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ABONAMENTUL 

Pe un an • 28 Cor. 
Pe UD fum. • 14 c 
Pe O itmA 2.40 • 
Numărul de zi pentru Ro· 
minia fi ttrifnl.tate pe 

an &O franci. 

fehOOli pentm orlll ,1 
comitat 5Oi. 

?' fit g-5i7 t 

Noi şi Ardealul. 
Suceava, 2 .Martie 1912. 

S'a făcut de bun5..soamă cea mai mare 
greşală în trecutul politic al Homânilor din 
Buoovin.a, când prin glasul unui episcop 
nevrednic ne·am opus ullei impreună.ri bi
seric,'-e-şti ou Ardealul, pentru a satisface 
nişte proastB ambiţiuni de patriotism. 10' 
eal Şi acwna gre~oa:la se rezbună. Rutenii 
ameninţă să ajungă ei adevăraţii stăpâni 
şi în biserică, mai ales 'că sunt sprijiniţi şi 
de unii dintre ",s,tâlpii" :noştri, cari în in· 
teroaul "păcii" între popoarele ţeriş-oarei 
noastre, b:adează o cauză sfântă a nea· 
mului nostru t Ar fi fOBt cu totul altfel să fi 
fost impreunaţ,i cu Ardealul! Dar să nu ne 
mai plângem de geaba, că.ci acoaşta e a.cu· 
ma o oauză perdută, ei să vedem puţin, ee 
/se poa.te {a.e'!) în "ii tor ! 

Pe c.ât de st.rânse ~lUlt legăturile noa
Htre cu Homânia, pe atât de slabe sunt 
eele ClI Ardealul, ade-că mai că niei nu 
'f'Ai~tă, E drf'pt, este o oare-(',are legătură 
ideală: că,ci scrierile lni Agttrbice.;:mu, no· 
ga, Ciur-a se cetesc şi la noi cu acc>laş in· 
tf>ff'!'l {fa si in ~lte prn'ti;.. însă a<:~'ast.a nu e 
f1{>,<;htl. Trebme să ne cUTIoă~reffl'" t1fţ.t 
binu, mui ahlS că suferim în mare parte 
de ·ac.e}ea.şi rele şi în sf{lrşit sunt.t~m doară 
aoolaşi popor, d(',~i ne despart Carpaţii şi 

, dt"Şi colea ferată nu ajunge până. la Bis· 
triţa. Noi nu suferim mai .puţin ca fraţii 
din Ard-eal, numai fonna pare oeva mai 
imblânzitl'i., L-a noi sistemul ae înstrăinare 
şi de corupere e cu mult, mai pervers şi 

~ 

Serenadă *). 
Se. 'ntoarce în sfânta cetate, 

Domni(.a.i st·reilld şi poarta s'a 'nchis. 
Bu sunt truba/'dltr/~lintâitduil'is 

Şi-al primei iubiri sfirâm.al.e, 

.' Salcâm it ... Salcâm-i'i s'apleacăuşoJ', 
Le su.fI.ă. podoaba zefiri1.. 

De ce m' abat astăzi, neb·un vi.sătM', 
rr-in drfptul ferestr'ei, căci n'aşfepf w do)' 

Sd'ţ-i c:{l(/ă din păt' tran.d(lfil'ii? 

O, n·u l'ÎU., f rumoa,~o, să-ti cânt la f C'I'cşt,.Î 
Ditn coltulumbri.t de zorele 

Şi "/"/.' aştept în noapte C~t drag să p,.i.ve~1 i, 
Pe ·l"(I.ze de au?' cununi să 'mpleleşti 

Din lluferii dragoslr4 mele, 
F 

In pieptul m.e.u (udl'- ascuns un 't!!/k(lll 

l~i niifne-nea 11 u'l intelege, 
Mi·e suflet-uZ '71 ne.gwr·i umln'it Qccan, 
Şi.i vuet de ape" Ş1'~ tri.st uragan 

Otinf-llJ"ea mC4 fărl1 de legt. 

D;w nu vi·u, steq:no, să plâng. să te ce7'f" 
E blândul t'recut ce mă cht'.amă, 

.) Din vo-lumull • .Florile Daibe" C~ va. ~ bl ell

lbd tn editura. f€vist-ei .. Ramuri" din Cra1Q'fII, 
fh~ rJQerpttl« in slIfl(}! j,fitaf'ul plwc,,.is 

t 

ingenios, ca cel ",tl l~ngurilor~ cari abia 
acum încppură să imite pe sora lor mai 
mare: Al1stria. Lozinca ,.gm'ernuiui" no
stru e: oorupere şi bani abia lmde nu a
junge aceasta: forţa.. AstJ('l nouă pe ne
,simţite ne·au infiltrat o cultură semito· 
nemţca,s.că, încât ajunsesem să privim de 
sus spre fraţii noştri din alte părţ.i, pe când 
nu vedeam că noi suntem păcăliţi că ,.gu
vernul" âşi bat.e joc de noi. 

A cesta este sistemul lor ori-mlde şi în 
0l'Î şi ce privinţă. Nu este şi la Dvoa.stră 
în Ardeal numai eu Hcea deosebire, -că 
Ungurii nu se sfiesc de 'nici o măsură., fie 
ea oricât de sălbatecă? Iar dacă ave.m 
a ne aptu'a de acelaşi duşm<l.n, care numai 
eAt.e odată apa.re în alte forme, de ce ,să 
nu lupt{tm alături? De ce să nu ne pasio
neze Ijli luptele Românilor din Ardeal? La 
noi alt duşman primejdios e cultura nem
ţeasC'ă-sE'.mit.ică., care până acum a făcut 
ravagii aLU dr grozave, la Dvoa·stră. e cul
tura u11gnrecH,('H, ean~ nrfiind at M dr "su
pcrioCLr~l" ea cea gpnnană n'ar fi atftt dl' 
primr'jdinasă ca ('('a gprmanrl, dad"i nu s'ar 
întrpbllin\J[l şi forţa - şi ştiţ.i, ('fi Ungurii 
nu Sl' Sfi0SC de' nici un mijloc, ('11 care ar 
p1.ltf'a dişliga sau cnmprl.ra un s1Iflet d.e 
~{o:u.~,~ }'~h~".:l.!~.i~~! e clu~rnanul ,,('elaş, şi 
<-,hUle} (~('p sa mi tuptă.m-~lături·? .' ...• 

Xoi, Rom[mii din Bucoyi..na. în nlUlt'e 
privinţi suntem foarte ina.poiati. Până mai 
an ne mândriam măcar cu o mişcare eco· 
nomică Înfloritoare . .Anul trecut însă ne-a 
arătat că "afacerile" numai la suprafaţă 
mergeau bine şi ne-am trezit cu un dezas· 
tru economi<\ ae care încă n'am scăpat. 

E·u sunt beduinul pribeag în de.ştert 
Şi'mi cau.! odihnă. Eu şt-iu să t~ i-ert 

Devvna ta (ă.ră de seamă. 

.4dolwli ca şi Gri.nul de vin/. le.gă"I/!lI, 

Pe reci mă alul!gă din minte, 
.~ i uită i.~pita ce '71 calc ţi-a staf.. 
Şi 'Înger-ul păcei ve.gheze'(i la po,t,. 
Şi 'nvi-s aur-it să te-(lUnie, 

Icoană pierdută a âondui 111('(/. 

AdM mi î·mpiicafă, SCI1 ină., 

Căci vine di71w'mă al (I.nilol' gr(:/I, 

Şi si el el e 'n~)al'tt re cobol1l'(( 111 f.reU 
Coboară şi'şi pierd din lumi·nă, 

..;. 

AdoiwrÎ .. , Căci Cii fotii dOI'flli-l'om 

Ca fmţi, s-u.b aceia.şi t.ă7-i1l ii , 
DOf'mi'L'a şi dorul şi vÎ8ul plăp·(l1iJ. 
Şi ţ'owl di.n. 'su{let ş·i ura din gâlld 

Le'mpacă efer'l1.(1 siăpân4. 

CUltoaptea în suflet uitatul P'I'08Ct'-iS 

Be, 'nlaarce ·în sfinta cetati;. 
Domniţ4.-i Gtrl!li'rl..ă şi poorl.a. s'a. 'Mhis. 
Eu sunt truba&u.l'·ul î'f!tâ~l'Ui 'vi", . 

J~·i·l p!'1'm~ iub-i,.·i şf5rimo.te.! .. , 

1. U. Sorie", 
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le primesc la administraţie. 
Mulţămite publice ,1 Loc 
deschis costă fiecare ,Ir 

20 filerl. 
Manuscripte nu li inapo

Iad. 

Ei. bilH', l1l;;ndria lloashh, 11l::loţirile ewno-
1111('(' .~HlIt <l}woape de ruillă. Şi în lnulu 
IO:l~l'i mUlH:a Va trebui începutrt din nou. 
AICI mn' putea im'ăta atâtea dela băJlcil~ 
~rd{\lelle. un cal'i Yl:eme de cinci-zeci de 
ani nu s'au Înt[tmp]at :nici o dplapid~re SEm 

o nemglllă, aşa că b{meile ash'3 an acuma 
o temelie sigură, A.rdelenii erau pe cale 
să ÎIlYeţc dela noi, răei se credea. că "afa
eerj]p" no..'l.sh'e mprg într'adc,'ăr bine şi 
acum noi vom I'nrl'gc S~t invăţtul1 dela. ei 
mll~lc~ ein8tită şi Înceată, del}' sigură. Afa
(';1'1 v]'J.,.<;catC', (',a afacl',rile cu lemne, şi pe 
langa toate acestea Impreunate cu deL1-
pidlil'j, de acum înainte 11U vom putea Sll

f(,l'i, ci ne. vom lua pijdii o.ola băncile diH 
Ardea.], cari altfel şi-au dtştigat o ţ.(Jll1elie 
a fât, de i:ii~lră 1;'i de soli dă, şi ai<'i e in in
t('J'(\'ml n()~tl'U să aV('lll lf'găt'lll'i eât. (le 
tStrfmsp, şi at.u-nei ce mai aşteptăm? Căei 
pat.riotislHulloeal, eaTE' în trr(:ut ne·a fo~1 
at[-tr.. dp drnmi.'ltol' azi nu ne mai poate 
opri ~ ~ 

• Şi in Buc.o,·inu cel lllai mare duşman 
e <le-el dilllih11ltrnl nostru. La noi cultura 
:-;lr~\illă 11('-<1 C{)l1.1pt şi prin aeccu,i.a duşma
nul ,\Cl'sta din lllijlocui nostru a devenit 
111;\ i peric\llo,<;: S1111t.em umiliţi faţă de orice 
"h<.'amtr·r" :J.îPgTlI-galb011, admirănl orice 
r~e.nt.ă producţie "occidentală" şi pont.ru 
bwta noa,<;rl'll ~IoldO\-ă nu avem doctIt. dis-
proţ "sllpt'rior·'. Am yăzut odaUl, că un 
Rom{m "iLpaz din Hueovina, un ·"st.âlp" 
al poporului i·a scris unui func.ţionăra.ş 
d~la guvern: "irh meklB ergebenst!" -
"vă. ·a.mmţ NI umilinţă.!" şi aecf>ntuez cil 
prin situaţia sa ar trebui să fie într'adevăr 

Scrisoare ~in cazarmA. 
- Pralment. -

"S~l'i.soarea al'c-asta o .~·l'iu din Tirol, ţjll~ ce.a. 
stanta, Cun1 (l numesc 'bliştina~ii, ţ.a,ră pIinii de bi
serici ~i de ('apele. (It' {'astd(~ modicyale ~i de dll'
{~iulT1(' b ori ce Tfu."}1fmtie ~'l. Jl"unl11rilor, dar mai 
aks de fortărf'ţc; ţ~\m zwp€zilol' {1teme, a ghi[~
tarilor şi a alb1UH..Îţd-ol\ n ră.lugă.rilor ~i a călugu
r~\('lor. nnde ţăranii f'llm{',aziÎ 1l1lmai din lulele. 
~l T,ăI;'{'i'c. încet şi eu ti('llii ('oU m{lşlH'gii dela 110i. 
îşi i{'!l 1'oa1't<, greu <lin sărite şii'i împărţ.esc tim
pul -<.le pestt' 7.i {'11 mare l\(.'ul'at.ctă: la b.i,wrieăJ, pB 

lftngii {'usă şi ... 111 ci"ll'C'iumă la tU! pilhar dulce, as
{'ult:ind rimt('{'(' din titeră ~i elin orhostrioeane:' . 

.. IC'h hab' ka Sl'hlaf, ieh hab' ka Huh'.') 
!Ileillc euziegc Lie be bist llUl' Au .. ," .. 

Dar fetd~··~ ~ eu cl(.'o,,<,hirc {'-(Ile nelu or.aşe! In 
sărbători - dm' ~i în alte zile {,.î.nd m('l'g la Ye

eern.ie - le vezi eu cartea. de rngăeiulli in stânga. 
cu met.aniile in dre.apta, ~'1.l ('.l'l.l{.~ită la. gât, cu ochii 
ploo..'lţÎ. şi ou ,.A ţ'e . .\i'aria" pe buze, iar g{mdurile( 
Iheu ştiE', de bună seamă însa dlJ nu-.<! la ru.gă· 
ci'1.liIli. Să-ţi ~.J!1.m siu<wr: sunt de.o smCl'ţ)rue .şi de-o 
(wlavie ce le fac mai isp itit'o'a rE' , decâ.t dacă ţi-al' 
sări de gât. 

Ei, şi într'o a.stfd de tară, unde primăvara se 
ingână cu iarna. a voit soartea. să·mi fac annaht, 
sus pe creştetele înziipezite .al(;' AlpilDl', la bet'sa· 

*) Pe rom,: "N:.aro nici somn, uie.i 'linişte~ 
TQatii dl'~08tea.-mi ~ti tu.,. 
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lm CVlldlll'ătnr .. fir('~(''' <II poporului, nu
llli.!l di cu astrc't elI' C'olldnciHuri uu vom 
.1 i LIIjO'C d4!·parte. Ei biIle, de-(lec:;;tia .sUtit 

şi p;~ la Un.astru' 111!'('Jl{tlld CLl eÎllstjt,ul 
pftrinte ~lall(fra Sl ."fLîrsind Cli ('uiare învă
t ,U 01' Jt' sa t i 1I1 {)i! t <t t ~]c .. str<t.snieu st.rrd u-. , 
cil'P a .!culr mei" nl~lgltiarc. La noi un in
\tlt/dur n ritSpUltS d"IHd atlllui, ('arc-l rLlga 
~ă lH'('fHlfC cîlţi\'ll hăif-ţi rnm:lIli Pf'lltl'll un 
g;rlln:u;iu 111111 Jllfiill\.;If: "Ce poti sco·aic 
diJ'IT'l!1l Si.d de tigani ~" (:;cd iti l"'~.-I iU~rl din 
lldf'rÎr-ll'e t'urdi J'omfwt'.:sc! ::\ ll-S :;;i <le (l.-

l'SLt'<l la J huaslri1 ~ ~ u-s şi IJt~la U\'oastrd 
l'1,,'j .. tv cele <IU'ti tip sujdicÎua.se îutn' 
pn,~,ti .':ii Îlldlţfdori ('ari ar trebui sti luph' 
;11;-. c.·J XII-,..; şi })(l Ia Lhua.ifl'[t astfel dp 
,il ti:.I(; uIti llnd i:ldlu'(lţii ŞOYÎH8 _.- uIlgU

Te'I;,1 Î, 1;1 lHJi llVţl".'j( i, cari tot Ll~i c'/'f'd efi iu 
c;tli~ltl';\ ;l('l';l~ta pot a.spil'i.l să [it' condu
diruri :.fin"şti" ai poporului? DU:;'HltlllUl 

an'sJ ti dillJrtllntnl1 nostru llutl'lL cu al{tta 

pr~c('pert', do aCl'l co lle pn!gM('sc Jlein',L 
tn I'llio .siÎ-l scoatelll! Xo trebuie pl'eo~i-a
I'U.':itu!~ şi nu pr-cnţ.i-funcţiunari, 110 trobuie 
ÎlI\(tt[JtoJ'i itlpalj~ti ~i ll1l1IH~ituri. nu "IX)li
f iCli.Wj" illtrigau\ i ll(~ trebuie 1fuutaşi ade
rrt!'(f li CI i poporului, şi pe cei ,Jireşt.i" ii 
YOlll da. la o JWl'te, si În sfârsit, ne trebuie 
'(1 tin(>rime ÎII.·wfldittl şi Hltu'lcito<.lrc :;;i nn 
l1iŞl,P .. s(~('i'lruri f'llLusi,lstp", cari aplalH!rl 
Jl1.ll11,!i disl'lll'sul uutftrui politi{'Îan ".wHe-
1"pt". ÎllS~1 cillld la fapte! ('am sinîmhi"i din 
nas. :\(:l'lL'a~j sdîdpri sunt la noi ('(;1 :şi la 
] )\,uasl ră şi <1C'l'i<) şi JU!;'llIHui. cari \'oi('sc 
"il ne l'rlpeasdl limba - la Dvoastrt\ 'CIl

gurii) la 11ui X"elUţii şi Hutenii. Ei \'01' s[t 
Il{' rfl.pe<! i\d't bi.,ITiciI, -- la [h"o,1 c.:t r;~ l ~ n· 
gllrii în fUflWl U!l('l C'piscupii gr. cat::. ullgu
rcşli, In llui HU(l'llii Stil) llI,I;,>C(l ullei .,t'ga· 
Ju" indrpptflţirÎ ..i1l ('0 Jlgrt's. LllpUUl1 cOlltra 
IIlll'; cult uri stn'iil10, Ci:U'C' ne (,Ul'llpt'. lCl 
J )\TI,lstră el'a 1l1l~·llreasdî. Ia noi ('l'a uem
f.pasCă-,'lPlllitidL !)i el.' f'f> :-;() nu !JP l'ItJlOa~

tem fWli hille, ca :rstfpJ Srt putem lupta 
aJMuri:'! J )plu politiei[lr1ii noştri. c;lrÎ nu 
[lite griji. DU putem aşl0pt'l o apropi't>n:l ele 

glierii {'ei ,;pl'illteni şi îndrăzneţi, catrora le plaee 
!lup:l {'UlIl zl('(: dmtecllll~JJ'; -c 

"T~I1lJl(:Hgl'iin W1U Edt"iwei.",,,,2) "" 
Adl('l'Sch.rt'i un(l glets<:hel'cJ.s .. :' 

Toată frml1ll,-:pţa săH}at~wii a Tir'o\uh!i e eu
pdll'lU in ~H'('sto duwl '"el'suri! 

DaI' n'o du{; toatii ,r('Uw.anlllllai :in eânte{:e şi 
în tjl"t-'7.ii. ('1 HlU şi >iHfprit nmlte în acest B07..ell 
(i bl. Hulz'Ull'tJ) undo UlU ('un~ll\t şi alte pă rţi, 
. ..;c!'ioasc alt' vietii, 

. htii <5, ~J. a~tj.j~i! X"--U1Il ~uhlt ('11 noaptea în 
eap, pc 111 unlll dupil ]lJjpzlll nopti~ - <ifal'ăl era îu
tUll1il·C'U dt:,,(; dfi<le:.li ('IL d~'.gd,de in ochi - am 
băut. un fpl de li<:hid fil'l'}yinte, ('ure în Jl.l'mat:l se 
dliama l'aJea, ţii ne-am itllhru.0:tt. in pril':l. Ra.ui
tele, JlHyii(Iirul ,?j Ipu~tik erul1 euraţit.f' ind de cu 
searii, de stî('lealla1,iUlllr~le ţii oţ.e!e)c ca şi Qewru 1 
dnwului. In gr.tbii şi U1hlŞi tacuti ş.i :fără sgolllot 
se blrillg yolualtarii (hitealaurcllţii) in ogradă, 
fif'C11r.e eăutiuldu'şi pltltollul, ş'irul ~i camcrazii 
Jin (lreapta ,,;,i din stângu, Comande mă hu~it(' 
I"boaril prin lul.llnt'.l'i:'C. Il{) alincam şi aşteptăm or· 

Jonant·a ~('o]u ll:na~h'(~: care la lumiua ehje..arăa 
Illlu;i ft'liual' îi iLUVHrte fiel'ăl'uill din noi eartuşe 
pc.ntru exereit:H, In -şi1'1Irile 'de dinainte .se audf' 
,vocea eiÎ\pita1l111ni, ('ollllmdmltul şeoalei nOHostre, 
.. ·are a 80"it ciilanl pe ';largul lui, des.pl'C ('~'{,re nc 
.po\'csteşte in ol't'le de învăţământ Hllti multe det'ât 
de~I>rc .. ,. tadieă. ~arglll Se sperie .de fclinar, ~fo
răie şi ~e i",beţt{! Într'() parte tl"opvtinu din l.lO

pit.e ·de ie.s>W.:irlJ teL 1ariişi s udăImi.,. 

**} Pe l'.vlll,: Vel'deata brazBol' şi albu.lllitele: 
'J'îputul ue vulturi şi shlct~rţ:le. 

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

Ardt']enl! Tinerilllea trebuie să. fadt înce
put III; să i:iP infl'{iţf'RSZ'ă. stud€'ntul din Cluj 
S<lll Budapesta cu cel <lin SUC0aya şi Cel'
il.ăuţÎ! .\ I-îosit \TenH'a! Luptlăm pentru 
lin idE'al şi HYf'ltl llevoiE' de tovarăşi de 
lupI ă şi de pt'icfini! ~,Rcz(>rva incxpli{;i:l
biIH faţă de Al'rlf'lel1i" trebuie să inceteze 
ţii :iii fad. ]{).C uJlei dr'lgo.')te .sincere şi hotă
rfltf' ! 

Strâllgt't l-yă ll!tillile, ca sti putţ>ţÎ luptn 
aIătnri!~ 

Buba ••• "Oazda Tl'âusjlnmici" U.e ieri a adus 
Ull arti<.'(11 sLlb titlul .,Bu.ba. Făgăraşului" ~ iscă.lit 
.,.Bilf r-Înu..l". Iu a'<''€Io..;t ~lrti{'Ol ci']l(wa coarcii. I:!ă ne 
injurc pClltru mi tl'J'tieol aa nostru .. ,En mag!Jal' 
lIelne<~ ~'(/g!luk". În care âU<llizăm, după gazetele 
U11glm.'şti, a.păr,arefl tIlui Dr, N. Şerhan În fat11 
cUl'tui ~u jUl'aţi din Tîu'gul ~"lurărşnluj, ('iim!. cu 
Im:)(~e"lll său de agitaţ.ie, "Bătrînul" Gazetei ue 
dec'lani pur şi simplu mineinoşi şi nu adlllite ni· 
mie {lin toate <!eu:lele pe euri i-le-au adu8 dlni Şer
ba11. .. zim'el(j u.u,g·urnşti, .H'UZ€, pe e~n'i le~alll In
!'egil$tr"dt ~i noi, g:Îndindll-lw ('ii d. Şerball va găsi 
cu ca.le. să le desmiută. 

'~lllltelll gata ori când ,..;ă r61'UI10,LŞttllll că a, 
ŞOl"b~m a aY1H purtar6 dOll1uă ln TînguI Mura
ş111Hi şi suutem indiu<Ilţj să ('.l'cclem că :liarale U11-

gUl'oşti J-i'tU oolomniat pe d, Şel'ban, Î:n",ă cn o 
singUl'H ('(fllditie: .~ă de·dare d. Şerba.n Cil iscăJi
fura că, infr'urlcpâ.r .. la. l'ârrJld M ură.şnl-lli el 1/U 
s' fi, tă uda t C Il. 11 ob ili tai ep. 1 ui lJ.f19UrealScă.. l' li pri 1'

tel/ia, {IIi JI/:;tlt şi (t llli lllikszâth, Attillei ('am) 
d. Şerban va f.we aeeastă declar.aţie; vom lua d~t 
ell plăCt'l'c despre e-a, Cu di>"sminţÎ1'j .anonime noi 
nu ne Irlltlţărnim, deoarece d, Şerban n~1l.t avut ni
mic de zis pâ.nă !lZ'UlI1 faţă de toate acuzele publice 
cari i-s'au a·dus, p1'odueând impresia eă t<we ti
eelX'<l ,'iuo,""'1tuluj, 

Airi e "bllba", bîttrîlll~le l'Qre-.'<p<rndellt al bă
triIll.'i w'a~trl' Oaz('tf'. 

Călătoria archiducelui moştenitor. Ziarul vie
uez j)i~ 'lpif e informat, !'ii moştenitor'nI ne t.ron 
aJ'llitlurel{' Fnmcise FerdiuHll(j pleadi. azÎ in 4 
)lartie ro Briu-tl, Terbuia să pl~e cu câteva zilE' 
ÎIll'dinte, IllOtÎYf' ~(' ordin polit.ic l-au u'oţinut Însa. 
~ {'I't~de că in zilele ~Icestlc coroana a 'luat h.otă
rîri df'finHi,'c in ce Pl'iH~te s-olutia crizei poli
ti('fl din e11gar-ia şi eU hotărîrile acest(> iaU trebuit 
luate;/I CQ/nl/II (ţ('u/'d Cit flrhidlu;ele moştenitor. 

*' 
LllY J 

Se dă in fin(' semnalul de pIN'gre ;şi pornim 
ilH'ct, î.l1 .pas UŞ01' :fă.ră sgOn1{Jt ;şi fără tl'Îmhiţirri 
d(J g<.HU"llă, ea 'Sit po.atii d()l'mi î:n tihnă "ţiyiliştii". 
La b~eri('.a Frflnd9f'.aniJor, tmde doarme somnul 
n~'inic stl'ăoopot:ul lui Ştda,ll ('el ·.M,1l1'C, Pet.ru 
Vodă Ş('hiopuJ împreună cu wţia sa Iri,na, se des
('bid u.sil{' • .căci illdatw trt'bU'if~ !Să "ie dlhlgării ~ 
<:ăhlgii;'itdc la utrenÎ€, 

l)(\pa 11(', ·apl'oape 1:1 marginea oraşului. la o 
('(ltit1ll'ă de drlln1. 'ne .oprim în loc intr'o sID\lillci
tură : .... urtu. faef>1l1 front spre trotuar, luăm puşca 
la pj{'iol'şi lialllt.ăm cu stâ.nga, .C<lel'a·? ClUn ste
tea-luaşa neUli.}cati,in atitltdinc (le rugăciune du
lpii t"tUll prC$cl'ja regulamentul militar, .vedem eă 
SI:'. apropie de noi o Ull'e de lumină, 1('(' aruncă. um
bre uriaŞi.' ŢIe zi.a.urile caselor. Un ccisn:i.c în capul 
gul, tjue in stânga un felinar, iar cu dreapta sună 
dintr'un clopoţel, şi În urma lui 1mbI"ăcat în alb 
pă!,'eşte lllllciilugă,r fl'aJlcill0an care mer~ (lU 3fin
tele t.wne, la un hO'lnav. C:redeam că a fost o ve
de.nlP, :l:'joa de repede t!'apetrp(:'ut tOhd, ca ."i cum 
ar fi fulg'(~rat in nompte,.. . 

Şi11poi i!l1'o~ 111 drum în pas ~adenţat, de gân~ 
deai di merge 1111 sÎ·U.g;Ul· OlU. Cade:ntaac€".a~t,a îţI 
uşul'eazt''i. marşul ~i·ti fa{'e par'că hine când o auzi. 
~jmel1i nu vOl'h(';şt(' tlll 5ingul' ellyâ.nt, mI s'a'lKle 
niei o ~omandii, d~ât Goar tropotllJ :nostru şi ţa).. 
eănitul haionetelor când se Ating depu~('a voci
nulu:i, Pe Î!wetul ·ne infiel'bântăm de ies aburi 
diu lwi.su(lnal'ea incepe a stritbatc prin pori şi 
f) ~jmti· cum şu-ue di.ldută, 1ina,pe obraji la ,,'ale 
şj iVf-'.ste t.>t trupul. Pe Ul"mă ~ puneş.i praful .ne 
pe drum pe iuta-mi :ll'!udată, Picioarele mi-se în
moaÎede1a go1mll<'.hi, cUJ'elele-mi tll.ie 'lllne.rii şi 
wă dor ş<:1('1e din prieillll l'l1llitei eelet gl'rIe. Mftna 
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InarmărÎle Austriei. Ziarul l'u::;e~"c "Xovoie 
V l'C'!1J{"<\"("SUl infol'mat <'ii ;\ust.ria măreşte necon· 
tenit g,trniw;L1H:lo din Oa1itia l'ă~H'irit.ea.nă; şi c~ 
ministrul {le ră"boi austriac 111'e>a .să oollstnliascit 
o <'etate moocl'niî {'hiar la gl'anita ruseaocă. Oraşul 
Zo)()c(',ev Y·a fi f;nt,jfic.at, iar lucrării" pentru :acea
sta WIl' llWt<pC ('ilt SI' poate de <l1lrind, 

[n plamurilc de fortifi('are mai $untlJl'cylt
zute ş.i ol'a.şele laro.slav, Premisl, Lemhel'g, ~ico
lH(\Y l';Ii Sva.ril-(-;ali{'l, ('aritoatifl sunt aş.ezate <le-a. 
lungul frontierei l'u$8şti •. :l.stfel ('9. pl'in efectua
!'{'H lucrărilor >le Y:L forma o linie illexpugnabi1:i 
confl'a Ru~ilor. 

il! 

Confiscarea ziarului "Reichsposf'. Ediţia rl(' 
dilt1inNlţ~i c}('la :3 )Lll'tic a zial'1llui \-j('ucz .,Rei<~h:-;· 
post." orgollul 'par! iOllhl i(,l'\'):tin-soeialu f'oM 0011-

fi~eatii .. .\loth·uI ~Wt'st.('i mil.'luri arbitrare est.e, \'ii 
.• Rp." "a '-;UPUlS ll!rH~ia~pl,(, {'ritiee discursul e01l8i· 
l1el'ldui intim lIohpl1zil111Cl', ţ,iu'llt .cu prilejul u
nei ati unlll'ilHJ)HIl'al{" el iseul's în Cil l'(' 01'<1 t.ond a 
llwt poziiil' l11ll!,otrint 'patl'ioti.~mulllj. 

Iată ~UlllSP exprimă între ·altc!e zial'ut COll
fis('at n.ilupra ·1l('P"t11 Î i:ll{'id{'nt: 

• .< 'l'(>(!('m, că Ill· fi mai Jlt'I1H'rÎt. dlWă zel1.la
,,('II' Ol'gllllf'II lp glll'l'rJllIlu i ;;ar ingriji. să iadlWM 
\tu rt'nwdill illwdiat <ltlt{"Il~'Ol' yiolente, reIX'
tate :lhtt de dt's Îll adunarile liberale, deeiit sa 
opre.a:.:..<:ă li {'l'iti(',l zÎaristini ulh'l'iolll'a, In adu
nih·i a.stfel de înj'lll'~lttui ,'le pot. ad,'('sa fănl 
lIir! o jl'llil. pe când 111 presă el{) nu {Xlt fi 

- nÎ{'i nUleu!' eritjeate - <,jbinl' Ipot StI fIICă li
!tel'a} ii in Viena, oâ {'t' l{~ phwe? In cazul ~
{'Hsta ('onfi.';.('lIl'ea {'_~te ehiar o Illă~uru de aplt
nu'(' a lil.>el'alislllului, pent.ru (Iare nu poatk' 
fi un H11Jllwnt mai plă{'llt, ded'tt SIt vadă presa 
neJibe.l'a Iii I>UPlb"ă '!lllei G'ellzur,i, atunl'i când 
(~ \"Mba ",il: îllregi.~t1'0z.etie~1l0.';lii:le {'.o i';e YOI'

besc in a<hllllurile liLel',de. Autoritătilo .ar tl't'

hui ~1i ·se fx,·)ost-lus('ă de Zf'lul lor mai hine în 
altă pa.rte, dt'd.t să iml){,dt'0€ (1 eriti,('ă ubiec
tiyă a tulOl' twenimente scand'ulo'arse," 
l!w i<lent.u] a{'(>.stll ~()vr><lf',:<tf' f'nt rlf' mu 1t "".1\ 

'l'b j lLJ I'itl ,,11 H,4Iw l"<l l'tidului creşt in-6OCial dela 
n1()o!l I'tC-!I In i Ll1Pger În{'oa{'e, 

. ..l 

Manifestatia socialiştilor. Ast~zi înainte de 
all1i.lzi, so{·i'ali~tii din illtreagă ţara au demOI1-
strat în' U1JllSfl> pentru suhagiul univer.sail, egal 
şi 8{"Cl'Ot. .Fire.,te, cea ruai imfJ'O~antîi delllollstl\'lţie 
li fust cea elin Bud.u})csta, la care au luat part.e 
peste. 1)0 mii de svei~tli,~ti, In rindl1ri 001U1Mwte, 
dupăce s'an intnwit În şaSe ei reu mscriptji, ali 
parcul's .lJtrăzile Bud'll1wstei, aclaluând sllfragiul 
universa,} şi apostr.of'it11{1 în termeni aspl'i gUVi.lr-

st?IJlgn mi-i l1!lJlflahi de ilÎ!.ngf', in<'ât n'o mru sun
ţe8{'. dei o l('ag:LI1 în tadul Ul<ll'şnhli inainte şi 
inapoi ea şi eum aş di.~li. ial' dreapta mă doare 
din incÎleÎctul'ă cum st.rîng Cllrea'lldt pllşt.(~i, 

"'laii neplll't{'! fă ră să ni-se dt'e 1l1ă{'ar un 1)0-
pa,'l de (/ mLnqltă! .\fă nit în stftuga spre l'ă:sări1:: 
Îl1('e)1e a miji (le ziuă, da!' putin de tot~ aşa oa 'n 
"il':, DeSUl!, r!f> 1)(' dc.aluri se aude glas ·de clopote 
ce vin dela nişte ca~p(>le elI ferestrile hlminate: se 
tre7A"Şte hlill\{'Ill. De ,",'ar f<w~' in sfflrşit ziuă a·lbă! 
Pl'h'('se îll.ainte~i "'ild că Ii{~ăreşh' ('m'a aşa ca li 

filşie cte {)ţd .. finăt: trebuie să fio rîul Adigt" 
că('i i'.llflă o hoaro rueoroa>lH dintr'ac{Jlo, De a.ce~a 
partr,pt"ste api'i-s mun(.ii: munti sunt în.'<wşi 'n 
drealJlla -5i 'n stfinga. şi '1ldărăptul 'DootMl ",i .se l'i

dieH in noupt.('amcmint5tvri şi Întune-euţi ~a iadul. 
.Mergem, mergem nccDut.e-nit, fără să cunoaşteru 
ţinta: trap-tl·av .... trup-t.rap şi 'Urechea se doprinde 
cu sunetul a<,('sta regulat ee-ţi intră în trup, şi pe 
ne,,;jmtite truPll~ ţi,se Ipl'dace Într'o ma,~ină. De 
gândit nu gânue-şti de loc, dar niciuu te lll1a.i 
doal'e nimie, căci amol'ţeşti şi devu nesimţjtor de 
par 'că nu (',şti tll. <>i tlllf<t răin, cal tu,} ce] ce merge 
aşa fl'lră nici (l ti'lltii în noapt.f', Poat-e-i ,"ia ~C~ne 
şt il' ~ . 

"De ","ar fac-e ziuă odată!" Ace.'lta-i unicul 
g~Utl ('.('-mi tr{"{>(>c alene prin erceru-lUi obooit, dUJ' 
nu măpreocu:pă mthltă \1l'~mle, căci dispare ~ndată 
ca un izvQr in pustie, In dreapt.a .&e deseamnăaş<l 
('-('\'it (Ia lLll ca:std înălt.at lpe un vârf de ~tân-că: \'fl 

fi puate o rui.nă -din.evul mediu. 
TJa·· răsărit zarea de :fuminăJ se de9ChiJe <CR un 

ochiu dumnezecs{" St' lăteşt,e mvreu 'Şi in putină 
vreme ia clinwn"iU1li aşa de ulIui, de g{mde,ti cil 
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nul. ToţI purt.au pe piept. SolHl lapălul'ie ~âtJ6 un 
I'arwn cu ills0ripţ,ia t/'ăiască :wfragiul unirel'sal! 
Marele- mooting s'-a ţinnt În p..iata Tis7.a Kâlmall, 
1111Ue au vorbit toţi conducătorii socioalismului 
rlela noi împl'clll1ă cu Heck Lajos. doputat justhist., 
S'a ,'otat o l'ewluţ.ie prin eal'C se cel'o sufragiul 
ll'1liversu], se eondanmă atitudinC18. guvernuhti 

'ii .';eap'robă. Reţill11ea partidului justhist, ca 1111,1 

l'are se Î1Ul'C'j)l'inde pentru "interesele poporului", 
Poliţia din Budapesj~l a luat cele mai întinse ma· 
<;nri de p1'(~eauţiulle, deşi sOl'ialiştii 11U au dat nici 
un prilej de dc;;ordine prin pn,l'tal'{'a ivr de1llna, 

A fOllt maTI ifosta.ţie şi la noi. 

1IL'lnifeslratia muncitorilor din ~'1I'a{J a. fo<;t 
de asomenea impulliHoa.re, ar ul\ im~a a~unatil în 
piaţa Ti.ikol,Y, loeul de într1lnire, era de \'1'0-0 

~,ooo. S'au rOf;.tit. tl'ei discursuri, dintl'e cad unul 
româneşte. Or..1tol·ull'omân a fost dl Ehua Dami<1i1, 
tipogr.af, ORl'e declar» eli mU!l0itol'ilUCiI l'omân~ 
flyc(> luptace~ mai gl'ea, fiiuddi tl'(·buie sa lupt.e 
;l) pelltrn apal'OIW/ iwţiollalitlitii sale (a,pbluze), 

Adun.IJl'oa il at~CUl'S În eea mai perfectă ordin('. 

Nou scandal. in Camara. 
Audienta lui Khuen. 

:ll'ad, 4 Mart,ic n. 

('ollfJiduJ izhucn1t. în l;iNHnta do Sâm
hr,U, a Camerei drpubaţilol'. tntro opoziţia 
jllstist5 şi preşedintele Xâ/'ny a avut, con· 
tinuare şi in şf>.dinţ'l de azi, ~'aH ln{)if seo, 
Ill'lp f\lrtuHO(ls(' de ;-;âmbMă: opoz.iţia şi-a 
Ill'llla t· ta d il' el df~ pânt, ll('Ul1l (le-a dificllita 

" "11111[11'111 şcdinţpj t]'C'('llte şi il Îlllpipcl(>('<l 

I Intlţlr0;1 i11 {)]'(li1l0(l rll' zi prin di~c\ltii În 
I I'hr.stif' df' 1'(>g'u1nnwl\1. 

Jilol' şi prot(>stărih: yifu]'o(1'i(' ale Upozlţlel, 
t'~ll'(> a C'l'nd inlf~,diat şedinţă intimi:i. 

111 culoare apoi deputoţii guyernil1nen· 
L.di ati bătut pe un l1ledie·YNerinal' eat'(· 
ypnÎse ,,,[\-1 ff'Jieitr pe Jn:sth. 

• 
~f'n~[1ti(l I':il(·i CI fost Însă lllldipnţa lle 

,Izi .. 1 mini:;truJui·pre,';wdinte conte·le Khll
en·lU~d(>l"dry. cart: s'a dus la \"ipna ca S8 
ajungi! la o D()nă Înţt'!('g'fo],(' CIl gun>t'J1ltJ 
li ilS tria(: . 

Dl'sj)n' \'\'(11l i mrutf'I(\ ziJ(·i l'a puri ălll in 
(,t:.h' Ilnnăt O<lJ'P. 

