-a, eplor Jllic:i. 

lla"olk"lteiu şi Pl'iluger <Jvert.itioază .in
stitutelo« debani şi 1(' prf'găt.csc de pc aemn 
jwntru enmtuaJitaten, că hanea. austro
ungară ar fi siliti! la primăvară 8ii-şi re,o.;
t ringă (~redit('k. ln,,,titutele de hani trebuin 
.să nu fie surprinse de această f'v('ntua!itatf~ 
şi sit-şi ",t.avilt;as(~ă şi - după posibilita1 P 

- 'Să-şi restrângă din vreme creditele. 

Pt· noi Românii încă De priveşte lucrul 
acestu şi deşi suutom eonvin.'Ji, că condll
cătOl'ii inBtituteloT noastre finane-iaro Cl~
nn..'w adu ala sihtaţie financiară generalii, 
nu vregetăm a ne oxprima dorinta, că VOr" 

şti să ţie seamă de pc ~l(~um de-o eventuală:. 
situaţie econornir,o-financiară mai grea t;:i 
că vor căuta .să nu aj 1 III gă, in pnrplesitw'. 
când .situaţ,ia acea.qfa s'nr ivi fără conm
crnrpu noastril, pn hî ud sh .'ia t j",rac.ă oepllli 
indatoririlor luato. 

In special, ered(~m d 1111 vastriea ni
mănui. d<l~ă băncHc lf10astrf' IH' vor îngriji. 
ca capitalurile lor proprii şi c·ele disponi
bile .şA fi-e <3locate în împrumuturi mobiL
,i dacă nu se vor lăsa conduse de venitt! 
mari şi nici de speculaţiuni uşuratice. ('1 
vor ploca şi acorda împrumuturi numai. 
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.acolo, lJndf' C' vorba de inVf~.iţii reale şi 
IlU yor spnJInI int.n'prindcri grf'oaif', lmo

bile. 

Dela "Banca generală de asigurare". 
- F TI ·îndemn l.auJ.a.1ril. -

F..ste un lucru ~iut de t.oată 1'l.UOOa că iH, .. i:l'area 
·afacerilor de asigurări asupNl vieţii t în ziua de 
azi este imprewlată Cll oole mai maTi epeso. Con
iflIl'l6Ilţa ooa mar.e, <,"C o <iQ8Vol tii singu'1'aticele bănci 
1Je asigurare pe te.renul acestor afaoori, a creat, 
:.m put.ea zioo, o stare anormală de lucruri. Unele 
hănci - cu doosebire cele eari pe soliditate nu pun 
'llOlldul ne<'.('.saT - cheltuiesc sume horende peu
I roca sii facă afaoori cu IOrice preţ. Aceasta :11.1 

~riut-o şi o ştiu hine şi azi condMătorii biimcii 
I1oQ.'!tre.de asiguTare. Cu toate acestea au fost con
vinşi şi au mllt I!ICIltimentul, că La noi kltulii at'a
(·.erile de lţ.8igurllTe asupra vieţii nu VOT oosta atftt 
~'ât la biincile Stl:răine, ce mr să facă afaool·i cu 
'puterea şi ~ă pentru a..Uceri solide nu va trebui 
jertfit aceea, ce e păgubi toT şi superfluu. Scurta 
t~:-"'Ţlerienţ.ă 00 s'a făcut la balH',a noastră d{) :lsi
l!UlJire a dO'Vedit deja a~ea.sta. In cele aproape 250 
de mii de corOOll.O oferte de asigurări asupra vi.aţii, 
('eau intrat până .azi la banca noatltră de a,;i
~nll'aro. o mare paTte a fost aevirată de directorul 
i llsti tutului, în dooursul lucrări lOT sale de org;l
Il u..aţie. Şi deoarece direct.orul n'a reflectat şi nu 

, ~'oflectoozii niei chiar la proviziile" 00 banca, fără 
greutăţi deosebite le-ar putea plăti, dânsul le-a 
(·ooat. ,aJtora, în prima linie asiguraţi lor, ori apoi 
pentru scopuri de bincllKlOre. ,Se vode Însă că lu
mea lloa.stră ştie "îi aprecieze 8ilinţclo ce se depun 
pentlr'1l ToU/;'ita Întreprinderii :nOO8tre de asigunrc 
ml mult ,mai .bine d{~ât il'ar crede. Ori ~easta 3e 

dovedeşte prin iO scrilSOarc adre.o;ată Băncii de 
~~igurare şi care este de următoTul cuprins: 

Vioara"în 5 F~bnla.rie 191'3. 
Onor. "Bafl,ca generald de a.sigu·rare," 

Sibiiu. 
Crede;m .. că ne îndeplini.m o dalO1'il1lţă când Vă 

'Înt'tmoşfi:nţăm, că a.bzicem ş'i 1201: de prol1iziunca 
"e ne-(l.'" compdr după asigu.ră7'ilc pe. v·ia·fă ce am 
rcml1'adat l.a J)'voa,~tră, cu scopul ca din aceste 
p",ov',ziwni .~ă. se înimnei~ze un fond special de re
zervd, ca astfel şi, a.ceste sume să fie un sprijin 
I,ăncti D-v ... care e,~fe şi a noastră a tut l.&1"ora. Cu 
deosebită sti·mă: Emil Pop, protopop ş·i director 
de bancă, Ih', Iuliu l'1orar, advocat. Romul Dim
Iloi) cont.a.bil, Goorge Moldot'ain, ~sa.r> Dr. A
lexand:ru Jl[e;1'(1,T, advocat. 

Epif'.tola aooasta nu mai aro trebuinţă de nici 
'IID oomentar. Subscriitorii ei precum şi ind diţi\'1l 
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IASBOIU $1 r ACE. 
aoMAN. 

Trad. de A. C. Corbul. 

(Urmare). 

