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ABONAMENTUL 
Pe lin an ,28 Cor. 
Pe lin jum. • 14 • 
Pe O IUDA il,40 c 

NumiTUl de r1 pentru Ro
minia" strAinAtate pe 

an 40 franci. 
reJ.efon pentru ora, ti 

comitat 500. 

Demisia auysrnulai 
In Cameră. 

Arad, 8 Martie. 

Cont.ele 1ihuen-H ederva:ry a anunţat 
azi şi In Cam€ora d{\put.aţilol' că guvernul 
,~i-a dat demisia şi că Maj. t;a a primit a· 
ce-astă demisie, Camera, la cererea minis
trului-prE'şodinte şi-a .ajurnat şedinţele 

până după rf\2"tOlvin'a crizei de guvern. 
'roato combinaţiile politice se concen

trează acum asupra chestiunii: cine 'va fi 
unnaşul c-ontelui J{ huen-H eden:a:ry. Hăs
punsul la. această. Întrebar-e nu €-ste at.ât 

U de greu procum s'ar părea, dacă ne dăm 
se-ama dD motivele cari au determinat de-

t· misia guvernului. Este adevărat eă ace-st 
guvern a. demisionat, cum a doelarat în
suş contele f{huen, fiindcă n'a putut să 
obţiD vota.rea reformelor militare, d~i a 
Încercat toate mijloacele, Obstrueţia por
nită !Împotriya reformelor militare opozi
ţia fi motivat'o întotdeuna cu necesitatea 
infăptuirii votului universal. Lupta din 
parlament s'a dat pentru prioritatea yotu-

I~ 1.1~i univt'fsal. Cerem'ilo din Viena s' au co~
:J-" ~ YlI18 că actualul guvern nu poate să obţw 
.' '-"otarea i'oformelor militare nici după pae-

I t.uI încheiat cu partidul kossnthist. Pal'-
. tidui opoziţionist il dOVDdit că ştie să pro-
. fite de drppturile ce i-Ie admite regulame~-

tuI intoem într'o mă-surEl caTe să zădărm
c-easeă discuţia n:-formolor militarD. Viena 
are nevoie de acesto r('forme încă fnai'rlte 
de "ară nu put(\(l sa a,şt,ept.e pflnă co gn
verm.11 va înfrânge obst.rucţia. 

~ ... 

Rămâi. 
Răm&i la mine, o n'fuH(i i, 
De-apw'w'ea fe1nee, 
Dirn focul dragost.e4 d1·'rt~·i 
Redă-mi doar o scâ.ntee, 

Aşttwne vălul de vi.sii~i, 
Pe ffl·i.ntea mea pustt.e, 
Şi 'n pătima.şe 'mbră.(işă1·i, 
}J'aJ,intă pe vecie. 

ta 

Oăci .i.a-r de dQt"u-ţ'i sunt invins, 
Şi vreau să-mi fi aproape,. 
Să simt săJru,tul tău apn'lls., 
Pe 'nch i.sele·mi pleoape. 

Şi "fI fi-orat de-atât noroc, 
De-atâta ţ"ericire, 
La pieptu .. mi să te strîng cu foc, 
Pi,erdtda me4 i-ubire. 

D~ <:e stai rr.,ce câ'nd te ch.iem, 
Ou-aceleaşi dulci cuvinte. 
Şi când aceleaşi pa~imi gem, 
in pi~ptu-mi ca 'na11lte~ 

De. ce 'ntorci capulP Ţ-i-ai.lIitatJ . 
Povestea de iubire 
Oe ţi"Mn rost1.t-o 'n(riguNl t. 
De.atâta fe:ricf,re. 

CmT/, poH să ple,ci, când bine şf'ii, 
Că 'n t-ia,ta mea 'întreagă, 
Mi-a'j, fost izvor de buctl,rii, 
Jli-a·i fost altU M dragii, 

II! . 

Soarta guvernului Hhuf'n era astfel pe
cetluită. Trebuie să vină un nou guvern 
cart> să câştig.p rnajoritatea pentru vot,a
rea provÎz{)rÎt', po nn an măcar, a refor
melor militarp, ca în vrpmea aceasta gl'i se 
poată înfăptui "otul universaL 

Programul aoosta ce se impune nou
lui guvern pare a determinu şi persoana 
viitorului mini:-ltm-preşcdint c . . iO'l· acesta 
nu poate să lic numai ar'hUlltll milli:.;frv de 
finanţe Lukâcs. 

1n partidul gun)nWlllPlltal de azi, La
kacs ar'e mulţi aderenţi. Elpll1tcutele mai 
liberale ale partidului fără indoiam îi vor 
sprijini acţiunea şi toate )llcercîu'ilp c·OIl
hljlli Tisza şi /1 ndrossy cit' (t-i pune pif'deci 
in cale (limpied€'{'fmd astrl'l şi ÎllUI.ptuire<l 
votului tlllin~rsal) YO]' t,n'bui să rămâllă za
darnice, Un gUl'i'1'n Gare cine cumisi'fI"ll ca 
specială de-a În!ăptui reforma ,,[('dorală ~'a 
(tlJeQ intre ol'i('(' împreju:rări mn;ontatca 
("(yt~â1'~r;it()(ll'e. 