Adresa ministrului de răsboi. 

Zi.al'ele "ielWW 'all1l11ţii că atâi mhlist.rul ,'ţ)
IJlun de l'iiswi, eilt şi miniiH.Nll-pl'eşedillte lIU

Htrict(· au adre~a\' L!ontelni Khuen.l1i>del'rfUf/ eÎite 
o '.j('rislJ.\ure prin CUl'C .îi N'l' liiml1l'iri a;;:'llp1'<1 de
c1:u'><Iţ,iilol" &lle fflente în eaUWfa ungară, 

Guvernnl fi de,.,milltit ştirea acea~ta. ca azi 8~O 
l~ll1firmc, A,dresa u înT~hziat.,. fiind ladr€',"-atit mi
nÎ,'1tt'l'lllui de interne. de lmdc ueUlH a fost nans
misa miu if>t1'\lllli.pr~şedi nl.e. 

Audienta lui Khuen. 

J)jn YiVlîCl ::'0 !p!r'gl'afillză: :\Iinisl rul· 
pl'('şrdinh> ullgar ('ontple Idwt'n·l1l:rlvr
nil'Y ;1, S()sÎi Dum inf'că :';('(.1 l'a itI Yi0n~1. 
DeuJată cu ('.outel€' h-hucll a yenit şi mi
ni,.,t·rul lh)·nn~zilnii JJ (lzai, 

Pag. II 

LiJl1llll'irilr aU\':,;tfl illSă 11 au Iust sufi
('it'Il\f> •. 

furtuni ia Ca .. erl. 
Int1atâ (lupă t1C8Chidel'ea şerli11ţQi. [ll'eşedil1-

tph- :\iinl:" revine al'Upnl <'ek,,1' intiimphltn În f}e • 
din\a de ~âmhlltii ~i":i e~q)]'imii 'flin nou l'f'g'r<,tC'le 
('Il în şOOin~1 tl'('llUtă Jl f(wnt. ,g'e'''Tn.1 pornit. de-a 
da la.) p8rtt' pel'el'cn 1111('i şedinie intillle, DeclarR 
mai depm't,e eăÎntotlle3ilHll "nr(~p{~ta di"poziţi<\ 
1'\:g'111amelltlllni privitul" la ,>,u,;n\do inrime (aplau. 
z{' ). 

,Se pro<'odeazfl la ycrifioarel! .::.umal'ulni $('clin
\t·i treC\lt,e. Opoziţia dificulwaz[i f-lllrual'1I1 şi Pt")
plUlt' df'(",ehiTe mndifit·ă·ri. ,,\pOiPl'O\'('J(,ă () rtpl'in8ă 
di"c1.1tif> la f('.g·lll~\lll('11t. 1Jiscniia p0 al<)c,ul'i e- fur· 
t llnOa!'ia. 

,.Ti-ai călcat cuvântul:' 

LI "poi I·\l\"imt\ll.loslh. ('<1l'u il utacă pe 
Sli 1'(/.'1 pf'nt ni "!llniela ;,;:h'ir:;;it {t În ~w(linţa 
dt· Sâll11)[ltil :;>i-l al,UZ;'l l't, ';ii·a eăkllt. cu· 
\"tÎ II tu t. . 

Sli I'II!J prUll):-;\.l,·ilZ(\, tn'n l\1l'rmd de aO'l-
b 

I il 1, il'. ÎlHpurl"iya in.-;illUlll'ii ţ;i-l aJllE'nnlţă: 
1'(1'1 \",1 It"" cll\"c1nt III ducă \'n llîai folo~i 
:,stfl·j d0 f'xprf'sii. 

.J 1/8111: Alll "Pll~'P ~i Stlmbăt.ă şi o re· 
I'N. :;;i ,11'11111: P]'('şrdinldc şi-a ('(fIe/it cu
,.,î II/Il' d (/ t ! 

.\"/1/'0.1/ : Iti ia Ll ol1vPtnfllll 
Sr' cl('sl.1nţnir n (l(le\~ărntl1 fllrhmă. De

Plll<ltii ies din hiîlll·j şi trwl111jmă tribun'l. 
(}puziţia. prot,c·.-;;tc.az5 În! re lzhncniri yifo' 
r,C'(l,S(' fiI! put r1 \-;1 J Il ii rii cu\' ,Î!l (u III i. Di n 
tOHtp p{ll'tilo !-ie' p1'ofn1'ii <lllll·l.!inU\l'i şi in
~lIlte, (.poziţia îi prezint.il prrşedinlr:lni o 
C'\')'rrc dp·(1 deela ['(\ şrdinţr-t ('(1 illl·imiî, 

; <---____ XOlL<l iutcl'pl'et_an~ .;;,rn·rii ('0·u llil pre· 
~,.(lirif.('lp Xâr0.ll ]'(·gullln1f'nf.llhli n provo
(',d. îll~;:;. şi lin C'onflid "jo!f'nt intl'f' pl'e
:;;rdintr şi .Il1slll fI.l/l/fll, 

_\7,i, LUlli. 1<1 on~lf' Il a fost. priwit. în 
])<11<1(111 :-lehiinhnmn, df' ~laj. Sa în <111-

di(·nţ.[i . .;;prcinlă, I'n c'C'l'cnri!r bine info'l" 
lll<lto .-;0 .d'inl1u dl minisll'llJ·pre:;;edintf' rti-a 
exprimat inainu'n :.\Inj. f-)nle l'egretele (',~ 
g-lIH'l'Illll 'lllSrl'i"IC. prin atitudine;l Sil dl1';'
m[\'llUtll'i~1 faHI elt' gU\"0rn 111 ung'CIr. n da t 
nnutl "iaU, oh~tl'lIc:ţi(>i care' Î~i tnlin zilf'lt', 
din IlI'lll;\. 

-,"(iru)! sHsprnc!rl ~('<lil\t,n, părăsind iri. 
huna in mi.ilocul dr]HII nţilor gll\'E'rn;nuPIl

taI i. 
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I 
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:)cflll opnziţit'i jHhthi~t{l LI i1C'llt:at pp 
Xnl'a.!! ei şi-adlktll em<Î'llnd din. J)pcla
[',lţiH ,l(',Oi\sta a~lIi .ll1sth a dpsblnţuit (1in 
11011 piltimilr, Pr0şC'dint('lr n IIIM (. \1\' ,Î1\ \ li] 

dpl., .In.~fh. Între' ,lpl;l\1ZC']c' gm-C'I'nam('n(n-

Minişt,!'ii unguri vor ill0el'c<:~ sH(:lplaue· 
zp şi divergeHţr](\ du ,-('dori ("',ari S',Hl ivit 
'Î 111 r(~ (,(~ It' cl{) u{t gl\\"(' rne în c1H'St ia reior· 
1lJ0101' mi I it (l re. 

C'nnt('10 l\-lrlll'il a dat. Îneă 8~1j)t(nrl.~n;:l 

in·('.11I it li\mul'iri ,1'-;111)],(1 îllh.·ll'("~'rii salt> t:u , ~ 

pelriidl1l kn.-;suthist şi l!wc!ific{trile CE':W 

VIII' În!rndllt'r ,in 1\·1'01'111('.1(' militan'. ", 

Bătaie. ; 
.. ... 

In l'uloil/,{' agit.aria ia proportii ,şi mai miirL 
J)epntaţ,ii nrlă. tipă. se Rme11inţ.H. Opozitia d .. -
dară eat,(O\gori·e că uu·i \'01' mai ing.Î(,,,. "Il "\'fl. 
l'n?1 "fi pl'~inE'ze. -

JU81h e~te in(~nnjul'at (le mulţ.inîf' m",'e 1';';'0 

ii faet: (,vaţj i fnrt unoase, U 11 lH"tnmof'.(,ut. (po-l"'lnă 
,. 'a eon;,tatat dl e:-;te un medic-yeterinal' din PP)· 
\in(~j-e) se arm.pi{. de J Il,~ih ş.i·j spunct; 

ZZ j, J_. z:z _ E! LL!SI! 

d(· "111" (k· ]li': ('l't),': tI:-1(' m ti Il ( i,ll) l' wh i11 PŞ 1{' 11 n ·hll'e.fi t. 
lldaş de lu;mină {~(I ine;l1di tnlltil nlen. Soarel .. insă 
nu se ziil'(,'~t,p, dai' îl g'hi(·('şti. "ac'i în parte,. opusă. 
hl a.~fintit. pitWlIJ'iJC' lHl111tilol' a.coperiţi de zilpadiî 
'<{'ÎI1lIC'Le într'o· luminii t.nmdafil'ÎB c{' arde: 'a fosl 
('l'a mai frl1llH>n~il <l1I1'01'l\ {lin ~\ lpi l'('-am ,îlzut·O 
În viata 111<,a. 

Dar totu.~j nu ,pup·osim! Respiraţia e grea şi 
,~t:urtă, l~nii din noi gâfăic~e, ŢJiC'rd paşul '&tu S{! 

YK>ti('nese de 'V'}'(I-O piatră. ('Il"i e foarte gren să 
mergi mai lnn~a: Y!'('llW în faet. fără 1Iunet de 
goarna sau <1ul'ait de tnbiL Gornistnllli eo'prit să 
tJ-jmbiţe, căci nc-ar putoa auzi -d1l.şn1anul! Când 
;.;.(> ridic.Mie soarele de-o sulită pe cer. am .ajlllLS în
tr'un &at. unde am poposit un sfert de oră. !\c-am 
1p11S pl1~tilo in piramidn şi apoi ne-am repezit ca 
nebunii la fântână. -căci ardeam de ,;ete. Se ghion
teau şi dădeau 'lmii pe.ste altii, de ml-ţi "onia a 
l~l'ecle că..., aame.ni civilizati. cu studii înalte. Dnrpă 
PQt.olirea ootci mi-am UIl11plut bidD'UU1 cu apă!, 
mi-am 'udat puţin i'aţaşi ±'runtM inHerbântată ce 
ard. e.a ca f orn1. apoi ,lU' am pus să TlJ1.YCSC în jlll1ll 
111<'11. Satul era mie. ~a cele mai multe din gatele 
tiroleze, numai C'U \'1"0 do'ulizeei de ca."c, fic(',[Lr€ 

dintr'Îll.'i{·l(· iu·~ii ('l'a o ,,(·t<tt.f>, XII lip-se.llU hi~eJ'ica, 
ş"oa1a şi ... efll'{'ium~, ('('.le t l'E'i nedp-"'pH l't it{> in;;;ti-
tutt' (le ... (,ll.lt1l1'ă din TiN')1. Pp la feN"~ti. -pp la 
poqi i;{' i\'i,,(\ JlIl1l(' mu1tii, r~l'irilHhl-ne ('11 ninrirc: 
băl'hati, femC'i <"opii ~j feh', tmd(' ehiAI' f08rte 
uriîg-ll(o, lntr'adPYiil' 1I-i an'llller -pr.ivi! l>ar'eă e· 
l'am niştf' <1I-a('i! GlwteJe albe {le praf, ia1' fetele 
nU'a~tr€ M'cau () l'llJoal'C ~urie l',a şi hainele, ş] 
totnşi hăieţii l1ojb-.i se oădllrii' hl g'lnmit l'11 ft~t.€le.. 
aşa din depărtare ~i {'alJl pe ~'-~l'tit€ e.a să nu ne 
vadă C'll])itanul şi looot.ene'ntnl. Fete1e ~bieotool1 
aeoŢl('rL11Jll.şi fata cu pet:t{"lell şi ascunzÎln.du·ş.i 
cap111 după .spatde ('.p]or1alte.eari ,ne pl~iv{>-8u cu 
ro-adI! o<:hinlui. Vr'o dOUH feme.j ,-eniră cu mere 
ca să n(> imralilL dar n'a\'1ra când, ·râd toată: 
COm,1)anÎa de yoluntari se nii-Pllf>ti a~llpl'a 10·1'. răs
tUl'nându-le l'oş.arca ('u mere in praful drulUull1i .. ~. 
L nii din J10i scoaseră hărtile miIi tare şj bll~nlele 
ca ,să ne ol'ientiim, dar popa<>ul fiind pe ."fârşite .. 
capitanul ne dildu olxlin cit, pleeal'e. 

Glumele şi 'ol'Î ce n)J'bă 91mlţid: ca prin far
me<', în ](,{'ul 101' îl1,~ă răsuna -numai tropotul pa
şilo{' llOŞtl'Î. Trec\tl'ă,m podul peste riul Adip;e şj 
după n'o jumătate de ('.t:as am dat de alt sat. St. 

:\ nc1ri alt, de IllHle[L w'am ,~1i înc(\J'c;1n <l jlf'l'ati il!:'. 
Lill1g:i. bi~('rif'a. in \·atl'a .satului. am Phi;f'."it. (leiih
ni'ndu-ne \'l"un ('{'as şi lUai hine, SUt1l1 a('('~t[L 'păI'('a 
in;.;u pustin: fereştile şi uţ>ilc de:;chis-e ta,·(t, "l.;i llI1 

$llflet .1t; om 'pe aflll'ă. ba 11'11 "~auzja ul{'i I'hi:lt' 
IMrat d(· {':me, J\ IIntRi pn·.dtul .'?i Ull ţil'!-,Hl billl'lll 
se plinI hau rlC,"11111ugn 1 bi:;.erieei. cu mim ile . 
"'paIe. filmând elin lulele ţii v{)l'hill<I'J.1ulIlai ('11 ;'
tu] glll'e.i. Bi~('fil'a f"ra deschis:!. ial' l[mgl1 b;·, rit'ă 
j,;~ "fl ritlil'fi i"pitltnal'€' {) berărie, Spun ari,"" ".":l1: 
niţ·j 1111 ,""ld~Hllr ,.'<1 stat pe gânduri untle ~ii iitre, 
in bii>t>rieH ~Hll în f'fll'('inlllă. ei aproal~ t,o(.i.C'u
prinşi ea .d~ L) 8ingurii m'<pil'Rtie, S€ grămiidira in 
C'âr<~iunuă. 

Eu m'am clUB în dQi'ul bi.:icricei să ,·izit(.'z -ei. 
mi tirnl ce-i În<'UIlju nit· (1(' un zid Inalt. de nici 
vântllcl nu -poate să tl'f'8di :>~~te el. In firidcle din 
p~1'eti:i zidulni "unt Tt:liE'tll"l in ghips ~e re'Pre· 
zintă ic,oano Jin martiriul ll1i 1T}'i~to:>', Ce eu
rateuie. ee rînduială., Jar mai ales <'€ lini"te tni
nică era in l'imiti11.1l ~ll'ela.! Auziai numai' foşne. 
tul vag a.leiprc.cihH şi al 'pădurii de -In'azi ('o lljUl!.

ge piinii hmJ,;il ~id, 1:11 nu-mi pC>t închipui un lllRi 
frll.1l1(/s 10'C' ·de odihni1 o(>ot'iit la lll[\ 1n 1 mării "au 

LE Lucrul.solid şi preturile.ieftine e'cauza că numărul cumpărătorilor nostri zilnc să inmuliesc, 
~ 'T'ru.souri cOnJ.plet:e pen.t:r'L. :tniresc ..... 
Aranjamente admirabile pentru prânzitoare, dormitoare, saloane şi odăi etc. 
Mobile englezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine. 

TARI, LUCRATE CU GUST ŞI IEfTINE 
să ,pot: căpăta numai la. fabrica de mobile alui 

S 'k 1 ' R't' Marosy~sarbelYt Z e e y es e 1, Szechenyi·ter 47 
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă plătire în rate. 

în provincie I.a dorintl mergem in persoană şi arătăm bogatul nostru catalog ilustrat. 
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- '\Ti11 tlf'la ,a'dunal'ei:! POPOlla:!li şi'ţ'i' a:Uuc fa. 

~icităTi, d-tall:' ('are n'ai fost, al~'t pt1n bani şi vol
uiciţ>". 

N-ecullo;;;.cut.u] 11'a putut .să continue căci O 

'~..ată -de dt!put.<lţi glln3l"Jvamcntali îl ÎIl<'1U1jmă '1 între bătăi îl S(':ot aJia'l'a din culoar\"'. 

Scrisori din Bucureşti. 
Prietenii literaturei franceze. - Jean Richepin 
la Bucureşti. - Două conferenie. - Carusso în 

România, 

BU.('I/1·eş{i, 19 }'ebruarie. 

Iniel'('Sul falii de eultm'3 fii literatura fran· 
. ceză fI'a manifeMat în timpul din ur111u destul de 

rpu1.ernic in ellpitaJă Ip!'În Înfiil1ţ.a!(>a lmui aşa nu
mit ,,<'crc al ·amidlor analdor". Soopul acestui 
cerC' ar fi sli Întreţin)"; cât mai ,"1u eontadul întI'€ 
publicul române.&<' şi literatura franceză, iar pe 
(Il' -altă parte dt' a faee propagandă în România 
pentru rii~1pâlldirea cunoscut«'i l'CYlste parisiene. 
,.Les Annales", (\'1'Cul est«' pus sub J)l·ezidc.nţ1a 
reprewntaiIltl11ui din Bucureşti <al F.rantei. Mem
bru IUriSll11t recrutaţi din elita bucureşteană, ,băr
bati politi~i~ scriitori şi seriitoal'c, (lariau găsit Un 
f1rilej potrivit pontru aili lal'ătarecunoştinţa fată 
de <nUnlfa fran0E'zu, care ne·a adus atâtea ele
nwnte bune şi folositoare ]X'utru cuJtura no.a.stră, 
carc nc~a ad1Lsşi at~tea dc,,]1lYantagii, având î~ 
,~el'C fatptJUl di initiatorii ~'LdopHi in 'Primul rind 
fOTmde şi neglij"uzll, ",au nu pot întde~ €Semţ,a. 
O eoineidenţă. 'Ciudată gijC'lim în împl'cjUl'al'Ca d 
manifestările mai put0nU<'f' ale ace:stui cerţau loC' 
tD<'mai aA::'llnJ, {'tind seapl'opiC' binecll\'ântata zi 
d" trci"pl'ezct>c Martie, zina, in ca1'e ,,'a dirsat 
·;,ângo (',a1dşi tină!", peutru ~q)iiJ'ar('a rultul'-eÎ, H
teratul'ci şi limhei l'olllÎlni\?ti fatil elo entl'c.pil'ea 
influenţdol·stnli:I1i'. 

Jkn lpl'()bahil fO)(lfis01e lt11ui astfel de' eere, în 
.Turul dil'uia 'sunt grupateforţo, cari al' putoa a
juta mult 'şi la inaintar€>a ]iteratureinoa3tre na. 
~ionalt:, 00 Y1~r vedea mai tâ,l'zin. A,stăzi nu ne pu~ 
tcm da încă bine S<'ama. -Vedem doar atîtta că re
\'iste]i' noa;;tre luptă din ,QTP11. fifră df' mult ('on
mn's Jin partea 00101' ce rar putea da, spre apă. 
trunde, spre <a r~"Ipâ,n{li gusta] de citit iu 9Ocieta
te.arom:Îalea&'ă. C n ('.ere care să-şi fixeze drept 
~)l"ogramrăspâlldir{'a şi Î1Hărirea Ull-eÎ revÎ,'\te ro· 
mâneşti mi-se pare nu există. Cel putin in felu1 
('tllJ'n c.-;t(\ alcătllit c('l'('ul <le <,are am ,·orbit. Să 
nă.dăjdl1irm -că, luând pildă dela <sprijinitorii l'~vi
~tei franooze, in eurÎ;nd vom vedDa înfirivându-<oo 
mici asociaţii în 'S<X!Iml ae li asig"llra existenţa cu-

Hub stl'i'şma unei păduri de brazi, al eăror şuet e I 
a..~a de melancolic şi de misteriO@ oa de harfe ille
văzute. ca 'lli~t(\ voci din altă hane. Tirolezii ştiu 
~ă Î1lg'rij€JaS<'ă de morţii lor dr.a.gi ce dorm som
nul ve.şru{'. Ţarina de pe mormiute, nu-i in.gră
mădită ca la noi dtlVu <'1.11111 voi~te gr{~rul, ei ei 
o m.ete,ze.se .~i fac cără.ri printre mO'nniute, de gân
deşti că-s 'niştE' I1tl'atUl'IÎ de flori. Zic~ ciu{\ ce va 
vrea, dar şi c3,{'eflta-Î UIl semn de <Jivihzatie! Fie
care IDi()1"t are la raip O' Cl'U(,'{> de piatră sau. o fig'ură' 
de sfânt, ou fot')gra.fia l·ăpo..~atul'Ul r,i C'UIl vas de 
piatră pentru agbiasmă. Cit.e,sc o il1Scripţie ger· 
manĂ:: aici se .cdihneşte in Donmul răposatul N. 
N. 7..dl'Obit in pl'imha1'aanului 1890 de t1 la\"mă 
în , .. udul Tiroluhli ... 

'Am ieşit Jin cimitir, din area.stă împărăţie a 
morţilor, gân<litJ()1' şi (\'\.1 inima plină de eylavie 
~fâ:ntă, 00 se Împrăştia ('a f11m1l1 ]a ,.odcrea ~mşti
lor ~zate in piramidă. Căpitanul ne chemă pe 
lângă dân.s1l1 ~i dădu ordin ~ă scoatem hărtile mi· 
.litlare ~i busolele, ca să ne oriemtăm, că~,i indată 
trebuie să 'mergem l<a luptă'. 

Nu mult după .aceea am apucat-o la drThlU prin 
grădini, peste ~arcluri şi ,pc sub butucii de vie. 

8lr~cllheutr 14i~16s 
Arad, strada Deâk ferencz 40 

. în faţa hotelului »Vassc. 

tUl'ei l'evlsL(\ .1'Omîmf'şti, cal'e urmiÎT{'şte 1J.11 iJool. 
Şi. dadi ne-ar fi dat stî vooem ace-st lucru, am fl 
rcclIJwS{'JtorÎ Bntuziaştilol' pl'ietoni ai AUlllclol'. 

li! 

Ca un :;cnUl al dl'llgo;;wi şi intorL"Sului 1:tC c,sl'(l 
ni~l poartă; la l"Îndul 100' Pl'Il11C('"zii trebuie comi
di'"l'atii vizita ~.i~tillsulni s{'riitQr, m(\rnbrl.l aJ Apa
d('JllÎ('i fl'anc('7A3 ·J('.an Hiehepin, carc a so.<;it ;Ţoi 
ileara în BucuJ'e.şti_ J~l'ilJli,roo !tIi 11 f,}st cut se 
poate de dilduroa"iL O nmlţim(1 de oameni de li
tcr<" profffiori, s·eriitorl şi zjarişti au lE\';lit întru 
î.ntilllpin,art'a lui, salutillldu-l ca ţ'loe uuul ,care in
trup(,-l'lză graiul natiunl()i fnUlcezo iubitoare şi $prj
jiu it-t'lx'tl'o a tu tu rOl- po rni l'ilor gen('l'Oll.<;(\. Din pa r
tea s.eriitorilor noştri el a fO.5t o;.alutat d(l cf1tră 
po<ctul {'incinat Pav{>.]eseu, {;ii.ldUl,a ~u c1I1'0 poe
tulromâ11 la sa Intat 'PC colegul ,SHU fnlleez l'a 
mişcat cu dcOS€bire pe ,acesta. 

Jean Riehepin a ţinut La Bucureşti doua COn
fcremte. TIilla a ţimut-o la Atolleu, yorbind despre 
"Legenda luiN IlIPo1eon", în faţJa. lmU!Î 'Publi-c nu· 
lUCl'OS. 1\'J1etuJ fra'llc.('za vorbit <'-u în'·"\.l'lileţiro des
prea{X'!Bt mare erou, ~.are a Cll(leTit o IU1IlQ in
treagă nu spre .a o stă'Pîmi ca lllll tiran, ci :91WO a 
răspândi în toate oolţurile razele binocuvunt.ate 
ale ch-ilizaţiunei. S'a .zis despre N.a.poloon e'a fost 
itali<a.n. A foot întrupa'I'Ca geniului latin, (',8,1"e a 
l't'îm'iat în el dU'P9 'atâtea 'SOOole, a reînviat cu 
toati'!; rputerea strălucirei lui. (,"'uma fost dO'llSide
rat a<'€:8t 'om fenomenal do dUră contimpol"l8.nii 
să.i, ca şi de ('ci ce au urmat, se vode din numeros· 
sde <'Îmt.eccşi legmtd~ ce se pn..~tr(".ază încă şi azi 
în poporul hallccz, ea şi la popo.arele, cu cari a· 
0<'8t erou aa,-ut ~ă lupte . .o fi cunosc/Îud scriit.o-
1'11U fl'llll(,{'Z fl'Umo1lsa noru;tl'ă baladii populară din 
Al-deal îl1 c·a.1'e Jpoet·ulllO.'Jtl'U popular vorbeşte dea
pre "Bunăpartn"? 

A dvua COllfel'(':11ţă a tinut-o sel'iito1'lll fran
cez la inst.it.1ltul P'mlpilian. ]a cercul prietenilor 
Analelor. A ~-orbit desIwe bf1iHn-e şi zÎne. Cercul 
Alllieil<.H' AnaleJ01- a dutatsă: săl'bătorOOS('ă 1n 
chip di'"l1ln }l(l 'St'l'iitoil'. Alte eonferc'Jlt.e.le .-.a tine 
la ('raion -$i îu aJte ecntre 'ale ţiirii. 

• 
Precum y~l('m din tări străinE' ,·in OAl1lf"llj de 

&ellmă sil 11e CUl103,scă. Al' fi timpul, căci n~ cu
nOS<' aşa de puţini ,şt slavă domnuhu, ar an'la. 00 

să-i inter08ew şi la :noi. 111 mlllte ('.ftZuri ar !puma 
su (K'ilwtatc lucl'u;ri inten\'lante cu prh-il'c 111 felul 
cum ~ refJ.octează în 81L.fletele 00 curînd 1'idina.te 
din liniştR.a patriarhală, curentele .~i inf1uenţ.ele 
străim', gfm<lurile şi prin~i'Piil(', la cltri au ajuns 
alte :popoare, în urma U!l1Cl (l'VIOluţii fir~ti. 

,cât mânaţi d(' interesUl! de 'a eu:no.'l.Şte lID po
por latin cu ~ de fromoa.'loe în8u.şiri, cât .oo:u~i 

Când oram pe la marginea IMtulu.i, auzirăm oole I 
dintâi pâril.iri de p'~ă şi bulmitul de})nmăto-r l8l 
mitl'aliel'elor_ "La pământ!" ră.sună coma.nda ser
gentu.lui şi ~.aro se tupilă SUib nişte butuci de 
vie. - oo1tură italiană. Duşmanul era înaintea 
noastră!. dar în<lărătul nostru era ... prietenul! Se 
ridica o easă in stil ş;.-iţol'ia.n ~ în balconul casei 
cine sterea? O fată, o :frumllilete de fată 00 rîdea 
de 110i cum ză{::.em în colb. Uit31'ăm cu toţii şi de 
du.şmamu ce împuşca. înaintea noastră şi de diooi
!plină, şi pri VNun 111 frumoaMl din baloon zîmbind 
şi trimiţându-i sărutări cu mâna, chiar ~:i sergen
hIt Tineroţe, tinerete! tl'ccătoare şi drumeţe! 

Dt: {'e a fo&t mai pe urmă. puţin îmi pasă! ştiu 
c·, .. m alergat prin !Spini, pesto şa.nţuri, ne-am tâ. 
Tăit giifitind pe coate şi în gemm('hi, cu sufletul la 
gură şi cu limha de ·un c·ot, lll'nii au clî7.1lt într'un 
p~'irău adânc JlluÎndu-se pÎl:n!t ,qnbţiori, i3r când 
am ajuns fj)'e -câmpul de h~)tă era Pl'oa târziu: 
lupta se dădu"*' fără denni, şi batalionul nostru 
o pierduse <lin pricina voluntarilor, cari f.r!Tma'll 
l'N:el'v('le şi nu ve;niri1 la timp intr'l8.jutor. Oe are 
a faco? S'Ullt sigur că nimeni dintre noi nu umbla 
cu gîlIl<luri do ~inueidcl'e din prieinaasta, ci toţi 
erau ve.seli în mima lor, că după) atâtea noc.azuri 

BAcAnie Iloaui. 
Recomandă publicului prăvălia sa de 
coloniale şi deJicatese. infiinţată du pă 

a. experienţa câştigată in cursul mai mul-
tor ani, şi asortată Întru tot corespun· 

zătoare cerinţelor timpului. 

5 Merite n. 1012 
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de no.i, vin tot mai des străinii. Mai ales că in 
ti 111 pul din u rrnă ",'au ]' id i.cu t şi la noi }O<':.aluri 
oari i~pite~ pe cei dornici de d~~, cari .ge lRfă 
robiţj hazardului. J4</lCul'ile dela Ca.sinoul din Con
.'lt.anţ...'t au 'atra-s fiulUi lume ~trăină. V-or mai a.tra· 
f{'C. J){X>0amdată o ştim, ca)'e în <'Crc11l-ile artistice 
a pl'odul'l mare ingufl~il"(l. E vorba ca la va.rii celo
bnu lenor CarllSSO .'1 Îl vină la Sinaia. nmde in 
sala Ca.'lmoullli, eal'(' B.C'um se clădeşte, va da ~e 
concerte. PC'I1tru Ilee."teşa..~ conool'te i-se 1)lă~te 
suma de 80.000 <le franci. Deşi s'ar păa:ea mal'e, 
suma 11:U ost<! cxagcl·ată, a;vtmd in n:Jere pl'eţm-ile 
enorme, c:u cari .arti.stul a fo,~t aTlJl,'B.,jat in alte o
ra.,"C mari. Ca.ru,s.<;.o n''a mai fost până acuma ÎIl 
HomÎmita. E Inima vizită ce-o {/l(',(' el ţ&re.i :noastre. 
Coi >Ce yor avea fe.ridl'e"a siH lludă se V'01' mândl'i 
ot:! sigm'. , 

DeoCJ1mdată lYub1i~uJ mar,c din ta!'u se h~1lră 
de C'Onc('rt1i'le pe (',lin marele nostru G. Enescu le 
dă în difNiwle oraşe ale ţă.Tii. E l(y glorie 18. :noa
stră şi e foarte frumoasă hotitrirea ce Il ]uat~ de 
a fermeca şi pe cei di" IID n{'''3m cu el ;cu străluoi-
tonea sa artă. Coresp. 

Centenarul lui Nicolae Cre1ulescu. 
BuclIreşt?:, 19 Fehru~,t'ie Y. 

La 1 'Martie 1812 s'a născut Nic;(}lae 
KJ'oţul"€'scu. unul din patrioţii cei mai de 
sea,mă _ astfel că anul acesta se îm plinesG 
100 de ani dela. naşterea luL 

Kic,olae Kreţu'lescu e.ste cel dintâi me· 
die l'om[m, diplomat dela facultatea din 
Paris în 1839, El a pus bazele studiilor 
medic31e în ţară. înfiinţâm.d şcoala de chi
rurgie dela spibalul Colţ,ea în 1842 şi pu· 
blicând pril1lt!l tratat l'omâ.n de anatomie 
de.şcriptivă în 1843. Din aceste începuturi 
a eşit şcoala lui Da-vila, care apoi deyme 
f3Cldbtr.1 dr> nwdîcinu. 

. Kreţule.scu a fost nwmbru şi prettediu. 
te al Ncademiei Române, Ipe oai'e primul 
a dorit s'o îniiinţezA'_ El afundat 8ocieta
t(la de ştiinţe şi Ateneu1. al cărui pl~şe
dinte a fost mulţi ani. 

In istoria politică, a' tărei, Nicolae Rre
ţule.sc,u ocupă, un mare loc prin adivitatea. 
lui timp de aproape o jumătat.e de se('~l. 

şi nevoi, li-a suris Q fată f;rnmoa.şl'î intr'o dimi
neaţă cu soare. 

Am me1'8 pe 'Urmă să .ascultăm critioa împl'eUnă 
eu oiiţerii. Mai bine nu mergeam, căci toată vina, 
toate păcawle şi toate fPOnosurile 'au căzut ve ea
pul nostru. Atâta pagubă si'\: fie "În ţa:l"a 'Moldovei! 
In l'auza de ze~ mmuteec a urnrat, a.m mâneat 
cu toţiiboie.1'eŞte: pâne goală şi am băut apă din 
bid()n! Ap<>i iară.şi l<a druDl) spre ~asă, to'llte com~ 
panii:le-, J)O o câldura ~i pe..o col'bărio 00 00 inădu
şeau, şi e doar luna lui rannaTle! Noroc că i-au 
pu>s pe voluntari, ca fiind mai subţiri, să .nwal·g~ 
în froute r Inzadar c&nta i1a:nfa.ră milital'ă ca să 
ne mai 'animeze, noi mN'geam ca nişto automaţi, 
<'a în via, 'ILşa e·ram de !rînţi de obO'SCa.lă p de 
foame. Şi (]upă~a('oe-a mai veni ş.i S(lt,e.a şi soo.11-
nul să ne chinllă.ască 1 gura-mi era usc.a.Hl ca ia.&<'Ja 
şi pleoapele grele ca de plumb, căci ne fK"\llasem. 
<'unoaptera în {'.ap, şi :numai di.wirpJlna ooa de ner 
.şifri~ <lă nn ('.a}oo celelalte companii peste noi, 
11<l mai ţineau, căci de altfd cne-am ii trintit în 
vr'nn şanţ să dormim cel puţin 24 de ore. Sfârşi ţi 
de puteri 'ltm ajuns la 4 sau 5 ce .. ,suri p_ m.aoa~ă, 
lwde :ne aşt{'pta prînzul, 

N. Bersall'lierul. 

Are in depozit şuncă de Praga, costiţe 
afumate, mezeluri, tot felul de delica· 
tese, brinzeturi, şampanie fabricat fran-
cez şi indigen, cognac, liqueruri. Fructe 
sudice, mandarine şi mere de j Ţirol. 

Telefon 890. 
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5 Martie n. 1912 

]}npll C('l a luat. parf<, ÎnspmnnU', 1,\ re· 
~·oJuţi.a d01a IR4R. ocup[md po~tl.lI de l'(~yi~ 
,ZOll d~ .tl1df>ţ.e al MUllt{'nÎpÎ :Ma.ri, ~i pe m'
mă exilat, Kn;ţ.tl!('seu a; Iost. mini"t l'1J :şi 
'Prim-ministru \a, lui Cuza·VodiL 

ln acest timp el a organizat rnml,'ite
rele de jnternc lji justiţ.ie, inv[\.ţămftntul şi 
a. elahorat împi'C'ună cu Vasii-e Bocrcseu 
şi ('osta Ji'oru noile ~odic(> -civil şi penal. 

Cu pl'jm-mini~tru a diut.at în tot iim· 
pul să ajllt.e p0 Cuza.. In mă.reata sa op+>rii, 
rnai uIt,!; 1n ehestillnpa seculnrizăn~i ayc
rilor mă,nă.stirei grcGf'şti prin secfestl'ama 
vf>niturilor şi OGoarelor ]01', ~otâ.nd în a.
('claş timp limba gn'~1Că din slujba biseri
cei l'om.Jenp. 

Sub donU1ia. ~1. 14. RPh",~lui Carol, Xi· 
euln~ Rreţu]pscu a fo!St. ministru de lucrări 
publice în ] 871-713 efi,nd era timpul or
galli~ăr(!i căilor femJe şi rezolvirna mult 
încărcatci eh r-sti urni Htrusberg, la care a 
ujutat mult prin drNi.pta lui .judecată. Ca 
ministru de culte a luat un deosebit inte
res 1«1, l'porganizm'e(1 invăţum[mtlllui nostI1] 
·5i l'a 'pus pt~ baze noi. 

hl toată lunga. lui vinţâ ~irnlae 1\:1'e· 
tuh\S(~u a fost condus numai de nn singur 
ţel: binele ţărei salt'. El s'a ocupat de în
f-reag.a d(~RVQltare a. poporului român pe 
eaTe l'a iubit 011 tot sufletul său şi şi-a srr
vit patria cu dragoste, cinste şi desintp
rpsarf'. 

.,TRIBUN AtJ 

• di? 1826,. in C'~U'e ~pune că a pl'cgătJt o litografie 
a r aTulU1 Alex. 1. 

Asakiare mBritlll eo\"ârşitor de a fi dat lit',) .. 
grafiei uuul din celQ mai :firu;ruoa.'·;e ~yfUJturi, 

Tot ~~"aki a introdus illL.~traţie în ea:lentlQre. 
D. Iorga a pl'{'zi-nt.at. un t.~lendal' dcla 18r>1 ~ă",it 
~ P~.rig, şi care t'llPl'inde o seamă de ilu8t:aţillnî 
lstOl'lCe, 

As.aki a llJai întcTI1(·iat şi o i'abrieă de hârtic 
la 1841, obtini"md dela guvern un mouopol PQ 
1841, oare însă nu a dat l'(,zuhate bune. 

A vorbit apoi de ciirţile şi lOOllUHC'l'iseh' men. 
ţionate în aC(>A<;t eat.alog. 

Manuscrisele 10 imparte dllpă ('llp)'i'n,.;: 
1) J.itentnră şi ştiinţă. 
II) M.anuale. 
Din prima grupă citează poeziile lui Săulc"i('u, 

o Eneidă în pl'oz:l. o trnJu('.ere a istoriei impNiu' 
lui Otoman a lui Cantemir, etc. 

Din C(>alaItă grupă 111cnţi01lCază diferite m:l
nualo de ş{!<)a.Iă întocmite ode dl St{)ioo, trilduoo!'i 
de Gust.\·~ ~t<lm.at{\, şi unde proprii alp lui Asaki, 

Cronică din Paris. 
Statuia marelui Cardinal. - Intetirea patriotis
mului francez. - O inovatie emoţionantă. _ 
Sărbătorirea lui Camille Flammarion. - Frumo. 

sul ,ViJle d'Avrayl 

Pal'/',~, 29 Fobl'U3l'i~ 

.. Firoşt<, {'ă la Paris se 'simte !il)<;!l 1l(1f>irt"1 :ofir! 
tu:U" .hLi..am şoptit <.·'Uvintroe 8<.,~,,,t., \'Ltl!ld ,n 
gazetele fl'anţllze.~ti {~ă mUI'( .• uÎ (',u'dir,a! [,,".(' ,-:, 
ei(Jfp'li elipul .în marmură pe 1 ['L ... d'!l ]'>li':1'~\. '!il" 

troJXllci.:)i mă întl'{~b (':11 mi~';, ,'i', I'!lill .lI' '1:1 - i' 

. f:i~!t l<ucrul 8(';('.st.a (10 .atilwll ,"\':;"~,l'j I lst",'i" 
Fr'H;'cţ.U 'ml ,:(\ p .. a ti' :',; [":"('lW f'~'-?, ~""",,! { i]; f ~; • Este dn r' () drrarlUi 1'C'cOm})f"l1Să c5 OU1)U ~ 
(' wliFIl: gl"ri:t l"('g-aliUqll f:~.TI".'W ;'Ii lHili 1)1Qi.l1." I {'Cu :::tim i-sE' Yil (~8h·hra Cf'll1.e!WruJ. S'a ~Ii- ('!in ar''',!, 'Y~IHlk,ţ "[ab ,~i u.~I'at.;:~( '\iPlil .. ,'ad.li]'} 

lă.rît. .Ia ~~~'a(h:r.ni(,.S[I .. seyţină in :il~a d.· ~ 1 -7! •..• ," ba ::"'''10.( ,"'] \1. ,,('1 ~'l 'n-! f", (It' ti~n. 
-:\hHtH', \1 IIlPJ'l, O i?('(hnta solfnnlla lfl c~,\~'(' li [,,'.t d .... "ap\ f'(,'l'''dla;,,~ ,': lui J ud,,\',· \ 1: L"~' • 

d. A. Xf'nnpol Y'l. yorhi dt'spre ~-. l{r~t';- h· ..... ~ d::;(;"Ht,> -'~1:?; i:lil':i:df, ,1 ";1:"";"""", ,·,j:fl (' 

" _.-~scu şi l'a t"niversitatna din la~5i în ziw', ,i, I din :1I'<'u,,1;1 ţ<I!'~Î ~i j'f>nY"I'!2!l\la 'tutlll'O)' an1orita· 
~iJ""~ lJu~tic" .~i l(':~g;v"";(c, ~u'"'lJn' \jJL'l':'Olillli re.ge-

4 llarLif'. hli. Cardi:nHhtl de Hi{'he1i('u! '" ee nume imprc-
La fuc:ultatpll dp l1H'dieinil. Vrul Tho- siollant în i$tol'ic! {'C vuinţă Jl('îndllplce.atu într'ull 

ma IOIH"-'H'U a organizat p(>ntTlI .J{)i 1 ~Illr- trup ji.la,\· !.,. 1'(' Jinai11teu o('hilol' Îmi trC(~) ('II 

tie O ~erbj)l'e în (~are va nomemora, pe in. într'o bl1.l1nă CP0l'U lui Ludov!l: XIll ('U Lwol'itii 
t~lrwiotor111 studiilor mrdic<.11e în ţarii,. ,~i comploturile ei, l'U e.~uf(~<hd pc ('arc (,lll'dina.1ul 

a fihmt să e1Jrg:l at:ita ,,,ilnge dPHobili: C.illq-:\Iar~, 

tomunicarea d·lui N. Iorga 
la Academie. 