Dar Elona. se hotărî in 8ri:ela,ş timp osă pr~are so-
4·ietatea -c.n noua ei ,situatiune. Ea. pr{)vocă gelozia bătri-, 
Jln.lui demnitar şi îi declară. ca. şi aJtetei regale 'Că ~in
guru} mijloc de a avea drepiuri a,.-;upra ei, e acela dil a 
() .kNL de sotie. Mai Întâi bă.trînul demnitar rămase tot 
a.şa de uimit .ca ei tâ.nărw prinţ; ,dar convingerea C11 
4'are-i declară Elena. ci :iThSurMoarea -cu o femee mări
ta-ti dar despărtită (\(' bărba.t.ul -ei -e tot a.s.a de simD!ă 
.'8. şi eu o fată m&l'e, il convin.s-e şi pe el. Da.că s'ar 
fi observat la. cont.eia Bezukh<lw ceI mai mic semn de 
şovăire ori de rusine, ar fi fost perdută: ea povesti Însă 
pr~tenÎlior săi intimi, cari 'Constituiau d-e lapt întreaga 
mme .mare, că aJ.teta regaU şi demnitarul îi făcuseră 
e.âte o propunere, că ea. îi iubea pe ambd<li .şi se temea 
si nu mllhnC6!SCă De nici unul din ei. Ea pove~i a'Ceste 
lucruri -c.u bonomie ei naivita.te. Numai decât se răs
tl,Andi m San-PetersbUTg ,svonul că Flena d<lrea să di
lorţew. dar că nefericita şi interesanta 'Flena DU ştia 
\·ăruia. din cei doi 'Pr-etendenti ~ă dea prefCTintă. Asa. 
4'ă. mcnU ce se dis-cuta nu era posibilitwrea. unei a;jtfel 
de că.să.torii ci care din a.mbele păr ti CTa. mai avantajos. 
'IIreeumşi lelul cum va privi Curtea. un ailemeIlea act. 

Numai Maria. Dimitrievna işi perm:i!le ai'ei spue I1li
riJ~ mtâJn,id-o pe Eleua da un bal. ~ o opri in 
ruijJocu.l /jălii {Ii îi zise m mijJ.ocul un!'i tăceri arlâJllCi. eu 
~Iasul jOj 1'1."1 bărhătf'se: 

alţii, cari au f3cu.t asemcn.ea, Inl <lat cea mai fru-
1Iloa.să dovadă d(> Înţolcgere. eumcă Slmt dat.1ri 
să sprijinească pe aeeia, c8/l'Ii lucroaz.ă pentru eOll

rob darea şi în tă ri rea .bănci i. Banea iqi va in j ţia 
fOll'd'lll-de rezervă încii de pe aoum şi'1 va al iroenta 
în prÎJma linie din a.stfel de proYÎzii, ~aTi i-s'au 
oodat şi i-se \'Ql" mai ceda şi 00 aci înainte. 

Am făcut cunOl;cut al'.{"5t caz, nu pc:ntrud ll'a:n 
inţt>lcge, că al'<"Ca 00 au făcut domnii numiţi mai 
mlS - nu ~e poate <'Cre dela ol'i şi cine, <li numai 
c.a f'că.se ştie că există la J'Xlp'::rrul nostru încă destul 
devotament pontru eau7..elc şi instituţiunile n08.litre 
român~ti şi cIl presupunerea <'llffiCă avom d(lRtui 
oooneni înţol{'~lit()ri, (·.apa,bili do jertfa, pc' care 
se poata răzima ,banca dt> asigu.:rare, nu e lip,;itii 
de temei. 

Reveni.nd aCtUll la ohiO{'tul scrisorii pub1il"lltii 
in cele .precedente, tr('Jbuic să spunem că e un nel\
de"ă,T a.<X'ea ('(~ adprcnţii băneilor Rtr'ăino, caută să 
dcbiteze la adresa băncii noa.'lt.re de asigur8/I'c, că 
adecă ar aştepta sii i-se lU('re7JC de giaba 'Şi eă n'ar 
a<,.orda nici k) lJrO\·i.zi{'. Adevărul e că şi banca noa
stră ra('.ordă lY!'o .... i.zi ilo obicinui te, nu î1l8ă acele fJI~O
~.i~ii, <,.ari ered unii şi alţii că s'ar putf\a st.oal'oo, 
fllnd banca Îlloopăt.oltI'e. Banca noafitră do a-sigura
re -acordă ar,cea ce oo.rospundc unei g'(lStiuni de 
Q~aOOTi ,<;olide şi eQTIştiente. Aceasta eat.eprinci
pml -dela ('.3ro n'are motiv a ,~ii abate, pentrucă 
în lucrările ei î'ntîtlneşte <lestui oameni de inimii 
şi de (~auză. l'~lre să o sprijineaseii. Şi tocmai a" 
ueooa cutozărn n susţinea că şi chdtuidile normale 
de acviziţie, <'e le plăteşte şi le va plăti Banca 
noasIT.ă de a.sigmarc, vor fi în partt' rccompen-. 
sate ŞI contrabalamRate de a('.(>Je provizii, cari -
llrmându-se exemplul de mai sus - ~ vor rn:ti 
eala în favol"ul fmltIului de re2lOrvă al rociotMii. 

Dorim ca şi alţii - întru eât pot - să n[mn~;w 
.'xemphll n.c-biJilor iniţiatori dela Pioarll. 

• 
Bancă românească În Aiud. Dupăcum .tfJăm. 

Românii din Ai'lld, svrijiniţi de o -seamă de frull
ta.~i intdect-uali din maj, au hotărît ali înfiin
ţeze un institut de credit şi economii cu aediul în 
or~u.l l~r. P'rospectele !Pentru 'înfiillţarea aoe
~tUl InSt.ltut s'au pus deja in circuJ.aţi<l şi Între 
f~ndatD'r.i intiUnim şi nU'!ll{'le distin~ilor bărbaţi 
dm BlaJ: DI'. VaRile Sueiu, Dr. Isidnr Îl'fu ren, 
Dr. Inliu~laniu şi alţii de ~ama lor. 