DUJla cum am a1lUnţat, ·d. N. Iorga a fii{!'ut YI
:Del'i la Academie urtniitoarca eomuni{:.llre: Oărţi 
şi reviste ti:riT/te şi neiipiiril~,in r;olerţi.a. (1 • .4-
sah,. 

In priml11 rînd d. Iorga a "orhit de U11 cata
log aJ ~ărţilor tipărire de Gh. Asaf'hi, şi găsit ue 
d. Creţu, cărui,a d-sa îi adu(~ mulţiimiri pent,ru 
această f.aptă. 

Acest, catalog (\<o,te Însemnat mai aleR lJ>rin În
şirarea numelO1' a 60 de manuscrisc, cari din ~mt.l
mite motil\'e a11 rămas netipărite. 

Inainte însă do a v.orbi .despre cuprinsul ace
.;:;tl1i <,.atalog-, d. Iorga >Il amintit împI'cjmările în 
t~aI'i Asachi şi-a Întemeiat tipografia şi !Dai pc 
"Urmă litografia. 

Asachi fuse.'IC însă1'cIlM.t la 1829 să scoată o 
fooc de infDrmatii pe care Ja început o tipăl'O!l 
in tipografia Mitropoliei. In ,a{~tă tipografic, 
deşi nu so menţ.iona pe broşuri, se tipăroon şi 
{'ărţi cu cuprin...q. prof.an. 

D. Iorga în'fWţi\~ă o tl'artllcer(' a eunOSPl1tu
lui J'(.J1nan, Paul şi Virginia, tiJlăl'ită la 18:n la 
Ia~i. eu siguMnţă în tipografia Mitropoliei. 

:La 23 D('('omvro 1830 Asaki capătă <'oncc!\ia
mea tipografi('j, care a Înooput să funeţi{)neze abia 
.prin anul 1832. Cauzele .acestei Întiirzieri a fost 
!ţITO('Ura.rea maşindor şî lit(>1'Î]o1' ~esare, 'CUm 
~i găi'Îrea )ucrătorilOlr. 

Cele <I~ntâi dirtî tipărite d-e noua tipografie 
<1l11 fost~ ManuaJul lui Săule.<lcu, o hwrlilre foarw 
Im:nă, "şi 1&OO1'1a Rusi<ei· ~u.'lă de AAAki. 

Relativ la î'Il't.emeiel''e8 litografiei eXL'lta in ('o
l-eeţia HagiConşt. POR O serisoar~ a lui Aşaki 

de Thoun. ete., {:u musehetarii ~i garzii ei, şi mai 
ale.'! >('11 figura iSt'Jn~aţă a lui Corncille, formida
bilul 1'1\"301 il1 litcl"atn-ră allllal'Bl'ui lUini"tru ... Tot 
Richeliella f(~st şi lnt{mH>.Ît\torul ilustl'f'j Acadp
mii, a{'.castii institllţilllw filră 1'i\'a1 în lUIll<'. 8i 
abia a&CUJll &1 g:indesc Franeezii ~ă-i ri,lice o :;t~. 
tllle la l'.aI·i.H! Il., ('d )(istel' .. , Căd nu creci CII 

pricina să fic fu!ptul -că Vigny i-a .refuzat simpa· 
tiile &U,!C, l'('{'uno,..,eându-i tot.u.ş gralld{)al'ea, 1'll pa
gini magistral{·; .ar fi !t\llt VN.'lIlca Fl'fiwlCzii eSli·) 
~Ilf(~ţ:iş(>z~ în piatră ÎnaÎ11tea ori (lupă existenţa 
marelui poet.., Atleviirlll -e însă că in <~urînd Ri
eheli-eu se "U iniilţa Îu mal'mură, în mijl<>eul ace
stui .Pa l' is pe {'.Hl'O l'a :>tiipfmit ()(lată eu o 111linii 
de fier. Să! J1C mulţumim eu atât. }L.it"llX ya'ut. tard 
quej:muais... . 

- Este {'eva f)'Cl1eti{~ în p'atl'ioti,~mul fnm<'C'z 
din zÎua do(' azi. Aepi cari ~i-au llH'hil]}1]it ne-odată 
că ,această mare naţiune a piel'd'nt din h:gendara 
ci en(wgie, din a1l1hitiunile ei de SU111"0matie asu· 
pru hUIlei. Sfi co.nwmpleze () clipă uimit.oal'{'.a miş
ca]'\', f'C are l{~c aeUllla i'n sînul ci. li fiicut 'Franta 
şi gn\;.<.'1i în existent·a ci, dar ştie să şi-le repare 
b Vl'Cme, V'am s{,J'is in cl'O'nica mea tl'ec"ută de Îs
bu<mirca fără de ]}{)l'('('he a entuziasmuhli în fa
,-oarea 'lllwi ;;1l1pel'io J'"ităţ.i eO~:lrşito.are aaviaţ.iu

nei militare din a{~a.,tîi! ţal'ii. V'am vorbit mai ales 
de impDrtanţ<a 1)€' care () are în acest .,cns iniţiatiYR 
pal"ti{~lla]'ă_ CUI'entul' acesta merge .cre.seând din 
zi în zi: nUTI1<ll li.<:w de sub..'\Cr:ipţie pentI'l CUTIl
vii.rare d<> ae]'(~plane, prin orH.~e ş.i 'Prin ,sate, ,prin 
teatre, in."tituţiuni financiare, 'comerciale şi il1(lu
stria1(', prin I.i('.{·c ;;.i 1)l'in magazinele de manufM
hlrii:, pretutindeni, pretutindeni. Initiativa aeea
sta a lU'llt-o ziarul "TA' )Iatin" ... Şi <-inc cl'edf'ţi 
f'ă-I 'S('{·unde.'tZă cel mai mult ~C-otidianul "Le 
J011rna1". Jt: într'aJevăJ.' ~Ul1)]'il1ziitor 1!{'-c-st flllpt 
pentru aooÎ {".an C1.laH).'l{l dllşmănia atrocc .e8l'e a 
desbinat. Întotl{leauna. a{'{'stf' două mari gazete. 
Cum c însă vorba de billt'll' publi(', najba Înec-
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tuază, urile T)(,l'SOn.a](' -se p()wle~c. lnsultele -amll" 
tef;e ~i Har(~ d.o cu,re 8(; iutl"t",.(~ in a hinomerita din: 
partea Frantei. Ol>ootacolul e d~!mn ~ Bolemn, .• 
G.l'at,ie lui. 8yi:aţiullea milit~ră ~Wştigă, ncmfL'rgi. 
nit, Căci -viitorul este al 8vi.a.ţiune.i; mcnlla{'e5;t.:l 
se simte. !l'O ghic.'.şte. Putert~a ,militară, a eărei 
flotilă 'l1eriană "a fi cea mai 1'tUlllel'Oasă şi (',{'a mai 
bine (H"gani7.ată ya avea, într'un eventual l'ă.sboi, 
~e im'ai mult.e <şanse de binliÎnţă., Şi fiindcii ·Fra.nta 
,tic a0eal.;;ta, ea S{' pl'egătcşt.c mereu .. , 

- Alalt~'ii('ti acal'a~ am a;;i"tat la şeoala prj~ 
marii din r11e St.-Ferdina:nd (Qua.rtier ili>s Terne-s)' 
la o S>tX'nă (~'C m'a înduio'ş.at aJânc. Trebuic !Oii' 
ştiţi {'ii in i1o('ulul fied'irci şc.di J)l'imal'e ~ află: 
eât.e Q imen.<::ă hibliote<'ă pubhl.'ă, 'numită Rihlio
te('.a mUlnit'ipalii, euro împrumută. lO('.U1toJ'i.lc.>r din: 
ioborg'llrile ro<;I}Cl'ti"e, <,ăl'ţ.i de literatura, de a'1'k, 
de ştiinţe cte., grati" şi la domi<'iliu. Xă mai ţltiţi 
l'ii la Paris este ohi('ellIl ea foştii elcvi ai .şeoalelOL' 
primare săorga.niz-t.lzc ÎlI şcolile un<.l(' au învăţat, 
:;p(>.{'ta,('ol<,. ('DneCI'te, cu'" (!e] pUţin (,dată pc lună: 
şi la ~al'(' 5111lt oonvH~aţi toţi C(,titorii hibli{)te<~'i 
oe eal'(\ am y{)rhit. In fi('{'l\l'{' ,<\n fOf<tii elevi ai 
ş(·oalolm' pl'im.are - adnah millişt;i, {10pllt.at1, 
~el,iitori. artişti, l'1.l<'J'ători, llP,gu.st«)·ri, milionari - ~ 
~ a~hlllă la Ull l:Yan{'hct spre ,a-şi fltrînge miinile, 
ea nişte foşti <'Dlegi dc copiliirip, spre a-şi 'aminti 

t, , 

: I 

('11 dra.g de frullloa..,*,Je şi ind!'T1ărtatcle zile de 
demu.lt, ~llmele lol' se păstrează in :ni~~ rpgist.rc 
enorJn<" eo sc umple tot mai mult, şiS<'riito<Ol'ul 
aeC$t~ll' rinduri .a ~etit nu d(~ lmllt ('11 Ill<'l'in.i ;11 

ochi la ~!Ua ~>rim!ld' fJiU ruc (It; t~",tll'li('il, 1'1'41-
Tq·i~!~ ';;;i ~;.1j~~l(.'1 ;d~· f~Ardr sl(tve au Ju1jit <ion r~.2IJ: _ .... _'_~ ~ • 
h ] j .' . I "1 ... /'---.. " 
. l1\P 11\'. " ) 1::;':('('1 .{Ii· WlJ ~,t"' l':LIH:' sunt "~h· f'o • . 'i,.r. 

!t;, ;" j{' !);; r t<ii reYl1I h {'\' i[j( .... lll~.""'u':<:l'i' PO\'(;""k",('. . 

:\·:~~!t:tit·?·i ~(~arH, ·a~~tHali·~_~t'\i· ;;.); S\·'l~~h· .. i pr trHH':(" 
.] i . t, .. J, ~ '. t l' . ,. , j , . " ~ ~ 
. - n li ,,1<1,1 • ·,iJIl· {_-.litrl.i:1j al! ro!'! 'II t, ,111 1,,'< - 'i 
g"r,~t';~l~i ,.w')~n~ 1: \ ,";,.d.(;jh~tl"g-raf~ {-11 !.:;t~ .. ~tli!·]I( . ..;l /l)l.~" ~ 
h, ',.1" 1",. f~,' ',' ! 1, I~ , " '''~<''~', 1"_'111l'U a .-;.e ~)ut('.lt cuntenrp a. , 
r:"t~7.,(V';::,,""1f1)1l~Z{<{,j, treizeci d~ 'l111i şi chiar mai ' " 
t;t)'l,.I1.· f·, fl'i ;.,' il~t'111llnIă În to.ate !'ll'oakle pri- ~i 
m,j>" "IIi J "ilfl',:l: ,-1 yit f<Hllt fntogl'<1'fiatj Ţl('lltrn j.l 
;. 'yrl':'; ;",·",j"".:Ia ;n futa o('hilol' lor de biîrhaţi 
~(lH tl~'" 'n'~~~lţ'''''i~ ~~". 'llrrr1 sunt~ lI6IJIIII 111 nitp ..... ....""i: 
\'(·""li "j o;gloLii, ,<~ ~1:;e.'>C ea a<"('u~ta (' pinA' ~H~llm 
,'L'a 1I1.a1 !luDdu, ooa lllai pl'0.fund om~'l1ea!:wiî intre
bninţ.a)'{' a ei'l1emlitogl'lllfullli.._ 

- ~'a ~iirbăt{)rit la PllrÎ;s {'u multă dragn,~t{' f\ 

şaptpz('I.'r:a.ani\"cr,';HJX' a ilustrului a"trol!(;m CR~ 
miile Flammarioll, 1Io-şnC'll.gul ~ în('ă v('Nlp. nehii 
îi -snnt ,'ioi, 'Pu..,nl fel'lll. Citt (le mari meritc al'{~ 
df> fapt a('('3tadmirubil .g{·riitor şi mare savant, 
('al'(~ (\,.;te ('.el dil1tÎli !popularizM,ol' al ~tiinţdor a<:.~ 
tl'ol!omiee, in lrişte oŢl{'re {'U e.a.liti"iţi litel'.ar(' .ne
eOllt~tate. ('.Hmillc FlllHllllarion n('-a asigu!'at de 
Încr('d{'-l'('a lI{' {~are o ai'C îutr'nm ,·jît·Ol" mai Imn 
şi nwi hlil.lld .• ,Ca, şi stel-<:'le pe 0al'i le ŢlriY(~sc de 
atfttia a.ni <;ti pc ~ari le văd, unelc ~!rzi'md de un 
fO(' aprig. altele ('u o lumină mai <1ul('e, miii po~ 
folită - Întocmai ('u a{'('."te plall-et.e ca car{}I' <10-
g'oar{' mi"hlitoarc ,se f!omolf'şte cu vremea, instine. 
t.e]<,. la ÎnC'ppl1t mai 8~'lbati{'e ale oamenll{)r, l;<C vor, 
îlJlbli!nzi di,n <'-e în <'e mai mult, !pcntru a ,aj'1.mge 
la sf:îrt>it să SC'TIlcne mai de aproape cu indl1Jge.nt.a~ 
('11 bunăt.atea şi <'11 .altruismul bIi'mdu,llli ChrilSt"~ 
J! Hi amillto.'lC, {'i\ 'autorul U ranei, al A'Itronomid 
pr.'pulal'c şi al Vi~{'lor înstelate s'a {)('.11vat foarte 
I1mlt în yiatasa f.'1l pa.rte:a misterioasă l:'i impal .. 
pabilii. dill S11fletul omenes<' şi a -&C1'is bucăţi ad-
mirabile a.supra hilpnoti..-auultl!i, d~.,Jllblăreişi oapa .. 
l'iţÎ1mihw bizal"0, wnma]ate de unii sava.nt.i. Ca. ... 
millp ]<'Iammarion a fost bun prieten .~i co-htbo .. 
l'lit.or al sayantului italian l.ombl'OSo, m()l"t nu de 
mult. 

- T'l'imă"al'.U r primuva!'la î:năll)(\~t.() cc.nd şi 
j'u('ă,l,;eşte suflarea VÎtl1tUhlj 11l'O'Jatoo. Zilelesl.lnt 
duio3RC, ap<'lc Senei og-lind,esc razele de ware în: 
verdel(' l~H' vroflmd. De dimineata pi'tuă seara co .. 
lind impreJllI'imi1e Parisului, eăei mi-e {l{)l' de 
;;paţin ya,~t, de naturii: ('urată, Rătăcesc 'Prin [lar
<'u1 dola Saint-OlolHl, pe c.olinele"MendoU111ui-, pe 
şC'Sul dela SllCl'C;;nes. prin ma:Îi!.stl109Ul V er.sa iHcs , 
prin nobilul şi melaneolicuil Sa.nn<Jils ... Dar cille .. mi 
poate 'llUmj o }'{'giunc mai îIH~îU1tătoare ca Ville .. 
d'Av'l'ay, la douăwci de minute de Pari."l ~ Un~lc 
J,!.'Hşti un :full.me.emaiint.im ('a in .aoest bm:g ilu
~tl'at de şe.dere.a hIJi Balzae, .a -lui Corot,a. lui Ham
heUa? Aştept eu nCl'iilxlaro toiul !primăverci. ca 
pla.ii.a ei de \'Cl'df'aţă. cu umbra co1}acilol" stuf{)şî, 
A tI1.tiwi ViUe d'Anay e neîntrecut. &Ha.rela îşi 
rcyal'8iÎ lumina peste dealurri şi vilk.de smăltuite 
('U flori. Vl'"te ('n"tf?l(' minumlte cu turnult~ţele 
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seăldatc in azur: el ~icărc..;;te prin dmişul .pădurei 
şi 00 amprăştie ca o s-curg('re. de 'SUl' lpe suprafaţa 
el("Şk>clor Jimpezi ea nişte og-linzl. Ziduri vechi. 
inaJtc şi ln&'li."C.pe cari le .intrec culmile de uu 
~·(>.roc intunecat a:l pa.rcurilor 8e('!tllare, imprejucsc 
palate moderne şi mooi<walc. Prin lIllensole gril.
oini sus})('lfi(].aw trec, 'Oa nÎşteariitări din. basme, 
castdancvapoMase in l'ochii lungi de gaZ{l şi eu 
!pălării floreJltillc ~ eap. re la ferestre. în do
~111 J>Cl'dulclor traoc-, S(J ive.:,te eâte o mi'mă p:tlidă 
de femee, Înreatii în mâneci de dantdă ~i "dipi
toare de ind('. J'al' in depărta.re. de-asupra lanu· 
]'i!or bogate, şl'l'puioşte drumul <le fier: 10<'omo
tivu şi ,~ag'oanclc par nl~te jucării de copii ynut,,-~ 
iPe ÎnăJ {imea ameţitoare a "iaducu>lor .... T()tul c 
'('alm, fastu,Cil. şi suhlim: ;p<>is.agcJe sunt din linii 
simple şi largi; o pace bll;ndii .sc rEn'arsă din ce
:1'u1 vast şi pmfund ... Şi mi-<, dor de toiul primih'e
T(·i, de copadi verzi {lin ViHe.-d'Avl'ay ... 

C. R. B. 

Grlwa dia ADilia. 

uTRIBUllA" 

Bru.:r;elles, 4 .Martie. - Comitetul centr.al al 
organizaţiilor m-llll('...itorimeia adresat proprieta
rilor de mine tm mcmoriu 'Prin care cere să! 00 sta
.bilea.~că lin minim Je .salU!' de 7 fNl.ncÎ pe zi. 
In caz oontrar 2flO de mii de muncitori vor de.-
clara greva. La An'Vers au sosit mai multe c0-

răbii nemţeşti pentru a transporta dirlmnî în 
Al1g1i~. Hamalii din port îns:. au refuzat să În
earoo OOl'iibiilc. 

Pari." 4 Martie, - oReel'etarul organi7.aţiiIoT 
mlmciton~ti «in }'rnn ta a ad l'esat comitetului 
centMl t&l .asoeiaţ.iei minori-lor din Angli~ o 8cl"i
soaTe, prin care·j eomunic.ă, di sunt gata a de
clara şi m o greviî pl'in care să'şi arate snn:patia 
faţ-ă de tovarlişii ]01' În sulerintă_ . 

Preţul căr~nmilor în Franţa s'a urcat in mod 
f'xtrlaordinar. La Hmle de pildă s'a încli.T{mt 14 
franci la tonă adecă 50%. 

Contra revoluţie în China. 
Atitudinea groviştilm a lUlat un oaracter ostil O infenrenţie a putenlor. 

nu numai l)1'()pl"ietarilor de minc, ci şi p:uvcrnu- Tn ,Mandşuria Chinei norfl.i('.e s'a produs o 
lui, ş} autor~t~ţilor, fap~ CIIJ'C a. ~'o!tat întreagă putc-rnieă' re.a{'ţiune a mişcu.rii revoluţionare. Ma-
opuna pubhe.a. ITItre~a presa f,il-.a mdreptat :1.'"'- .J ',. '.' 1 v, _1' 

euţ,IŞul llnpotnva gr{lvlşhwr, Iar prmlU -mmlsru .,. '" , . ' : :i~,· '1" t I nu~urtenll au porl1h o VIO onta (~ontrar6Vufuţle. 

~,'l~uits' a ~rctrag de pc ,t<mmul p~rlan~eIl t~rilvr ~. I'l~tul ma.n~:;,u~lan Tşmg SIR. pt"OC1a.mat 
la."und desfa'ŞlU'a:rea {lVClllmelltdor 1ll 'voUl CI. Imparat la] ChlDel d(\ nQl'd eu 1'CŞoomţa'in Pe-

Iati! uoile t.alegmme <asupra mişeării grevei: king. In lHlUrd caritală rei"oltcle şi a;gitaţirile se 

Influinta gre~·ei. CO'll tin uil:. 

..... -.,_ ... ;C"~"'t.dra. 3 Martie, - Influinţ,a grevei să re
simte ,în ~~( mare. Circulaţia pe li li iile fc
tI'ate estJC aproape ',,"j~ţă. Tronul de P.aris nu mai 
merge. Din I,oudra nu -iil.aÎ~pţellcă nici un treJ~ 
speei'll. De asemenoa trern.'nle l(lCllle llU lUaI 

rreşcdint<>]c Pl'o,·jzOTiu al li.epubliooi Chineze 
Yuan-Si-K a1~, OOrc se afla înd 'În Peking se afli 
într'o sitlI1atiedcsperată, Se pare, că ac-,csta a fost 
totuşi prea ortimist, când 1}i-a În(".hipuit că .singur 
decretul de abzicerc al âmpnrătcsci văduve em de 
ajuns, p.entru a HC Înlătura intreg antagonismul 
dintre Nord şi Sud. NIOl".dul Chinei nici astăzi 
nu are credinţe repU'blieal1(,.~ ci 8{l par~ că ţine 
mult La diwastia :Mall~u. Răshoiul civil se oonti
'lluă Cu toată proclamarea rcpl1hlicci şi ameninţă 
să Îl\C un ea1'l«~tCr ()Stil stril:illilm' din M1andşuria. 

z 

merg.··,·,·",", 
NeguAorii .~ fo!o&(J:-;e (le if)(~zie pfilltrn aT'idi,~ft 

:preţurile la mărfuri, Ulai al{'s la a11iC',olde de ~n
sUlnaţit~. Pâ:nca este foart,e i'.eumpă. Peştele; mau
('aroa crut mai ncocaară a pormlaţiei s:lrace ue58c
nlM1Pll e foartf' S'Cllmp. Eri mai mult. de un ml
~ion de1Duncitmt'!i"i"fr"pmnn grevă. ~ [rmărul gr'e
)'iştilor creşte mereu. In Goours 00 două t>ăptă: 
muni ml111itrnl lor \'il fi cIt' ± miJiualH'. 

Acţiunea de Împăcare a guvernului., 

Comtmican~a primului ministru despre În
trorupcroa tratativelor :a fîieut o impresie foart.<' 
rea îll C'.ameră, Ministrul a spus, că (leleg1aţii mun
('itorilor au plooat p.cntm a influinta pe ade-
renţii lor sii'şi unodi;fi(~ :p1-menţ.iile. In ca~ul 

,(·ii.nd s' ar Pllt.<~ .,bţ,inc \TC-1m rezll'ltrat înaceustă 
:Cli1'ectic se VHr relua <1i11 nou padalllentărilc. 

Armata şi greva. 

Londra. 3 l[artie. - r~a ministerul de răsboi 
,s'a ţinut; eonsfătuire .a şefilor armatei, La e.arc 

. au participat un roare. număr de generali. S'a 
Ju.at hotărîrea de .a nu se da nici un concediu n i~i 
unui soJd.at. 

Artileria s'a iUairmat cu puşti 'de răsboi. Se 
vode că. În truIX'le Pl'Ovincialc nu au nici o În
erederc dm"adă -că garnizoana din U{asgol' a fost 
intrca.gă desa:rllllată, La. ministerul do interne 
şi la col de răshoi s'a instituit un S('lryielU de 
noapte. 

Incăpăţinarea şefilor grevişti. 

. Londra, 4 Martie. - Do]('~ţii greviştilor s'au 
încălpăţi11ăt atât dc mult îm~t nu voe..,c să stoa 
:de 'Vorbă Cu primul ministru. "N'avem L'e dis
'Cuta!" spun ei categoric. De asemenea au decltaI',lt 
că nu vor primi 11id fiX.a'1'M prin ilcge a mini
mului {le saLu. 

Greva se continuă. 

Londra, 4 :\Irartic. E credi11ta generală l'a 
grevoa lltl se ya lncheiaeurîn.d, ('U toat.ă munca 
ce se depuue pentru aplanarea divergentelQr. 

InfluÎnţa grevei asupra străinătăţii. 

8 t.eft in. 4 Martie, - DCZJastml grevei lucdi· 
(,.'>1'ilo1' mineri din Angliilt se resimte şi aci. Joi 
.·;'a11 c1e,;.(~ăl'eat nltimde tl'an.<;porturi de ('ărbulli. 
'Ac(,Mita e CIl atâtlllai dw.astruD':', cu cut {'ăl'ouni i 
(c'ngle~ti ~lYOOll mtl;l'C iUSf'1lmătatc pentru indu
Btr ha de aei. 

: !ştirile partieulare sosite l-a l)oaris dan cV'C1li· 

mentelor din Peking o îThfăţi.~~ foarte critică. 
In cJl'rtierul ~iplomatie s'au lltat din. iniţiativă 
particlllarii celo rusai serioose măsuri "pentru a se 
împiccler.a o eventuală încercare de dOVas1JarB şi 
incendiare, Poliţic[""Im i·,so rpoat.e da nici o incre
dere, dooarooc şeful poliţiei se tine ascuns de 
frina atentatol'Hor. Arrn.:ata este împăl!ţită în două 
grupuri du.<;>mane. O parte ropubli"ană şi .alta im
perialistă, Cea maiÎ mare ipQI"to dintre ofiţo:ri nll 
vrea .să ştie nimica de republică. Ei VQOSc f;ă 

creeze () dictatu.ră miliLară, vână l.a oosirea trn
polar din provincie credi'Ucioa~ dinastici, cari se 
apropie cu pa.. .. grăbit spre eilipitală şi în p:roximul . 
moment pot intra în Poking pe poarta de sud ta 
ora.~uJuL i 

Y1lIan-Si-Kai, s;a rofllgiat în pallUtuJ nriIDiste
rului de externe, lmdo .primeşte ştirile 0010 mai 
oon tJr ad ietoT ii. 

!& dil ca srgură o i.ntervonţie a puterilor străine. 
() ştire recenta eu data de 3 .hIartie spune, că 

Japonia a făcut p11WrHol' o propmuwe ;oficîa1ă să 
întreprÎ'ndă o !acţiuno comuna în Ohina.. 

Asupra lutimelor evenimente primim ;urmă
toarele infmmaţii telegrafice: 

Starea de asediu. 

J,ondra, :3 1I-fal'tie. - Preşedintele republicei 
Chineze Yuan·Si-Ka.i !Il proclamat starea de a .... e-
diu în capitala Peking. , 

Inaintea palatului de vadi în Yan-tsu-san sUt
ţionoo:ză două mii desoldaţ,i credincioşi Impă
ratuJui. 

DevastărÎ În Pekiag. 

Lonrlm. 3M artie. - "Daily Teleg,raph" serie 
in 11 umărnl său de azi: Eri scară au rfQSt deva
state şi inoendiat() de soldaţ.ii r~wolu~ron.arri şi a
cele pii,rli ale oraşului, cari fuse3Cră până aeum 
en11atc, Situa,ţia este d~"pcxaUi. 
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Din Paolinqfu vin ~tirI; ci. tru.pela di .. izie~ 
VI~ ,Ur:rneaT..ă {JX.fflDplul camal'.a7.i1or Iar din P('
hng şi dau foc ol"~ui în toate p lirţi 10. AOf'
Joaşi ştiri ·alarmante vin şi din împmjlU'tmfle ora,.. 
şului T,~eni!)i.n. Iw..olnţionarii intenţocm.ooză. să in
tre în o:raş şi să'! dm'aste7-e. 

===,,_._ .. ~ '2 

Concertul lui Enescu In Budapesta. 
Budapesta. a M artiest. n. 

Intre eonccrtele ("..ari s'au d.at în iarn,a a<~asta 
în ea:pitala tă.rii l'Cllla:re pe 0010 din 1 şi 2 !fartie

st. 11. ca cele mai strălueite, prin faptul că Ioa a~~ 
stea ,au debutat artişti cu renume mondial. Pan:trtt 
noi Român Îli fa,ptul e dc o îndoită imrml'toolt.i 
stând în fruntea aceMor artişti celobrul viOli-lli~t 

român O. Nnf>scu. Acest artJist care,ajutat ,şi L1U

bărbit.at de regina Carmen S'yh<.a~ a stndiât Ll 
şooala celor mai mari măe,.,"tri ai timpului, ('.l 

IIe11mesberger: Marsyk, }Iessonet şi Faure şi 111·a, 
eluptat un loc de frunte Între arti-şt.ii de azi ai 
Europei, după multele succase din .străinătate 

a venit. şi în capitala ţălrii noastre înlSotit de ~l 
mai mare oollist de a7.i, Pahlo Casa)s, de marelo 
piani, .. t Tovcy şi de orehestra "Wiener Tun
kiinstlel''' din Vien.a. 

Deja in pl'ima SCla.ră şi-a cucerit o s;innpati6 
neperitoare in publicul ale> din sala cea mare Il 

"lu'dutei Ol'Uşeueşti" prin executarea măiastră 
~i plină de călduril a eoncertului h 111011 do SaiDt.

Saon.. En(';S(~u e unul dill cei mai excelenţi ropre
zentanţial şeoalei franceze. Aplauzf'le nu s\m 
mai sfârşit, astiol cii !ll"tistul a fost silit să executa 
câte.'la bue~lţi a.fară de progNUn. 

Tot .arunci li cântat privighie!oal'c.a spaniolă 

M. Barrienios {'âtcva arii de ('ompozitori italieni 
€xcelând mai alm în "Lueia di Lammenlloor" do 
Donizetti. 

A doua .seal'ii a. fost .şi mai strălucită. Atunci 
aIn văzut pe cei' trei al·ti~ti: (l(1.~aZs, E~ij,Ă. /<J 
1'o/'ey împreună, cxeeutând, Cu acolupaniamantut 
o rhe.-;trf'i Ixmdusă de Nedbal, un cone.ert da Br-;t
'TI1S şi unul de lloet11O.'en. Alături de Oa.~als şi 

Tot)ey cari ~~unt dcj'a eunoscuţi în Rtld'-Uipest;!~ 

Enescu a dovedit eă şi 01 e demn de acele~i sim
patii. A excehtt mai aleg prin tehnica iu! extra
or<linară, prin căldura tonului şi prin pricoperea 
adâneă a posclor executate. Trilurile lui sunt cele 
mai dosă:vâ rşi te. N~ plăcut mai ale.~ in partf':t a 
dona a conce-l·tului Bralnns in - a11dante. 

Pun] ieul din sală a fost a1(\') d in tot 00 o3.1'C eu
,pitala mai cl~ant şi mai cult. Am roma1"mtt. i II 
sală şi pe arhiducole Iosif cu f.amiliasa. Din pri
mirea căld'lltoo'Sii, care i-s'a făcut artistultti l'omi''Il 
am înţeles .at~t, că el va putea V01ll cât de des ia 
capitraJ.a ţării noo,,-.;tre fiindu-i asigwl'ată simpa!'i.l 
şi admil'arţi.a sinceră a publicului din capibală. 

Noi Românii, adunaţi - durere - :Înt.,"nn 
numă,l' foarte mic, i-<am făcut. oy~ii strigândll·i 
la ~e~:;e un "să trăiască" din toată inima. Pe futl 
arti.stului s'a văzut în momontul acela o vie :-;:i 
plăcută emoţie, Ne-a dat câtorva autograan111, a 
vorbit foarte Arăgălaş Câtewl , .. orba cu eei cari î t 
înclUljurau şi apoi a dispărut în odaia artiştilor. 

Iar noi, puţini Homânî, nC4am simţit in SCal'i' 

aceasta mai ~'(,'SCli şi mai acasă în aecst oraş at:"it 
de etrăin pentru noi. Chipul frumos 'Şi Împun:Î' 
1.0.1' a lui Rn('scu a rilmas pe veei irrtipurit în il1i~ 
mile n()&sh'\J. 1, T. 

x SemInarul juridic Dr. Gereb. Cluj, Str, Farbs 
(lâ.ugă edificiul cel vechi·u al teatrului), Pregăteş.te ţll~ 
lâ.ngă onorar mi-e. pentru examenele de drept, de stat. 
riguwa&e, de drept de staJt, examence de advoca.t şi ;le 
magistrrut. In 3 luni se eâşti.gă licenta de lioctora.t. Fiind 
in pragul 1I1'Oi.ectel~r de refomuă a Înl'ătă.mAntului ju
ridie, e d.orÎt ca toti oei· ill!teresati să se a.dreseze spre 
biRele lor 1a acest seminar, .care înlesneşte mult cariera. 
ad .. ittt~ "'-;aJ.ă : '-,: ~" ~." -. L --re '. __ _' .-$" '1a.~ , ,C:, i' .~.w.. ~ ~ 

[ 
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_ q,iscopul Hossu ia Caraasebeş. Cetim în 
-.1:<'. Diec." din Gal"anse~: "Prea Sfinţia Sa 
• .t>'piscop1.t1 nI'. Vasile H o EI li U, oo1a Lugoj a fost 
L'lmi la O~l'l"anseheş, însoţit de Dr. A. (Josmutza. 

. nK"{hc în Budap('.~ta şi de d. DT. Ga.rus BiOOÎ'eca
:nl1, S'prc a v1zit·ape P. S. 00 e!pi&~opul nostru Mi
'l'flll, cu (.-.aro <it' m1t1ţi ani t,răicştc in (.·-ele mai hu.ne 
• j.('gă1.UTi rlcpretinie. Jnui 'a les {'H ambi,i sunt nă~
"l1ti in ecrmitatulM urli..~-Tl1Tda. lntâmplaJ."'('&.a 
voit, ('.l.laccustă \'1.z,Îtă 'l'o}e.gill.1ii să fie totodată ~i 
Tizitl3 de Tii mas bun, CHt'i P. S. .sa epi.~·ol)1tl 
Lngojuhli se pregăteşte a~i O(>l1pa demnitate-a de 
(1';,..('0[> ,ai eparhii.'i dda Gherla. 

In nlloarea di>ltimmlui oaspe cpL'ieopulnostrll 
~. (lat un prii.nz f08tiv, la care au luat parte afară 
.1(' .0c/llzistorialişti şi <'ÎI ţiva onoTatiori. In {'ursul 

, m<,,~('i C'piseop'Ul no.strll a ridi{'at t()ust pentru 
1, _ j,naltul sfiu oa)-:fpe şi eolcg-, dOl'indu-i sănn.t.at<" ca 
r .:~:l'poată multi '~mi mumei nu numai pentrubisc-

l'iea evarhiei sale, ('i mai ale,'] şi pentru lăţirea şi 
intiirireaC'ultUl,ji noastre l'omâneşti, atflt de îna
f1oiatc. în unele părtiale n01Iei sale cparhii; ia~ 
('jll':;.c.opnJ Vasile a l'ă'ipllm; emotronat IUrilldu"~l 

.• adio dela eolcg·ul!in It Y('.eL11. inehinând in sănă
tatea ,lui. Cu trenul de 5 (J. u. pitl'i:ntele episcop 
Hossu .'l'n Întors la LUg'oj. fiind petrccut până 
i.a g.al'U de membrii de ~Ii {'-onzi"to'rului în frunte 
~'l1yi.('a.rul epi1'\(~c..'H·. părinwle> al'himundrit Fi
)<lI'("t MlL.,.ta ,~i de mai rmLlţ.i onO.l'utiwi din 10('. 

- Logodna principesei E1isabeta a României? 
_.La Pl'esse aSt\(wi,'·p,·' publică, llrm{j.to<l-

H·lt:' : 

.,He vorbeşh' mult la Buclll'f'şti :;;i la 
~"';ofia. despre a pro pia ta 1 o god Il tt 11 prinţ H

lui Boris. moştr-'rlitorul tronului Bulgarioi, 
,,'Il rprinripesa f<:li.'whft(l, fliea prinţnlui ~'('r
·dinand, moştpnitoru] tl'Ol111111i Homfmiei ~i 
]H'po;.lta ('armf'1l ~yIYl'i. 

Prillcipesa ;n'(' opt sprI'ZI'('(' .\111 ţ>1 l' 

l' fO<ldn frllmoas{,: fnlms .. ţ.I';!. 4'i an' n'pu· 

r
' .'~ ;~ie europnană. 

.- CIH'"tillnea s'a Ilpg'1)-('iat illtrp eei jnt.e· 
i t'f'.:':i<lţi la Londra, ('11 prilejul sprbărilor in-

• ~'oroni:\rpi, .. 
Politi(:a r()mtlQl~ ('(ll'f' (';tufă I rgfLt uri 

0;'11 Bulgaria, nu f' striiillu' d(' această unire. 
1.<1 Mstrllli (:otroe·PIIi. !,pşNlinţa prln· 

1, lIlui Ferdinand al BOlHâni(~i, se fne prp· 
piwative pfmtrl1 HceHstă. logodnă., carp se 
",t'N1p l'il "li avea loc la primrlxartt." 

- Maj. Sa În Giidi:ilJo. Din Vi<>na se lăţi"e 
_:.::îptiî.'Ynâ.nilc trecute ştirea nii M, Sa împăl'atu.1 ,-a 
'I;f'ni luna. a<:.c'!i·gta - după prog"l'amll} anului tre
~'n:t - !pentru dhă\'a YI'cme la GoooHo. Planul 
.. w(",<;t~i 1'ulăto:rii a fogt hotiir.ît (lefinitiv şi ~(' dă 
'.'01 siguJ'u plecarea M. Half' tpentru zina de 20 11 Ul'

iie, t'Îtnd u('ja împu.rat.ul Gormaniei - a <'Hrui \'i-
7.ităsc aşteaptă -Y3 fi pitl'iGit Viena. l.a(~()
-rli;1l6M, Ha 'V,a -gta două săptiimfmi şi în aeegt 10-

t{'1'"\'al \'<u y{'ni de mai multe ori 1 a BudapeHta ~i 
ya daalldie.nţ('. 1n preajma l'Ul;ltilor ,s.e V'a întoar
~'t' din nDU 11t Viona. şi "u răm:lne in S{'h()nbru11n 
'!'lmă 'Ia îneeperea {'lu'ei dtn 1s{'hl. Tinind seamă 
('ă la ll1anevrd.e armnteî ['C vora\'{~a lt)e toamna 
~I('('&'lta in Ungaria M. Sann YIl lua Ip>nrtc, va 
l~Je{'ala L'.tehl mai (,1ll'i'll1d ea dp obit'c1. 

- Alegerea episcopului de Huşi. 
l)in Bucureşti ·ni-sp serit': 

Marele oolegin eledoral [.'ompll:.o; din 
Jlif'mbrii Sinodului, ('unsistoriulni SllpC-

ttT R 1 BUN A fi 

dor bisericesc, S~matull1i şi Camerei s'au 
'intrunit SAmbătă în sala, Adunărei depu· 
taţilor şi au p~eclat la alegerea unui 
episcop al c,parhi(~i II uşilor, in locul deve
nit vaeant prin alegerea ca mitropolit pri
mat a P. S. {''onon . 

La on"\le 2 şi jumătate L P. S. Mitro
polit al Mol{}ovei, oCllpfmd scaunul pre7.i· 
dl1Uţiul a dedarat deschisă şedinţa mare
lui ('ol(~giu. J. P. S. Sa a fost aZh'itat. de P . 
S, .Epis(',{)p al Ihmărei de joos şi do dnii 
Ya.;-;ilin-('ristescu senator şi E. )If'lic. de
putat. 

După. ee a fost făcut. 'apelul nominal 
(lI tuturor m{'mbrilormarelui colegiu, ,a 
lJl(',eput votarea dupr .. re-gt1'lele obif;>"'lluite. 

Tf'rminfmdu-se votarea. 1. P. S. Preşe
dintr' a nllmă,rat bnletinl'lp, apoi aproce
dut. Ia dt'spuiarea lor. 

La orele 3 şi un sfert, L P. S. Sa a. co-
municat unnătol'ul rezultat,: 

Votanţi 1 Hti, 
~lajoritate absolută. 99, 
P .. 8 . .ArhiPTcu ~iOOlh."1ll Băcăoanul 

1131. 
P. S. Arhil'rf'tl ~I('ldie ConstăţealluI 16. 

p, ~. <'<distrat Bârledeaml 1;;. 
P. S, Sofrcmie C'raioveanu 4. 
f. P. 8. Mitropolit pJ'(':ljedinte a p/'o

damat ales Episcop al lluşilor pe p, S'o 
.'1 rl! iere/l "~i i-<'od en1. B (WG oan 111. 

Manifestatii antiungureşti. In Dalmatia con
tinuă să se agit-e i>piritcle contra tC1l'dinţelOl1' ~ 
vin-e ale ungurilor şi a hanului Cuvaj, ridic-.at 
{le a<.'.eţltia in fruntea C'roa,ţi-ei. Aproape toate ora
şele ţin să'şi aihă partea 101' in -lU'oste agitaţii na· 
ţionalist.H ţii "inel'pa trecută s',a tinut in CH;;!>'1!· 
\'cehio, o mare a,dunare popol"'Hlă la ea-re un ltw.!. 
part.e toţi lDcuitorii. ~'an ţinut !itili ;nU:1\! \"<)1" 

biri vehemente laatlre..")a hanului ('U\'~\,l .:;'1 ;,; t' ,1. 

ars un steag unguresc. ., 

Publicul s'a retras în COl'pore p(';-~t ;';i1,i le ';l'!{

şnlui şi ajungâl1d în ,port .a împefk'OO-l intrllr"a 
u.nui ,y,a~or, lm~n:·{'."{" de mărfuri, p~ili"şuerii~11:-i I 
ŞI hmdlll-eh. l'apltamtl v aporulul vazll~_ rr':ll\

!'.ea {'C i·se faec a crezut de consult Aii'ş: lă('ă. ('., . 
lea intoa 1';>11 şi a plOC'.at din oraş fără siî fi des
eăN'ltt măr-rurile cu dE'~tinaţia in IliCf"S.t ora~. 

- Alegeri sinodale. Din (haviţa ni-liO serie: 
J)umi'llceă în 12/'-25 F()bruuI'ic s'a tinut în c·er
<,ul Cidova-română ~uogel'ea alor doi d~p,utjaţi mi
reni }le noul periOO de trei anj .lll! sinodul .proto
prc.;,lbitcl'al al Oraviţei. fiind ale-şi pu majorit.at.D 
ahsolută a voturilor învăt~lt01'ii: ~ imeo//. Veve
riţa şi .:,Vi<:ol.ae Călnice.on. 

- Un concert românesc la Bruxelles. VÎ:nc
l'('!t treeută, spune "L'ln{kpend.an{'e Belgc", a a
"i • .lt Ioe la leg-aţia română din BrlLxel'<.'$ o audi
tiune muzicală. eliM a fost onorată cu prezcnţa 
{·{mte.">(~i .de Fl~ndra, mama regelui Albel't şi 00-

r.a rcgdui Carol al României. 
Zi.arul adaugă că ooneel'tul a .a.vut ceV<l e-.aru('.

tel'i~ti(': a fost eminamente Q·omâne,s('. 

In adevăr emH'ertul a anit loc, conf(1l'm drop
huni internaţi,on-al, ll{l teritorul TomânC',sc; d.)i ar
ti,~ti de ~mă, En().<\('u şi GolC'i'cU Cl'1&U români, 
ia:r in salo,a:nde le,!!;'3ţÎfJi Ţ)uteai admira nouă ta-
blouri .ale marelui ,pictor naţî01lJ8:l Grigol'e:::.t>u 

şi mai multe piese rmnarcabile .ale altor maeştri 
români: :Mireca, Lukian, VOiIlC>WU, Hrant. !'imo
nirIc. ei<'. 

T 11 .timpul :at'ogtor frumoase pctrc('.eri, contesa 
de Fl.alldra a adn'Sat o tclegnună regclui Carol. 

,Asist.{'..nţa a .00at rompusa 'din bot ca are Brruw-
1'111 mai de eli-ti-, 

- Inmormintarea advocatului Ioan Maior. 
Din Orit'}tie ni·se SOfia: JOLa. trooută am petro
cut la groapă pe tâ'năJ:U!l t'\.dvocat din lUa llu
reşană D1'. Ioan Ma·iar. Moartea. lui a stâruit a.ti.t 
aici, und>e era. OOlloscut de pe vremea când arll 
-candidat de ad-vooot, citt .şi în llia., und{l a.vea eal1-
celaria de 4 aui incoace, mi adânc şi general re
gret. deoare'{'C era Clllloscut. iubit şi stimat d(~ 
toţi. ca 'Un -român de inimă şi om de . o
menie. La îngropăciune au 11l.at parte afară du 
coleţ'ii români din Or~tie, şi cei din Ilia şi Deva , 
De remarcat este ab&-'Ilţa absolută .a, oolegilOT săi 
străi.ni de neamul n08tru_ Serviciul biaericesc l-a. 
găvârşit preoţii dnii Dr, Traian :Frenţiu şi Ioa. 
Vaidean, iar coml sub conducerea. dhli 1. Branga 
a cântat frumoa.'i<l'la noa.'ltl'O cân:tări fun(lhrale. 
La marginea gI":wpii a rostit în numele colegilor 
români şi a prietenilor să.i, uînăTul advocat dill 
Orăştie d>1 1)r. lwmulu$ Boca, Un înduioşător Cll

vânt de adio, care a mLşl'3.t prin frttmsoţca şi adâu
cimea ideilor, până la l-acrimi intreaga asi,atenţi. 
Odihneasc.ă în pace. 

- Inundaţii În România, Din Iaşi se aIlUiIlţlÎ: 
După ultimele ştiri din judeţ, imUldaţ.iile an lua~. 
proporţii mari, inundîUld mai multe C/)ffiUntl 151 

.întrmupÎlncl circulaţia aproope cu totul între câ
teva saw, cauzâll(l mari pa.gube locuit.milor • 

A...,tf'nl totşo.,>ul din partea Rtiiugă a şoselei 
naţionale Leţ{'.ani..-Cucuteni şi până la b:-:-i este 
compl.oct inundat de Bablni, 

Vin cauza i.':'e.,>ullli immdat, circulatia Între 
comunole lIorleŞti şi Cucutcni (>;;00 cu totul în
treruptă. 

De asemenea circulaţia c~tc inU'Cl"Upt5 iIHr~ 
comunele Cucuteni ~i Cogoasca, un:1r ,l' II '·.lU71.l 

apei mari, s'a rupt şi podul. , 
Din Ţigănaşi se comun: ii . .. Ii aJ'<î ,1 '.,i1,·~ '~r"$

cind şi veni'Ild mare H [\(",)jl,'l'lt "'-"'ln:t~'t 1>".><1111 
,de peste Jij it!. ;;,! n"ru p{i.~,d ,\(" ~r(>l l'iJ'(;Ldz\J.:.<. 

ConmndJ.' l'ri.""'-G!l < Mr,r"Il a;l ir;r.rorupt 
Cirt~HL1..ti~l 4::l.l J ft.,~U~~ 

Dupa lutHl1eie ~t~ri ;l:fb,.ffi ,'It , ... r:·1.1ii:t Upl'l
şcni il. f-J~~ inllllJdr_~ij c·/\l11i·,: .. d _\"~1 ~pa vonind 
,!I!\r,· ;J. troc'UI I".~h· ,,:,.,.-.(~~ ,'rf' 0;;'" ",i O~loi, înt.rarD
,:" d t'j :T'!':"-Hţra ~i \·.<l\l/.<illd '.veuitorilor mari pa.
g ·tlht~. 

:' an ii'.;]. (',~W f,,'!': le maro, 10cui torii ~i~au luat 
vi: Jle si s '~1 U :·....,tr.as, 

1)(\ 'al""':uenea jumătate din rom. Ţu10ra a fost 
~ LlUT1 (~1l~{ă • 

D. C. L. Neg-ruzzi, prefectnl judeţului l'ltă în
continuu in legătură C'lt comunele inund,ato, dând 
ordine şi luîmd toate măl-tu;rilo noecsaro,pent1'll 
.a se 'Veni in ajutol'l11 inunidaţilor. 

In urma ordinelor .date, s'au trime.'l ajutoare, 
prooum şi un număr de bărci de ·salvare. 

De o/l.'lCIl1Cnea s'a trimis un număr de ORrrtmt1' 

cu instrumC'lltele necesare de fa~re de dilllalIlită. 
spre a se sparge ghiaţoa, p'lJIltrn a se putea evita. 
topirea. 

- Se caută măeştri ratari. La d. Mirul Oc.os
lofs(lhi mii08tru robar din laşi str. Cru(l(>l Nr. 
17 Homilnia, .află aplicare 4 rotal'ii şi oof.la.ri. 

- La fondul Episcopul Nicolae Popea :pontnt 
masa Înyu.ţ..('('eilor moseria.şi, .al "lkmniu'll.oi sooa
lilor româ:ni din Hibiiu", au mai dăruit: Goorg.:} 
J)ol'd('.a. blănar (Bu<"urcşti), 20 bani, Ioan Popa. 
paroh (Vidacul rom,) şi fiul siiu Emil, 40 bani: 
Nicola.e PCiC\l, fmwti<mar la. "Asoci:llţiune", 20 
bani; Nii'ollae Hembea, inrvătător (Sj,biel), soţia 
sa Raveoo n. Pan şi fetiţa lor :Mărioara, 1 cor. 
George 1!oponea, cond. tip., mhicl .• 20 hani şi De
metrin Axe 11 te, cuI. tip" 30 bauL IJa legatul T. 
L. Albini, pentru ajutoMrea p . .opiilor .din Cut, a
plicaţi la meserii, al ,acestui fond au mai di1ruit: 
Nirolae Clon ţ.a , paroh (Bedeau), 50 bani" Ioan 
Pctrişor, paroh (Altiţa), 20 bani; dna Paoraschiwl 
.Ma.xim. vădu!Vă de jurle r, (~ălişte), 36 bani, To
ma Doican, paroh (&OOşlll ÎllJer.), 20 bani şi 
Vioriel/l Tordă.şianu. 10 baui. 

I FAKRi STALY~ 
I " . 

Yăpsire de haine. Curăţare chemica. 
Spălare cu aburi 

06zmos6gyar, Kolozsvar, PaIyaudyar. La suma da pasta 10 Cor., pachetUl S8 retrimite francat 
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, _ G'IOCOJld~ re~isJti. S1Îlnbătlisea:ra PaTisul 

~Nl î~ m2.1'e fim-bere. Re sy()ni.~ ('ii :au regăsit ,pc 
.t>Jttlll'itoo.re1l Giocond.ă şi toţj agentii secreţi eu 
lepi-ne in f'nmte ~'au luat .după ~belner:ul ca~ 
le .aduse.<\C ştiTea. Au ajuns la 'Un. o~l ~dc se Zl
~a că.ar fi 'Il8CUllS tablou). DeŞl 'Illme1U uu cre
dea în ~we~tă poveste, totllţ'l au fost lu~te toate 
~:recauţiunile de H~ă. Şi când au de;ch'ls garde
l!'O'ba în (,AIJ'e era Gloeonda~ ~u cat de fapt pes~ 
t.ablou. &a acolo înfiişl1ratii sul, ~a eum va il 
foat ,pusă de-la î'm>.{'put. A~~i G~ondă, ':\1 z~m. 
1l('1';n} divin U:lC huw, dar lllt~Q hehgr~n'\lra mlZ~ 
l-abi-Hi, <cOpiată duVă 1Demurltorul tablou al hn 
Da V ID(·i. .. . , 

_ O spaimi neÎntemeiată.. CăI~to~1l dmtr ~lll 
t l"a:nwai ee tre<IC veste 'Unul <lm J.n'l'tl(':1pal~le rm
~'1lTi ale Vif'Df"l au avut DUlllinecatrecută part<t> 
~'e 'Illl spectacol foarte intcre.samt ofe-,rit de 1lJl tii
!lăir ('ăliit-or ee ~e grămădisc inh·'un colt intunecat 
:; I tl'amy~jului" Abia se aşezase ~i Îll(,~u cu ges
tn-n De-IVOasc să~ aranjeze barba. şi mllstăţile cari 
... e C'lli!loşteau dit de colo că ~unt fal:ş.e. !~~atii lll~ 
!!le.a În<,etpuse I9ă·l spioneze ŞI ~te-pta sa meeapa 
dtre'V8 primul .atac pentru a ii dt'.I~Il:-<oCa~,. Omul 
î~ă când s'<Q vă.ntt la strumtoarea SIII'lt <lin tran:
vai şi a hrat'o 1<3. fugă. Oi:n,w!1 însă s'a ~It 
.htpă el, dar prit'in<a!;'ul suutm<lu-se nrmarlt a 
,.bughit'o in alt tNllllyal şi aplecat .. Cel ~-l ur
murea. Însă Du s'ar fi dat. bătut şi ehemand un 
ta:rilist all luat uiU taxim~tTu şi. hai după el. X 11 

;e~e mult l'a <ajuns şi bietul pricin~ a fost 1'i
dÎ('"at cu balpca şi d~ la. l)Q]iti(>. ~';are 1e-a f,?llt 
!n~ii lIIirar<>.a câ:nd <aci alI dein',operlt 'PC un bIet 
{'h(>ln~r inoJt'nsiv ('~"'l' yoia 'Să facă mătuşei sale 
'1~~r:p:riză neyinoyată, din vrilejul 'l'Cvederii. }'i· 
!'eşte, l-iJ'9 dat drumul dar fără ,Îndoială: dup~ ne
nlăcuta 8veut:\Tă, nepotul·a alH::LS <It' a-~ contmua 
duma. 

Lăcaşul din' urmă. l~i('tul U('I'Ulann 
Bang, futalitatN Il pe1":~1t'tă ~i dt~pă _ ?n<:~rt('. 
Toat.ă viaţa a avut so<,ot,(>hle (>X3{'te, a bl.lbalt Te 
dibuit~ prin lumi](l de a:;tri ~i a. visat o mll~J.('a 
~livină; turnimdu-i ţ}nnonia în 1'ltlllUl '\"('rs~nlor 
"ale llemurÎtDarc cari i-Im e-on,-;.acrat locul Intre 
.~tti mai mari s-criitori dallc:r.i. ne ~râllrJ v]('~ase 
intr'un turneu prin Ameri<'a pentrn a aduna :înd~ 
Il J"amură de b1l1"j în (·on11.na (':uc-l impod(1)('a, 
,Iar i-a fost .scri~ sa moară pe dnnu. Osămintde 
i-le-all adus 1Ue.a.să şi rau ingropat eri în CcqJeu
h3f!a. Dar dmd a dzut cel din urmă b11!gă:l de 
',ărinii deasupra sicriu1ui ~i pono~ul ,e.şnl(>~l })(1-

lllenirl ~ perduse printre mormmte. a ~lt l!n 
dt n1Cirt şi abiaahrnd 3U băgat de sea.ma p=~e-
1 inii "ii poetul a fJ.lSt internat Într'un 1{)("a~ stram. 
J ~",ng, bietul. ,rn-eşL.»e ş~ae:1ll1 ml~ănd. 

_ Noi insotiri Ratffel&en. T1'lbun:alul 1'. din 

..... TolatoL 

USIOIU '$1 r ACE. 
.OMAN. 

Tmd. de A. C. Corbul. 

tu rIIl&reY. 
.. Iată dar, oraşul asiate~ eu nenumăr.ateI~ lot bise

rifi. }fo900Ta. sfânta lor Moscova!... Era şi «eroe". 
El !le det.e jos dta pp eal, porunci să se întindă planul 

~f09CQVei dinaintea. 9a .şi oro~nă să i-se trimeată inter

l'r~nl Dideville. 
Napoleon, găsea. el însu~i ciudat ei dorinta Il!' care 

u hr~a de atâta timp Sf' reaJiza. În sflrşit şi e] privea~ 
Plin limpezimea radioasă a diminetej, când oraşul. dind 
Illanul. 'Vf'rificâ.nd a.mănun.t€'le, iar !'.iguranţa posesiullei 
il hueura. şi",} illspăimânt.a. totodată. 
~ el privi suita sa şi rrupeli! .cari se aprop;&u şi SI' 

ÎI'doe$U, 

A~ha-lnli;a * Ju.at. 00 aprobare la enn~tint.ă ~t~
tut.eM lnsoţj.·rii de credit si...<rtem Raifi'ru;;en :!~n 
Vingard i31(~tuită la ~tăI'Uin~1 dlor PO~ţnl:~ 
Predovic'i, paroh, Ioan Mih.ai~ învăţător 131 Nl

oo1ae Cillgurdt'.anu, oomerCÎlânt şi cru conlu,el',area 
~{'retarului Reuniunii roJUilllC agricole slblene, 
adlui Vje. Tord~ianu, ~aua Ins •. )ţire a aderat 
la proÎ'eC'tata ecntmlă a Ill,;oţirilOl'~ pusă la oolt" 
de Reuniunea nC'.amră agricolă. 

In oonnma Valondmf 'S'a intemeiat o nou~ 
lnsoţirre de credit 8istem Haiffei6C1l, cu ~O. m=n~
bri. Meritul Îlli'iinţăl'ii l't."\'ine harnLCuhu nryatu
tor loo:n Drăghits dt> ,W1)lo. totodată C8'.'.a! a~ ~,n
soţirii. Noua însoţire aldiJtllit.ii

v 
dup~ p:m~l~lll~ 

adolJtate de Reuniune.a româna ag"l'lCO~H, slbuma 
a aderat La înfiintin<k oontrală a lnooţlrllor eOOl

temlată de Reuniunea anlintită. (Invingătorul). 
_ La fondul Dr. D. P. Barcianu pentru aju

torarea sodalilor ({~alfelor) fă!ră de lueru. al Rtm
lli'tmii mereriaşilor sibi(mi, au m'!li dăruit: 10:Jn 
Ră<luleţ, pa.roh (&listat) 50 ~ani. ~op~-vi('i Mon
dOCt îndţător (S~nl~llperlOr) Şi soţU!lsa ,A~a 
n. Totan. 60 ba.ll~, HasiJiu N ccşa~ paroh (Dndf), 
soţia sa Valeria n. Decianu şi copiii? ~or Sabina. 
}Iireea, Ra<lu~ Virginia, Minerva, ţ !OreI, lJor~ 
şi LiTiu, 1 ror.~ Ioan Hanzu, pa~o~ (E,j,\{'.ova.) ~l 
soţiJa sa MaTia n, Balt~, ~O ham Şl \ H'. TMda
şianu president 10 bani. 

_ Cal-alerul Patemo. Putini îşi \'or JIlai -li

(hwc aminte de a<,pst. numc,care a{~lwl U11 an a 
preocupat c,âtova luni opillia pttblieă it.aliall~. E 
aSaf'inul ('Q11 tfflci Trigolla, clama de ('...(l'\llpa.nl(> a 
rc.,.ineÎ Italiei ~i soţia unui bărhat d~s{'lmdont 
aJ b ce1e.i mai înalte lil'istoeraţii it-aliene. 

. Illtr'un moment al uitării de sÎm>. şi poate în 
mare parte şi pe UJ'm.a purtării i'l'(~proşabi1e a 
eAvalerlllui I'atemo, pe atunei căpitan de cavale
rie contesa a -devenit aIl1lanta aeeil tllia. Aceasta i-a 
fos~ perzarea, căci din acee~ dipă C'ăpital1~il a 
început !'-:t-j stoar('ă sume insemnate de banI. a~ 
meninţându-Q că în caz rontraT nl adu-ce soţulUi 
la cunoştiuţă rclatiile dintre ei. Când a avut loc 
asasinatul căpitanul clase ÎntitlnÎnl conte~i Î!l

tr'() vi.lă din W'cinătatea &mei. Cu acest prilej 
l-a cerut din nou balli, iar la ră:.;;punsul negativ 
al llIC(>Steia 11 5COS revolYNuJ şi 11 impu.'?Mt-o. Du
pă ·să:,ârşirea. erlmf'i a incercat să se sinueidiL 
dar glontele a dat. greş şi după o v,reme s'a "iTl
d~t- in spitaL Tn cursul cOllvale:KlCnţei hlSă au 
alJ~rut a~'Upra lui simptome de alien.aţie. După~'e 
ee irrtrăma$C de-a binele, a fost in<iliis în pnşcăria 
Arella~Aci însă a înebunit cu de:;.ăTârşire şi i'tTă
Iucit,uI cu1'aler de odinioa.di ('Âintă între pert'ţii 
temniţei psalmi şi face rugăein11i~ închip~ind.u-i-e 
preot şi cerîm} ertal'e pent'f'U păcatele mUrloonlor. 

-' La fondul de 20 bani al R{mniunii IM.s(>-

riaşi10r sibie.ui pelltrn cumpiil·arl:'..3. unei case l'1l 

Tonul de mărinimie pe ("are "oia să-I ia la Moseol'3, 
il tiră fără de vOla sa. 

Dar acei I'.ari trebuiau să vină CII dpput.atiUlH·a, se 
îut.o..ar~ră eu ve,;.rea ră Mosc,ova. era. goaJ.ă şi cii. nu gă
siseră nici uu boier. Mart>..şalii şi generalii erau palizi 
şi mişeati. Nu ştirea că MoS'C~wa e părăsită ii înspăi
mânta. oTÎd.t de gra.v ar fi 100t evenimentul ac~ta. ci 
se întrebau CWD să anunte Unpăratului a,ceastă Teste 

fări a-J pune într'o simatium' ridieulă, el carI' a.ştep
tase timp de mai bine de două oo.s,sm"i so~i.roo. boierilor 
pe c.ând fn re.alitate În oJ'a.ş nu mai erau decât o sumă 
de mojj{..j beti. 

Unii din mar<,wi erau de părere să 'S{' formrze ':u 
orice preţ o deput.aţ.iune oare-I'a.re. Ceilalti dimpotriYă 
('ombăteau aeea,~tă părere, afirmind c.ii' Majestatea. Sa 
trebuia. pregătit eu dibăcie şi prudentă la aflare.a ,u:le
Tărului. 

Situatia. era eu atât mai »{'nibiIă. eu eAt impăratul 
fat mMit.î.nd asupra llroectelor sale m~,rinimoa.~e. se 
plimba. În fa.ţa. planului Mos{'{lve.i privind din c~.nd ln 
rând p(' şOg.{>& cu un surîs mândru tii voios. 

... ~'a.ş avea decâ.t un gest de făcut, Wl cuvânt de 
rostit şi antica e3l>itală a Ta.rilor a.r fi dhtrusă! Dar 
"!Il fost intotdeauna. milos cu cei învinşi. Vreau să fiil 
mllri.zUm.os şi mar{'." 

- Nu. {'~te imposibil. spunf'au generalii din ~uită 

ridicând din umeri şi neîndră.snind să spună că situa
tia era ridicolă. 

hală (:)(> \'Anz.are au m~idăl'uit: Candid Popo. în~ 
vătător la ş<>aala de .apli<-atje S€:11linarială, soţ.ia 
sa Elisat'ICt.a ei tlOpilBle lor MiiriOID'Ii •. ,8jhia şi 
MilHxlora 1 cor., Am'el nUllgăl'dt~u:. Pl'oot (Bi~ 
lac) :W ha.ni, Ge<ll'ge nordc-~ hlllruu (Bucureşti)' 
50 bani. DI'. AUl'd Orăci<unesGu~profeoor sem. 11 
cor" Emilian })3'l).,('ă-ş, paroh (Hă.şinari) 2Q ba.ni~ 
Hr. P-ebastian Stanoa. par. (Nbeşul-sM,), soţia~a 
Maria n, Munte.alluşi fiii lor Mireea şi HOrl<t 
1 {'J)r,~ losif ~foldo\'an, preot (o-rtitf',ag) şi soti.a. 
sa ~;of1a n, Gliţ('. 1 ('{lT., Dr. Al('xandru Morllrill)
advo<'at (Ehsabetopole) şi ffiţia sa V.aleria n. Al, 
bini ~ ('()}' .• 50 fil. şi V, l'orda.ş.Îauu, pr(>Z. 10 
bani, 

r D.~i voieşti aă bei ~eai Ieftin. J)oti si toeelei. clei 
litru de ram eUi'leze-S-c şi o c.tie de ceai cestă numai , 
cor. Un litru de esenţă pentru diferite lieheururi 5t fi .• 
nn litru esenţă de rachiu 20 fiI. şi un litru esenţă penttu> 
fum 40 m. 

Praservative pentru bărbati şi da.me bucata '40 61. 
J ,egituri ppnttu vită.mătură. pentra. burti precum d 
alte artic.le ee S8 tio de branşe S8 află 1& drogueria. 
...fuger" ahi Fekete llihăly, }(a.ronWrllely. Pillta 
Szechenyi. CemaJldele pest<l! l' cer se trimit Cranca. 

x Numai simânte de a lu[ Ma.tbn« târguiesc eMno
mii şi I'Xădina.rii. ea.ri să stiu euget& bine asupra lucru
lui; şi atuMi dad aJtfel de sămâ:ate ar fi mai ieftine .. 
pentru că ştim din experientă, că ac~e nu corespund şi 
num-ai pairuba lor. si (ie la urmă, 
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:XLIII. 
ltosc'{)\'a f'ra deşartă eu toate. Cu toate eii mai r.:l .. 

măs-esE" întrlnsul a. einepa parte din loeuitori. oraşul 

era de'Serf. El era deşrrt ca un stup care şi-ar fi per... \ 
dut regina şi care se bate cu mOlU"tea, în momentnl 
c~ind N3J\o]('on nefuliştit şimăniat aşropta depu1.atîu~ 

nea~ areSot act de convenientă pe care, după pă.rerea sa. 
Rusia nu ar putea să-I suprime fa.ţă de dmsul. 

Câ.nd i-se dedară eu t.(lată menajarea posibilă e:\ 
Moscova er~ goa.lă. el prÎyi cu iritare pe jnterlocuto~ 
rui său, a.poi intor<:ilndu-si', Îne('pu si păşească in sus 
şi în jos. 

- Să inainteze trăsura, zise el. 
EI poronti aghiotantului sin d€ ser,..icin să păş~a..q·ii. 

ală turi d{! dînsul şi in trli. tn "I'a.Io i ", J1tI:4 
,.Mos('~ya. de_,arfă! Ce evel)iment neaşteptat!" î~i 

F~l nu pătrunse în ('entl'u) oraşului ei se opri la lIn llan 
din fobunwl DOrogOllu!off. 

I 
VUV. 

In ~ara ti!' 1 Si'ptemvrii! după cO!lvorhirea sa , .• 
K utuzow. cOlltele Rostopşin. ii/:'nit şi furia!! de a. nu 
fi 10st lnyita.t să ia parte la deliberările eonsilinoJui ele 
ră!iboi şi fiindcă Kutuzow lIU <Iii.duse nj.cj importantă. 

ofertelor lui de WT'vidu şi mai ales vizâatd că În tabăra; 
lui Kutuzow. ches.tiunE'& patriotismului eapitalei f'ra. 
eonsi<If'rată nu nnmai c.a un lucru socundar, dar f·hiaJr - Ad!lceti~mi-i pe boieri. SPUi'<1' el celor cfl-l îneOll

Jnrau. 
Un general cu o suită străhtdtă. aili!rgă numai decit 

,pre '" conduce deputatiun{'.a_ 
Două (".e.A-'l1lri trecură, Navoloon dejuna şi rămase 

{le aCoeI~ loc. a.şt,epţând deputatiunea. Discursul pe 
,·.are Troa. să-I lQştea,s{:i boierilor {'ta. deja făurit in 
rllÎ1lt~ sa, Era un discurR plin de demnitatE" ~i pătru!ls 
.It> a~ rP.1 de majestate VI' <,ne Ka:poJ8{)n ştia 8-0 pună 
1. <,uTintele ca şi iu actele sale. 

Ou toate aee.stca impăratw, obosit de o a.şt~J)tarl' 

zadaInÎci şi bănuind cu simtul său ce] fin ei un mo
ment solemn are nevoie să fie sr1Ut J>elltru a fi maies
tnos. fileu un semn eu mâna. 

O lovitură di! tun 'răsună şi trup."]e franel'ze cari 
Înconjurau Moseova, intrarii. in oraş prin toate. portile 
deodată. 

TruJ)('lp se înghesuiau. mergta.at! În pas fortat şi În 
trap. ridica.u nori de ])rM şi 8~eau twete răsunitoare. 

Tîrît de miscare-a trupelor. Napoleon înaintă pâ.nă la 
bariera Dorogom.i.lolf, aPQl făeu din GOli popas l'a !!ă 
a~tej)tfil dep.uteţiunea. 

de prisos. în se-ara aceia dar. contele se }Dt~aTl'(I! ia 
casa lui. EI îşi luă cina. şi fără să se desbNu'p -;1' iIJ
tins-e pe canapea, dar pe.la ceasurij.e un11l din noar·ts l' 

el fu deşteDtat de llJl curier care-i aduse o seril;oa re 
dl'la. Kutuzow. Comandantul şef tl plevp..stea pe ('OIlH~ , 

{~ truPele ruseşti se ritră,gea;u pe drumul del.a Ri.a- r 
zau in dosuiJ )fose o...-ei. şi-I ruga să trÎJDeată agPDti tie. . 
J)oolitÎi! pentru a I's{'prta trupele in trp{'e~a lor ptill 

era", .. _" 
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IIlll. Ti/ti plll'tau !w pif'pt :,<;lU 1;1 pilliîrif' ('ât~ un 
"ill'ton l'U in:<cTipiia lrâiflsn7 .~lIl/'(/gi/l7 Uilil'el .. ~{d:' 
.\Jar·ell"' ll)(>eting ""13 tinut în piaţa Ti,.q.n K51mâll, 
1I1l11e nn yorhit. toţi {'onc11H'iitorii sO('i'1.1i~n1Ul1\i 
dptl noi itnpl'C'uniî ('u lk"'k T_ajos, fle'putat .iu",thi~t. 
:-:'/1 '>'otnl o l'l'z,.lu\,j(' pl'in ('31'(' "C' ('{'r(' sufragiul 

llni"N.:;.al, <:(' ('(J1HhlHni'i atitndinoo gm'ernullli 
~j~f'al)ll'ob:i M,tiH1JC'8 partidnllli jll,;;rhi",t, ('a ulla 
,'a/,C' .~(' j'ntl'<'pl'ill!lr' pelltrn •• illtf'J'ef.:(']e popnr111ni", 
Politia [lin BudaIH.'st.a a lnM ('('lf' lllai întillf"e m~i· 
~lIl'i de prt..'t'alldnnp, de~i S(wiali;;Olii 1111 :lU flat ni:'i 
un prilej dC' rle"o)'r1inc pl'Î n pllrta l'('a lot' tlpllmii. 

.\ fu,;;t manife:s1l1(ie ':'oi la u(IL 

)1 unjfe·"mtia Jîlllll('it,(,ril./r el i 1\ j u/(J a fI);;! 
11(' a"cmCll(>.1 impllllăt(,'~lrc, ~Iuliim{"l ax]unată in 
pinta Ti)!':oly. loelll (li.' Îlltrnnirc, ('l'a de' HC'.O 

.\t)Oo. D'au r<>fo'tit trei di~·ul'~nri. dillfl'e e:1l'i ulln! 
/'o/illi/IPşfr. ONltol'ull'omÎm a fo;:<t dl 8f1!'(1 lJ((Jnion. 
tipograf. '(,~lI'P dcdm'il dl mlllleit(,rillleR 1'omâ:t!i 
dy('e Iupu {'ea llIai gn .... l. Jiindeă h·(·bllie "ii luple 
~q 1\(>11 t l'U apU/I/I'i'f1 1If/( ioual; Iăfi i 8(17~ (alJl~uz\'), 

.\dnnal'0.1 a rle-eul'';; În ['ca m;li perft,(·tli fJnlinf>. 

Nou scandal in Camera. 
Audienţa lui Khuen. 

.1 rad.! Martie n. 

('ulll'lil'llll izblll·])ir. în ~f,dil!ta elI" :-:{Illl
bilUi ,1 ('allll')'(·j dr·put.ilti!o;·, int;,() opozitia 
jLJ:-;ti~til ş.i pn'şrdinlf.'lp .\'lioIY a anII (·U])
limwt'l· şi În .';i(·i.lillţa cit, <lzi, :-<;111 ~Iluit S('C'

liPit· flll'tllllOllSf> <.1(' ;--\[llllbrttfl: 0p\lziţin ~i'd 
II J'lll'll tii ( 'l i ('" ti l' p[l]) 11 ,[(' 11 It 1 li \ '- (1 d i fiu II t n 
SllJllal'lIi ~('di!ltl'i 1 n·I·lItl·:;;i ,1 irnpipd('('L( 
itltl'W't',l îl! (lnlilll'i\ ,](. Z! PI'ill di"'(·llt.ii III 

dll'stil' lIl' 1'l·gul'\!IIPlIl. 

Xoua illirrpl'l'l an' ~l'Y('ră n'·o dtl pn'
,,;,,·dilltt>lt' .Yd,.lIy n'glthtJllPutll]ui a 1)/'n\'U

('<lt. ÎlI,..;iî. ~i lllJ ('011 fJid Yinlf'nt illt rc' ]11'('
:;;I·dilth' :;;i .J /1,..;/11 Uyu{u, 

1)('[111 opilzitil'i ,ilhthist~) 1'" 'lI'l1Xilt pp 
. \'UI·(I,II ('(1 c-;;j-cl ru]r- .. t {'1l\'[\<l1t1l1 d .. t. ()t·l·j,!· 

l'<1ţitl W'('(\"llI ti l\li ,llI"th ,1 fjpsl;~l1ltHit din 
11011 Piltimilr·. Pr('::;NlilltP]P il luaI ('UY;lllllll 

dpla .JII:~I h. ÎJltl'l' ,lplnllzP[" .~IIYf'rl1"III(·1I1 ,1-

r ..... ~·· --~ ,," • I fi (J " A. ~--- u ....... 

lilo-,l' şi Jll'utf'sIăril(l rifoI'Ucl;';(' alp "PUl.ÎtÎPi, 

,',!l'p <.1 (,f'nlt imNlia.r Ij('dinţi'l illtiJll~o 
,In ('llloul'p apoi dt o jJllt<l1.ii gllYPJ'l1dllH'n

I,tli ;111 htUl\1 )It' un IllNlic-n'!c'rin,lJ' l·tIU· 

\'C·lIiSt· .-;:"\·1 [.-·Ii(·ill' })(. ;l 1 1;,;1 h. 

• 
;--\('.HSiI,i<l zih·j il rust ill";{1 allJir'lIt,d rir-

,IZI a 1l1illistJ'ullli-pn·!;i(·diute ('{Hlt!,k, 1-:l1u
( , 11- I It·, ci P I '\' ;'1 r,". {. i I rr' s· il d Il S "1 \' i P Il (J (' il ~ [t 

;J.illll~'-i la \) !lOII'" tnţ!'lpg'{')'r~ (·u :,!ll\'prnlll 

,1\1 .... r l'I'H·. 

])(.,"pl'(. ('\'('IIÎllll'utt'lt, zilei ril]lul'! {Iltl in 
(('It' 1IJ'111.-1(Oan', 

Adresa ministrului de răsboi. 
Zia \,<,}(' yi{'llCZf' ,lllll1ltii (.;; atit! mÎll i)'lt 1'111 ,'('o 

11I1Il! d(' r:l,,,l~,j. (,;t1 ,;,i mini"tl'1l1-prf',;,ooilltt' au
,.,t1'i~(· alt aclr('.;at e,)nt(']ui l\hill'fl-HrdpJ't·"I'I! ('âtp 

() <:('1'i"",u'(> Pl'iu (,~.Ir(' îi ('.('1' 1iimnt'iri a ",1 JI'l':1 d('
l'I:lI';lliiJul' Rde f.it'utf' în l'amNa llugllră, 

(;11\'('1'11111 a Ile"llliutit :;tirea ;J(·ea .. ta. (·a :lzi ~'" 
(',unfiJ'lIw, _\Jrc""il il ÎIl1âl'ziat... fiind ;adr(',>af:t llli· 
ni"teru]ui r!(' int('l'ne. d(' Il 11d(· ;H'11J11 il ro,,",t tran"-
111 i,-ii III i Il i ~ t 1'11\U i· p]'('~ed illt(', 

Audienta lui Khuen. 

Din Yi('llil Sl' !f·!"gl'afiaz;\: ~lillistrl1l· 
jll'l':jf·dill!(' 1Illgdl' ('VlltC'lf' Kl,I/Ctl-]{I:dl'(

niJ'.lj il SII,,;Ît lllllilill.·.·i1 "';("ll'il Iii Yit>lId, 

!)('lJdillfl ('U ("Olltf'h· !\!tU('lI li \'i'lIit ~i Illi

l1i~t 1'111 1".)lln'zillli i li (/Zfli. 