Am fost şi euntem c,onira înfiinţilrii de bănei 
superflue I'}i pe cilt am putut am şi combătut in· 
fiinţ.ăriJe nejustifieate. Faţă df\ noua fondare din 
Aiud în!lli nu putem m-ea df'<'it numai cuvintA"> 
de îmbărbătare. Aiuodul ~f;te eel1trul uuui comitat 
dintre oole mai romÎtneşti, unde până. acum TIn 
exi!ltă (l ban('ă romltn-easeiL {'Rrre 'Să i<crvca.o;că după 
cuviinţă Înt.(>r(>.">('le tIi' credit. ale paporului din im-

- Aflu tii. o i!'moe mi~rita.tă yoe,,-ie să !l'(l d.-sătorească 

din nou. Tu -crezi poaAe d ai inventat -ceva. nou? Te 
înşeli, măicută. că-ci d ..... Marii de ace-st re.! se fELe adeill~

ori prin... bord{·Je! 

Şi Maria. Dimitriey1l..'t îşi Rumecă mânecile -cu g"lJ

stuJ. ei obişnuit, apoi aruneând privi:ri fulgerătoare în 
toate \părtile, l'a 1lilşi prin .saJă eu paşi mari. 

Soeie·tJ1JtI'a. Pe-tel'sburghiană I1!tinu cel din urmă cu
vânt al ei şi retW>tân.du-ei-il !lub eya.ntai, femeide uede:tU 
a ii gă,sit Într'ÎnsuJ intreg mie:wl clio(\stiunei. 

De câte ori se Î.qtâlnea r·u fiica ].ui. printul Va,,;ile 
Îi zice.a: 

- Elena. vreau a'ţi von-i ... Si luîl..ndu-o Ja o parte 
îi apleca bini,~or bra.tul în jos ... Am .auzit despre in
tenţiile taJe ... tu ştii, SCUID}la. mea copilă ... ai suferit 
atâta ... Fă c.um te-o Îndemna inima ta ... Ia.tă -sfatul mell. 

$i .a.scunzâ,ndu'şi e.nHlţiunea, eare nu varia nici od-a.tă, 
el atingf'a obraz.ul Elenei -cu obra.wl său "li se bmepărtl.. 

Bilibin, care treeea. drept unu~ cel mai spirituad dia 
Petel'Sburg şi 'Care -era amicul de.sinteresat ati Elenei. 
unul din acei amiej cum au întotdea'\1ll& femeile stni
lut~ite şi cari nu îndeplinesc ni-ci odată UD rol principaJ. 
""puse Într'{) zi prif?tenei lui El.(>nll., Ofl credea. el despre 
intEmtiunilo ei. Ei CTau in mi.c c.omitet: 

- Am cugetat mult la CaLul d-taJl'; dacă te mări ţi cu 
pri.ntul, vei perde lPentru totdeauna. putinta de a fi 
soţia. aJtuia; afară de a.cea.:sf::a. ai nemu1tămÎlt Curtea, 
dci prinţul are rude pe ru.ci. Daeă te-ai că,sători însă ~u 
bătrînul demnitar, ai fi fericirea bătrlnete.ior lui, ei mai 
târziu n'ar fi nici o ruşine de a te romui·ta. cu vrintuJ. 

- Iată un prioten sincer. fă>cu El~.na. radi()a.să: ell 
in-si li iubesc pe amlÎnd<li şi n'aş dori să mâ.hnesc nkj Pd 

unul nici ~ ceLalalt. Sunt g>a.ta. lSil'mi '9a.crifi.c vi~ta 
pentru binele rumA.ndurora. 

Biiibin inAltii din umeri, ce.eac.e voia să ziră, că 

l}rojllrime. Papoml 3CeSta este dat pot' mâna biin
eilor st rjlin('~ oori îl ~tă.pân('SC cu puterea hanului 
lor. Afa.ră de aceea in .a(~{'st tinut llici o altă. ba:ncft 
româ nească nu are intel'e~<;e, {·.ari al' putea. să fie 
păgubit,(> prin noua fondar('~ Considerînd toah' 
Q(X"8toa ~i oonsidorindşi IÎllllYl'cjurwea, că in jurul. 
unei bănei ind'llIXmdentc, societatea noastră romu
n('a,.<;eă din Aiud va primi impulsul unei vieţi IDMi 
prommţat.e,aderăm la noua ion,dare ~i îndem
năm pe toţi, cei ce pot, Hă-i doo sprijinuA lor. In
demnăm cu atât mai mult cu cât Tl<'latiile de cr'J
dit din Aiud sunt de .aşa naturii încât nU'Iuai !) 

baneă, fond'lltă pe bazo mai la.rgi lji cu un ea'Pi~ 
mai eon~iderabil, va putea îndcpli'llÎ misiunea '}'!u
nomieă, ce.w aşteaptă . .sprijinul putblicului nostrn 
în ('en'Uri cit mai 1argi se impune. 

.La }'(ldaeţia noa.~tră in('ă se află de:pUAă. o )i-,lt,. 
de ~ubs{~ripţie, aşa ~ă cine &T voi să llub!'ICTie a<.."ţii. 
o poate face ('u uşurinţă. Ini'ormaţiuni Dl!ai dp,J
pToapc pot ·da domnii Dl". Ioan ~M.oldovan !;li lk 
Emil Pop, ambii afi'voellţi 111 .\iud. 

BIBLIOGRAfii. 
Cărţi mai lIouă1 apănate: 

1. Nenlteecu: Poel'lii. Editie UlwpJetă ~ 1.50 ('-or. plu~ 
20 fiI. ]}Ono. (Ed. Minerva). 

• 
Hai si ridem. Almannhul J\l;"Yistei "Minerva" oi 1 l'''I'_ 

plus 10 fi!. portQ. 

* 
Bibli{)Wea • .Lumina" â 30 bani plU6 5 Cit J)Ol'tc. 

NI. 18. Ion Dra.gosla.v: PO'\'.estea trăBnetu&ui. 
Nr. 19. Rudolf ron Gott.'I«',hall: TrădMorul. Tra.du.aer9' 

din limba gennani de A. Fr.enz.e,s.oo. 
Nr. 20. Theophile Ga·u.thier: .... ria ManeWa. 1'rad. \le-

N. Da.vide.9Cu. 
N.r. 21. N. N. Beldi-ceanu: Ne.guri. 
Nr. 22-23. Oetavia.n ldinar: Cum a. iubit 1<:J.min1'S(·u_ 

P.agini imime. (Amintiri,s~ri~()ri şi poezii inedite). 