.\zi, Lllni. lil (,n·lt· II <l ro:,! prilllit. ÎIl 
\l,dallll ~dli'lld)l'llllll, d.-· ~Iaj, ~a in <1\1-

dtl'llt;"i SP(·j·j,tlf,. Il! (·\'!'(·III·iJt. billt.:' ild"r· 
1I1alr' St' afil'1ll<-\ ('ii 1l1illt~tl'ld-pl'.'spdillt(· ... i-[1 . . 
I'xpl'irn"lt. Îll,lintt'i\ ~I~l.i, Sidt' rp~rf'T('lp dl 
.!..!'llYl·I'llld illl~tl'i;l(', jll'ili atitudillPil ;';<1 dll'3-

1l1~111\l,1"{1 Ltt) tI{, gU\\'l'llld 1111~<Ir. a ddt 
li ull [1 "iilţ~l '1I, ... tJ'lll·ţÎI·i ,'<ln' Î~i trflÎ;t zilf·h-· 
d i Il li iTI 1 iL 

JI inişt I'i i lI11,!.!lll:j VIII' llJl't>j'('(} :,i. ii lilil IW

lI' f;'i din'J''!'!('llţ«It' .Iv YNlr'ri (·'iri <aII ~vit 
illt 1'(' {·(·II' dOllit "11\'vI'IlP il1 d'f'~! ia 1'1·1'(11'

:":' 

I nl·lu}' Il! i 1 it ,11'1', 

( . nil t ~ ·]t· /\'1, /1 " II il d <l t i lli';1 :-; il fi t ;'lIn;llJ \1 

tn'('1IIii I;~lllllll'irillstipra Îllţ\''''g('rii ';;<11(, 1'11 

p<ll'tidlll kl.-iSll1hist :::i llI(ldific{lril(, (.(, ,;;(, 

""!' Illtru,ltl(,(' in n,fol'lllf·lr IniliLIl't·, 

Pag.1 

LănHlririle Ll('('~1 _ ~d::i~1 

eiE.'ute. ' 

lI'au fost suri· 

Furtuni in Camari. 
Indată (!npi'i d(""ehirl('l~a ~rlintE'i. pre~din· 

tf'le :\a\ay 1'{,yill'(' R~llprll ('{'le.,/, întîl!Hv1atp în :;1.'
(liIlţa de- ~âllthiitii ~i'~i exprilldi "lin 110\1 T<'/:{I"{·t<:le 
di îl! ,,( .. Iinta 1)'C'I'n1,l Il făeHt gP3!\I! p"JI'11'it d€' a 
lin la" pan{' ('{'n'n'Oi lll]('j şedinţe int.illle. Dc{·l;1râ 
lllai depa11c pă Jlll"rrielllllla va ·re"p('cta (}i"pozitii\ 
rl'g'lIlalll<'lltnllli priYir<,1' la ş(·(!inţp!e illtim(' (3r~al1. 
1,(' 1. 

SI' lJ1'<Î(,('Ii!(';)zii la H·"ifir;;,ul'a .mmal'ulni şedin. 
\('i 1r(~·111 .... Ol'uziţia (lifirlllrcll''.:l ,~11IllaI'1I1 ~j pl' ,. 
l,nllp dpo .. el,lle mudifil·.hl. AŢli,i 'Jil'ovoa.că o ~prjn"ă 
di"'('U\il' la r(·~\llalfl(,lH. lJi.~('.ntia jlf' ak.curi e fUl" 
T 1111"3EiL 

"Ţi.ai călcat cuvântul.·· 

LI ilpqi (·U\·(ullllII. .JI/.~Ih, ,',11'(> îl "kll~ă P(' 
.\'111'11.'1 Pl'lltl'U Hdlli('ia stl\îr~iu\ Îl! şrdinţa 
d{, :-;;1111hil1 ă şi·1 ,1(',117.;:1 ('fI :;;i-<1 ('i=Ilr'~It. cu
\';i 111111. 

.\"/1'0.1/ pl'tll!· .... tl·az[1, t l'('lllllr[HHI d\· <Jgî
T at,i.,. illqH Itri\'a ill ... illll'Îl'ii şi-I D'Illr'n in VI 
('[j·i "il 111·a ('{[YHllllil dd('i'i Yt1 lJ1,li folusi 
,,"'1 ft·l tI!- (·xpn· .... ii. 

.J II:d},.' .\111 SPIl,;1I il Sillllll{ll fi şi O rp· 

pI'1 ~i ,l!'11 Il 1 : J'n,,~('rlilLfe'(: ,~i-o ('(/fetlt fU, 

rcÎHf,,! dai.' 
X<il'lt!!: [t.i iau eIlY;'I;Jllll ~ 
.'-il' d(';.;li'lltlli~~ II ndt-Y;)l',tl [1 fut'1 unii, 1)(>

IHIt'I~ii i(·~ (lill hi'~Ij{'i :;;i îll~'lIl1jlll'rl rt'ibll1w, 
I ~pozitia prCJ!f's1f~lză Îlltl'(' il':hlJ('lliri \'ifo
I',);\S{' Îlllp(,fl'iY<l lu,lrii f'un'tnt1\flli, nin 
ludic· jl,-ll'ţih' ;.;f' prof,·ră ilTJlPf.lilltări :;;1 li], 

~\III1', ('poziţi,l ii pn'zilltă I'n,.~I·dilttp.illi i.' 

,'('i'I']'I' d'·-'l dr .. ('jill'a ~('dinţtl (·a illl.illl{f. 

.XI/I'U.II "'11 "'pr· IIdit :,;-\·dillţa. prtl'ăsincl iri. 
hUlw In IlIiflO('nl d('Pllfrlţill~r gU\'PrJHlll1pn

t:di. 

Bataie. 

T n (·111 .. a1't> ag-iulţ'ia ia pr'-,p{)nii ~l mai mad, 
j'k'pnt;tţii nrl:l. tipii 4~ ameninţfî. Op •• ziţia (lp

,·lal';i ('.at('!!;UI'H, "il llu-i ,',,1' m:li im!!'irdni Ini ."n. 
OII{ ~;l l'l'p.:;id('zC' . 

, .J1i.dh ('<:t(· in"l111jll1'fit lk wnlţirllf' HHlrf' ['in'p 

ii fil('{' u"<lţii flln1l11l.a~'. rn 11€('111l'-"';{,llt (p0 1lrm;! 

,,'a \'Oll,q;lt.tt, [0;1 f·",1(· llll nlcrlie-Y{,'lerÎ'nar din p, .. -
\'ineL{' t ,;(' :ll'l'tlpit> (le .11I,~fh .fi-] "Jl11lH:": 

C2!2L _____ & _ ........ ~_~~~ __________________ .,_!U2ti!!! ______ _ _&-

dt' "lll-< (lţ pe {'l·(~.;t('lf' munti,l"r llii\':il('~t(' lin fnwnt, 
uriaş de Iu.rninil('(' înc,H'ă toată Y;flt.'a. Soal'l,jt· in~~ 
1111 . ..;{. Z;lI'('7!t', dHl' il )!hi'·(·":,ti. (',ki in p.art,eil \ljlll"'Y. 

I a a~fint it, piS('1I riIe IJnnl! i 1')1' a('ul wri ti {Il' zi,parlu 
"eilllteie intl"{~ lurnÎn:i trandafil'it:' (.{. anh':a fo,..t 
('NI mai h'1UlliJ;("i\ aUl'!II'ii din .\.lpi {'c·alll "ilzut-u 
în y ia tII lllC'a. 

1 )ar t.ntll,~i 1111 'fl<,r.o,..im ~ l{(·"pir.qia (. g-n'a şi 
"eul'tii, rnii din n"i gidălf.""-(·. piN(1 pa~1I1 ~!.I11 '!'o(' 

pntit',np,o;{' de \'l'('-() piat I'ii, ('ih·j (' f"arte gr{'u "ii 
lll('r~d mai htlJg.l' \'1'('111(' in tad. făr:'i ,.:\II1('t de 
.l((lam;1 S~m (lHriiit I]{> t .. l,ii. (;'(II'ni"tIlJni (' "llrit "ii 
trimbiţe, (';ki I1p-ar t'lItplI auzi <Iuţmann\! {'imo 
,.(. ridie.(j'>;(' sO!l]'('le <1<· .. " ~llli\:"1 II(' {·(,l'. am .ajun ..... in
tr'lHl ,"al. lmde nl1l p .. p ..... it 1111 ~f(,l'1 <If' "r:i. :\t··am 
i'1J.': pu~til(' 111 pil'ami(Iă ţi <llH,i IIp .. am l'e{J<\zit. C<l 

llf'bllnii la fftllt~nil. (·.,ki 11I'(I~'ltlH ,l~· ...... t('. '~l' g-hinn· 
te[\n şi {];lf}ellll ,mii ll(·",t .. Hltii. iit' nu-ti 'H~lIia H 

1'1'{·d(' l'ă-~ oanH'lli eiyilizati. ('11 ~t urlii înalte. lJu;pâ 
l'0t{)lirf'a <:('wi mi-am lHlll~lllt bid'd1111 \'\1 .tpă. 
mi-fim udat putin fa~!I ~i fl'\llltp<i intiel'h;mtatâ ee 
ardea ,'Il fnnlt ap"i m'am IHh ,..il I'ril'f·,-;t· Îl) jurul 
Il1el1. :-;at1l1 pl'a Illi\', ('~I eele llIai lllult(' din . .:;.atdt' 
ti ]',,]pz('. n lIlH.ti "u y ,: .. r!o'luizp!·i r!(' '·H..-{', fi(,t'oIHP 

dintf'ill,~J(' in."-iI ('fa o ('('tat{'. ~ n lilJ"lt'.cIU l}i,,*,·ri~. 
;woala "i ... {~;il't'illlml, \·('1(> t n·j Ill>(!e"'!I;initp lu"ti-
tuh.' <1( ....... ·n:ltllră Jin Til'lIJ. P., la t'Nl''j'ti. Il(' la 
!)<,ni ~ i"i-o{' llllll(' lIIultii. pl'i,'i.ndll'u(· ('Il uillllre: 
b,iI'l.ati, fUllt,i, ('''1'1i "i fpt.c. lllldt, l'hi;H t'va]·t{· 
<161.~ui{'. Intr'a,deylir şi .aYP.aH ('(' pl'1\'i ~ l'a,r'd {'. 
ram llj,~k (1 I'lW i ~ {;h(·telc alll(' J(' priit. iar fţ'ţ<,]e 

n'Ja"tl'{,' âY..,<ln {. (·,~l'><ll,(· ",ul'i(· l'a ~i haineI!'. Şi 
t{)tu."i hiiÎetii nv,;,trj ,;t' d.idur:i la g-luruit eli f(·td{'. 
B.,;,a din del'oirtart' ~Î ,';UII P(' ';Illptitc ca sii nu nI:' 
y~dii .:ii]>itillllli şi luc"tenentul. Fefdp l'hÎeuteall 
.at'DJ)(:ri.mhl-f;,i fala I'U Pt.·,.,tt,jp<! şi a,~t'1l11z;ţndll·,:-i 
eapllJ dupii ."patel(· q·lurl,alt('. (·.ni Il(' Jll-jn'"m 1.:U 
('Ii.tdil o~.'hillhli. Y r'() J',n:l t'('lueÎ \'(~nirii {"Il lIler{> 
ea să IW Îllli'art:i. <1'tl' 11'anlrii 1·~1l{1. '\:~'ll:·j t".uâ 
(;otll])auia _1(' n.hmtal'i .00{' n.-qm.:,.tÎ a,'upra l"r, ras· 
tUI'Uillldu·h" t'o,;,IIJ'e<l ('U IIWl'(' in praful drnlll\llui ... 
Cnii tiin D(,i ,~",a..-;(·rii hărţ.il<> militare şi lHb"lele 
ca .. il ·nt' ol'if'nt;îm, (lar 1,oPil'"ul fiind pe ,~i;ll'Şit(', 

. .căpitanul ne oădn <ordin ,le ple>l:ar{'. 
\.tlUllll'le ~i ori e(' \'orbă <lIllutil'!i. ~ . .<t Iwill tar

lJl('(', in k~'111 Jllr ill"ă rll,;,UIM nllm~i tl'Up0ntl pa
~ilor Jl(~ştri. Tr{,(.'1lrfllIl podul l){'''te rÎnl AdiJ.!(' :;.i 
<lupa 1'1"0 jnllliita1e d<E' eea" am (1at Ot' alt ~at. St. 

OBI LE 

.\ wll'iall, de ulllk ~\'(:alJj ".1 i.nC'el)(:ul ujleratii le. 
L.'Ing;. hi'l'l'ie.Î, in nttr<t . .;atllhli, am' popr,,, it ... dil!· 
nindl1-flt· n:lllJ 1'('a~"1 Ilwi hillf', Satld a(,e"t ... 1 ,nilf'('a 
In..;ii !'IL . ..;t ill: ft·J'(',;,ri.I~' ~i lJ~ik d(·~dli'«, larg, lli(·j lln 
";llflH ,If' <iIB Jof' !lf:lr,i. l,a 1111 "-t'anzia ni{·j ,'hi~lr 

l.it!"ţt (1..' ":iJ1e. ~llll(ai l'l'('ntul ::-i nn t;iran J.:Hrîn 
-1.' plillll..1ll ,]('·,a1mlg-HI l,i",{·ril'(·i. ('1\ mituile la 
~I'ak, fltll1;md di'Il lul"k :;,i \'/>!",in,l UllllWi ea ,·,,1. 
\ld ~Ill'('i, Hi"'efÎ'·a ~'ra .)(>':'l'hi ... ă. i;ir li<1l.i.!i't I,i,.." 'ii 
.i- ~ -.(' rj,Jj,_·"a i~pit it"al'f' ~, l!priiri('. ::._ In a.!{' . nd: 
niei lin ",hmtilr n',i 4at P(' !l'tlfl(lllri Ilnl'lf- ~a in!!'.>. 
În hi..:t:rÎt·ij ~m Îll 1·;'lr('illln~, ('i apr .. a~~' tl,;.i, "li· 

prill{i <.'lt o{· .... ing-urii in"i'inqÎr'. ;;.(' grăIiJă(lirii. 1n 
n! I~_' i lIll!;1. 

l~u m'am da", în d .• "nl hi"-t'ri('ei ,.,;. \"izit(·z (·i. 
mit.irnl ve-i i'ueunjul'at de llU zid innlt. d{' nÎ,'i 
YllntuJ lllI p.,atc ~ă treat',l jlf"t{.· (:1. Tn tiri.kle (Ln 
p"dr\'iii 7.ifJ,tllli ~1I111 I'elir·tllri în gitip" ei' 1'('1'1'('
zintiî in_>âne din U1artÎ:r'Îul luÎ lhi...,t,,;.;. C..,. t'U

riit.t·n!"" ('(' rîn.luialii. dar Jllai ale~ {'J(> JiUi,,;,H' tai
ni('ă (,fll in cimitirul aL'dA ~ Amiai numai f,,~TI('
tu] nil! a-l "ii'l"('~i1"l" ~i al pii .. lurii .1(' hri.lzi .'(' ajun
~p pimii Bng-ă zi~1. Eu nn-mi TH'.r inC'hilJai ,H1 mai 
{rlllll';;' 10(' dE' \,rtihnii dCf':'it Ia L' ::J J ... ,ll'ii ,.,au 

TARI, LUCRATE CU GUST ŞI IEFTINE 
să pot: căpăta numai la fabrica de mobile alui 

lucrul.solid ş.i preţurile ieftine e cauza că numărul cumpărătorilor nostri zilnc să inn,~lîesc. _ 

..- Tru.souri cOJ:nplete pentru. tt1ircsc. --.'- ~1 
Aranjamente admirabile pentru prânzltoare. dormitoare, s~r o;me şi odai t,r-

Mobile englezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftfr - ·1 

S 'k 1 ' R 't· larosvâsârhely, ze e y es e 1, SzecheDyi·ter 47 
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă plătire în rate. .'_ 

rn provincie la dorintA mergem În persoană şi arătam bogatul Ilostru catalog uUSllat. 
'rELEFC:>S l"tOr. ~ 14, 
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- Vin (lehI ~lc1lmal'f'll popolwiî şi'ţ{ :lauţ' fe. 
]icitih'i~ (}.tale {'are n'a.i fost alt'" prin bani şi \'01· 
11JCH' .• , 

'!\{'('uno",;c'lltul 11 'a putut sa ~onllnue clici o 
{'{>.atiî de doputaţi gm'ermUllulltali îl îni?1mjmll 
~i între bătui îl scot [l,t~I"Til dill eulCi/re, 

Scrisori din Bucureşti. 
Prietenii liter'aturei francue, - Jean Ricbepin 
la Bu~ureşti. - Două conferenţe. - Carusso În 

România. 

BllcllI'eşfi, 19 Febl'uarie, 

fntNesul Ll(:1 Jp (,tdtul'a şi literatura inUl
l'(',âl s'a manifestat în. timpul din urmă destul de 
vnternie in l'apitahi 'prin îllfiint,al'ea unui aşa nu
mit. "t'C>!'t' al amicilor analelol'''. &'o]lul aeostui 
('Ne :11' fi ""ii intl'{,ţină ('ut Ului yiu (',mtadul îl1trc 
public·tU l'(,mime~"'e şi litt'ratm'a fl'alll'C7.il, iar pe 
de altii pilnp r!p a fare pl'opagand:î în România 
pentru nhrpi'!lldirt:'<J c'ttnllsl'utei l'<'"i"tc parisiellc 
"I,eos Amwles". ('('1'('u! {'.~te jllH sub pr{'zi(lellt~a 
l'cprezentaJltttlni din HUC'llI'c$ti;d Frantei, Jr(:ln~ 
hrii hci :'ltut l'{'('l'lltuţi din elita blH'ureşt'8ană, hill" 
bati )fI>liti,,'i, seriitnri ~i s(,l'iitoan', (~arla\1 gllsit un 
pri1pj ]}(ttri'\'it Tlentru a-şi 'al'it.tu l'Celllloştin.t.a faţă 
..te enltura franocză, ('arc 11e-a adus ~tâtea ele
mente bune şi folositoare pC'ntm {'llhuI'a lloadtril. 
{'are 11c,a adu." şi atîltf'3 deosu\'antap;ii, a\'imd în 
\'{>(lel'{, fa.ph!l ('il initiatorii ·adoptă in primul rinJ 
formele şi Iwg:l ijează. sau nu pot Înţe>l(',g'e eson ta. 
O (~lin(>iden1H {'indată giLsim în împre.iurarca că 
Jna:nife!'tări]e mai puternice al(' acestui rer-c ·au 10(' 
to·emai aC'UIlI. dmd ,,;c ..apropie biuo{'uyjj,ntaf.a zi 
c!{, treisprezece ::\[ a !,tit', ziua, in care s'a VllrSat 
snnp;(l {lald şi tinăr, pentru avărarea euhurei, li
teraturei şi limbei romÎt1lElşti fată de entl'Opil'ea 
infhlf'uţt:'lor .,tl'lli.n-e, 

Dar (prohabi,l poloa·"f'le 11:J1Ui a," tfe 1 de e()Nl. În 
.iurul dJl'llia slmt grupate forţe, cari ar PUt011 a· 
,iuta m n1tşila inaintarea li·t.era t ureilwa,';tre na. 
tionale, s-e 1~,"r ,'edea mai ti1rzilL, A.stil'zi I1U 11(> pu
tem da îlleii hitl(l seama. VN]{lm doar atlîta <'il ro
vist>t!le noastre hlJptil din greu, fă 1'3 dc mult con
('urs (lin l)3.l'tea <'0101' ('C' rar put(>a dil, -"pl'C a pă
tnmde, spre '<1 ri"t,~p:lndi p;u.stul df> ~itit în societa
tea romfnwaseă, rn O('!'(' (~aI'(, să·şi fi.xez8 drt'pt 
~H'op.'ram ră~pân.Jir('u ,şi Întă'l'irf'3 unei lw\'i,~t(> 1'0-
m&n~'şti mi,sc parc nu există. C'(l1 putin În fdul 
I'um (\.~t(' akătuit ('prnd (Jp rar(' am y(ll'hit. Să 
nn.diijdllilll {'ii, lui'tnd pildă f{f:1a ~pl'ijinitol'ii l'l'Vl

"tei fraJw{'ze, in ('1U'ÎIHI \'f,m H'dea înfiripimdn-se 
miei awcÎiu,ii În se Irul de a a:-jg'Ul'll C'xi"t('lli·a CU~ 
Iti 

sub "tI'cşi:na ul1C'i ]l~'dlll'i di:: bl'H7.i, al eri rol' Şll{'t o 
<Işa de n1f'olaueolie şi d(' mi,~tel'i()S ('a d(· hHrfc ne
yiiznte, ea nişt<, 1'ori din altă hl!IHC. Tiro10zii şt.ju 
să îngl'ij('1usrii el<- morţii lor dragi {'e dorm smn· 
nul W'fni{'. Tarina <le Ţ)e mormint,(l, nu·i Îng-ră
mădită ('a la 1101 după {'lL1l1 yoieşt1' grc'parul. ci ei 
() :netez{'sr ~i fac cărări printre mnrminte. de gân· 
d('~ti di·.'J JljŞW straturi de flori, Zi<'R <'ine <'.o "a 
nea, dar şi 'a{'{"Sua-Î nn ~mn dc f'Îyilizatie! Fie
('a1'C mort arc la. <'arp o rruee de piatrii Rau o figură 
de "fânt, cu fotografia răp0:.:.atuhtÎ şj c'un ,-a.~ de 
piatră pont 1'11 aghia.~mă. Citew o inscriptie ger
mană:: ai('i s(' q-lihnf\~te in Uomnul l'ăpo;;a tul N, 
S. zx:!rohit in pl'imihnra 311lL1ui 18!W de o hn:ină 
în sudul Til'oluhli ... 

Am ioşit din cimitir, din aek'astă împăl'ăţiQ a 
mort,ilor, gâUflit,ol" şi C1U inima plinil de ev1avie 
.~filnt.ă, c(' S(> împrlJ/Ştia ca flllll1l1 la \"(>.(lerea frmşti· 
jOl'aş.ezate in piramidă. Căpita11ul ne ('hemi:î pe 
lfl:nga dimsul ,şi dădu ordin să ,,>coatern hăl'tile mi
litare şi bllsole1e, ea 'să ne oriCllt:lm. că'Ci îndată 
1rebl1ie .să mergem l'a lU11tâ. 

-:\n mult dl1pă a{'eea am a:pucat-o la lll'umpl'in 
!l'l'ă.dini, peste garduri şi pe sub butucii do vie. 

81r~t"hcutr ~i~t6s 
Arad, strada Oeâk ferencz 40 

în faţa hotelului »Vass'l. 

tii r·ei n,:visf-e l'ODlfme.şti, ca re lll'ma I'c.ştCUll idoB 1. 
!$i, daeii De-al' fi dat sti yedem acest luc.ru. am fi 
l'ecUJJo.~ciltorj ('Jltu7.i<lştilol' priet{mi a.i Allalolor, 

• 
Ca un iwm.nal dragostei şi intez'f.'suJ.ui pc ('are 

ni-l poart:l' Ia rîndul lor 'f.'l"{lucezii trebui(> ('oTh',i

derută ,-izita diBtimmlui sel·iitor. membnl al Aea
demid frllJl<'e7R .Tean lbeht:pÎJ1. caro(' la sOlilit Joi 
soara în Bucure.~ti. })rimirC'.a. lui a f'J.st ('ut se 
pante de eill{hlll'OllBil', O T1l1llţimt' de oameni df' li· 
te!'e, l)!'<.fc..i;;ori, !;.eriitol'i şi ziarişti au i~it ÎlItru 
intimpinaN{l lui, salutlÎndu-1 ca Ţ}e ".!nul cal'(> În
trupe-ază g'l'aiu.11l<atiuftlCi fra.uc('>.?;(\ iubitoare şi !1pri
jinitonre Si tOlltUI'Or 1x)rni1'ilcw generoase, Din par
tea &<>riitol'ilm' lluştri pl a fost galutaf de cătră 
p(i{'hr] C'tndnat J)ayde ... 'it'u, Că.ldUl'la ('·u {'arC' .poe
tu1 I'(llllîln 'Il ,slllut:n pe {'ol('.g-ul <"IIU francp.7. l'a 
lTl ~~ea t {' 11 deosebire pea ('(>~~ t.a , 

JC/ln HielW]Jin II tin'tlt La Bucul'('.şti două ('.on
fe]'(Vllic. Cna a tlinut-o la Atrllcu, n)l,billd desprt' 
,,}'('1l:l'nda lui XalpolC{)ll", în fat'" llnU1i lmhli-r nu
ll1e!'o;:. pr(·tul fJ.al]('('Z 3 ,"orbit {'ll însufletir'(· des· 
pre> a('f'~t mure m'Oll, r<~l1'{' a {'ll{'{"l'it o lume În
tZ'f'ug:l nu ,"jll'C il o ,~tn:p:îni ca u:n tiNll1, (>i spre a 
l'ăsp:Î.ndi în toate (',olillJ'ile razele hincC'u\'Î\ntatc 
ale ('i\'ilizati~mC'i, S'a zis do"pl'e Xapo!('on e'a fost 
itahrul. A fOiit Îlltrupa'l'f'il gemi11hli latin, care Il 
·l'eîm·iat În el după atfltoas€'C(J]e, a reîuyiat Cu 

tonti\: rpllit{"rea Rtnl1neirei lui. Cum Il fost 0''':11~idi'
l'at IlC€-"t 'om ft"l1omt"nal de ditră (,{rlltimpol'anii 
săi. ('8 ~i de cei ce au urmat, se nxle elin numeroa· 
"cIr c;'nt(>{'(' şi legende ee se piL"tl'{'.<lZă ind:i şi azi 
în poporul fran-c('z, ea şi la J!o})o[ll'de. cu rari fI

N"t (\!'Oll ~ lll"ut să lupte. O fi Clm(};:.ri'md .~('riito· 
ruil {taneez fr1lmoasa 'lloa.str:1 haladă pnj)ubră din 
A l-deal in eaI'C' ![}(}ct1ul nostru pO'pulal' \'Drlw.şte (le,,,
pl'<' "Bun iî pa l'te" 1 

A <Ioua eoufercll\::I ~ ţÎ:nut-o :-!('riitorul fran· 
cez la institutttl P,vmpilian, la {'creul prietcnilor 
Ana.1P1DI'. A vorbit despre ba,i;;me şi zînc. (:.e.)'eul 
Amici.}())' .Anulelnl' a {'ăutat '53: slirbiltol'oa.<:;di În 
('hip dcmn pe seriit,or. Alte conferente 'le ya tine 
la Craim-a şi in aJt-e c.(mtl'(' 'ale ţării. . .-

Prp'clIJll \'l\(/{:lll d111 (uri stl'aine "in olllllEmÎ de 
seamă să ne 'eunoasd, Ar fi tÎJnpul. ('iki ne ('u
nose8şa de puţ.ini l~i.slad donulUolui, al' <lypa <'e 
să-i inte'l'('l.~cze şi la n<l1, 111 multe eazurl 81' lj}ut<'1l 
"a f"ITIstate hl\'l'lll'i inti::l'C5ante cu pridrc lI! felul 
{,ltnl ,'<0 !'{;fl{'i'teazil in \~ll,fl{'tcl(' De ('urind I'idi{~ate 
din lilli,~t>ca patriarlHt1ă, {'ul'enoole ~i influentele 
stl'ilin(l, gîuH1IHiJe '71 l'l'Î.ul'iŢliil{', la ('ari a11 ajuns 
alte l,c'poar(', în lama unei f',';)luţ.ii fireşt.i, 

('iH m~na(i d0 1ntf'I'(',"wl dea I'unoa.,t(' unpo. 
p'n' latin <'u a~a de> frllml1a,<;e inm;<il'l, <,ilt <ndllşi 

Cillld eram pC' la mal'gin{,3 ,~at1\ll1;i, auzirllm ('(~le 
<lintîli "îtrăiri de ]>1l.şdişi 111lbnitul d(1)l'iUlHto'l' ·al 
mitrali('l'f'lol'. ~.La. viim~nt 1" ri'hslmii {'omanda ror
gentulni şi fii'(,a!'c Re tu])ilă gU'b nişte .hutnci de 
Tic, - eultnrl"î ita1i lan!" ] hlşJuanul era î'nailltRa 
noasrdi\, dar îndărătul nMtl'11 el'a ... prietenuJ! & 
ri·rliea {) <,a>'8 în stil şTitOl'Î'R'n şi in balcOlml C'âOOÎ 
el1lC "retea? O fati1, o f"rumu"cţe de f'ată eo rîd(l'a 
de noi {'UUl zikem în -colb. Citarăm cu toţii şi oeo 
(lu~ma,11'nl e>c împnş.ca inaintea l1{)a~tră şi de d.iri;.ri
(plină, şi J))'j,"eam la f!'1l1noa,~a din b31{'.('/n ?;îmbind 
şi tl'imi.t~jl{lu,i ::ărutări cu mAna. '<,hiar şi 13erg'ell
tu], Tinereţe. tiuC1'cţ,c! troeăt~)'arc şi dl'llnlCt,c 1 

De c€ a fost mai Pf' urmă. VILţin îmi pasii! .ştiu 
e'am 'alel'gat prin ,"pini, peste şanţuri, ne-am tâ
l'ăit gâHtind 11(> coate şi în gc.llunc'hi, cu sufletnlla 
g1ll'ă şi <'lI limba De 11~1 <"oi, 11lnii au căzut într'un 
l'ăl'ăn adânc 11lllindll-Se pâină subtiori, iar dind 
Hm ajuns lpe <,âmpul d{' 1ll/ptă era pl'€>'a tânill: , 
lT1'pta se dădn6i' fl1ră de uoi, şi batalionul nnstru 
o pierd lISC din pricim..a \'olulltflriIor. cari f{,·rmau 
r('7..er\'ele şi nu velliră la timl) int.r'ajutor, CA) aro 
a fa<,('? Sunt sigur ('ă ni.nwl1i dintre noi nn umb1a 
cu gândm-i de simf<'.idere din prlei:naaBta. d [toţi 
erau v~>seli în inima. lor, "ii clupl~ atîttoa !llooa.zu.l'i 

BiGinia lIoaul. 
Recomandă pub1iculuj prăvălia sa de 

a. 
coloniale şi delicatese, înfiinţată după 
experienţa .. câştigată în cursul mai mul-
tor ani, şi asortată intru tot corespun· 

zătoare cerinţelor timpului. 

i 
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{l~,. noi, \'jn tot ma,i dc.'l l'1tl'Îlillii, J.fni ale" cu în 
timpul din urlllU ,,,'au l'L{lieat şi la noi lo(>ulul'i 
('H l'i is;pites<' pe c(>:i dornici dc cnşt i~, c~U'i&e laHu 
,robi ti hazardu lll.i, .ri,(,ul'ile dela Casillolll di:u Con
f>tml:in au :ltl'aS multii lume ,'ltrăinîi, Vor mai atra
P:f>. D{'(l{'·aandată o ştil'{" ('arc în e{\l'{'urjle lu·tL."iti{'(} 
~l produs mare însufleţire. l; \"orba ea la vadi ('ale
hrul tC'llor Cal'Us,,"o să \"in6 Ia f)illll.ia, umae. În 
sala C'asinoului. ("are aCU11) se dădoşte, '>a da ş.a.se 
CODecrtB. Pentru aC'cste .şa,s{> conccrte i-5H'1 'P1lit{'Me 
HU!Ha d{' 80.000 d{' t'J-alll'i. Deşi !/ar purC'-.'l mare. 
suma mI esk exa.g'{ll·ati1. a,,'îmd în ,-e.d{'1'(l prBţu;l·i]e 
en{,lflne. {'.u cari -Rl'ti8tlll 3 fost angll,}at în alte {}~ 
raşC' mari. Ual'u.'>&o n "a ma i f,)st până acu.ma în 
ROIllî~ni;a, E prima vizită ('{)-{) fllL'-€' {;] tă.rBi ;noastl't'. 
Cei Ce "oI'ayea f('.1'ÎCll'(,~l 511-1 Il1Hliî St1 y('1' mîmdri 
dB .s.ig Ul'. 

Deocamdată pllblk'al j'!lal'e din ţară 'S{\ lmeul'!i 
de (>1Jllc.('l'tc>le pc cari lllal'cle n(}''ltm G. EnCM.u h' 
dă în dift'rit('l-e oraşe ale tiÎ1'ii, E 1() glori(~ 18 !IluH

stJ'n şi e im1l'te fr.nnloa,~iî hotUl'ÎI'OO ee a lllat-o de 
fi f{'l'm(;ea şi pe {,i'i rlf' lin neam cu "J.(,11 st,l'nhu'i-
to,ll'C'a sa anil. Coresp. 

= 

Centenarul lui Nicolae Cretu'escu. 
Il (/CUI'e.~ti, 1 n Fr·bnHll'I!' Y. 

La I -:'{[Jrtip ISI:? s'a lli"iseltr Xic-·(}laC' 
Kn·\1l1f"5CH. unul din patriotii ('('i mai <1(' 
S(~;J,lll [i. a:;;tf ('1 (' ă a Il LI 1 ;J{' (,,,,Ca s{> î mpl i fH)Se 

100 de <lni de'Ia 11<1şter0a lui. 
:\' icolcw l\"l'l'ţ 11 }esC'u fl.si.(> co) dintâ i 111(" 

dil: romful. diplomat dpja facult ah-,a din 
Paris 111 18an. El a pw.:; hazele stuJiilol' 
1l10dica](\ în ţari:i Îllfiint[lJllCl şcoala do chi
rurgie dc1a spit;(lJ111 Co]ţea. in 1842 şi pu
blirând primul h;Jbtt rOU1Llll de anat.omie 
descriptivu. în 184i3. Din aceste începuturi 
(l ('şit şeon ln lui D<1\'ila, ca!'r> ;1 prIi dC'''ll){l" 0:' 

fDcultatea de mcdiciuft. 
I\'rC'ţu10sCU n fost lllC'mbrn şi pl'cş(·c1ill

te al Ncademic"i Române>. 'Pc oaro pl'inml 
CI dorit s'o înfiinţf'z,e. 1~1 a fllndat, soeief,(l
teH de ştiillte şi Atru0\1l. al ('tiriti prf'şc
dintr a fost mulţi ani. 

Tn istoria pulitiei'l a tUl'ni. XieolHo 1\1'1'

\lllesc'l1ocupă un marr loe prin 8ctivitah~a 
lui ti1l1P de <1 proape o jumătate do socol. 

şi ll{l\'oi, li-a !';lI),;S o fată frumoasă Într'o <lind
lIcută e11 soal'e, 

Am mNi! pe l11'mil 8:; as('uJtăm cl'itioa îmlll'enuil 
CIl qfiţ.crii. ),Iai binc nu mergeam, ('!lei toată vina, 
toate plicate1i' şi toatE' tpollo,suriJe -au {':l;mt pe C9-

pul nostru. A tii ta pag11 bă sli; fie Î1l ţara hloldo\'ei! 
In pauza de zO('o minl1t~ C'.(' a lumat, am mÎlneut 
>C11 toţii .boiel'(';Şte: pune goaliî şi am băut apă din 
bidon! Apoi i.arăşi la dl'U1~l. Spl'(' <,as3'. tnate. eom
.paniik ' . .pe o <"!ăldllră şi pe-o ('ol,hări<> -ce te înădu
şean, ~i (> doar luna lllj [anuaric! Nol'o\' ('il ioan 
TJll~ pe voluntari, <,a fiind mai subt,iri, eu ,lllual'ga 
În f!'lmt(J 1 Ilu;·ad:u ci'mt.a fa:nfară militaJ'ă {'Il să 
ne mai'animew, noi mergeam ('Il nişte antomati. 
<>a În vi", :a.şa m-am Oi(' frînti deoboS{'a:lă şi de 
foame, Şi dll'pă. a{'(;Ca mai Y(>lU şi s.etf\a 'li &0011-

nul 'Să :ne {'hinni:ll&Ca 1 gura-mi era useu til <"Il iasC"41 
şi Ţl}f'oape}(' grele -ca de plumb, ('ăei no s('ulaseIll 
-cu noaptetl în (laŢ), şi numai <li.$('~p']illa C{lR de fier 
·~i fri0a ,<lă nn {'.alee celelnJte {'ol1lpanii Ţ)C'ilte noi. 
ne mai ţiueall, clici dc 'altfel ne,am f.i tl'"Îl1tit în 
\'l"lln şanţ -Sa d0l'l11im rel puţin 24 de 01'(', Sfîll'şiţi 
de putHri am ajuns la 4 sau 5 ('ea,~ml'i p. m. RC'.aSU, 
unoe :ne aşt.epta prînzul. 

N. BersagIierul. 

. Are în depozit şuncă de Praga, costiţe 
afumate, mezeluri, tot felul de delica· 
tese, brânzeturi, şampanie fabricat fran· 
cez şi indigen, cognac, liqueruri. Fructe 
sudice, mandarine şi mere de: Tirol. 

Telefon 890. 
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După 00 a hmt 'pal't,o însenmat,ă. la re

A;'O']Uţro. oda 1848, ocupând postul de revi
'Zor de judeţe al Munteniei Mari, şi pe ur
mă exilat~ Kr('ţuleseu a fost ministru şi 
pmn-mini:stru a lui Cuza-Vodă. 

In acest timp el a organizat ministe
'rele de interne şi justiţie, invîJţământnl şi 
a elaborat împreună cu VasNe Boerescu 
.şi Costa Foru noile codice civil şi penal. 

Ca prim~ministru a căutat în tot tim
pul să ajute pe Cuza inmăreaţa sa opt>ră. 
mai ales in ehestiunea. secularizărei aye
.. Hor mă,ntl.stirei greceşti prin S('Crestrarea 
vt'Diturilol' şi Qooarclor lor. s('{)ţând în a
eelaş timp limba greacă din 'Bllljba biseri
eei rom{me. 

Sub domnia ~L S. Regelui Caro], Ni
culae Kretulf~~eu a fost nunistru de lucrări 
publice in 1871-73 când era timpul or
ganizărci căilor ferate şi rezolvirea. mult 
incărcatei ehestiurni Strusberg, la ca.re a 
ajutat mult prin dreapta lui judecată. Ca 
ministru de cnlte a luat un deosebit inte· 
res !t(1l'corgani7.area învăţământului no,,,tru 
şi l'a ~)US pc baze noi. 

In toată, lunga hli viaţ,~i Niculae Kre
ţulescu a fost, eondlls numai de un singur 
ţel: binel-e ţărei salf'. El s'a. ocupat d~ în
treuf.,J\'1 desvoltal'e a poporului român pe 
eaTe l'a iubit 011 tot sufletul său şi şi-a ser
"itpa,tria. ('U dragoste, cinste şi desinte
resarf>, 

Este da r odrr3 pt ă. l'ocompenStt că după 
cât ştim i-se va eeh'hra. centenarul. S'a ho
t {},rît la A{'ademie să se ţină în zina de 2 
'Iarti~, Vineri, oşedinţ5 so10mllîă în euro 
d. A. Xenopol va vorbi d0spre N. Kreţu
[('seu şi la Universitatea din T"şi în ziua de 
4 Martie. 

La fa:cnltaira df' mediciTltt Drnl Tho
ma lon('>scu a organizat. pentru .JDi 1 ~Iar
tie o serbare 'Î11 care va comcmora pf' in
temeietorul st.udiilor medicale în ţar5. 

Comunicarea d·lui N. Iorga 
la Academie. 

Dupn r.11'Tl1 tam anunţat 'do N. Iorga a. f"cut Vi
neri 1a A{',frdemic următoarea comlmicare: Oărţl: 
,şi 1'evis€c tipă1'i.te ş'i nefipăJJ·i{e, în coluţi,(l. G. A
sah. 

1n primul rînd d. Iorga a vorbit dc nn cata
log al -cărţilor tipărite de Gh. Asac-b.i, ~i găsit de 
.d. Creţu, ciirui.a d·sa îi arl'lwe mulţămiri ponbru 
această ruptă. 

Acest catalog ('"to insemnat mai al(',<:, ipri'n În
şirarea numelor a 60 de manu9Cri.se, Oilri din ·am.l
mite motilVc an rămas nctipărite. 

Inarnte însă de a vor:bi de8pre cuprinsul aC(l
stui eatalog, d. Iorga a armintit împl'ejurlirile în 
(~ari Asacili şi~a Întomehlrt, tipografia .'}i mai pe 
u.:rrnă litografia. 

A~chi fuwae insarcioot la 1829 să sroată o 
foae de illformaţii })O care ta inooput o tipwl'etl 
în ti'pogra:f~a !!itropoliei, In ,a~tii tipografic, 
.deşi '11U 00 m€'Ilţiona pc b~uri', 00 tipăr.f'llltt şi 
~ărţi cu cupriThS ŢJro:f.an. 

,D. Iorg~ îniăţişează o traduceroa cnnooelltu
lui rOnHl1J, Panl şi Vjrginia, tipărită la 18:31 la 
llt'Şi, cu sig'llMnţă în tipografia. .Mitropoliei. 

La 23 Decomne 1830 Asaki capătă conc{,'sia
mea. tipografiei, eare a. inoop.ut să funcţioneze a.bia 
~rjn anul 1832. Cau7A)le .acestei Înta:rzieri a fost 
!procnr,ul'ea ma:;;inelor şi literilor n.ooesare, (lum 
,f}i găsirea luerătorilorr. 

('cled:illtâidirţi tipărite 1(1e noua tipografic 
laU fost: MiliUualul lui Săuleseu, o ·lucrare foart.e 
lml1ă, şi Istoria Ruaiei tradusă . .de Aooki. 

Relativ la Întemeierea litografiei exi.,tă în co
lecţia 11l1gi .CQust. rop, o seriooarc a lui Asaki 

-

"TRIBUN A" 

din 1826, în care spune l:ă aprcgărot o litografie 
a l'arului 1i\1e.x.. 1. 

Asaki are mel'itul (l(jvânşitor de a fi da-t li1o
gra.fiei unul din cele mai fTI-lUllOru;e a:vânturi. 

Tot .A8aki a introdus ilustraţie în ('.alcndare. 
D. Ior~ a prezi'ntat un ca.lendar dela 1851, gă.3it 
la Paris, şi ('I3.l'C cuprinde o seamă de ilustraţiuni 
istorice. 

Asakî a mai intemeiat şi o fabrică de hârtie 
la 1841, vbţinâlld dela g'll'Yern un monopol p, 
1841, oare însă nu a -dat rezultate bune. 

A vorbit apoi de cărţile şi manuscrisele men-
ţionate în acest catu.}og. 

Manuscrisele le î.mparte după cuprinf\: 
1) literatură ŞI ştii1l1ă. 
II) M<!Inuale. 
Din l>r~ma grupă eitoa.ză J)OC21iile lui ~ălll(}Scu, 

o Enei(lă în proză. o tNll(lue:erc a istorici impe1'iu
lui Otoman a lui C'antGl1'ir, etc. 

Din cealaltă ~rupă menţionează d~-ferite ma
nuale de şc.:.ală Înu)(:mite de dl ~toioa, t.rltd.nce: i 
de Gusty, ~tam<l te, şi un(·le proprii l~lc lui Asaki. 

Cronică din Paris. 
Statuia marelui Cardinal. - Inteţirea patriotis,
mului francez. - O inovatie emotionanti. -
Sărbătorirea lui Camille Flammarion. - Pnuno· 

sul .viile d' A vray t 

Pan·;.:, 29 Fohl"llal'je~ 

,.Fireşte d la Pal'k'l se simte lipsa a<.'('stei sta· 
tu~:F' .MI-<!Im şoptit <'1lVmtdC3<:este eetind în 
gazetele franţuze..,ti cii m.arelui cardinal i-<>o ya 
cior'pli chipul în marmură pe una din 'PiC'ţclc mc
tropo'lci. Şi mă întN'bl~U mirare: {-,um de nu s'a 
fă.curt; ]'ucruJ a{~(>~"ta de a.tîitca yeacuri? IRtoria 
Fra:nţ.ei nu 'ş.a poate concepe fă:ră nwnele hrl Hi
chelieu; gloria regalităţii f'.ran(?,ew şi mai pu~.in .. , 
Căci acest «nmleţ slab şi uSl'at, {~U chilml searbăd 
şi ('1) ·odlii fosforescenti. reei .şi fie-şi ca de tigru 
a fost de fapt {'{mtinuatoru 1 hli Ludo"ic XI; l'Or 
li~"c datore:şt.e Îngell'unehi-ar<>u 'putcr:ilor feudale 
din aecastă ţa·ră şi eonycrginţa tuturor aurtorită· 
ţiJor 1)oliti<'c şi re1igÎ(lI86e, inl!opro (persoana rege-' 
lui. Oal-dimaJul de Hidwli(,l1 1. .. (',e nume impre
sioIlJant în i~tol'ic! ec voinţă neÎIH!uplcl'ată într'un 
trup jila,·1.., Pe dinaint<>a ochilor îmi tr<,~'~ ea 
într'o bl'U.mă epoca lui Ludovic X111 cu fllymi\.ji 
şi {'omploturile ei, cu <,şafcdnJ pe {'are cUl-dinalnl 
a făcut să curgă atâta \~âng{' !It' nobili: einq-MlI'rs, 
de Thoun. etc., cu mu",(~hetarii şi garzii ei, ·ş.i mai 
ales 'CUi hg'ura S<'Jlwaţă a lui COl'uei!Je, formi.da
bilul rival în literlltară al irnare1ui ministru ... Tot. 
Hidwhcua fR,>t şi intenwj-et.oml ilustrm A0ade
mii, a~eastă instituţiuno fără 1"i\'al În lume. Şi 
abia 3o..'>onm se gândeg.c Fral1l'ezii să-i 1"i<lice o sta
tuie la Pari~! De ce1 Mister,.. Căci mI cred ('·a 
pricina să fie f3lphll d Vigny i-a refuzat f>impa
tiile ,$a:!e,J'oeunosei'mdn-i totuş grandoarea. în pa· 
gini magistrale; ·ar fi avut ,"re·mea Eraneezii .să·] 
î:nfll'iişe.zc in piatră ulaintRa ori după existenta 
marelui poeL, Adeyărul e însă <'ii în eurînd Hi
chelieu se Ta Înălţa in marmură, în mijloc-u} aco
stui Paris ']Xl {'·are l'a stăpânit odată eu. o mână 
de f.ier. Sit! ne mulţumim {'U atât, 1fif>lL .... vaut bard 
que.lamais ... 

- Este {'eva frencti~ În patl'ioti,~mul frall{'t'z 

din ziua de azi. Aceieari şi-au ÎJlC'hÎlpuit vre-odată 
că ,această mar{l naţiune a Ţlierdut din le&;endllra 
ci energie. din ambitiunilc ei <It) suprematie asu
pra lumei, să cOl1tcmpleze o clipă uimitoal'(' .. 'l miş
-ca.re, {'e are loc a{'Ulna în sÎIlul ci. A fă<:ut Fl'llJlţa 
şi gl'('IŞ(~li in exisk'n ta ei, dar ştie s» şi-le repa.re 
la vreme. V'am sel'is in croniea mea t.recută d<l ig
hucnirca fără de 1X'r('{'he a entllzia..qmuhli în fll
,,"oarea unei !'\Ulperiorităţ,i povi'trşitoare a 1tYÎaţiu
nri militare din această! ţal'ă, V'am vorbit mai ales 
de impol'tu,nt.a pe ~al'e o are în aeest sens iniţiativa 
particulară. Curcntul aeesta merge crescând din 
zi in zi: numailistR de sub.s{,l"ipţie pentnl clIm
pă.nu'e de aeroplanf', prÎin oraşe şi prin -sate, îj}rin 
teatre, institnţillni financiare, comerciale şi indu
striaJc, prin },ieee şi :prin magazinele de manl1fa.c
tură, pretu:tindcJli. prehltindeni. lni,ţiativa acea
sto.& luat--o zi,arul ,~Le ·~fatin" ... -Şi cine cl'N1ct.i 
că·l .oocund.ează 001 mai mult? Ootidianul "Le 
Jour:nul". lE j'ntr'adcyă;r surprinzător .a~t frupt 
pentru <Il001 cari cunosc duşmănia atroce ('ar.e a 
desbi.nat întotdeamlo9 .. &{'este două mari gazete. 
Cum einsă vorba de hinel<l puhlic, vrajba ine.e· 
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tează, urile ;peroonale sa pot<>lesc, insultele ama. 
ţJeac şi (iare de care s.e întrece Jm. a binemerita din 
partea Frantei. Specta.coiul e demn şi solemn ... 
r~aţic lui, avi:aţiU!llea militaJl'ă ciî.ştigă, ncmatrgi
mt. Căci 'Viitorul este al aviasţ.iuu('oi; mcrulI8<'.,eSta. 
se simte. se ghiceşte. Puterea militară • .a cărei 
fJotilă 1jl(>,ri.ană ''a fi oca mai numeroasă şi cea mai 
bine or~anizată va aV(l8, intr'un eventual ră....,boi, 
oo~c IUta! multe şanse de biruinţă. Şi fiin-d.di. ţ'ranţa 
ştle 'aeea,st!a, ea '00 pregăteşte mcreu ... 

- Alaltăieri 8ea1'8, ,am asistat la şooalapri
mară din rue St.-r~rdina:nd (Qu.art.ler des Tel'll.e8)l 
la o 8(~ă ~ m'a îndui0Ş'at adfmc. Trebuie sa 
ştiţieă în iooalul fiecărei şooli primare '00 .află 
cât.e o imCMă bibliotecă publică, numită Biblio
teca mmni<,ipaHi, care împrumută locuiwrilor din 
foborgurile rospective, drţ,i de litel'aturăi, 00 arte. 
de ştiinţe etc., gratia şi la domicilitl. Să mai ,tiţi 
că la P.aris este obiceiul ca foştii elevi aişco3:lelot~ 
primare să 'Organizeze în şcolile unde au învăţat, 1 
s]lC<'t:aeole, ('on('erte, etc., cel 'Putin ()dată pe lună! 
şi la. eare ~mnt ronv<::oaţi to~i cetitorii bibliotecei 
de ('are am \"Ormt. In fiecare 'an f<>ştii elevi ai 
Ş<'o.alolor primare- act.uali miniştri, dctputaţ.i, 
f;('riitori, artişti, lu<,rători, neguswri, milionari -
se adună la un hMlchetspro a~i strînge miinile, 
ca nişte foşti CQlegi de oopilărie, spre a-şi aminti 
('11 drag <le ,fnunoa.~ ~i îndepărtatde zile de 
dem11.1t, Nlunele lor se păstrează în lIlişte regilStre 
en<>rmc, ce M ump1e t.ot mai muh, şi scriitol'1.11 
nc~t,()r .rÎll1.duri a .cetit :nu de mult cu lacrimi iu 
ochi la şcoala primară! din MIe de Riehelieu, pr{)oo 
Ipriul său nmne,ale <'ăror s!Qye au pălit de mai 
bine de dOllăzN'i .de ,ani de când sunt fixate 1'0 
hî\rtic. Dar !Să -revin ta ce î.noopusem să pow~stesc. 
Alaltăieri seara, oaetn,alii eleyi ai Ş<'.oalei primare 
din strada Saint-Ferdinand au fost -cu toţii foto ... 
grafiati pe,ntm cinematogl'af, 'C11 .ge.'3turile şi zîm
betele ~o(}l" Familiare. pentru a se putea oontomphe 
p~t{l W<'c, douăzeci, treÎ2.cci de '~ni şi chiar mai 
târziu. La f('l se întâmplă în t<.aOO şeoalele P1'j
mare di:n Fra11ţ.a: el e·..,i i sunt fotografiaţi pentru 
a ,rotrăi ÎntDt.doauna În fat.a ochrl{)r lor de bărbaţi 
sau de m0l71wgi, 81Şa cum sunt acuma: nişte copii: 
ve~li :şi sglohii. Şi găse."C că aooa-sta e piinii! 'acum 
coa mai nobilă, con mai pl'01Ull:a olOffilea.&:ă intre
buinţ,al'e a cvnematogl'afllIui ... 

- S'a Rărbătorit la Paris c?u multă dragoste a; 

şapteze,('oaani\'ersare ia ilustl'1l1ui astronom Ca. 
millp. l<lammarion . .Moşneagul e ÎIU'ă vi?>:rdc, ochii 
îi 81111t \"'ioi. paf\ul ferm. Cât 00 mari mel'ite are 
de fapt :a<'€Ist ,ft<hnirabil S<"riit{Jr şi m;a.re savant, 
('are C$t{' <'.CI clintâi fj)opul 'urizator al ştiinţolor a~~ 
tl'onomioo, în nişte 0T)Cl'e ·eu ea:lităti liter.are ne
<,onte~tat('. Oamille FIammarion ne-a a.."igm:,at do 
înerNlc'lX'fl ~ ~are o 'urc într'ulU viitor mai bml: 
şi mai blân(1. .,Ca şi st.elele pe oa1'i }<l 'Privesc do 
atUţ·ia a.ni şi pe ('ari le văd, ~molearzâ:nd de 'lIll! 

foc aprig. alk1(l -cu O lumină mai <lulce, mai po~ 
tolită - înt&Illai {':II. 'Recstc planete 'a căror do .. 
goare mi;;t11itoare .se domole . .,te cu VT(lIDt'a, instine .. 
t,01('. la ÎnC'cput mai siilbati«'l ale <>ameuilor, .se vor, 
Îmblânzi dim. 00 în re mai mult, !pentru a ,ajunge 
la sfârşit să semene mai de apl'oa-po cu indulgenţ.a, 
Ptl bunătatea şi <nlaltruisIIlul blânauJui Christ" ~ 
:M ai amintooc, <:'fi 'autorul U ranei, al Astronomid 
populare şi a.l Vi.selor instelate s'a <Jeu:pat foarte 
mnltîn "iara !la ('\1 parte-a misterioasă şi impal .. 
pabilă din sufletul 01n€IDesc şi fi 9<'r1S bucăţi ad
mirabile asupra hiJpnQtismulwi, cledublii.:rei şi 13.p.a ... 
riţhmilor bizaN', semnalate de unii :»avanţ:i. Ca-; 
miIle FI ammarion ,a fost blID prieten şi c()].a.bo .. 
l'atol' al savantului italian Lombr()So. m{)l't un de 
mult, 

- Primă\'ar.a! JH·imă\~oo. înălbeştn centi! şi 
Încălzeşte suflarea 'VântuJui molatec. Zilele S1mt 
duioRt'lC, apele Se:nei og1indl(>~<;C razele de soare în 
verode lor profund. De dinliineaţ,a până SOOl"a co.o 
lind. împrejurimile Parisului, <lăci mi-e dor do 
spaţ,iu vast, <le natll1'ăl curată. Rătăc€&C prin !par. 
('ul dela Saint"Olond, pe c.o1inclcMeudonului, pa. 
şesul cle:ra Suerosne.s, 'Prin ma~stuosul Versaille-R, 
prin nobihl1 şi melanoo.licuil Sannoi,s ... Dar cine-uni 
poate numi o regiune mai în.cântătoare ca Vi11~ 
d'Av:r.av, la dOllă7..('('i de minute de Paris ~ Unde 
guşti ~n TarmC<:\ mai intim ca in ,ft(".est burg iJu~ 
strat de şooe'N:4l.1uă Balzac, a ,lui Gorot. a lui Gam· 
betta? A~tept cu nerălxlaro toiul !pl"imăverei, cu 
pl~~ ei de verdeaţă. cu ll'IllbM oopacilorstufoşi. 
At'l.1ll1('i Villt) d'Anay e neîntrecut. Soarele îşt 
revarsă lumina peste dealuri şi :văI.cele smă1ţuite 
t'1.1 flori, p<I>Ite <'a.ştde minunate ('u tu:rnulcţelo 
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scăldate in azur; el heă~t(l prin desişul ,pă(Iurei 
ti -'le .împrăştie ca. () scllirgere de aur IpC suprafaţa 
~leşteeloT limpezi ea nişte oglinzi. Ziduri ~hi, 
.inalte şi ID&3îve, pe cari le lÎntroo culmile de un 
~6nle înntn()(~at a:l parcurilor seooJare, imprejuesc 
palate moderne şi medievale. Pcjn imensole gră
dini su..<;ponoote troe, i'la nişte arătări din basmo, 
castolane ~ap0l'Oase in roohii lungi de gaze şi cu 
tpă1ării florentinepocap. I'e ]'1\ ferestre. în do
sul perGclcloI" trase, se jyc.şte câte .o mâ11~ pn:l~{l~ 
d-e femee, inoc,ată în mâneci de dantelă 'ŞI selipI
toare de inole. I<hl' în dcpi:Îl-taN.'. ae-u.s.upra la1lU
Tilor bogate, şC'l'puioşt-e (Il"umul de 1'i(l1'; locomo
ti\'8 şi \·.~go.ulele pl1r nişte judirii tiC' -copii vă~uw 
;pe inăl ţimea -ameţ.it.oarc a .-iaductelor ... Totul e 
('aLm, fastllio8, şi suhlim; ;peiaagde slmt din linii 
Bimple şi largi; o pace blândă se revarsă din <''.(\

!l"U~ nwt şi prof.und ... Şi mi-e dor dc toiul prjmil\'e-
1'C'Î, de lCopaeii verzi din V ille-<l' A vray ... 

C. R. 8. 

Grevi dia ADili •. 
Atitudinea greviştilor li hliat tru emraowr ostil 

.nu uurmai ))l'o]H"ietarHor de mine, ci şi guvernu
lui ~i autol"ităţilol't fapt C8IJ'O a revoltat întreagă 
opinia publie.ă. l:llt,re::Lgă presa şi-.a lndr{'pt1af. ll..'>
cuţişul împotriva groviştilor, iar primul-mi'I1istru 
:Asquit ,s'a r.etJr'as de pc terenul parlamcutiirilor 
Mslmd (lesf~uraToa eWHlimQntdol' in 'I-'oia ci. 

lată noile tolegmlUc <asupra mi"icăl'ii grevei: 

Influinta grevei. 

Londra. 3 :Martie. - l'llt1lIÎn 1ţa. grew,i să re
t<imte ~n mlts\llră mare. Circulaţia pe liniile fe
frate estIC lllproape sistată. Tre1lul de P.aris nu mai 
merge. Din Lon.dna nil mai pleacă nici Uil tl'tl'Il 
tlpeci:al. De asemenea trenurile locale nn mai 
merg. 

.Neg\l.'3tOl'ji 00 folose.w de IQ(Xlzie pentru a ~'idica 
l)reţurile la mărfuri, mai a1(,$ ht .artioolcle de CQn· 
lHUlllUlţie. l~îi:noa e.ste foarte scumpit Po.?tole, mâll
earaa oea mai nooesară ,a populatiei &1.race de .ase
onenea e foarte SClffilp. Eri mai nwlt de un mi
i] ion de m Ullciwri fi 'au pus in grm'u. N umiil'U] gre
viştilor crcşt,c mereu. In d~'1tr8 de două săptă
mâni numărul lot· ''a fi dt' 4- mi,!ioune. 

Actiunea de împăcare a guvernului. 

.comunicarea primului miIllstrud<'.Spre in
t.reruperea trat.ativelor :a fikut o impr('sic foarte 

.l'ca în camoră. Ministrul a spus, eli rleJc~aţii D111n· 
('itorilor au plooat pentru .a inilninţa .pe ade
renţii lor să'şi ,modilfioo Ipro1:.cllţiile. In cazul 

dind .s'ar Ipuma obtine vre-un l'(~.zlJltl3.t înaceu"8tă 
direcţie se YOI" relua dill nou parl<fIHontările, 

Armata şi greva. 

Londra, 3 .Miartie. - La min isterul de răsooi 
.s\a ţiu ut. o ('J)llsfătuil'ea şefilor .arrruatcÎ, l.a. care 
au partîci[}at 1l1\ maro 11 l1mă.r de generali. ::-ra 
auat hotărîrea de a nu 00 da nici un cconoodiu llicî 
IUnui soldat. 

Artileria s'a în.a:rmat cu puşti :de l'~hoi. Se 
vede că în trupelo pro"inciale ,un au uid () in

_ (~redero dovadă că garlliZAJla11la diu Gla.~gol' a fost 
!intreagă deJsarmlată. La an~ni{!wrul de interne 
şi la ('d de răslx>i g'a instituit un wn'iciu de 
noapte. 

1 ncăpătinarea şefilor grevişti. 

'Londra., 4 .hIal'tie. - Dolegla,ţii greviştilor s) au 
indb.păţiuat atit de mult înclt nu voose ."ă stea 
de 'Vorbă cu primul ministru. "N~>a:vem ce dis

. '('uta!" spun ei c<ltegoric. De a~m~llea au dl.'Clr,U·<'lt 
că nu vor primi nici fiKan;m prin l(."ge a miui
~nului de l\Iâlar. 

Greva tie continuă. 

Lo//dra .. 4, MJllrtie. E crediuţla generală t~ă 
grev.a nu se va indH~ia CU1'1IW, eu t-uatii. muuea 
'-~ se <lel!uuc llentl'll .aplanaroa divcrgcnţdoj, 

Influinta grevei asupra străinătăţii. 

Bteltin, 4 Martie, - Domstrul grevei. lucrH
ltol'ilQf ruÎ'llQri din ÂngliA 00 resimte q.i aci. Joi 
s'au <1",,;(·.ăreat ultimele tramporturi de cărbuni. 
Aceasl.a e cu atât mai deustru()\'\, cu eât cărbunii 
tmglezeţ,ti .a!VOOU lUare 11lsomnătute. pentru i'ndlt
r:;trWt de a('i. 

"TR IB UMA" 

BNIX-el!.e,<;, 4 Martie. - Comitetul oonmal Q} 
orgalllzaţiilor munrutorimei a adresat proprieta
Tilor de mine un l1lQlllorru 'prin 'l'arc (\cre să! ee sta
bil~'>(>~ 1.11l min iro de sa laI' d~ 7 fMnuÎ l})C zi. 
In caz oontrar ~50 de mii de mlUl('itori mr de
('Iara g1"eV'll. La Anvers au sosit mai mulw 00-

răJhH nmnţ.eşti pentru a tra'll8pqrta <>-ătbuni în 
Ang-lica. Hamalii din port insii. au refuzat M în
ca roeoor ă,b i il<l. 

Pa1'i,s 4 Martie. - 8e0r(>tarnl organizaţiilor 
muu('itoroşti din Fl'aIltJa a. ad l"e&tt oomitetului 
eentl'lal tllJ oaw{'iaţi-ei millorilor di11 Anglia, o seri
SOIi'l'e. prin care-i comunică, <:ă sunt gata a de
dlwa şi ei o grevă pri'n f'Are .'lă'.';li arate simpatia 
fată de tovarăşii lor in sufe-rinţă. 

Preţul cărbuni.lor în Franta s~a urcat in mod 
f'xtnaol'dinal'. La HaYl'C de pildil. s'a încărcat 14 
franci la tonă ooedÎ 500/". 

Contra revoluţie în China. 
o intervenţie a puterilor. 

J Il i\f audşu rill elI inei nordice 8~ a prodUEI o 
lJutcnl.ică reacţiune il mişca.rii revoluţionu:re. Ma
l1dtfuz'iellii au lmrnit o violentă (')nntrarovoluţie. 
p rÎllţ.ul mandşnrian Tşi ng s'/& !procliamat 
ÎrwpÎtrat tal Chinei d<> nord cu 1'ClŞ(Jdinţa în Pe
king. III 110\l-a ('apitală rcvoltcle şi l1Iigitaţiile se 
contilntă. 

P:r~int.e1eprovizmi11 al H('pnbliooi Chiner.c 
Yua'lI-l:h.f{ai, oare se află. încă în Peking 00 află 

într'o sitUiatic desperată. se pare, eă acesta .a fost 
1:.otuşÎ proa optim.ist, c.il:nd .~i.a. închipuit că .singur 
decretul de ahzioore al lîmpărăteooi văduve era de 
aj uns, J)ell tm.a se înlătura în trcg ant.agOlli4:mml 
dintre Nord .şi SuD.. Nordul Chinei nici astăzi 
nu are crod'l'nţe T'4:lŢlubliaane, ei se pare eă ţine 
muh ],a dinJa'Stia MaIlidsu. Răshojul civil se oonti
TIuă ('11 toată p!"OC1amaroa l'C'lmhlil'{)i şi amenint5. 
:s:'i ioe nn caracter ostil străinilor din .Mlandşaria. 

!ştirile partiw-laro sosite l.a J>,al'is dall eveni
mentelor din Peking o înfiiţ.î.şarE': foarte .criticii. 
In C'artierul .diplomatic s'au lu~t .oi'u iniţiativă 
particularii ('de 'Tlllai serioose mă:mri pentru a se 
]tupied:ec~a o eventuală Înoorcarc de dovaB1Jare şi 
incendiare. Poliţiei JIU i...se !poate da nici o Încre
dere, dcoaroce şeful poliţiei se ţine a.amrns de 
frina atentatoriJar. Al'fl1lata este împărţită în două 
grupuri dllşma11{\. O p'art,c repubJ io{'.ană şi alta j-m
perîalistă. Cea. mai mare iparte dintre ofi<ţ.eri nu 
nea. să ştie llimiea de l'epublieă. Ei \'!OO8e flă 

<lree7.e o dicbatllră militară, !până, la 008iroa tro
;pelor din prov:i'Ilci<e credincioase dinastiei, cari se 
AProt)io cu pas grăbi,t ,spre cazpitR1ă .şi în proximul 
moment pot intra în PQkîng l}.(\})ourta de aud a 
oraş111ui. 

YUH.u-Si-K-ai, s'a refugiat În paltatul'Blj'Iliate~ 
nllui de externe, U'IHle,)Jrimoşt.e ştirile 0010 mai 
oon tradietorii. 

&> dă ('fa sigură o inte1"ventie a pnterilor străine. 
o ~tirenwntă <,u data de 3 ~\Iartîc spune, că 

.1 aponia a făcut Jlllteri-l{)1' o propunere oficială să 
intr.epri'I!ldă O lacţiune comună in Chit1lll.. 

l1\1fu:pra 'Ultimelor eveni1mente primim iUl'mă~ 
to~tr(~le infurmatii tdegra'fioo: 

Starea de asedia .. 

LOil dra. 3 :M art.ic. - r l'~int.cw repu,blicei 
CbinC'"ZC Y uan-Si-Kai iilproe1amat starea de aso
eliu in capitala PckLng. 

Juaintea palatului de varii în Van.t81N~an 8ba~ 
ţionaază. două mii de ,~lclati erel<lincioşi Impâ
l'atului. 

Devastări În Peking. 

IftJnd/'fl. 3 Mart.ie. - "Daily Teleg.raph" lICrie 
în 1rnmfu'ul Bău de azi: Eri scară au tfoot deva
state şi Încendiata de soldaţii rmroluţOOnari şi a
cele pă1rti ale ol"llŞului, cari fuseseră până ~um 
cl'nţate. Situaţia este dC6!Ileratii. 

5 Martie IL 19Ht 

.. iDin Poolingfu. \'În ştiri, că. trtlipale di'liz}e; 
VI ... unnează €X.0lllplul caanar,azilol' 1<Jr din p~, 
king şi dau foc ll'NlŞtlllui in toate părţile. Are
l('a:şi ştiri alarmante vin ~ .din împrejurimile OTa~ 
Ş111ui Ti.e.nfsîn. Rov()luţ.ion~rii intenţionează 89. in
tre in waş !şi să'l deva~i.eze. 

Concertul lui Enescu In Budapesta. 
Lntre ('oll<",ertele Ollri ",'au dat. in iarna aoeasta 

în ca.pitala ţJ(l"U rcmar.c pc cele din 1 şi 9 Martie 
st. 11. ca {'de mai strălucite, prin faptul că 103. ~
stea taU debutat artioşti cu relJumo mondial. Pentru 
noi Homân~i faptut' e de o îndoită impmta.ntă 
stind în frunOOa acestor arti'Şti C('Jtîbrul violtllîst,. 
român G. Hn4!8cu. Aeest 8.l'hl<St c,are, aj1ltat şi Îm
hărhăt.at dQ regina Carmen Syh'la, a studiat 11, 
f}ooaJa cel(}l' -mai mari măe.~ri ai timpuhli, e.l 
IIdlme&OOl'ger, :Marsj'k, Messcnet şi Faul'c şi şi-II. 

elull'tat un loc de frunte între al"tilŞth de azi ai 
Eu l'opei , după multele succese din st.ră.inătate 

a venit ·şi În oo.pitala ţăIr ii noastre În30ţ,ît de ec\ 
mai mare oollistde azi, Pablo Ca.'Mls, .de marelo 
pianist 1'ol'ey şi do oroh{)'i!tra "Wiener Ton
kiinstler" din V iffili!. 

Deja în prima &OO.ră şi-a i'llrerit o Si~mpatio. 

neperitoare În publicul ale$ din &ala ooa ma're a. 
;,Uedutei ol'ăşencşti" prin exooutaroa măia.'ltră 

şi plină de căldură Q conce:rtului h moll .de Saint
Saen. Enescu e unul din ooi mai awolenţi re.prc
zen t.a:nt i ai şcoalei fl'an(~. Aplauzele nu s'au 
mai .sfârşit, asU.el că artistul a fost silit să exocuf.n 
câteva bucăţi af.ară de program. 

Tot .auulloi a ICântat privighictoSl'M spaniolă 
M. BarrientQs ~âteva arii de compotitori italinni 
ex<X'Jând mai .aloo în "Lu{\ia di Lammermoor" t1(~ 
I)onizetti~ ~-

A dOllKl seru'ă a fost şi nlai strălucită. A~_ 
am 'Vllzut po cei trei arti!}ti: (Ja.wl.ls. Ene..~ şi 

Tove:lJ iîmpreună, oxecutând, Cll anompanÎamontul 
orhestrei eomlu~ă de Nedbal, un concert de Br'a
ms şi unnl de BootOOVell, Alături d.o Casal.s şi 

TQvey cari !Sunt deja cunoscuţi in Bud~'lta) 

Enoocu a dovedit că şi el e domn de aceleaşi sim
patii, A excelat mai ales prin tehnica. lui extr:l
ordinară, prin dildu:r.a tonului şi prin priceperea. 
adinc.ă a peselor exccutat.e. Trilurile lui sunt cele 
mai d(\săvâ~it.e. N~ plăcut mai ales in part.e>a. a. 
doua ~ ronoortului BTwms in - an dante. 

Publicul din .sală a fost ru08 di.n tot, ce l3.re <'.'1-

.pita.la mai elegant şi mai {IUIt. Am rotn~rctlt În 
sală şi pe arhiducele Iosif cu f,a.milia sa, Din pt'i~ 
miron eăld>uroa~ă, rAU'O i-li'a făcut ftttistu'lui romilu 
am înţeles .atât, că el va ,putea nmi .cât de 11"(.."8 În 
capinala. ţilrii noastre fiindu-i asigu1rată soÎmpaJi.l 
şi admiraţia sinceră a publicului di,n capitală, 

N{)Î R.ornânii, adunaţi - .durere - :Într'ua 
'tlUml:lil' foart.e mi<" Î;a:m făcut ovaţ,ii strigiindll·i 
la le~:re uu ,,:să trăiaseă" din toată inima. Pe fat:t 
8:rtistului s'a vă~ut. in l)lomenfllJ acela Q vie şi 

plăcută emoţie. Ne-a- dat ciltorva autograal1u1, a 
vorbit foarU:l drăgălaş eâtcV1a vorbe cu (',ei cari îl 
îneunjul'au ~i apoi a dispărut in odaia artiştilor_ 

Iar noi. PUţ.i1}! Români, Tle~m Ili:mţit in seU',',L 
$C('Qsba mai "eseli şi mai a('.asă în :l<lCSt oraş at.iit 
de străin }X'llt1'u noi. Chi'pul frunw6 'Şi impunii
tor a lui Ene:;cu a. rămas pc v(lci Întipărit în Î11Î-

mile noastre, ,. T. 

x Seminarul Juridic Dr. Gereb. Oluj, Str. Fa..rk:ls 
~ă edificiul cal vechi.u al teatrului), Pregilte~te 11~ 
I&Igi OOOol'M' mi-e, pentru examenele de dr~D't, de stat, 
rigUrMSe, de drept de stat, examene de ad"oca.t ei -le 
mag.istrat. In 3 luni se e/l.şltigli. licenta de "ocrorai. Fiind 
tu pragul JJr~iee~Qr de refomn! a inl'ătîi.m.Antuhi jll
Jidie, e do?it ca toti cei interesati să se adreseze spre 
binele )~r Ja 8IC6st ~1DiQar, care tn!esneşte mult cariera. 
advoeatiali. " :_ .. ; :,...1 r Q;. ~ it~ 
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"ORAVICIANA" soţietate pe acţii 
A 

In Oravita. 

Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii »ORAVICIANA SOŢIETATE PE AC. Ţlle în O r a vi ţ a sunt prtn 
aceasts convocaţi la 

a III-a adunare jenerală ordinară 
care se va ţine Joi în 14 Martie a. c. It. n. Ia 10 ore a. m. în localul institutului, cu următoarea 

ORDINE DE ZI : 
1. Raportul comisiunii verifieătoare şi constituirea biroului. 
2. Raportul anual el d1recţiunii. 
3. Raportul anual al inspecţiunii. 
4. Stabilirea bilanţului, Împărţirea profitului curat şi votarea absolutorului. 
5. Hotărîre asupra unei emisiuni noui de acţii. 
6. Hotărîre asupra înfiinţării de filiale. 
7. Eventuale propuneri. 

Oraviţa, la 22 Februar 1912. I~il~ecţlunea. 

ACTiVA CONTUL-BILANŢ. PASIVA 

Cassa În numărar .___ _.__ ____ __._ _ __ 
Cassa de păstrare poştală __ "_ _ __ o _.__ ____ _ __ _ 

Eseont de cambiL__ _ ___ ' ____ ____ 816473'29 
Eseont de cambii cu acoperire hip. 1152308'27 
Imprumuturi hipotecare 
Obligaţiuni cu cavenţi :.___ __ __._ 
gebitori In Cont-curent ____ _ __ 
Efecte ___ .___ ___ ___ _0__ _ __ _ 

Bon în Giro-conto şi la alte bănd 
Inmobile: casa institutului ____ _ __ _ 
Realităţi __ o. ____ _ __ . ____ ~__ __ 
Expozituri: Vrâny, Varadia, Rakasdia, Vranyucz, Szekăs, Jam, 

Mercsina, Berlistye, Nikolincz, Gerlistye _____ __._ _ __ 
Interese reescompt anticlp. şi după tmpr. hip. cedate 
Interese efecte restante_ .. _ ____ __ 
Diverşi debitori şi interese restante 

1035001331 
I I 

8548
1

07
1 

1968781j56! 1 

17359141091 
48736631 
24500 -II 

227798,40\1
1 23255!43 . 

64855 183 I 
106582158, 1 

II 
1161573: ! 
1119467: i 
152910:1 

6719867; I 

Capital de acţii._o. __ o. _ •• _ -_._ -_._ __._ ---. 

fond de rezervă ___ ____ . __ . 286263'98 
Fond de rezervă disponibil 41372'06 
Fond pentru diferinţă de curs __ 5290'64 
fond pentru amortizarea edificiului 5000'-
Fondul Consor\iului de ajutor şi consum 
Depuneri __ o. ____ -___ ~___ ' __ • 

ReescompL_. ____ ____ .. __ __ __ 
Imprumuturi hipoteeare cedate 
Interese anticipate _._. 0_ _ __ _ 

Dare după interese depuneri ___ _ 
Dividendă neridicată __ _ 
Diverşi creditori 
Profit curat ____ _o._ 

2600 -II 
----1----1-' :---

44066111°9: ! 

Mobiliar după amortizare ____ __ __ 

DEBIT 

Interese depuneri . __ 
Interese reescompt 
Interese Împr. hip. cedate 
SaI are ._._ _.__ _ __ o ___ _ 

Re]ut de cortel 0___ _ __ _ 

Spese tie birou, porto, comp. 
meraţiuni şi alte spese ___ _ 

- Dare directă, comunală etc. __ __ 
Dare după interese tl'epuneri 
Chirie _ .. _ ____ ____ __ _ 
Amortizare de mobiliar 
Profit net "o. __ .. ___ _ 

I-il---

PROfIT ŞI PERDERE. 

de timbru, prenu· 

. __ 16763'27 

.o __ 11812'48 

i II 
118118l09: 
31036i92i 
3924:55i 

I 

Interese escompt _00. ____ _. __ 

Interese hipotecare ____ ._._ . __ _ 
Interese după obligaţiuni cu cavenţi 
Interese efecte .. __ __._ 
Interese cont-curent ___ _ 

23168136

1

! 

2926:67 

11856:26 I 
1;---

Venite dela inmobile 
Diverse venite __ _ __ _ 

28575
1
.75

1

1 

3000:- 1 

288;861 
68833,48) 1 __ _ 

29172894: I ----1----:- 1---
. i il 

550000-

33792668 
6764!04 

2594595144 
740386~55 
67028:93 
34200i 11 
5925i86 
208-
736 -

68833:48 

440661109 

CREDIT 

I 
143284;52 
130797:45 

2399,09 
9755;13 

346,1 
3859:92 
1235[77 

Ilie Trlill - Graviţa, 31 Decembre 1911. Ioan Peri an 
director. 

DIRECTIUIIEA: 
ş~fcontabil. 

Alex. P. Popeviciu Victor Poruţiu Petru Bernaz Iosif Nedici Dr. Petru Cornean Dr. Ion N.delcu 
Ion Maran - Dr. Mihai Grop,ian Dr. Ion MangiucA Simeon Viţan 

Conturile prezente confrontAndu·le tU registrele principale şi -auxiliare, le-am aflat exacte. 
• IBSrECTIUHEA: 
Ion E. Tieranu Iuliu Roşiu 'Gheorghe Jianu ' Nicolae BelQane 

preşedinte, Iacob Boto, Oheorlhe Dragoescu Gheorghe Lipovan. 
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Pianuri sau Harmoniuri 
se cummpără mai bine şi ieftin în cunoscutul şi soIidul 

magazin de pianuri şi harmoniuri 

v. Heldenberg, Sibiill 

~~ ~ 
~ .H 

Bencsik Zsigmond în Deva I 
f)feră: GHETE AMERICANE ŞI 
FRANCEZE cusute cu mâna în 
atelierul propriu precum şi GHETE 
(jAT A, format modern pentru băr
hatir femei şi copiL Oalo#. ghete 
comoade # pentru gimlUlstică. Mare 
magazin de gume renumite de Su- . 
livan pentru tocuri la ghete şi treme ,.!~~~~ 
exeeJente. Ghete pentru picioare ne
regulate şi bolnave le pregătesc 
dupa măsur! La comande din pro- l' 

vinaie este destul a se trimite o 
gheată folosită. - Serviciu prompt. 

I~~~··_~_·_·A~~~. __ ~~ __ ~ 
Î-' Bumbera Istvăn, i 
~ ~~<cr,~:} ~~~;:!:;:!~~:;~~. ~ 
• Edificiul Bazmlul (plrtea spn leafra). TeleWD 869. , 

~ Sezon1l1 de toaJunli şi iarnă t I 
! Âu sosit stofe moderne, englezeşti, • 
• scoţiene şi indigene, calitatea cea mai ) 
• bună. Costumele croială modernă, şi • 
1. lucrate cu mult şic. Preturi moderate. ' .. 

Lucru cu mare atentiune. Singurul de· • 
I pozit de articole preoţeşti şi bisericeşti. l' 1 __ .... ~ __ .. ___ ·w'W",.,...w .. __ ~irf.ŞW -

Hans Fahrifius ... 
Intina, ' .. 

\ 

SIBIIU, R.eiss8Dfslsiass8 11 
primeşte execictareă ori· cărui 

cOll(lnct electric 
peutru diverse scopuri. 

I 

i 

te ..... 
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Telefon 116-$3. 

Stiassny es Novak 
turnAtorie artistică de metal. 
Budapest, It, Vâczi-ut 179. SI. 
Lucrează diferite decoruri ]a edi
ficii, cripte. Toarnă diferite părţi 
pentru maşini precum şi table cu 
inscripţia pentru advocati, medici 
şi ingineri. Table cifrate cu În
scripţia numelor de strade pentru 
oraşe şi sate, cu preţuri ieftine. 