• 
Spiridon Popeecu, prof~or: Coatribuţiane la _c. 

pentru ridicarea poporuhd. (Scl'ioori ciUră Îll'YăţUol'i. I 
preoti si eMră cei CP VOT Il':'i tf'lUlWIMd nAa.mnn.~~ 
premlată de Academia Romană, ~\ 2 '·Of. Jl.lll S 20 fiI. rH"'\ '. 

'" 
lLln~ '·V egl'uer: Noi ti nări 1 .• Probl~ma p(' oo.re şi-o 

pune ~ri ce tinăr ina.inW de d'!lă.tOTie. Tra.d. de N. A. 
Pet.r('scu, Cu o prefaţă de Arhimandritul I. 8eriba.n. li. 
1':->0 plu>! 10 fU. por!<l. 

Redaetor l'68p0n8abil: "Jia Giuli ... 
.,Tribuna" institut tipografie. lSichia ,i cou-

era noplltindos fată de a,stfl'1 de nenorocirI'. "Iată ~h~
stiunea, gÎi.lldi .ru: mi-se par(' {'Ii ea ar pTl'f.era. să fu.> ,,<.
tia a .c:â.tesi trei". 

- Dar ia S'JlUJ)('-nU, urmă f'l ("'-1 glas taJ'e, cu {.(. 
O<'hi ar Drivi Isoţul d...ta~ ur.ea..<rtă ~:l1acere? !Şi va. da. el 
eon;;imtămâ.ntul? 

- Ah! mă i'tlbeşte a.şa dl' multl răspunse Elen~ ci-
reia. îi se păru, într'a.:!evăr, eli şj Pierrf' () iuooa ... fi: 
gata. la ori-ce ea. si mă f&că ferwită ... 

Bilibin Îsi in(.Teţi fnmtf'a. ·r,('Cl)jC(> însemna. eă ])1' .... ~i-
tea o vor·bă de spirit. 

- Chiar să divorţeze. ;tiHe ~. 

Elena rise. 

Ma.m.a. Bhmei, ,prinţe~a K\uaghin, era .şi ea din n'l
mărul ~elora ca.ri nu puteau -să creadă in legî.t.i.mita.tea 
nouei ciLsMvrii a fi1cei saJe. g.". era invidioa.să şi nu ~f' 
putea obişnui eu ideia. 4lICe8·tei noi insotiri. Ea COD.S'illt.i 
un popă ru-s, care, şpre marea ei bue,urie, îi arătă t.extuf 
Evangheliei eare opreşte pe () femfle al cărei -sot trăeşt~ 
îneă, de a se remiirLta. Inarmat1i. -eu aeeste argument.p 
c.lI.ri i-se păreau irezis.tibhle, bMr'Îna printesă merse " 
doua zi !la fii'ca ei. pentru a. o gă.si singură. 

- Vezi bine, li zise mama ei, că e scri'!! negru !'f' 

a,lb, eă acola e.areSt' va. eă<să.toric.u () r~mee divorţa-ti ... 
- A! mrurnă! O' tntrpMZpSe Elena. Te rog. nu vorbi 

vrosiii; d-t.a nu prit-evi nt-.mie. In sirtuatiullea mea exi'_~lâ 
da.tC)l'ii. 

- DIIJ', amica m~ ... 
- A! mamă, nu inteJegi d-ta 4'i! Pa.pa.. {'·an' an' ."'-

terea. de a deslega.,. 

In mom.enbJl aeeI,a. da;ma de OOJIl,pani" li ~'<mt ',cI.li 
&zokhow o amuntă că Al1.oeţ.a TegaJă -se a.!lli in sal.lIl. 
cerind !Jăfit' primit de EJ.ena. 

(Va uma) 
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I REISI MIKSA 
BICICLET,E 
de renume mondial: 

THE CHUIPION ~ \\1,' ,. I:\~$:-
Şi PREMIER '-~iil\\~0 [. ~~'i\f; 

FABRICA DE 
• 

e~IjJOo lifltILE-'c filfi! ;,:;'11J. ~ '~~c. 
In 

BEKESCSABA--NAGYVÂHAO 
Andrassy-ut 41-43. 8âkOczl-ut 14. 

(Llnlti ,Apollo-'. 

"t,ll '.' ,1,11' "...;'. 
cu osie campaniJară, ~:::~~b~.. ..~~~ 
roată automată (cu frină liberă) se vând pe lângA ga
rantă de 3 şi 5 ani cu pretul original a fabricei, f;ră 
nici o ridicare de pret. În rate lunare de 12 şi 15 cor 
prN'um şi părţi alcătuitoare pentru biciclete, ca. 
gumă intel ioara şi exttrioară prima calitate, sonerie, 
lampe, pe,iale, lanturi, roată automată, comis. - I.n 
urma circulaţiei mare unde În toată Autro-Ungarta 
trimite ,i in provincii cu preţ foarte redu$. - La 

cumpărări mari se dă rabat mare. 

Lang jakab es fia 
mare comerciant de biciclete şi părli alcătuitoare 

BUdapest, VIII" J6zsef-korut 41. 
filiale; Boro8s·ter 4 ,i in Buda, II., Margit-kCirut 6. 
Catalogul d~ lux Cli lCOO de chipuri se trimite gratuit. 

P.'iischtr T tst~frc~ i~Ţ~~~t~;~;rti~i~~~ 
fabrici de roldf, lugrldUlrl, site, rotele ~ ~ 

dt otel, li .atrate• ~ Schmidt J anos es Târsa i" 
1 rad, 16zsel f(jherceg·ut Nrul 18. ... p~ Ki al . tca 21. 

FabriCi: ~ossath-lltCi 4S. @ CS, r y u 
~ Ol.rinl 1. expozitIa din Budapestl, Seghe. I 

Recomandli În atenţia ono public tot· \. din " CJnclbisericl (P~c.), . 

felul de lucruri de branşe, cari se află ~ Pregătim totfelul de pânzli, damast, . 
în magazinul firmei, cu preţuri ieftine. ~ rufe pentru pat, ştergare, pânzături, ~ 
Ingrădituri dela 30 fiI. in sus metru ~~ ti, servete, perini, albituri pentru domni ~ 

Catalog la dorinţă gratuit. ~ 

" Te.eCou 55,... " 

'-1 < M._.,o"======.J=-b~ 

lE şi dame. - Trusou complet pentru 'l; 
(~ domnişoare. ~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l 

I 

li" ,~ ~ 

IRiNG HENRICH 
fabrica de unelte pentru eiobotari 
Ujpest, lorincz·u. 50. 

Il '~4 
6i li 

Recomandă panta/ari/or şi doha· 
tarilor precum şi pielarilor unelte 
de bran,e, calitate bună, preţuri 
moderate. - Comersanţilor se dă 

D1r rabat. - Catalog gratuit şi francat. 

_=======1 
6~-~~~~~=·FJ 

CiDI yoie,tl 

rachie curafă 
li le adreseze direct II firma cea 

mai mire romAneascA 

Craciun & Voda 
IIla Lajo" 

care dispune de c~zJnlrii mari pro
prii -in 8ănat fi Ardeal. 

U Stefiln Fekeshazy U 
Institut da ,ăpsllorla da haina şi curăţătorie chimică, 

Bistriţa, F6ter 11. Ungă Primari •. 

Prlme,te: curât1rl lucloase fi finp, curi· 
tire de trusouri, albituri de desupt, de masl 
$i albituri de pat; perdele ,i orice lucrAri 
de branşa aceasta cu preţuri foarre ieftine. 

Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfelul de haine pentru bArbaţi şi femel, 
pardrsii şi jachete fArA ale desface; apoi 
materii de mobile, perdele dantele şi altele 
becutie prompiA. Prf'turi foarte moderate. 

CJI mai mare depozit de 
Încăltăminte din Lugoş. 

Ghete de box veritabil, schewreaux ori lac 
elegante şi solid lucrate, pentru domni 9 
cor., pentru dame 8 cor. Pot fi cu şlrete, 
cu nasturi ori fAra. Ghete de box pentru 
dame numai 7 cor. Ghete de box pentru 
copii dt>la 1-5 ani cor. 2'00, dela 5-10 
ani cor. 3'60, dela 10-15 ani cor. 5'60. 
Celui-ce nu va fi mulţămit cu ghetele tri· 
mise, i·se vor retrimite banii. - Creml 
şi tocurj de gumă la fiecare păreche gratis. 

EBERSTEIN HENRIK, 
pantofar în Logoş. 1) 

__ _ __ .. - .' a ~ ~-

.... }" ~ . .. , . 
... ~: + " .. ~ l' "> ~. • ~ 

F 1 d b 

Horvath Reni 
D:'1.ehanic 

Naoyvarad, Kossulh Lajos-u. 18. 
Recomandl in atenţia pu
blicu!ui din loc şi pro
vincie, a~ eli eru 1 
sAu n~eha.nic a· 
ranjat din nou, unde prf
meşte comande şi re 
parAri de lucruri ce 
apartin fn branşe, precum 

Maşini de cusui 
Maşini de scris 
Biciclete şi 
Orama/oane etc. 

.: / Ufensiliile acestor 
masini le are tn de

; pozit. 
, Reparaturile se 

, efectueazl repede 
şi prompt. 

Tnll~frlli1"'-'-I''-11 rlll 

'VINUI~I, 
vechi şi noui de vândut. 

Adresativă cu toată rncrederea la proprietarul 
de vii din Şiria (Vilagos) Petru Ben.ea, dci Vă 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lingI 
preţurile cele mai moderate_ / 

Vinuri vechi: Vin alb K -'68 litru. 
Rizling -'70, Roşu -'94. 

Vinuri din anul 1910: Carbenet alb 
K -'90 litru. Şil1er K -'56. Rizling K ~'58. 
Riz1ing şi Ruje amestecat K -'54 litru. 

Vin din anul 1911 K -'48 şi 50 litru. 
Vinul si expedează cu rambursl ,deJa 50 litrf 

In sus sub Ingrijirea mea proprie. 
Vase dau Imprumut pe timp de doau' luni. 
Pentru calitatea vinului garantez. 

Petru Renea 
propr. ,1 neg. de vinuri 

Vilagoe (Arad tn.) 

a III11III1II11II11111111 g 
-.111111111111111111.1.8 _ -. --
§ § Roth Frigyes, § § -. Im. - _ rnăcelar ,i cArnăţar, • _ 

: : Alba·Iulia -Gyulafeh~rvar. : : 
: : Setat6r Nr.5. (IAngA tlotel Europa) : : 

: : Are de vânzare zilnic, carne proas- : -
_ • pătă, de vită, porc, vitel, oaie, miel, _ : 
- • de porc a/umată, apoi totfelul de -. --- -__ câmăţării, slănină şi unsoare, în _ • 
- • mic şi mare. - la cerere trimite -_ --- . __ fn cane proprii unsoare proaspăt __ . 

- • topi/do Expeditie prompUi fie prin - • -- --_ • pOltl fie ca marll. Ctlrefj pro~ped. __ -. ---. ---- -. -- -. -- --__ 111--. ---. -. -. ---. -. 
•• 111111111111111111111.-
8.1111111111111,.1111, •• 
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J/IJIIJ1J~"" In atentia pomicultorilor! 
Ofer altoi de. prunl bosnieci ca 
»Balkanska Cariea«. (Regina ba!~ 
omului) şi • KralJica Bosnec (Re" 
gina Bosniei). - Altoiul de 2--3 
ani cu coroanA admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

prun!. Poama e foarle mare, escepţional de dulce ,i 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
când se poate folosi ca deeser1, pentru uscat, la fa
bric.rea tuicei şi a sligovitului. - Prunii mei nu 
iufer de căderea frunzelor, (Polystfgma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamel. Acest soi a fost 
premiat fn djferite rinduri, cu premiul intii din par
tea guvernului. A fost premiat la expoziţia milenari din 
Budapc5ta 1890 şi 1. expoziţia din Viena 1897 cu me
dalie de aur, 1. expozitia internationali din Paris 1900 
cu medalie de argint şi in fine la expoziţia regnlcolari 
din Bosnia şi Erţegovina pnutA la Sarajevo iarifl cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prunilor garantez. 