~ae(§iiiimAHiiiii! 
10 ~ văd'" Oi ~ __ ~~~~~'\:~, ' 1U ~ na OrICăreI" ~OS'IO 
t~ UUD. li tf:~-::?~~~ -'f?).< 1\jj~T podme este pamea!Q 
Il;":;,. • 1. 'ii·'~ _J'f .... ::\\.â" b'" f '" , ~ 

~.~if .. ~. =~ J.:l. ~~~-f(~~t~~~· '.y.: (~.~ . U ll4 ŞI fU fi o as 4 , GI 
U. ...~.Kri tt~. ,.. r"." 1 1 d ... " d II"'J i; : ( ,.~~11l~1:' ._.' ~.,~" ., In acu. oSP:rJ1 .. 10_ ~:~ .. 
L~ \ ~~~ c,v . .o.n. It . ' . Iungat Şl a framantaru el 
~ 'J KJ~fST f1 ' ~ .. G! iO ~_.' '-- I obositoarer este de re- GI 
k~ c?mandat maşina ,,1 1'> EAL" pentru dospi rea GI 
if) ŞI frământarea pâinei,. premiată . în mai multe rân?ur~. GI 
Î"~ la expozitia de lucrurr caSnice din Timişoara 1908 distins cu Medalie de aur ŞI diploma. OI 
r.:) Se poate comanda dela LEITN ER SÂN DO R, OI 18 CLUJ-KOLOZSVĂR, Deak f~renc-utca 3 8Z. . g: 
~~ GRAMAFOANE dela 28 cor. În sus. ____ PLACI cu cântări româneşti. OI 

lI!mmmm~mmm~~mmmm~mmmmmmmmfi 

~*~~~~~~~~~ 

j .. ~n mijloc de întărire l1J rr: 
psnfra bollllyii d8 stomac 

ti pentru toti aceia, cari fie prin receală OFi ingreunare de 
mâncări, fie prin lipsa de apetit, prin mistuirea grea, ori 
in urma mAncirilor prea reci ori prea fierbinti au contractat 

catar. ajlreiarit dur.ri de stomac etc. , 
eite medicina 

Baldrianum I doctoralui EdleI. 
8aldrianum se recomandă contra tuturor durerilor 

de stomac, are calităţile unui vin excelenţ care pize,te contra 
tuturor urmărilor, precum: nervositate, insomnie, ame
ţeli fi flegmă. 

In urma compozitiei sale excelent~. având vin de Sa- , 
moa, picături de BaldrJan, sfrup de .meur4 şi de ci- . 
reşe. Baldrlanum este de recomandat şi contra con.tipl. 
tiei şi diareei precum şi la toate cazurile, când se reclamă 
intărirea organizmuJui. 

Baldrfanum Dr. Engel nu conţine absolut nici O 
materie stricăcîoasă şi se poate intrebuinta ~i din partea ce
lor cu com-tructie mai slabă, precum dame ,i copii, timp 
mai indelungat E de preferat sA se ia dimineata pe ne· 
mâncate şi seara inainte de culcare in cantitate de un păhar 
de Iicheur. Copiii şi cei slabi să ia Baldrianum in apă caldă 
şi să-I îndulcească cu puţin Uhar. 

Baldrfanum Dr. Engel se află În sticle de 3 şi 4-
coroane În toate farmaciile din Ungaria, precum şi in Arad, 
A-:adul-nou,. Ologoyacz, OY,orok, Menes, PauIis, lippa, 
Hldegkut, Vmga, Szekesut, Pecska, Tomya, "Vilagosi 19res, 
Nădas, Berzova. Orczifalva, Merczifalva, S<io-dorhâza, Boga· ~ 
ros, Szerb-Sz.-Peter, Perjamoi, Szemlak, 5arafalViI, Nagylak. 

Farmaciile din Arad trimit in ori-ce parte. ~ 

SA ne păzil:D de h:nitaţii f.. f 
Cereţi nu."ai 

Balclrian."l.ttt'l Dr. Engel t • :. . .~ 
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- Episcopul Hossu În Canu:tsebeş. Oetim 'În 
~.F. Dioo.' , din (;aranse~; "Prea Sfintia Sa 
,episcopul Dr. Va.sile II o 5 8 u, dela Lugoj a fost 
luni la. 0aTanre~, înootit de Dr. A. Cosmutza, 
modic in Bud'llp6Sta şi de d. Dr. Caias BreclÎ'<:'ea
rIU, 8pl'C a. vizita pe P. S. Sa CipLscopltl nostru Mi· 
q-()11, cu elu-e dc mul ti ani trăie-şte in {'()le mai bune 
~t'.gătllri do pretinje, mai ,ales (~ă a.mbii sunt llăs· 
,('uţi în C\J/II1itatul M ur~· Turda. Intfullplarea a 
voit, {~aaooa...,tă \-wtă (."Olegiru:l .să fie totodată şi 
,vizita de r ii mas b ,u n, t~ăci P. S. Sa episcopul 
Lugojuhci se progăteşte aili oeupa demnitatea de 
i"t.Î&ooIp .113 eparhiei dela Gherla. 

In onO&l'{'Ai distinsului Qa,<;ţX> epis{'opul nostru 
13. dat tm primz frotiv, la care au luat pat·te afară 
..J.e ocro.zistoriaJ.işti ş'i cÎ1th'a onoraţiori. In cursul 
~ episcopul no.~tru a rid..i-eat toast pentru 
înaltul său oaSpe şi <.."Oleg, dorindu·i sănătate, ea 
~.ii tpOI8.tii mlrl ti !&tu munci nu numai ţ>entru hi8c
J·k>.a, eparhiei sale, (li mai ales şi p~ntru Juţ.ir<la şi 
jntii.riroa culturii noastre l'omâncşti, atât de ÎIUi' 

poiate in UI1<'Je părţi ale DO'llei sale eparhii; iar 
('plsoopul Va.s.ile a ră~pu.M emoti'OOlat luând1lr1i 
<HJiO dda rolegul ~ăll vedn, IDewnÎm<1 în sănii
tafe.a .Jui. Ou tremrl de 5 d. a. părintele episcop 
Hossu R'S Întors ]a I.ugoj, fiind petreeut 'rână 
ha ~ră de membrii de ai f'onzistarului în frunte 
l'U vi.earul epi'E-('!()pes<"părintele arhimandrit Fi· 
larei. M'lIst.a şi de mai multi onoratiwi din 10<'. 

- Logodna principesei Elisabeta a României? 
.. La Presse assocj(>(''' publil:ă următoa
"(,ie: . 

.. Se yorheşt.(' mult La. Blwureşt i .şi la 
":'ofia dc>sprr apropiata logodnfl a prinţu
ui Bo ri..:; , moşt"'''Ilitnrul tronului Bulgariei, 
'IJ prin('ipe..saEfisabrta, fiica. prillţului Fer· 
linan<t, mo:;:tf>nitorul troIl1Ilui HOIl![wiei gi 

J 

IPpoata C'armeu Sylvei. 
Prineipe.sa are optsprrzec<' am ŞI e 

4Jartc> frumoasă; frumseţea ei (i,re repu
aţÎe europf>ană. 

Chrstiunea s' el n(lfl'ocia tin! n" ('(Ii iute· 
Bsaţi ]a Londnl. cu prilejul serbărilor În
oronăn~i. 

Politica rorntm~ (',ll,(' caută ]pgături 

Il Bulgaria, n" p ş;tl'ăillă d(> deeastă ll1lire. 
La . r.<lo;;tC'!lIJ {'otroci>ni, rcşedinta prin· 

lIhli F('rdinand al Homfmiei. se fac pre
ar:atiV(~ pentru a(~·eastă logodnă, ('are se 
re{'1e că va a\"(~a loc la pri.măvară." 

- Maj. Sa in GodolJo. Din Viena se lăţÎ3e 
tptA.m:'miJe tlw'u1e ~tirea că M. Sa împil.ratul \"a 
. mi luna acea;,;ta - după l>l"f..~g·ramul ·anului tre-
11t - :pentm d'ttă,1a vreme la .(;i)dijllli. Planul 
~eAtei ddiitori'Î a fo.~t hotărît definitiv şi se dă 
I sigură J.decal'ea M. Sale tpentru ZiUli de 20 )131"
~, când deja impiiratul Germa.niei - li ~iirui vi· 
tă I'!e aşt.eaptă -\'a fi pă:ră.sit Viena. IJa Go· 
i1l6 .M. Sa va >"ta două si~ptărnâni şi în acest in
n'ai nl "eni de mai m111t:e ori la Budapesta ş.i 
i da ~l1ldi(':nţe. In preajma PaştilQr se va }·ntoar-
din nou.la Vi<ma.şi ni rămiLne în ::Schi:;nhnmn 
nit la În'C'eperoa. curei din hehl. 'finimd seamă 
l.a mancvrelea1"matL>i <lCvo.r aVCa loc toamna 

oa.sta in II ngaria JL Sa nu va lua rparte. va 
ooa aa lschl 'mai curâ.nd oa di' obicei. 

- Alegerea episcopului de Huşi. 
in Bucureşt.i ni-se sc,rie: 

~filr('le o(}Jf'g'iu f'I(>('tornI f'vrnpus din 
c'mbrii Sinod~;lui. Consistoriului supe-

"T R I B tJ N A· 

rior bisericesc, Senatului şi Camerei s'au 
~ntrunit Sâmbătă în sala A-dunărei depu
taţilor şia u procedat la alegerea unui 
episoop al e-parhiei IIuşilor. în locul deve
nit. vacant prin alegerea ca mitropolit pri
mat a P. S. (~onon. 

La orele 2 §Î jumăt.ate 1. P. S. Mitro
polit al )fold~wejt oeupând scaunul prezi
dential a dedarat df>schisă, şedinţa. mare· 
lui ('olegill. I. P. S. Saa fost azistat de- P. 
B. Epi::><.:op al Dunăroi .de joos şi de dnii 
Vasiliu-Cri . .;;tescu senator şi K !1elic, de
putat. 

Duri:!· ce a fost, făcut 'apelul no·minal 
al tuturor membrilor marelui colegiu, a 
îneeput yot-<.l.l'ea. după rf'guj('lC' ohişnuit('. 

TerminfuHlu·se votarea, 1. P. S. Preşe
dinte a numărat huletinele, apoi a proce
dat la despl1iarea lor. 

La orele il şi un f'iff'rt. r. P. S. Să a co-
l1ltmirut următorul rezultat: 

Votanţi 196. 
!\fajoritare absolută H9. 
P j S. A l'hiereu !\iooc1('nl Bit.căoa IlU] 

1 (l·l. 
P. S. Arhil;reu MC'lct.if' CUllstăţeunullo. 

P. S. Calisfrat 13ârled('anu 1~. 
P. S. Sofronie Craioveanu 4. 
[. P. S. Mitropolit Prpşcdinf(' a Pl'()

clamat ales Episcop al Huşilol' 7le P. S. 
A thiereu Nicodcm Baeauowul. 

Manifestatii antiungureşti. In Dalmatia con
tinuă ~ii S(' agite i'piritele contra wndinţ(']ar şo
vinE' ale Ullg'U1"iJor şi .a banului CtLv.aj, ridic.at 
de ll('(;5;'tia în frUIl1(>.a Clx.aţici. Aproape toat(' ol'a
-;el!;' tin ~ă'.';ii Hihă partea lor în a;('.(",~te agitaţii na
ţionaliste şi vinCTea trecută s'a ţinut ~n Castei· 
Vochio, o mare I3.dUJlare poporeIă la oare au luat 
parte toţj IQCuit~)J"ii. S'all tinut mai multe vor
bil'i vehemcmte la adr('~.;a banuJui Cuv:aj ~i a f,~t 
ars un steag Ullgllr(..'i'C. 

Publicul s'a retras în eorpore pe strazile Ol"cl

şului şi .ajllngîjnd în port ~ ,împe:i~'it illt~aro~ 
unui v.apor UJlgLll'OSC de marfun prlll şuerat.lln 
Ri huiduieli. Căpit.anul vaporulul vMzlÎlld primi' 
~a (.~ i-se fa~>e a ('t"eZut de eowmlt ;;ă'.;.i fae.ă ea· 
lea Întţ);lrsă şi a pl(,('.llt din oraoş fliră să fi dEH

eălx'at. mărfurile eu de.--tinaţia in olK'cst oraş. 

- Alegeri sinodale. Din Ora1"it.3 ni-<'l{'! .EI('J'ie: 
DU'min<"că in 12i25 Februarie f;'a tinut în cer
.eul Cidova-româllă alegerea alOl' doi -deputati mi· 
reni pe noul perim de trei ani l.a sin<Xiu~ :p~oto· 
:pr"eSbiteral al Oravitei, fiind aleşi cu maJont.aro 
~hso.lută .. '\ voturilor În1'!iţătorii: Simco-l1 V I"VP

ri ta .şi N icola.e C ăl nicean • 

~ Un concert românesc la Bruxelles. Vine· 
rE'~ troentă, spune "L']m1E'pendan('e Bclge", a a· 
nIt 10<' la J('.gatia romîmă din BJ'\1xeles o audi
ţ.iunB muzinaHi, carc a fost onorată en p"rczt>nţll 
C{lJltOS('i .(le Flam:lra, mama regelni Alhert şi :>.o. 
l'a regelui Carol al RomânieÎ. 

ZiJ1l.rul adall.gă ('ă ('onrortu~a <;lyut t"t'nl (".ara{'
teristic: Il fvst i.'minarucnt(' :române«? 

In a<lm'ăr ooncNtU] a avut loc, oonfvrm drep
tului internaţional. pe teritorul romanese; doi ar
tişti de soamă, EU08UU şi Golescll emu l'OIllâni. 
iaT în saloanele legatiei puteai aumira nouă ta· 
blouri ale IlllardtLi !pictQr national Grigorescu 

~i mai mult(' pi-ese remareabile ale altor lna~tri 
~omâni: .Mircea, Lukiau, Voin(,<5cu. Grant, ~imo
nide, et.f'. 

1 n timpul ~!'ostO'l' fru1ll!Oas(' petroc.eri. cnnto.--a 
de Fklnclra a adresat o telegramă regehu C,*fGl. 

Pa~ 7 

: !A.siB1:cnţa. a foet compusă ain tot ce are .Bru:xe
luJ mai de elită.. 

-- Inmonnântarea advocatului Ioan Maior. 
Din Orăştie ni-ac sotie: Joia trecută -am petre
cut la groapă pe tânănd -adv()('.at din Ilia Mu
reşană.lJr. Ioan ;,lfo:t.o1'. Moartea lui a stirnit atitt 
aici, unde era C1.w.o~t de pe vremea ('ând era 
eandidat de aKJvoC'.at, cât şi în nia, unde a,ea C9Jl' 

celari.a de 4 ani în<'OOco, nil .aăânc şi general l"I'

gret, dooa~ era cunoscut, iubit şi stimat d(· 
tvţi ('a 'Illl romim de inimă ~i om de o
medic. La îngrr,pă>c.iune au luat parte afară 'dt~ 
('ologii români din Orllştie., şi eei din Ji]ia ~iDeva. 
De ri'llLarcat este al)'''Cllţa ab.;.:,olută a. colegi'lor aăi 
străini de neamul n06trJJ. Serviciul bisericesc l-a. 
,:;ăvârşit pr(>f)ţii onii Dr. Troian l<'renţiu şi Ioan 
Vaidean, iar COl'uij snb oonducerea dlui 1. Branga 
ă {'~ntat frumoa..,,(>l~ noa.<;tre cântări fun~brale. 
l.a marginea gI'QŢlii a rostit in numele colegilor 
romiini şi a 'Prietenilor săi. tânărul a'(h'ooat din 
Orăştie d'1 })r. Romlllu,q Bo<>.a, 1111 înduioşător cu· 
vânt de adio, care a mi~t prin fmrn'*1ea.şi adân· 
('imea idei·]or, până la 1a{'rimi Întreaga asistentii. 
Odihllesscă în pare. 

- Inundatii În România. Din Iaşi se anunţă.: 
După ultimele ştiri din jud<>t, illUll.:rlaţiile 8U loo!. 
proportii mari, inundând mai multe comune ŞI 
intr6I'upân.d ('iN'ul~lţia aproapo cu totul intre câ· 
tenl 8atB. e.âuzân'I:J mari pagube J O('ui tor i lor. 

~-\stfci tot 'ŞC:ml din partea stângă a ~ej 
nationale Leţ('ani..cu'<'Ukmi şi până la Iaşi E'ste 
complect fnllluLat de Uahlni. 

Din cauza ~llli inund.<lt, I'ÎrcuJaţiaÎlltre 
eomUll(>oli' Horleşti şi Cu~'Ut<mi e.."!te eu totul În, 
treruptă. 

Dca.<;emcnoo <'Îr<'11htia est!' Întrf'ruptă intre 
<'..omunelo Cllcnh:mi şi C\1IgAa*'a. unde din 0ll\lZM. 

aŢwi mari, s'a Tupt şi Jl(Jd111. .... 
lJin Tigănaşi se oomunică, că apa J IJIe) Cre9-

t>Îlnd si venind mare. a acoperit complect. podul 
de ~t(' J ij ia., În trerupând astfel circulaţia. 

(~o.munele Priscani şi !lfQreIl au întrerupt 
ci lX'ula ţi a <'u 1 ;)ţ'uJ. . ... 

După ultimela ştiri aHă.m c.ii comuna Opn
şcni a fost inunda.tă oomplect. ·Aiei .apa venind 
mare !Il trecut peste şosea spre satul Oaoi, Întreru.
pând cirel.liaţia şi caU7.alld locuitorilor mari pa.-
gul~. . 

l>anica este foarte mare, loeuitorii lŞi~u luat 
vitele şi ;:;'au retNlS. 

De asemen(."8. jumătate (lin ''')111. Ţuţora a fost 
imUl(lată. 

.o. C. 1. Negruzzi, prefectul judeţului stă În
L'07ltinuu in le-.giHură eu {'I()lllUnele immdate, dând 
.ordine şi luând toate m&.s-UTile necesare, lXm.tro 
a se veni in ajutorul inund.aţilo.l'. 

In u.rmu ordinelor dat(l, g'au t"Îmes ajutoare, 
precum şi un lllilllăr de bărci de salvare. 

De .a.<;emCllf'a s'a trimis un număr de oomenl 
tiU instrumentele n('.('.€Sa:re de facere de t!inamită. 
spre a se sparge ghiaţa, }Xmtru a. se putea evita 
topirea. 

- Se caută măeştri rotari. La d . .Miail Oces· 
lof~hi măestrll TOnar din r~i f;tr. Crueci Nl'. 
17 Homânia. află aplieare 4 rotar.l ''li eosari. 

- La fondul Episcopul Nicolae Popea pentnI 
Illasa învă;ereilor me9eriaşi~ raI "Reuniu1l('i soda· 
lilw româ.ni din Sihiiu". au mai dăruit: Georgl' 
Dordea. hlănar (BUC11roşti). 20 ha'fli, Ioan POPii. 
paToh (V idaeul ]'am.) şi fiul ~ău Emil, 40 bani: 
Nj{'()lae Peieu. funeţionar la. .,ABOetaţiune'l" 2(1 

bani; Nic..ol'ae Hembea, Îrn-ătător (.~rbiel). soţia 
Fa Ra.rea n. Pan şi fetiţa 1,)]' M['irioara~ 1 cor_ 
George Poponea, oond. tip .• aorliid., 20 hani ţU De.. 
mE"triu Axe-nfl', euL tip., 30 bani. La l~atul T. 
L Albini. ŢlEmtru ajlltol"-31'('l\ eopiilor din Cnţ a
ptle>ati la ma~rii, al .ac~tui fond au mai dăl"'Uit: 
N ieolae Clonţa, paroh (~1eall), fiO bani, 10931 

Petrişor,pal"Oh (A1tiţ.a), 20 bani; dn:a P81l'aş;chivt:l 
Ma;dm, vădUivă de jllde T. (Sălişt<-), 36 bani, To
ma Do i{>an , piaroh (Reheşll! ilJfer.). 20 hani ~i. 
Y io l' i('la Tom a~ianu, 10 ban i. 

( -. 

FABRICA DE SPALAT CU ABURI Văpsire de haine. Curăţare chemic~. 

"KRIST;\LV" 
06zmos6gyăr, Kolozsvar, PaIJaudJar. 

Spălare cu aburi. 
.' ~ .. 

La suma dl pasta 10 Cor., pachatul sa ratr1mitl francat. 
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- Gioeonda regăsită. Sâmbăt.ă roara Parisul 
'''l'a îtl mare fierbere. Se syonilse că 'aU regii.sj·t ipC 
Ilemu.ritoarea Giocondă şi toţi agenţii secreţi cu 
l.~pine în fru;nte s'au luat după chelne:rul care 
le iIlduS(\~ ~th·ea. Au ajuns la 'Ull otelllnde se zi
cea eă (3.1' fi !MCllnS tabloul. Deşi nimeni nu cre
dea în a.eeastă ,povcste, totll~ al(). fost hlJlte toate 
pr.ecauţiunile de 1 iţ'lB ă. Şi când au deschis garde
roba in (".are era GiO<'A)nda, au dat de fapt peste 
tablou. Ji'"Ta 8,(lQ10 înfllşurată S'll1, aşa cum va fi 
fost pm'lă dela ill'ceput. Ace.eaşi Giocondă, Cu zâm
betul divin !PC 'buze, cbl.l· într'o heligrayură mize
"ahHă, copiată după nemuritorul t-ahlou al lui 
Da Vimei. 

- O spaimă neîntemeiată. Călătorii dintr'un 
t ramvai (~t' treoc peste 'llllul <lin principalele Tin
ţ.1lTi ale Viendau a'Vut Dumineca ·troouta parte 
de un spectaool foarte interesamt oferit de u:n tâ
lră!r eăIătol' ee "'(' grămădi&{) într'un colţ întunecat 
,,1 tramva.iului. A bia se aşezase şi incepu <'1.1 ges
lllri nervoase să-tj aranjeze baroo ",i mustăţilc cari 
~'e cunoşteau eât de colo di sunt falşe. Toată ln
l!lOO ÎnC$uoo să·} spixmeze lji ,a.,tepta să in'COO.pă 
('areva primul .atac pentru a fi de,lna..'>Cat. Omul 
însă .când s'.a vă:zut lastrâmtoare '3 sărit din tram
vai şi a luat'o ta fugă. Cineva insă s'a ropezit 
după e1, daI' ;pn(·jnaş-ll·l simţ.inou-6e tn-rnărit a 
,;bughit'o in alt tl-aJllvJli şi a plecat. Cel ce-l ur
mărea însă nu s'ar fi dat bătut .şi oehemâlld un 
I(a:l'dist au luat 'un t:.uâmet1'11 şi hai du.pii eL Nu 
peste mult fa 'aj,uns şi hietul pricinas a fast ri
dicat cu halpea şi du,'l la poliţie. Dare le,-a f()''lt 
însă mirare,& când racia/Il dooooperit pe 'un biet 
nhelner inQfellSiv caro ,"oi-a 'Să f.aeă mătu.şei sale 
<) :;llJ"priză nevinovată, din prHejul Tevederii. Fi
t'(':~te, i-au dat <lrumul, d,ar .fără îndoialăi după ne
;llămlta aventură, nepotul ,aabzis de a~ ctmtimta 
gluma. 

- Lăcaşul din urmă. Bictul Herm.ann 
11ang, fatalitatea Î'l persooută şi dUll)ă moarte. 
Toată vi.a:ţa a avut s<x'Otelile exacte, a hijbăit!pe 
dibuite :prin }umilc de aştri I;'i a vi.s-at. o mu.mcA 
rlivină, turnându-Î 'armonia in ritmul '\-e1'surHol' 
sale alemll'I'itHare e!l:l"Î Î-ancon .. c,,!I:<>:rat locul între 
(~ei mai ffi!ariseriitori oallczi. Do eurând 'P1e<'ase 
într'un tunlOU prin Amel'i.ca pentru a oouna încă] 
41 ll'arnură de lauri în 00numa care-l îmŢX>doooa, 
daT i-a fost >scris să moeară :pe drum. Osămintele 
lcle--au adus ~casă şi l'au Îmgropat el; în O~
haga. Dar când a .căzut eel din urmă bulgăn de 
,ărină doasurpra, sl..crÎ111ui şi !ponosul veşnicei p-o
mc:niri se perdusc 'I)l'intre morminte, a <sosit un 
alt mort {Oi abia ~tunci au bii'gat dE' seamă J)rie
I i,nii că ţ>Octul a rost internat intr''lln locaş strltiÎn. 
J Jang, bietl11, g:l"eşioo şi 'acum .numărul. 

- Noi Însotiri Raiffeisen. Triburualul T, din 

rea ToiltoL 

" RASBOIU ŞI I ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C. Corltal. 

(Urmare7. 

• .Ia.tă dar, oraşul a-<>i.,tec ou n~numil.11ateJe lor bise~ 
riei. Moscova. sfânta lor Moscova!. .. Era. şi vreme". 

iEI ~ dete jos d~ pe ~aJ. ,porunci să se Î.lltindă. planul 
lroscovei dinaintea sa şi <mi{)nă să i-se trimeată inter
Iiretllll DidaYille. 

NaJlo1%n, gă.s.eael însu~i ciudat că dorinta pe care 
(J hrănea de atâta tjmp Sf' realiza În sfîr{!it şi el privea. 
pl'in limpezimea radioasă Q. diminetei, când orasul. când 
,planul. verificiLnd aruămmtele, iaT siguranta posesiune; 
îl btMUra şi-d înSl)ăimânta, totodMă. 

Si el privis.uita. sa şi tru I}{)o}e .cari s(! apropiau şi se 
înd~'l,Q.u. 

"N'aş avea de~M un gast de făcut, un cuvânt de 
Ttlstirt şi a.ntica eapitală. a Taxilor a.rfi distrusă! Dar 
a m fost întotdeauna miloscll cei învinş.i. Vreau să na 
marinim{)S şi anare." 

- Aduceti~mi-i pe boieri, spuse el celor ce-l încon
jurau. 

Un general ou o suiti ~trălueită aJergă numai decât 
,~pre a conduce de<Putatiunea. 

Două eea,suri trecură. NaDoloon 'dejună şi ră.ma.~e 
1)9 accla.ş lo{', aşteptâ.nd deputatiunca. Diseursu) pe 
()~re Toia. să-I rostească boierilor era. deja făurit în 
1Ilin.tea ilia. Era un discurs plin de demnitate şi pătruns 
r~ a~, fel de majf!statf:' Dt:' care Nrupoieon ştia i'o pună 
la 1C11nnt.ele ca. şi in a.ct.ele .sale. 

I 

.,TRIBUNA" 

A}})a-Iulira a mat cu aprobare la eun~tin1ă tita.. 
tutek !nsoţN-ii 00 credit si.8tem Raiffaisan din 
Vi.ngard, ,:alcătuită la stărui·n1Ja dlor Pompiliu 
Predovici, pa1'Qh, Ioan Y·iha.i, Învăt.ător şi N r
oo1ae ('jugurdeanu, oomerlCÎlant şi ou conlucrarea 
secretarului Reuniunii TUIllâne agricole sibiene, 
a dlui Vic. Tor d ăşianu. Nou.a Lnsoţire a aJderat 
la proiectata cenrtruJă a InBOţil' ilQ r, pusii la cale 
de Reuniunea noastră .agrioo]ă. 

In comuna Valendorf '8~a întemeiat o noui 
InsoţilTo de credit Bi:stem Raif'feison eu 70 mem
bri. Meritul înfiinţării :ro\'ine harnicului îl1'Văţă
tor Ioan Dră.ghits de aoolo, totodată C!l!Sar al In
soţirii, Noua însoţire alcMuită după principiile 
adoptate de Reuniunea româ.nă agricolă sibiană 
a aderat. 118. înfiinţânda oontrală a In80ţ.iriIO'r COOl

temlată de Reuniunea amintită. (Invingătmul). 
-La fondul Dr. D. P. Bardanu pentru aju

{.oMraa sodalilor (ca1felor) fwră de lucru, al Reu
ni'lmii mooorÎJaşilor si'hioni, au mlai dăruit: IO'an 
Rălduleţ, pa.roh (&listat) 50 ha.n.i,Popovici Mcm
doc, învăţător (Sobeşul~uperior) şi soţia sa Ana 
TI. Totan, 60 ban~, B.a.siliu N ec.şa, paroh (Dridf), 
soţia Sa Valeria 'Il. Deciamu şi copiii lor Sabina, 
Mircea, Radu, Virginia, Minerva., Viorel, Dora 
şi Livia, 1 cor., Ioan Hanzu, paroh (Caoova) şi 
ooţÎla. sa Maria n. Balteş, 50 bani şi Vie, TO'l'dă
şi.anu prosi<lcnt 10 bani. 

- Cavalerul Paterno. Puţini îşi vor ma,i a
duce amÎillte de .acest nume, .care .acum un ~Il a 
pl'eocupat câtova luni opinia publică italiană. E 
a;gs.siuul oon tesei Trigona, dama de oompanie a 
reginei Italioi şi soţia unui bărbat dos<"'ffildent 
al celei mai înalte aristooraţii italiene, 

Intr'un moment al uitării de sine şi poate în 
mare parte şi pe urma. purtarii iTeproşilibile a 
-cavalerului P.aterno, pe atuu.cÎ eăpitan de cavale
rie, oontesa a .devenit anmnta a~e.'!tuia. Aooasta i-a 
fost perzarea, dici cli'll .acooaş clipă căpitanul a 
început să-i stoareă sume însemnate do bani, a
meninţâTJ'du-o eă 'În -caz ('iOnt.ra;r va. adruoo soţului 
la cunoşti,nţă relaţiile dintre eL Când ,a avut loc 
a.sasinatul căpitanul dase întâlnire oo11tesei lll

tr'o vilă din veeinătat.oa lwmei. Cu acest prilej 
i-a oorllt dill nou hani, iar la rruspun'9UI nDgativ 
al woosteia 11 scos revolverul ŞI a Împu.şeat-o. Du
pă sărvâr.şi'rea crimei a înoorcat să se sinnc~dă, 
dar glontele a dat greş şi după o. v.ram{\ s'a viTI~ 
dreat in spita1. Iln cursul oonvalescenfţei Î'Tl8ă an 
apărut asupra lui simptome de alioo·aţie. Du:p!ief' 
se întrămase de-a bin-c1e, a fost Îl1(',his în puşcăria 
Arena. AICi Î'Tlsă 'li înabunit Cu desăvâl"sire şistJră
lucitul cavaler {le odinioară cântă î.~tre poret:ii 
temniţei psal'ffii şi faoe rugăciuni, închipuindll-se 
preot .şi ocrînd ertare pentru păcarteJe murioorilor. 

- La fondul de 20 'baui al R~uni'llJl.ii mese
riaşilor sibicni pentru oumpărar~a unei case Cu 

T<Jnul de roiirinî:mit> pe care voia 'Să-I ia. la Moscl),a, 
îl tiră fără de voia sa. 

Dar Il.(~ei cari trebuiau l<ă vină cu dl>putaţi'llnea., :'H! 

intoarseră cu v('ittea c.li Moscova era goaJă şi că nu gă
siseră nici un boier. MareşalU $i generaJii erau palizi 
şi mi$cati. Nu ş,tir~a că Moscova e pbăBită îi înspăi
mânta., oridt.t de gra.v ar fi .fost ev{'J1Îmentul acesta.. ei 
se întreban cum să anunţe impăratului lliCE'asta. veste 
fără a-l pune Într'o sÎttUaţiune ridiculă, el ('are aştep
tase timp de mai bine de donă ceas1ll'i B09i.r~ boierilor 
pe când in realitate în oraş nu JDai erau decât o sumă 
d~ IDojici beti. 

Unii din mareşali erall de părere să se formeze eu 
orice ;pret o depulatiune oaTe-ca.rc. Ceilalti dimpotrivă 
eombăte.a.n acea-stil. părere, a.firmând că Majestatea Sa 
trebuia pregătit eu dibăcie şi prudentă la a,fIarea a-de
Tirului, 

Situatia era. Cu atât mai p.enibilă, cu cât î:mpă.ratul 
tot meditin-d &SUJ)r3 p.rooctelor sale m!rinimoa.~, se 
plimba. În fata pla.nwui M<lscoveÎ privind din când ln 
tiuld pe şosea cu un S1lrÎ9 mândru f,li voio~. 

- Nu. este imposibil, spuneau generalii din suită 
ridicând din umeri I}i neîndrăgnind să. spună că situa
tia .era ri.dicolă. 

Cu ~ate acestea 1mpă.ratuil. obosit de ~ aşteptare 
zadarnică şi bănuind C11 ~imţu.l său cel fin că un mo
lIDent solemn are nevoie aă fie SCl1It pentru a. fi meies
tu os. fă,cu u.n semn eu mâna.. 

O Jovitură de tun răsună şi trupele franceze cari 
î1lconjurau .Moscova., intrară in oraş prin toate portiJe 
deodată. 

Tru.p~le se înghesuiau, mergeau în pas fortat şi in 
tra.p, l"l.dtcau Dori de pra.f şi scoteau twt>..te rli.sunitoarn 

'!'irit de mişca.rea tru~or. N®Oleon î-na-inti pâ.nă i~ 
baflera Dorogomilo!f, a.poi fă.('u din nou popas ca să 
aştepte dep{lUltiunea., 

5 Martie 1912 

halade vânure QU mai 'dăl'llit: Csnilid Popo, în· 
văţător la şcoala. de &plicaţie seminarială, soţia 
sa Elisabeta şi eopilele 101' Mărl'ioara, Sllvia ŞI 
Minodora 1 oor., Aurel Bung'ărdeanu, preot (Bi
lac) 20 bani, George Dordca., blănar (Bucureşti)' 
50 bani, Dr. A meI Orăeiruncscu, profesor sem. 11 
('.Or" EmiEan Dan.că:l;r, paroh (Răşinal'i) 20 bani~ 
Rr. ?cbastia.n StaMa, par. (~",.,iîls.), ~ sa 
Mana D. :Alllnteanu şi fiii lor liireea: şi Horia: 
1 COl'., Iosif MoI dQ"an , preot (Ortiteag) şi 90ţia 
sa Sofi.a n. ~~Hite 1 cor.) Dr. Alexalldr..:r Morarin, 
aclvocat (Ehsa.betopole) şi soţia sa. V.a1eria n. Al. 
hini. 2 001' .. 50 fil. şi V. Tordăşjmlll., prez. 10 
bam. 

I Daci "oIeştl el bel ual Ieftin, poti el t.ieeTci. clei 
litru de r1lm englezesc ,i o Dutie de ceai ceetă numai 8 
00'1. Un litru de esentă pentru diferite licbeururi fii SI •• 
uu litru esentA de rachiu 20 fii. ,i UD litn ellen;' p·entm 
rum 4t) m. 

Prasel'Tative pentru bărba.ti eida.me bacata ~ II. 
r ;egă.turi pentru vitănIAtarl. pe.n.tnJ burti precum ei 
a.lte a.rti-c.le ee se tin de bra.nşe se Iillă la drogueria 
"Jug&," alui Fekete lfihaly, lf8.l'OtIvâ&ăr:Reb. Pi~t. 
Sz4\ckenTi, Coma.ndele pe8te l' 0.1' se trimlt franeo. 

% Numai sămânie de a lui Mautlmer t4..rgujesc eMBii 

mii Si grădinarii. cari si ştiu ~geta bine a&\JPr& lool'll. 
lui; şi atunei dacă aJtfel de să.mânte &r fi mai iekine .. 
Pentru ci stim dÎiJ1 experientA. că a.eele DU coresPl11ld ,i 
numa.l paeuba. lOT • ,si fie la urmă. 

~=================== 

POŞTA ADMINISTRATIEI. 
'I\~tl"u Laslo, KA~zt.-Lorincz. Am primit f) 

cor. abonament 'Până Ira 1 AJpril ia -9] 2. 
Oprea Gre&'\'u, Verasegyhiiz. Am Pl'imit ,'*' 

-cor. abon. pilnă la 1 Aprilie 1912. 
P. Stefănescu, t\un. Dohromi,r. Am primit Blt~ 

ma de V1i 20.abon. pe smn. II 1912_ 

Redaetor 1'e8ponubil: Iulia GiuV'" 
.,Tribuna" institut tipografic, Nic:hia ,i toM. 

Dr. ROTH KA.LMAN~ 
MEDIC. 

TEMESVĂR- ERZSEBETVAROS. 
Strada Batthyiny 2. (Colţul str. Hunyady) 

Cosultaţiuni: a. m. 8-IOt d. a. 2-4 ore, 

Consultaţfuni separat pentru tubercu)oşi. 
~ Al1:oire cu 'T'uberculin. ~ 

XLIII. 
.Mog.('{)\·a era deşartă cu toate. Cu toate că m.ai ră .. 

măse~e întrln.sul a cincea paJTte din locuitori. oraşul 

era deşert. El eM, de-ş.el't l'a lln stup care şi..ar fi per~ 
dut regina .şi care se bate cu m{)artea, în momentul 
când NtWoleon neliniştit şi Wlăniat a.şt.opta. depwta,ţiu. 
nea, acest act de convenientă pe care, după. părerea sa., 
Rusia. nu ar zmtea să-I suprime fată de dînsuJ. 

Când i-se declară cu teMă menajarea pooibi1ă ti 
Moscova. era go.aJă, el privi cu iritare pe interJ-ocnto .. 
fui său, apoi întQorcându-Rf>, Începu să pă.şeas('ă fn SU$ 

şi în jos. 
- Să Înainteze trisura.. z~e el. 
El porunci aghiotantu11l:i Să1U de serviciu să păşea,~cii! 

alături d(! dînsul şi ântră În ora,. '! '~1 I ,;t.'" 
.. Moswva deşaJltă! Ce eveniment ne.a.şteptat!" iş.i 

zise el. 
El nu pătrunse în Mnlrul oraşului ci se opri Ia un l,a.])' 
din foburgul Dorog<Jnu]off, 

VLIV. 
In seara del ·SeptpJUvrie du.pă convorbirea. sa ("Il 

Kutuzow, oontele Rostopşin, jigmt şi furios de a. lltl 
fi fost mvitat să ia. pa~te la deliberările con-siliurui de 
răsboi şi fiindcă Kutuzow nu .dăduse nici impOl'ta.ntâ 
ofertclor lui de servi('iu şi mai ades văzâJnd că în ta.băral 
iui Kutuzow, chestiunea patriotismului ('.lIJ)italei era 
considerată nu numai ca. un lucru .9ooun.&.r. dar chiu.]! 
ile prisos. în ~ear.a. .a.reia. da.r. oon.teIe se intoaT"If' În 
casa lui. El îşi luă cina. şi fără să se desbra('(> SC' În- ... 
tinse pe cana.pea, da.rPE'll& ceasuril-e UiQul din n{)al)t~ 
ej fu de~t~J;)tat de un eurj.er care-i aduse o sCl'isoara 
dela KuQJzow. Com.andantul ş(\f il Jl'l'C'Vsslea PI' COI~te 
că tro,p-eJe ruseşti s1'l rătrăgea11 pe drUDlul dela Ri.a
z~ .în dosud 1t{.oscov-ei. $i-l ruga să trimeată agenti de 
po.htre J;lel)trua -e&cort& trupt>le în treeerea lor pliU 
or&~. 

. i 
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REISI MIKSA 
FABRICA DE 

1, L" -~;:; .. '. . ",:";'\1 ~l* 

.;'" .~~~ 

in. 

.8EKESCSABA - NACYV ÂRAD 
Andrassy-ut 41-43. Rakoczl-ut 14. 

(lingă ,ApoIloc). 