8a.va. T. I<.oJdI6, 
mare proprietar in Bre~k.. BosnlL 

lUI ERDRE, 
atelier cu ma,lnl electrfce pentru 

ascuţi re artistic! ,1 homoru. 
SZATMAR, 

ca ••• 1.. eTay, vl •••• ".I. 
de rMbuna.l. 

Se recoman~ pentru pre
gătirea şi asctl~rea oridrui 
soi de cuţite, ca cuţite pen
tru cAslpie ,i bucătărie, pen
tru ma si şi bricege. unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum ,i a:.cuţirea bricelor 
pre lângă preţuri conven!~ 
bile şi execuţie ireproşabil!.. 
IA trimItere. a 6 brlce barblerllor 
1·. _U.o taxe. numaJ pentru 5.1 

Premiat la L 1902 din partea expozi
tiei Industriale din 8eclcherecul-mare. 

BERBERSZKI MIKLOS 
păpucar, 

N agybecskerek. 

l!fereazA rn tari ,i strAinAtate papuci de 
p'eJf', pâsll, mătase şi catifea, pentru bAr· 
bati, dame şi copii cu preturile cele mal 
Ieftine. Serviciu prompt. - Catalog trimit 
gratuit. -' Revlndtorilor Ii·se dă rabat. 

~ 

.JJ..J.U.lJ .... L'_III __ -Lt.'_lll LI J .-11 
ONorat ou medaJie de aur la opollţia 

.,riooll din LUioJ. 

Dicsics B. Ignăcz, 
sueccelorul lui DAtint Dlc.icl. 
Atelier de trlaurf, ,ele ,1 IUltruire. 

lUGOJ, ttrada Nitl Popa 
IAne'" "bi ...... cza· ..... rJentalA r.wnAn&. 

Preglteşte totfelul de trlsuri ~i căruţe, 

precum ,llucrlri de d02lrie şi fAurArI •. 
Repareau triluri vechi cu preţuri ieftine.; 

Traian Turturean 
lăcătuş artistic şi de edificii 

Bistriţa - Besztercze ... 
100/0 economie la comande 

de lucrări artistice. 

Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 

Itenţt·une la cuptc:arel.e econ?mice 
8. de bucatărle vestite In 
Transilvania. - Catalog şi desemnări 

să trimit la cerere. 

~#!'-:.~~.'-:lD~'~:~~:.'W:#~lf'ti·.'~it!'trIt~.x~ 
';~ir'Wil'''1'I'!i-~1\Il\<''1'I'!i-";;w;,:.w".,,,~..;,ww.~:::1'I'f'';''"I'J'fi,.~;''. ; 

~ Dacă stropeşti cu "FOKHIH"';' 
~... ... deoarece »FORHIN.·ul tste ... ~ l-ai mai pu. MICTURA DE BOR06 

adesea imbunătlltită. Se lipeşte 
tinA bAtaie uşorchiarşidefrnnzeleumede. 

de cap, La orl·ce bruml poţi se 
stropeşti, nelâsând nici un 

·a lucru fel de sediment (drojdie). ~~' 
mai puţin, Multime de scrisori de mul- ~. 

, ţămÎtă şi recunoştinţl. ~. 
PregAtim Inventla drulul Aschen. ;b . . m-a cheltuiall brandtde ~ezk6npor ~I B~rdofpor. ; l' i t' I r Cere prosp(ct gratuit ŞI franco,~ . . ma pu tn dela fabrica .. 

~)!$';~~~"~$:\!/It""~:;~>Il"~'~U<:'!<YJ,,~\~;·~~!1~;1~~!t~~~ ~, ~ .. ~.t~::~ ~j') .: .. , ;~.,L« .: .• , .~.,: -f}A ~:~9:jll:,~,Jt::~~< fl}t~ !It 'v, ~ ~ .~., •• ~ "",~. ~>J" 

cu oltf brut, deJa 4-100 HP. 
Motoarele mele patentate au 1Y!gulator cen· 
trai ,i mechanism de aşezat cu mâna. -
In urma arderei regulate a oleliului, motoa
rele nu produc nici un miros nep'ăcut. -'-. 

Na trebue curăţit des I 
Spese de funcţionare pe ori 11/2 filer. 

SuranJi Viktor, 
Ingi:ner-rnechanic diplo.nnt:. 

IUdapast. YI., Liz6r-atca 18. 
(IndArAtul Operei) 

Conditiuni favorabile. Preţuri ieftine. 
Intermediarij primesc recompenlă. Motoare cu benzin şi gaz, :L 

f f ţi f f f ~f" fTfTf~fff~'ff~~~ 
~o~a~~g~DDD~D~~DDa 
~ . ~ B i Mizera J6zsef, 8 
~ .uăiestru. zidar di.ploJ:na"t. ~ 
~ Biroul: Arad, lIoua-utca 34. ~ 

~ Primeşte .totlelul .de lucrări de b.ra~şe pentru edificii, ~ 
~ precum ŞI efeptutrea de planUri ŞI expres-nota sau. ~ 
rJ preJiminări de spese atât in localitate cât şi În pro· ~ 
~ vincie. - Tot acolo se pot cumpăra uşi şi ferestre vechi. ~ 
~.. " 'rJ 
OQQDagCDD~Q~D~~~D 

Telefon 1JO--'s3. 

Stiassny es Novâk 
turnătorle artistică de metal. 

Budapest, ~t,' Yâczi·ut 179. SI. 
LucreazA diferite decoruri la edi
ficii, cripte. Toarnă diferite părţi 
pentru maşini precum şi table cu 
Înscripţia pentru advocaţi, medici 
şi ingineri. Table cif! ate cu În
scripţia numelor de strade pentru 
ora,e şi sate, cu preţuri ieftine. 
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~ Aduc la cunoştinţa foştilor mei mUfterii, :n. publi~ ~i tutu· 
ror acelora cari !1l'~J.U cunoscut sub num~l.e ~e Seelinge~ hţ. Andor, 

I că mi·am maghlarlzat numele de familie In Âradl ti sub a-
I ceaetă noul firmă am 

deschis o prAvAlie de ghete 
Straela Salac nr. 1. 

în localităţile d·lui R6na Jen~ dela care am cumpărat ?ep?zitul 
şi atelierul. - Noua prăvălie am renoit'o cu marf' mdlgen"ă. 
americană ,i engleză. iar marfa luată dela d. Rana o vând 10 

preţul cu care eu am cumpărat'o. 

Ţin in depozit ori-ce ghete de domni, dame şi copii, [!Ilde 
je bal, păpuCÎ şi pantofi. Cu stirni: 

Aradi (SeelJnger) M. A. 
.Arad, Salac~utclt 1. 

~~~~I~~~~~dm( 

- Bra~;eCi:Sinfal 1 
Arad, Boros Beni ,ter 7. (casa proprie) ~ 

Recomandă depozitul său bogat asortat cu ~ 
~ 'văpseli şi H'laterial I~el:1tru zi d it t-

I. in atenţia domnilor cari voiesc să zideasdt. Atrage atenţia mai S" 
- departe asupra varului de prima calitate, cemeni, tiglă, ţevi de 
~ beton, praf de piatra, impletitllri de trestie, table de ceme'!t 

pentru pavaj. _. Productele fabricel sale de ghips dm 
Baia de Criş le tine acuma În depozit desfăcându-le cu pre- ~ 
turi foarte ieftine. - Cere sprijinul ono public: 

Cu stimă: BRAUN N. ANTAL 

il Hom1iin"replantaţi Yii1e CU altoi dela firma romAnă f 11 
...... 

_. 

,,:rvI "L1g;urul" 
tnloţire economici 

~li_betopole-Brz •• bet:yaro. 
(Kis-KfikUlI6 vm.). 

-.r Altoi de vie -- , 
calitate distinsă - pe lângă celea mai 
moderate preţuri soiuri de vin de 
masă viţă americană cu şi fără rădă
cină, ochiuri de altoit, viţă european! 

cu rădăcină. 

~e arli tie vânzare Ia îf1soţirea economică 

"Mujurul" 
EtisabafopoI8-Erzsabefv4rol. 

Material disponibil in al
toi peste trei (3) milioane. 

Şcoalele noastre n'au fost atacate de peronosporă. 

~ AJtoii sunt de5voltaţi la perfecţiune r 
La cumpărări pe credit celea mai ufOare condiţii de 

plată I 
La cerere pret curent şi instructiuni gratis şi franco. 

."" 

• Români! Trimiteţi baietIi la cursul practic la altoit· II 

l 

-,-
.. :~ .. , " • ~ ",' , -le - •• 

D· AU "t II 

Sam. Wagner~ 
Prima turnAtorie de fier Sibiiană. 
Mare fabrică de maşini agricole. 
Atelier de mori şi prăvălie de fier. 
~ NAGVSZEBEN. ~ 

Cea mai neintrecutl labricl de ma,lnl agrIcol., e.e
.utate eu cea mal mare precauţiune. - MaşIni de I&nl 
diferite mllrihli. Darace de lână. Lup pentru sdlrm!nat Itn'. 

Piuă pentru abale (postavuri) 
foarte mare export tn RomAnia ,1 Orient 

Instalează: mori de orice mlrime. Cillndre la mori pentru 
asortat flina. - Conducte de apă etc. - Efectuazl = C.I, 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de apll. Mare turn.
tOTie de fier fi alamă. Foarte maTe depozit tn ţevi d. fier 
de orice dimensiune. - Cel mai mare uortiment In ma,lnl 
de treerat de orice mlirlme. - Foarte mar. asortiment d. 
MOTOARE dela 2 HP in sus, - pe IAngl cea mal mare 
garanţie. - Preţuri foarte reduse ,1 condiţfunUe cel. 
mai avantq:fo .... - Explicări ,i cataloail' la urer. gratii. 

: 
Cele mai bune fabricaţii de 

PUŞT', ele ,rÂN{\I 

puşti flobert, revolvere şi piştoale 

Buldog, pecum şi fotfelul de gloanţe 
şi praf de puşd, cu preţuri ieftine. 

Cele ntai excelente f'abrlc_ţil de 

~1:AŞINI DE CUSUT 
pentru f'aluiUi ~i indust:rie. 

Mândria oricărei gospodine 

BICICLETE 
să căpătă cu preţurile cele mai 
ieftine ,i pe lângă plătiri con

vcnabiJe in rate. 

este pâinea bună şi, fru· ·~~~-I.tlI=Nt.:n:jl;~~ 
moasă! in locul dospirii În- tmm.1 

delungate şi frământărai obo
sitoare, este de recomandat 
maşina "IDEAL" pentru , 
dospirea şi frământarea păi· 
nei, ·premiată În mai multe 
rânduri, la expoziţia de lucruri ~~~ ... ", .. 
casnice din Timişoara 1908 distins cu »Medalie de aur« şi »Diplomă«. 

KALE~Ne 6 'A cT;rNO S 
RatJ,ărad, PilI. SZ:Bnt L'szI6-lir . 

YfL 
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Valorizare de nisip ;1 
Cine are nisip mult, slI cearA In interesul propriu, urrJlj· 

toarele ata/oage şi prospecte: 
fi. 3. Forme şi unelte pentru pregătirea arlico{,lor tU beton. 
F. A. I'aoricarea ţiglei de beton, ordndllită la lucf'll d8 mlină 
CI. a. 4. Fabricarea ţiglei de cemenl pentru lucru de mdnă, 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor de belon. 
C. S. 1. Fabricarea table/or mozaic şi cement. 
SA cearA totodatA examinarea gratuiti a nis'pului, mClgerea 

la fata JucuJui a inginerului nostru şi sA examinfZe maşm:le 
noastre de valorizarea n/sipulul. 

ingineri, fabrIcă de maşini 
pentru industria de nisip. Szânto es Beck, Budapest, VIII. Viola· n. 1. ' , ",., ,U 

fj)~!i~Niit~~~~~~~~4t~~:jt@Î1t~~~~~~lt 
1. Premiat tn ,1889 la Paris. IBM la Budapesta ,i in~ alte 6 dlstin'1U. ~ 

, "Unl~IIVIF~ntÎF&D8A~L" ~ 
f"a.brică de cala poadc, j,.'~, 