I IIIII1II , 1, ; III ~ II B II , D I '", 

i TIMBALE~ 
cu organism pa-_ 
tentat de otel, dând 
sunete resonante şi II!'J 

foarte plăcute, - _ 
.. -_iB-i.'IiI se pot căpăta şi pc 

rate. - Gramo
foane cu plăci ar -
tistice, - vloare, _ 
flaute, harmo·_ 

nici ş. a. - Numeroase distincţii şi me~alii pri- III 

mite ca răsplată. Inventatorul pedaiuiul modern 
i şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis, 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. szab. hangszergyăr. 

I BudApest, VIII., Râk6czi-ut 71. 
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BICI C LET,E 
~8 renume mondial: 

TBE CHAMPION 
şi PREMIER 

cu osie campanilară, 

roată automată (cu frînă liberă) se vând pe lângă ga
rantă de 3 şi 5 ani cu pretul original a fabricei, fără 
nici o ridicare de pret, în rate IUiTare de 12 şi 15 cor 
precum şi părţi alcătuitoare pentru biciclete, ca 
gumă interioară şi exterioară prima calitate, sonerie, 
lampe, pedale, lanţuri, roată automată, conus. - In 
urma circulaţiei mare unde in toată Autro·Ungaria 
trimite şi În provincii cu preţ foarte redus. -- La 

cumpărări mari se dă rabat mare. 

Laog Jakab es Ha 
mare comerciant de biciclete şi părţi aldtuitoare 

• Budapest, VIII., J6zsef-korut 41. 
filiale: BorolB·ter 4 ,i in Buda, II I Margit- korut 6. 
Catalogul de lux Cit lCOO de chipuri se trimite gratuit. 

De oeîntrecut! 

SpAlătorle aranjati CU maşini electrice 
pentru curăţtrea chemlcă a hainelor. 
colorare şi spălarea fulgilor de perinl. 

LUCZA JOZSEF 

Singurul compactor român! 

Am onoare a înştiinţa onor. public 
din Arad şi provincie, că mi-am aran· 
jat atelierul cu cele mai moderne 
maşini şi material. - Execut pe 
lângă preţuri moderate: cărţi biseri· 
ceşti, (Evangelii, etc.) cărţi şcolastice, 

cărţi comerciale, tot felul de proto
coale, cărţi de legi, cărţi pentru bibli
oteci şi totfelul de lucrări atingătoare 
de aceasta branşe. - Sperând, că 
onoratul public mă va cerceta şi in
curaje cu comandele, am remas cu 

deosebită stimă: 

IUSTIN ARDELEAN, 
LEGĂTOR DE CĂRŢI. 

ARAD, WEITZER JÂNOS 13. 
tYh ........ vi .. de po ... t:~U 

~A ... ÂÂ."Â~Â~4~ 
~ : Atelier de croitorie : .. 

;;;-" 

: ,ţ1:n~Ioan ,Ayram,: 
~ /iti:;&;,"~r·;> ~ BIstnţa 1'" ... ..... &~y. });!."';\"::, ~ 
~ t·l/l5-'~·~ N 63 .... 

~F;'"i~. :Îi;' Strada lemnelor r, . 
~ ~~.i~i~ilQ ni casa Or. Ollişo~, pest~ drum ... 
~ 'i ţi~ de casa comltatulul. ... 

«It .~lL. A:~!~re a aduce la ... 
... p.:~" cunoştinţa ono publi~1 că .... 

mi-am deschis modestul meu ..... 

~ atelier de croitorie .,...
~ in strada lemnelor nr. 63, unde l-am .. 
-<Iii mărit· şi aranjat după cele mai nouă rece· ... 

rinte, astfel că acum sunt în plăcuta pozitie 
4f4 de-a putea ţinea in depozit permanent o .. 

cantitate Însemnată de ştofe şi alţi articli ~ 
-41 de branşă. - Materialul este cel mai bun, IJP 
...4l preţuri cât se poate de moderate, comandele ~ 
"'-l/ urgente se efectuează in cel mai scurt timp. 

~TT"T~~T"'~.'" 
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, Stoboare de ~~~~k~~. 
t~-\ .•.. i • 

A v ·'~ţ# .. t; 

sarma f/}'Jd .-: 
tari şi trainice! 

Fabricatie de pri ma calitat4, • -
- In atenţia architectilor, agronomilor. proprie-~· 
• tarilor de vii, pentru vile, grădini, terenuri : 
- de vînătoare etc. - • # 

KLE~N ISTVAII, • • • fabrică pentru împletituri de sârmă, • -Szcgcd, Kelemen utca 4 sz. -.: • Seghedin -Szeged, Laudon·ntca 9. SI. 
(Colţul pieţei. Valerla.) Trimit şi instalez împletituri de sârma pentru : 

maşini, împletituri de osci1a.f, ,&tob~te pen,tru _ 
Avind ,l,tem propriu de-a curăţi chemic şi case ,i vile, împreuni cu UŞI ŞI porţi puternice. _ 
a eolora. lunt netntreeut În meseria mea. Cele luai :ÎrutnoQ,se reţete % • 

Color~ haine d8 domni~ dame, copii, dan- Mai furnizez: ciutUri pentru cernut ni!;ip : 
tele, sfole de mobile şi covoare. Pittrdelele (prulld), coşnite pentru nisip, buria!1e pentru _ 
le spftl cu mare grije. Pentru doliu colorez schintei, coşnlte pentru n~tret, b,?tOlte ~e!ltru _ 
haine fn Hegru. Comandele le exeeut indată III boi şi stouri pentru fereşti de ori-ce marime. • 
ou mare aeurate1ă. Baltoane de piele le co- _ Pt->('ţurl ic.ftine! _ Ser-viciu prompt _ 

lorez in ~oIori fnchise. - Prosp.oC d. prcju .. i .ri_i. gra.th.. • 

I::=========:::IM f 1111111111111111111111116 
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Imprumut ieHln, 
fără cheltuieli anticipative, cu proc ~e de 
4% şi amortizaţie, pe pământuri, dela '-65 

ani, rămânând procentele acele 1. 

Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai prefectă, precum: maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat Ş 
şi cosit cu abur, benzin şi oI ei pe lângă pre 
ţurile cele mai convenabile cu plătire în rate 

Cumpăr, vând şi parceJez 
moşii, pamânturi, fabrici şi case. Vând maşini, 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 

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

Agentura generală comerdală. 

Filmar f~'[itias 
Timişoara, Strada Jenă-Herceg Nr. 13. 

Rethi şi Schreithofer 
fabrică de cârnăţărli şi mezduri. 

Instalaţlunl electrice. 

D eva, (Piaţa principală). 
Recomandă carne proaspătă de vită, 
porc, viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, cărnăţării, slănină şi unsoare 
În gros şi în detail. La dorinţă liferează 
unsoare topită În vase proprii. - Cum
părătorilor vechi dă scădere la preţ 
Serviciu prompt! Cereţi catalog! 

I II I1 • 1111111111J..AUJ,iJ II 1 

Horvath Beni 
u:1el1a:n.ic 

Nagyvârad, Kossuth Lajos-I.I. 18. 
Recomandă in atentia pu
blicului din loc şi pro
vincie, a tel i e r u 1 
sAu mehanic a
ranjat din nou, unde pri
meşte comande şi re
parAri de lucruri ce ~~ 
aparţin in branşe, precum "~ 

M aşbzi de cusut 
Maşini de scrii 
Biciclete şi 

Oramafoane etc. 
Utensiliile acestor 

~~f!ft: j maiini le are in de
. 1 pozit. 
~ R~paraturjle se 

_ \: ,'~ efectuează repede 
, ,.'-l-.. şi prompt. 

ltrIT.-rrrl ':111.1,'11 i .'.' l' I 
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Traian Turturean 
Ilcătu, artistic şi de edificii 

Bistrita - Besztercze. 
100/0 economie la comande 

de lucrări artistice. 

Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 

Itenţl·Une la cuptoarel.e econ?mi<;:e 
11 dt bucătăne vestIte 10 

Transilvania. - Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 

PremIat la a. 1902 din partea expozi
tieI Industriale din Beclcherecul-mare. 

BERBERSZKI MIKLOS 
pApuoar, 

- Nagybecskerek. 

\ 

lifereazl in ţarl ,i strainAtate pApuci de 
piele, pAsii, mătase şi catifea, pentru bllr· 
baţi, dame şi copii cu preturile cele mal 
ieftine. Serviciu prompt. - Catalog trimit 
gratuit. - Revrnzltorilor lI·se dă rabat. 

,,11 NER" ereml neun suroaSai 
Cel mal noa pro
duct lUglenlc pentru 
lllriţirea fi Infru· 
mUSltarea fe~i. -
Inlături petele gal· 
blae, bubele prid
Git. d. inflerbln
ttJl, agribunţe ,1 alte 
uecariteruf de piele. 

CrtllJa aceasta ziua 
.c poate fololl mult 

mal 111 RCCel. 
t.,11 1 coroanl. 

lanetoC' pudr)'E f non plus ultra pudrel. Bunii. 
"1 a.. baluri, ulaane ,i de zilnic: fOlo., 

care acopere [Dc:.returile .. e tu totul nestricăcioasă. In 
calorile: roza·t albi ,1 cremă t cutie 1 coroan" 

"lan ee" săpun 1 bucati 60 fneri. 

"Ianar' pasta pantru dinţi 1 don, I cor. 

Ianar' apX pentru rlll BunA pentm dintii " a a leorburo,I;! g1n. 
reU bureţo,f, contra mlroaulu greu de illrl\. 1 atlcll 
cor. 1-60. Jumltate Itiel A, 80 flleri. 

"Ianer" esenţa nentru păr ~~~~~::!r~~~ 
treţei " contra tăderll piruluf I .ticl., 1 cor. 30 filet'. 

Iane'"" pomad)l pentru ere,terea pirulul. I te-
".l agil 2 coroane. 

"Ianer" văpseală pentru par ::~ ~~~~~.~~ 
bt blond plnd lur " cArunt. Nereu,lta colorif e exehi,l 
La comande .1 se n_teze ci pArul fnclrunţit rn ce coloare 
li le vlpseasci (negru brunet). Un carton 4 coroane 

,.1 a n 8 r" apă care face părul blond 
Pentl1l • văpsi in timp ICUri, k1 bIJ, auriu, părul blond 
ro,u, chiar ,1 brun.t ori negru. 1 atic'. 4 cor. . l 

~etl ,1 .zUnlc:l expeditie eu po,ta. - Tefefo~ 

Pentm inconjurate. contrafacerilor numai Preparatele 
lui Rudolf Iauer" le,ite din farmlela a. ca "nloare ,i ae 

pot căpăta 1. 

farmacia "Maria ajutAtoare" aJui Rudol' 
(aner, Ttmelv4r, Oyalrv4ros f6-ut 70. 

Nr. -41 - HU2 

Slefan FekesMzy ~ 
InsUlut da ,ăpsltor/a da halll9 " curăţătona chimică. 

Bistriţa, F6ter .11. Unga Primuie. 

Prlme,te: cur.flri luclolse şi fine, curi
tire de trusouri, albituri de desupt, de mui 
,i albituri de pat i perdele ,i orice lucrlrl 
de branşa aceasta cu preturi foarte ieftine. 

Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfelul de haine pentru bArbati şi femel, 
pardesii şi jachete fărl ale desface j apoi 
materii de mobile, perdele dantele ,i altele. 
iXi<:utie prompti. P"'ţuri foarte moderate. 

- -

BAUMANN ARHOlO succesorul 
LÂHNI KÂROLV, 

Cabricant de ::n1obiIe. 
11ba·Iulfa. Piaţa Szent Istvan Nr. 11. 
RecomandA mobile pregAtiite In atelierul 
sAu din cel mai bun material, pentru 
dormitoare, sufragerii, locuinte garson şi 
- birouri pe lângă preţuri Ieftine. -

r
~·~~·~~~~~~~~~~~~ 
. A ']'~. m onoare a aduce a cunoştmţa ,~ 

ono public, că mi-am aranjat in .- - r 
J 

1 IRIN G HENRICH li 
fabrică de unelte pentru ciobotari 
Ujpest, Lorincz-u. 50. 

Timişoara, Piaţa George Nr. 4. ~ 
un modern ,. 

, . atelier dentistic. ·1 I Practica mea veche mă dispenzead Il i 
~ de o mai amănuntă recomandare,7) ~' 
ti augurându-mi în schimb increde-

Recomandă panto/aritor şi ciobo· IJ rea în satisfacerea ori-cărei pre-
tarilor precum şi pielarilor unelte tenţii a pacienţilor. - Cu stimă: 
de branşe, caJitate bună, preţuri Gilzl Mor, 
moderate. - Comersanţilor se dă 1, . dentist. 
rabal - Catalog gratuit şi francat ~ . 

1===============1 ~~~~~~~~~~~~~ 
eeai(5~iAHHHii~iiiiif 
Mare depozit de cuptoare. SI 

8if Am onoare a aduce la cunoştinţa ono public, că in 
(Cluj) Kolo8zv4r, Monosfori·u. 7, al1l deschis un .a,., mI'A_zia Inregistrat şi provizut cu cuptoare din 
ţarii şi străinătate, unde se află În depezit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. 

Atrag atentia publicului asupra depozitului meu model, asigu
rlnd-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preturile 
cele mai solide. 

Aşteptând binevoiterul sprijin sunt cu deosebită stimă! 

GI 

~ 
li 
Gf 

It 
Tam'sy J6zse', OI 

Kolozsvâr. Ii 
m2!~mm~~!!92~mmmm§!m2!2i 

dKm.~~~ol",,~·HR . MJe~m~~~ 
Hegyi J ânos, 

nllAe.tru IAcătu. de lucruri pentru zidiri fii de at"tA. 
At.Uer de ma,ini .i depozit de :maşini a{;l'ricole. 

Strada TOvisi-ut. 
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REISI MIKSA 
FABRICA 

I 
in 

I BEKESCSABA - tJAGYV ÂRAD 
RakOczl-ut 14. 

cu organism 
tentat de otel, 

, sunete resonante şi 

' •• foarte pIăcute,-
gj se pot căpăta şi 

rate. - Gramo
foane cu plăci ar 
ti sti ce, - vloa 
flaute, harmo· 

nici" a. - Numeroase distincţii şi medalii pri· 
mite ca răsplată. Inventatorul pedalului modern 
şi al organismului de otel. Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Oyula, 
IUr. szab. hangszergyăr. 

Budăpest, VIII., Râk6czi-ut 71. 

Bie I eLE T,E. 
le renume mondial: 

t THE CHAMPION 
l şi PREMIER 

7 

cu osie campanilarl, 
roată automată (cu ffină liberă) se vând pe lângă ga. 
rantA de 3 şi 5 ani cu pretul original a fabricei, fără 
nici o ridicare de pret, in rate lunare de 12 şi 15 cor 
precum şi parţi alc4tuitoare pentru biciclete, ca 
guml Interioară şi exterioară prima calitate, sonerie, 
rampe, pedale, lanturi, roată automatj, conus. - In 
urma circulatiei mare unde in toată Autro·Ungaria 
irlmlie şi in provincii cu pret foarte redus. - La 

cumpărări mari se dă rabat mare. 

L:fug ]akab es fia 
mare cttrnerciant de biciclete şi părli alcătuitoare 

Budapest, VIII., J6zsef.korut 41. 
r'lIiaJ.: BOrON·ter 4 ,1 in Buda, II, Margit. kiSrut 6. 
Cataklwul de lux cu 1000 de chipuri se trimite gratuit. 

De :nelntrecut: 

Spălătorie aranjată cu maşini electrice 
pentru curăţIrea chemlcă a hainelor, 
colorare şi spălarea fulgilor de perln'. 

LUCZA JDZSEF 
Ssghedin-Szeged, Laudon·utca 9. Sl. 

eC'!'!oltul pie1<ei Val el"i "") 

Avind slltem propriu de·a curati' chemic şi 
a eolor~ .unt nelntrecut in meseria mea. 
CoJorea haine de domni, dame. c()pii, dan· 
tele, atof. de mobile ,1 ~ovoare. Pierdelele 
1. IIpll cu mare (Tije. Pentru doliu colorez 
haine In ftegru. ComandeIe le extHtut indată 
eu mare aeurate1:4. BaUoane de piele le co-

lorez In lolorl lnchise. 

811111111111111111 i 1111111 -Singurul compactor român! -
1-----------------------------• • Am onoare a înştiinţa onor. public -

• din Arad şi provincie, că mi·am aran· _ 
jat atelierul \ ~u cele mai moderne : 
maşini şi material. - Execut pe : 
lângă preţuri moderate: cărţi biseri· -
ceşti, (Evangelii, etc.) cărţi şcol asti ce, : 
'cărţi comerciale, tot felul de proto· : 
coaie, cărţi de legi, cărţi pentru bibIi· • -oteci şi totfelul de lucrări atingătoare _ 
de aceasta branşe. - Sperând, că _ 
onoratul public mă va cerceta şi În· : 
curaje cu comandele, am remas cu --deosebită stimă: _ 

IUSTIN ARDELEAN, : 
'LEOĂTOR DE CĂRTI. -

ARAD, WEITZER JĂNOS 13. : --11'111111111111111111811 U. 

AllfA.A .. Â .. A .... ~.~ 
.... .. : Atelier de croitorie : .. 

:,,'~~Ioan Avram: 
~1,;r~:tWi~~ 1)' • • ' ... 

ttlt;.~ .. "ţ.:,>; .' ~ Jllstnţa *" 
.... 7tf":'\~ .. 

i,t~~1\;' Strada lemnelor Nr, 63. 
~ ţ' i:~ ;~;:~:A 111 casa Dr. Onişor, peste drum ... "'1J'<' ,~~ de casa comitatului. .. . " t Ar!' ~!~re a aduce la ~ 
~ ,# cu noştinta ono public. că .... 

mi·am deschis modestul meu 

.... atelier de croitorie ... 

.... in strada lemnelor nr. 63, unde l-am ... 

..... mărit şi aranjat după cele mai nouă rece· .. 
rinte, astfel că acum sunt În plăcuta pozitie 

~ de·a putea ţinea in depozit permanent o ... 
cantitate Însemnată de ştofe şi alţi articli ... 

~ de branşll. - Materialul este cel mai bun, ..... 
~ preturi cât se poate de moderate, comandele ... 
...... urgente se efectuează în cel mai scurt timp. 

~ y ~ 'Y 'Y 'f Y • ~, .. " ". 

---
tari şi trainice! - -_ Fabricaţie de prima calitate, _ 

- [n atentia architecţilor, agronomilor, proprie-i- -
- tarilor de vii, pentru vile, grădini, terenuri : 
: de vînătoare etc. _ 

- - I --- KLEiH ISTVAN, - -_ fabrică pentru impletituri de sârmă, _ 
Szcged, Kelemen utca 4 sz. :: : --- -_ Trimit şi instalez împletituri de sirma pentru 

_ maşini. împletituri de oscilat, stoboare pentru 
case şi vile, Împreună cu uşi şi porţi puternice. 
Cele nu~t Crun1oa&e reţele! 
Ma i furn izez: ciururi pentru cemut nisip _ 

_ (prund), coşniţe pentr. nisip, buriane pentru _ 
schintei, coşnite pentru nutret, botniţe pentru _ 

_ boi şi stouri pentru fer~i de ori-ce mărime. 
- Preţuri ieftine r - Ser'tl'iciu prottlpt: 
- Pro.p_o. de p .. ejuri .'-1_1. grade. 

111111111111111111111111111 
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Imprumut Ieftin, 
fără cheltuieli anticipative, cu proc\. .te de 
4% şi amortizaţie, pe pământuri, dela ',1-65 

ani, rămânând procentele acele .,i. 

Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai prefectă, precum: maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat Ş 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre, 
ţurile cele mai convenabile cu plătire in rate 

Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maiini, 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 

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

Agentura generară comerc1aUt. 

Palmer flat,is 
Timişoara, Strada Jen6·Herceg Nr. 13. 

=-11 

Rethi şi Schreithofer 
fabrica de cârnăţării şi mezt!uri. 

Instalaţfuni electrice. 

Deva, (Piaţa principală). 
Recomandă carne proaspătă de vită, 
porc, viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, cărnăţării, slănină şi unsoare 
in grOi şi în detail. La dorinţă lifcrează 
unsoare topită în vase proprii. -"- Cum
părătorilor vechi dă scădere la preţ. 
Serviciu prompt! - Cereţi catalog! 

1.1 IlllIIIIIIJ.!J.U '1'lltu..1 

Horvăth Reni 
Inehanic 

Nagyvărad, Kossulh Lajos-u. 18. 
Recomandă in atenţia pu· 
blicului din loc şi pro
vinele, at el i erul 
sAu ll1ehanic a
ranjat din nou, unde pri
me~te comande şi re
pa rări de lucmri ce 
aparjin in branşe, precum 

A1 aşini de clisa! 
Maşini de scris 
Biciclete şi 

'j Oramajoane etc. 

; 1 Utensiliile acestor 
).M:~ maşini le are in de-

'J pozit. 
:~{~m~~~· , Reparaturile se 

, . , . ,,'. efectuează repede 
~ , ' şi prompt. 

II I'fl 1 1-.";;111+." illlll'iTI 

- , .. ~,,",', 
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Traian Turturean 
Iăcătu, artistic şi de edificii 

Bistriţa - BeslterCze. 
100/0 economie la comande 

de lucrări artistice. 

Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 

Itenţl·Une la cuptoa~eJ_e econ<?mi~e 
li de bucătane vestite In 

Transilvania. - Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 

• 

Ii:=======g 
Premiat la a. 1902 din partea expozi
ţiei Industriale din Becfcherecul-mare. 

BERBERSZKIMIKLOS 
pApuca.r, 

- Nagybecskerek. -

\ 

Ufereazl in ţarii şi sttiinltate p~pud de 
piele, pâsl!, mătase şi catifea, pentru băr
baţi, dame şi copil cu preturile cele mal 
Ieftine. Serviciu prompt. - Catalog trimit 
gratuit. - Revtnzătorilor li-se dă rabal 

,,11 NER" cremă neunsuroasa. 
Cel mal nou pro
duei hlgienic pentnt 
curăţirea ,i înfru· 
museţarea feţei. -
Inlături petele gal
bine, bubele prici
nuite de infterbân· 
leU, .gtăbunţe şi alte 
necurătenif de piele. 

Crema aceasta ziua 
se poate folosi mult 

mal IU mcceI. 
tegll 1 coroanl. 

Ianer" pudră f non plus ultra pudref. Buni la 
,,1 I baluri, saloane şi de zilnic fOlol, 

tare acopere increţurite ,1 e cu totul nestrlcăc:loasă. lu 
culorile: roza, aibA ,1 cremă 1 cutie 1 coroanil. 

"Ianer" săpun J bucati 60 flleri. 

"Ianer" pastă . pentru dinţi 1 dod, 1 eor. 

"Ianer" apă pentru gura ~e~~~~~:~ld~~~ 
geli bureto,l, contra mirosulUi greu de guri. 1 aUcl' 
cor. 10()0 I jumiltate stlcll, 80 fiI eri. 

,,,Ianer' esenţă pentru par ~~~~~~~::r~ă~ 
lretel ,1 contra căderii pinllul 1 sticlA, 1 cor. 30 fii eri. 

Ianer" pomadlC pentru creşterea plntlul. J te-
" a gli 2 coroane. 

"Ianer" YăpseaIă pentru păr :n~ ~~~~~a~~ 
in blond pArul aur ,t cArunt. Nereu,fta co~orU e exchisl 
la comande ,ă se neteze ci părul Jneărunţit in ce coloare 
si se văpseascl (negn1 brunet). Un carton 4 coroane 

nI a ner' apă care face părul blond 
Pentn1 a văpsi in timp scurt, in bitI, auriu, părul bli>nd, 
ro,u, chiar ,i bronet ori negru. I sti cii 4 cor. 

DiscretA ,1 zHnh:i expeditie cu poota. - Telefon 476. 

Pentru btconjurarea contrafacerilor namai "Preparatele 
lui Rudoll Iauer" ieşite dia farmaola 18 ca valoare fii se 

Stefiln Fekeshazy U 
Institut da Yăpsltorla de haina " curătătoria chimică. 

, Bistriţ~ Foter 17. Unga Primirii. 

Prlme,te: curăţiri lucloase ~I fine, curl· 
ţlre de trusouri, albituri de desupt, de masA 
şi albituri de pat; perdele şi orice lucrAri 
de branşa aceasta cu preturi foarte ieftine. 

Cur~ţire şi vopsitorie chimică 
de totfelul de haine pentru blrbati şi femel, 
pardesii şi jachete fărl ale desface; apoi 
materii de mobile, perdele dantele ,1 altele. 
lxecutie prompti. Prtturl foarte moderate. 

0=======1:-
BAUMANN ARNOlD succesorul ( I 

LĂHNI KAROLY, 
Cabrica.nt de D1obile. 
Alba·Iulia, Piaţa Szent Istvan Nr. 11. 
Recomandn mobile pregătiite In atelierul 
său din cel mai bun material, pentru 
dormitoare, sufragerii, locuinte ganon ,1 

birouri pe lângă preţuri ieftin •. 

m==================: 

I 

1"ltt~~N'jltft~~~~~~~~i1~. I 
; Am onoare a aduce ]a cunoştinţa =1 I ti ono public, că mi-am aranjat in 

~================I 

IRING HENRICH 
fabrica de unelte pentru ciobotari 
Ujpest, Lorincz-u. 50. ~ un modern . 

I atelier dentistic. I Practica mea veche mă dispenzcazli '" 
~ de o mai amănuntă recomandare, li. lif. augurându-mi în schimb increde- ~ 

Recomandă panto/arilor şi ciobo- I rea în satisfacerea ori-cărei pre- 1', 
tarilor precum şi pielarilor unelte ' tenţii a pacienţilor. - Cu stimă: , 

de branşe, calitate bună, preţuri l' G,olzl Mor, ~, 
moderate. - Comersanţilor se dă dentist. 
rabat. - Catalog gratuit şi francat.,,, '~'~" 

~==================I ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
iii~miiiiii~~i5miO~iio~ 

Mare depozit de cuptoare. m, 
Am onoare a aduce la cunoştinţa ono public, că în • 

(Cluj) Koloszvar, Monostorl·u. 7, 8m deschis an • 
mare mljaziD înregistrat şi provăzut cu captoare din Gf • 
ţară şi străinătate, unde se află în depozit permanent Gol· • 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de Gf i 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. tr4 

Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu model, asigu-
rind·ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preţurile .. 
cele mai solide. .. 

AşteptSnd binevoitarul sprijin sun! cu deosebită stimă: ; 

TamăsJ J6zsar, .. 
I€) Kolozsvâr. J 
fă 2mmmmmmmmmmgU~flmmmm91~mmmm!: .' ·4 

~:~=:~MR:.:': 
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rPianuri sau Harmoniuri 
se cummpără mai bine şi ieftin în cunoscutul şi solidul 

, magazin de pianuri şi harmoniuri 

v. Heldenberg, Sibiiu Strada 
Clsnădlel 9, 

D================= 
Benesik Zsigmond în Deva 
~feră: OHETE AMERICANE ŞI 
fRANCEZE cusute cu mâna in 
atelierul propriu precum şi O H ETE 
QA TA, format modern pentru băr
bati, femei şi copii. Oaloşi, ghete. 
comoade şi pentru gimnastică. Mare 

·magazin de gume renumite de Su
Iivan pentru tocuri la ghete şi creme 
excelente. Ghete pentru picioare ne
r8iUlate şi bolnave le pregătesc 
după măsură. La comande din pro
vineie este destul a se trimite o 
gheatA folosită. - Serviciu prompt. 

. 

1I ___ ~ ____ .. ~_a.~. ___ ~ ___ ~ 
'IAn~,_ B~~~;:'~iP~~!~~~" i I ţ~ , . -",.' .. ,.~ ero •• orul pr_ti_el ,,~.o.,_.. • 

e. ~Jf~;'; i -'''~'. ~ Oradea-mare - Nagyvârad. • 
t ~h\;~~'j:' .~ , . EdifIciul Bazarulul (p'~rtea spre teatno,. T:lefOD 869. , 

• Sezonul de toanlnA şllurnă! ~ 
~ Au sosit stofe m0derne, englezeşti, r 
t scoţiene şi indigene, calitatea cea mai • 
t buni. Costumele croială modernă, ~i 

, • lucrate cu mult şic. Preţuri moderate. » J Lucru cu mare atentiune. Singurul de· I 
; • ' pozit de articole preoţeşti şi biseric~ti. ,. 

11 ..... ---.... • ... • .. ---·--. 

'Hans Fabrifius 
injiu,r 

SIBIIU. B.sisssDfeIstasl8 Il 
" primeşte execictarea ori-cărui 

conduct . electric 
pentru diversI scopuri. 

• 

.~.~. 

i 
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Telefon 116-&:3. 

Stiassny es Novâk 
turnAtorie artistică de metal. 
Budapest, VI., Văczi-ut 179. sz. 
Lucreazl diferite decoruri la edi· 
ficii, cripte. Toarnă diferite părţi 
pentru maşi ni precum şi table cu 
inscripţia pentru advocaţi, medici· 
şi ingineri. Table cifrate cu În
scripţia numelor de strade pentru 
oraşe şi sate, cu preţuri ieftine. 

B==~~~~~~~:a 

ti)~i5!ii5i~~i~ai~Oi{5HHt5aii~ 
f8 . / ~~~, _ . Mândria oricărei gos· fţj 
~ lZ(LQlI'-- tl"I~W.1:i') · podine· este pâinea!al 
10 : ~ , i~r . ~, b li • fă,!Q 
10' ~r . t, l~~~~c ~{ , \/r~": A una ŞI ru.~.o~s ·01 
!i i (. J _ ~ .. ..:l,i~~RS~ '. '" .' In locul. dosP!rII" m~~: OI 

~ 1 ! .!' ..:.' A1~ ft'YAAA I ,1 lungat ŞI a framantarn OI 
~ KlSPlST ' . OI 

--.' , obositoare, este d.e re- GI 

~
.~ comanda! maşina "I DEA L" '\ pentru dosplre~ GI 

şi frământarea pâinei, premiată în mai multe r~ndur~. GI 
la expoziţia de lucruri casnice din Timişuara 1908 distins cu Medalie de aur ŞI diploma. OI 

m
' Se poate comanda dela LEI T NER SA N O O R, 81 

CLUJ-KOLOZSVĂR, Deak ferenc-utca 3 sz. . OI 
GRAMAFOANE dela 28 cor. În sus. ____ PLĂCI cu cântări româneşti. OI 

lI!2mm!!m22!2mmmm2m2mmmmm2~ 

~~~~~~~~~~ . .~ 

Un mijloc de intirir. 
pIDtra bolnayii d8' stomac 

şi pentru toti aceia, cari fia prin reeeală ori ing-reunare de 
mândri, fie prin lipsa de apetit, prin mistuirea grea, ori 
in urma mâncărilor prea reci ori prea fierbinti au contractat 

catar, sjlrelatl, darerl de stomac etc. 
eite medicina 

Baldrianum I doctorului EDaal. 
Baldrlanum se recomandă contra tuturor durerilor 

de stomac, are calităţile unui vin excelent, care plzeşte contra 
tuturor urmărilor, precum: nervositate, Insomnie, ame· 
ţeli ,1 flegmă. 
, In urma co~pozitiei sale excelente. având vin de Sa
mOI, picături de Baldrlan, ,'rup de .meurl şi de ci
rete. Baldrlanum est. de recomandat şi contra constipi
tiei şi diareel precum şi la toate cazurile, când se redamă 
fntArirea organizmului. 

Baldrlanum Dr. Engel nu conţine absolut nici o 
materie stricâcioa&ă. şi se ~oate intrebuinta ,i din partea ce
lor cu construcţie mai slabă, precum dame şi copii, timp 
mai indelungat. E de preferat să SI ia dimineaţa pe ne
mincate şi seara inainte de culcare rn cantitate de un păhar 
de licheur. Copiii şi cei slabi să ia Baldrianum în apă caldă 
şi să·1 indulcească cu puţin zăhar. 

Baldrlanum Dr. Engel se afli în sticle de 3 şi 4 
coroane in toate farmaciile din Ungaria, precum şi fn Arad, 
Aradul·nou, Ologovacz, Oyorok, Menes, PauIis, Lippa, 
Hidegkut, Vinga, Szekesuf, Pecska, Tornya, :Vilagos, Egres, 
Nadas, Bermva. Orczifalva, Merczifalva, Sandorhăr:a, Boga
ros, Szerb·Sz..-peter, Perjamoi, Szemlak, S.3. rafal va, Nagylak. 

Farmaciile din Arad trimit in ori-ce parte. 

SA. ne păzim. de hl1.ita.ţii r 
Cereţi n1.uHal 

Ha.1ct:ria.:n. 'l.1.J:J:1 Dr. E:n.gel t 
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"ORAVICIANA" soţietate pe acţii 
A In 

Dosmii a.ctionari ai inititutului de credit şi economii ~ORAVICIANA SOŢIETATf PE Ac.. ŢJ[« în O r a vi t a sunt 
aceasta convocaţi la 

a 1IU[·a adunare jenerală ordinară 
COl.re se va tine Joi În 14 Martie a. c. sf. n. Ia 10 ore a. m. în localul institutului, cu următoarea 

-~ 

ORDINE DE ZI : 
1. Raportul comisiunii verificătoare şi constituirea biroului. 
2. Raportul anual al direcţiunii. 
3. Raportul anual al inspecţiunii. 
4. Stabilirea bilanţului, împărţirea profitului curat ii votarea abielutorului. 
5. Hotărîre asupra unei emisiuni noui de acţii. 
6. liotărîre asupra înfiinţăr.i de filiale. 
7. Eventuale propuneri. 

O r a v i ţ a, la 22 Februar 1912. I>i.1:"6Cţi unea • 
.. 

ACT,VA CONTUL .. BILANŢ. i -
PASIVA .. ~ 

-- - - - -- -- - -- - ~ -~ - - - - ~ - ~ ~ ~- -~-- ---~ - -~-

~- --

103500:33:/: 
I 

Cassa ÎR numărar --- -~ -- ~--- ~~~- --~- ---- Capital de acţu._-_ ---- ---~ --.".- __ -1_ ---- ---- 550000!- !i 
Cassa de păstrare poştală ---- ---- ---- --~- ---- 8548

i
07(, fond de rezervă --- ---- - .. _- 286263'98 j 

Escont de cambii " __ . 816473'29 Fond de rezervă disponibil 41372'06 I 
---- --- , --~- -.---

1 Escont de cambii cu acoperire hip. 1152308-27 1968781 :56! : Fond pentru diferinţă de CIIlrS _0 __ 5290'64 , 

Imprumuturi hipotecare 
----~~~ 

17359141091 • fond pentru amortizalWl edificiului 5000'- 337926168 ~ 
---~ ---~ ---~ 

~_ .. -
~---

~----------------

Obligaţiuni cu f' 48736163: . Fondul Consorţiului de ajutm ŞI consum 6764104 ~ caven 1, ____ -- ---- ~--- ._- ---- ----
Dcbitori în Cont-curent --- ---- - --- --~- 24500 -; Depuneri ---- -.... -- ---- ---- ---- --- ---- ---- 2594595:44 Il 
Efecte --- ---~ --- ---- ---- ---- ---- ---- -- 227798140:; ReescompL __ .. _-- -.... _~ -- .. - ---- -""' .. - -- --- 740386i55 
Bon in Oiro-conto ŞI la alte bănci --- ---- ---- 2325543: Imprumuturi hipotecare cedate -- ... - --- -""'-- 67028:93· 
Inmobile: casa institutului ---- -~-- ---- --~- -~ 

t>485Si83i i Interese anticipate -- ~- ---- -,,"-- ~ -- "- ~ -- 342001111 
Realităţi " ___ ---- -~-- ~-- ---- ~--- ---- ---- 106582581 ; Dare după interese iiepuneri --_.- -- .- ---- ---- 5925186 . ---

: :?~~ ~~I Expozituri: Vrăny, Varadia, Rakasdia, VrănyuGz, Szekăs, Jam, Dividendă neridicată "_._ ---- ~-- - --- ..... ._-- ---- 208i~ 
Mercsina, Berlistye, Nikolincz, Geriistye ---- ---- ---- Diverşi creditori ---~ ---- ---- ---- ~--- ---- 7361- t 

. Interese reesccmpt anticip. şi după impr. hip. cedate Profit curat -- ---- ~~ L_ ." - ~ ---- ~-_ ... ~ -- ~ 68833'46 . , 
Inkrese efecte restante ____ 152911011 f ---- ---- ---- -~ ---- I , r 

t 
~ 

I 

Diverşi 'debitori ŞI interese restante 67198167; ~ --- --- - 1 I ! 

Mobiliar după amortizare ..... - ... - --.. -~ -,- ~~ ~- , - ~- 26001-1 . \ \-i, 
- 44066111°9: ! -4406611 l09.' 

1-11 , - , 
DEBIT PROfIT ŞI PERDERE. CREDIT ~ 

~ . - - - ~~ -

Interese depuneri __ 
~--- -.... -- -,._-

Interese reescompt --_ .... -- ... - ... -~ ~ 

Interese îrnpr. hip. cedate ---- &,",--

Salare _ T __ ---- ---- -- ~-

___ o -
Relut de cortel ---- ---- ~--- --- ~ 

Spese de birou, port o, corn". de 
meraţiuni şi alte spese ---- ----

Dare directă, comunală etc .. ___ ... _--
Dare după interese depuneri ----

Chirie -~ ~~ --- ---- --- -~-- -~.- ~ 

Amortizare de mobiliar ---- .. ---
Profit net ~--- --+---- --- ---- -

- , 

Ilie Trlilâ 
director. 

. - - ~- - - -- --J 1 
• I 

---- ---- --- 118118109' Interese eScompt _ . __ . .. 31036i92 Interese hipotecare --, .. --- -- ... _~-
1 I 

---- --- ""--. 3924i55: Interese după obligaţiuni . : 

- .... -- ... _-~ - 23168r36;; Interese efecte ...... - ----
--- ---- --- 2926i67; Interese cont-curent ____ 

timbru, prenu- I i Venite dela inmobile ~ I 

• 11856,;26
1 'i 

Diverse venite - --- ---- --- ----

-- 16763'27 
285751751 I ---~ 

11812'48 ---- I II 
30001-1 . ---- -- ~--.. 

---- ---~ 
.... _~ 288,861 

.... _-- -... _- ... _-10-- 68833:481 
1 il 

291728:941 ' -, 

i-I 
; II 

Oraviţa, 3 \ Oecembre 1911. 

DIRECTIUHEA: 

. ~ ---~ -

---- ---- -_ ..... - ---... 

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

cu cavenţi ----

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

---- --.- ---- ---

. 
~ - .- -

--- 143284 52 
... _-- 130797 45 

239999 ~ ... _-
9755113: ----

---- 346 1 (j~, 
---- 3859 92 
-........ 1285 77~ 

~ 
~ 
~ 

J-

291728 94 -
Ioan Peri an 

,efconlabil. 

Alex. P. Popoviciu Vietor Porutiu Petru Bernaz Iosif Nedici Dr. Petru Cornean Dr. IDn NedeJ 
Ion Maran Or. Mihai Oropşian Dr. Ion Mangiucâ SImeon V11"n 

Conturile prezente confrontându·le cu registrele principale şi auxiliare~ le-am aflat exa~te. 

IHSPECTIUHEA: 
Ion f. Tieranu Iuliu Roşiu Oheorghe Jlanu Nicolae Beloane 

preşedinte. Iacob 80to, Gheor,he Dragoescu Gheorghe Lipovag. 
t • 

·~·.I··~ . 
. . 
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