JUHAsz AN'I~~L, Rck.escsaba ~ 
~4!. 

Mhurll se ia la caz de lipsă dupA aWQpsie mtdicală. ,~ 
Despârt~mant separat pentru Ortopedie ~~ 
Ori-ce comande, chiar şi după forml de gips. ~~ 

I Fabricatiile mele sunt din lemn uscat, bine pr~g!tit. ~, 
Sc!nduri de lucrat, scaune, mese de croial' ,i ace pentru ~ 

J clobotari şi pantofari. i 
Brevetele firmei »Universa/t:: fi$. 

1. »Universal« pentru lărgirea înclţăminteior. ~~ 
;Z. ,Universalc calapode, pentru cizma, mai ~ l' 

~ ales .ptru soldaţi,_ ,:!n~tori şi agricultori. "~' 
~ 3. ,URlversalc maşIni sistem nou. _~'_ , .: ' 
!! Cereţi CAT AlOa. e::OiIIIi:: .. Ş:_'~ii---fi1IJ"'''''''' 
1fg~~~~~~~~~~.f'J~t 

.'--------'--..;;;;;-----------~-~-._----l::'" 
Cum si ne apărăm contra durerilor 

de stomac? r 
Contra durerilor de stoma~, foarte Iăfite fn timpul mai DOU îatre om.· 

afr., trebuie l' D' apărăm dela rnceput, folosInd spre Iceet .cop 

NectaruJ Dr. Engel 
~lcI, aII .tomac dnlto. ,1 o buni mlstuire, formeaz4 fundamentul unul corp 
slnitos. Cine dar volt,te al-,I menţină .initatea plnă la adinci bătrânete, 
le inlrebuinteze 

Hettarul Dr. Eniel 
renuDllt In urina .ucce.elor de pAnA aculD t 

Acut nectar compUI dia diferite aucuri aromatice ,1 vin, exercit. fn 
urma compoziţiei aale o Influe"ţi blneflcltoare asupra mi.tuirll, e asemtnta 
unul Jicheur de atomac, ori vin de Itomac si n. are absolut nici o urmare 
IIlrlcăcioasi. Sănătoşi ,1 bo lllt vi pet .,.darl lua Nectar fări a-,I sHca să
nitatea. NeclaluJ ajută CU o intrebulnl.r~ raţionali la miatulCe ,i la formarea 
Iuclirilor 

Astfel le Impune tuturor, ce voe.c al aibi atomac ainitol, Intrebuintarea 

rfeclarului Dr. Engel 
-Nectar.-u( este unucelent mijloc Intimplnarea catarului, sgirduriJor, 

durerilor de atom ac, a misfuirli anr voioase, ,i a grefe!. Se mal intrebuinteazl 
contra contipatle!, a coUcel ,1 a palpitaţiel de inimi. Aduce lomn ,1 apetih 
fiind bun contra Insomniei, Indllpozf~iel durerilor de cap ,1 acceselor ner
vOise. Folosit ia cercuri mal largi s'a constatat ci aduce veselie ,1 poftă de viaţi. 

NECTARUL le poate cumplra la .ticle de 3 ,1 4 coroane in 
'arlllaciile din Arad, Urarad, Ologovicz, Grorole, Mine., Paulis, Uppa, 
Hjd~ikut, Vlngl, Szekesu1, Pecska, Tomya, Vl,ligos, Egre!, NU .. , Benova, 
Orai/alu, M~ralfAlva, Sindorbaza, Bogar, 1, Szerb-Sz',·peter, Perjamo., 
5zemlak, S2ârafalvl, Nagylak, PalOta, Alberti, Mez6hegyes, 8atonYI, Mar<"Zlb 
DombriYhila, Kurtic8, Uj-Szent-Anna, Pankola. Silingyla, Taua, Szlatina, 
Baja, Kaprucza, Bresztovtcz, Rekăs, Oyarmata, Bruckenau, Zaadany. Szent, 
Andru, Kis Becskerek, Mehala, TemelVir. 

PăIltlri da !mltaUI! CereUI expres "Nectar Or, EngalU
, 

Nedarul meu DU e ceva miraculos. Are urmitoarea c:ompozHe Samos 
30 O'o, Esetlţi de vin 150'0, Strop de miruri 100 0, Vin roşu 100-0, Sirop 
de dre,e luO 0, Sirop de frlii :./0'0. Aromi de Vcremlt :W O Anis eLCo., 
a 10'0. Aceate se meltecl. 
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~=== -1 Prefurl moderate. ţ: 

EUGEN LIEBLICH 
fotograf'" 

Sibiiu-Nagyszeben, str. Elisabeta Nr. 56 (casa propde). 
== EIIGutl lofrelul da Ico.ue artistic •• = 
Plan tinati pie, icoane simple, mici şi pânl la 
mărime naturală. Pictu. ri ren. 1..t. tn i te în 
ole 1..t. in toată mărimea, după orice fotografie mică. 
Foto,e:ra."iarea., copiiilor executati 
modern~ fotografiere in grup şi faJl'lilie, se ~tie că ateli~ 

erul acesta În privinţa mărimei este primul 
Atelierul în timp de iarnă este încălzit, se poate foto~ 

grafia chiar şi pe timp ploios, 

- __ a' Cu dBsluslrl servesc, 1=- . 

Nici O fabrică de gra
mafoane şi cufoane nu t--t::;;;;;;;u... 

poate să Iifereze mal 
Ieftin ca 

Keicb Aladar, 
atllle., d. lastrulaaDt. muzicale. 

Badapast, YIII., tl4plzinh4z-a. 27 T.· 
Catalog gratuit. E+*'BS5! 

Lijeti 
Sandor, . 
colorator de geamuri,ateller 
industrial pentru mozaicuri 
de sticla şi rama de araml 

Budapest, 
IV. Papnevelde·utea 8. SI. 

LucreazA artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri 
de stidă ,i rame de aramă 

dela cele mai simple pană la 
cekt mai compIicat~ cu pre· 
\U;ri moderate. - Geamurile 
~roape tuturor bisericilor gr.· 
cat. sunt lucrate in atelierul 
meu, intre cari ,i 'lerestrile 
bisericei ncui zidite din Szasz: 
Ujfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate În atelierul meu propriu. 

.................................................... 
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