Despre situaţie am primit unnăt.oarple 
l"npoalie: 

Kossuthiştli şi Tisza. 

In um:~e t'Ncuri <file pa.rtiduhti guvernamental 
8e .agită idooa ca paa-t.idul să păstreze in criza ac~ 
tu.aIă {'!6a moo mare neutralitate. Suut ir.acţiuni 
oari cel' Bă se aducă () hntărÎre ~ll oonsul că partidul 
11U va sprijini deeÎlt llJl guvern în frunte <'\1 .

KhuR'n, 
Zilele din urmă, <'eOlltele Tisza şicontde AIl

drâssy Mt RYut oCl11sfăî:uil'i int,ime, in ('ari a fOf1t 
vOO"'ba ckJ al<,ătuil'ea unui nou jHlrtid, la <'are ~\lr 
alipi şi partidul kOSSllthisf. Membrij l(1ccstui partid 
al' fi tOţli duşmanii reformei electorale, II dkt.j 

rE'ahzare va fj programul "iitJ:ltl"uLui gUY(.'1"ll. 

Bărnâi, o nu pleca, 'rămir-i 
Oă{·i mâne cine :;;tic, 
De 1'0/: G/l.!ea la căpătâi, 
De j.·egheNe-o fă<'lie. 

Lh'iu Coma". 

Amintiri. 
De Maria Fr. Popu. 

• 

lnt!Împltar(>..a m'JI făC'11t Ali găS(>,~e pe măsuţa de 
noaptea ·prietenei mele, eÎlte\'a rînduri >'eehi S<'l'i

. ~e 00 ea, una din ('.ole.gele noastre de ş{'{)ală 1>0 

('UZ'C în ultimul timp cîmd d{"\'cnisem mru mari o 
)uuHem in mlt11l\o'l.jllJ n'lI..:.,,1:l"tt, găsind-o dDll1nă de a 
fi pii.rt!l!jla ideilor şi $imtămint<~l{)r noa..strf>. Ae.ole 
eiiteya şir(', mi-a renoit aec1(\<lşi gânduri şi sont,)
mento ('(1 le purtam odinioară pontnt ea, şi 11Nl1"dj 

~j !!\.Zi o rou vio inaint.{'11 ochilor mei cu întreaga 
po\"(>..ste li. ,\'je-iji (li plină d(\ C9bucblm şi s1!ferillt.i, 
cu toate <,1iJ1('le d'ulei {'.e 1-811 amăgit fiinta. ('u du
rerile ce au >;dnm{'inat-o, (~U pli'h~ril{' Şei dp.;;iIu
ziile ce au h:"gunat-o ş.i au Ţ)ierdl1t-o, .. 

-Locuia ,ulăhn'i de noi într'o casa scundă să~ 
l'ăcăcioasă s])Oitil {'u a1b, cu Jerostrf']e mi'Ci şi şu
brede, Do-ahllll4/.'uJ c(>lor doui'i odăi se întinde..a un 
pridYol' lipit m pămit:nt şi sllsţinutprin 11işte 
stirlpi de lemn groşi, Î1H'gritti de Y1'CI1l('. Era ,~ă
racit ca şi {'.as'ain ('·are locuia cu sărmana ei mamă 
bună 'Şi blîlllrlii şi cu {) bU11idi biîtrî'llfi ,g'urbo\"itil 
de ani şi pli:nli de cda,'~c, 

O yect('!l1J11 adcl'.{'a în pOUJ,tli, şi un "tiu ('lUII Un 
instinet mii Î7Ilpinţt't-.a aii leg priet,('IJlie C11 ea, (lei"a 
C"Q nu-mi da pu('c ori d(> ,,({te> o1"i o \-ed-E'am ('il-mi 

1:>I'1D ~J;>,"~~ :::: 
.\- ll\ "'" l ~ .. 

şi ADMW'. :'~A I 
Strada D,,:i' Şi IIi,. "1", ~O 

l?">:SEH ~ HJNH_f! 
le prime&c ;;: atbemi3tr"ţle, 
Mult'imlte pl~b;iCC ,'Loc 
deschis co<!ij fieca.re ,It 

20 fii eri. 
M:tJ.useri;Hc rIU să illupo, 

. Iad. 

Audiente nouL 

Fo.~tul milJistru~prpŞL..Ji11t€ n'a făcut .\Llj, Slile 
propoziţii ('u privire la p.eroo'1Il~10 al ciiror adz 
să se 'ceară. 111 (,'ercurile bine il1fol'Illate so afirmit 
că vor fi chemaţi la audienţ.ă lJl"t .. ,;,ediutii edol" 
două camel"(!, }"~âl'ay ~i contele Csâky, apoi Clo>llh.'le 
Ti.sza şi, Înainte de toate, Lulcâcs. 

A udi",'n ţ('le a{x'Stp vorinct'lW .Ltmi. 

Noul guvern. 

,.Seue Frf'ÎI' J)res~;(''' f'str iIlfonuat ("<1 
..\Llj, Sa ya înSftl'cilla cu alcăt uirpa noului 
cabiuet pe act Halul ministru de fill,lllţe 
lJ/lld/l"s, ('are \"(1 primi ÎllS [m:i Il ,1 rea . . ,S. 
FI". l'}'('s,-:c" pllhJi c'il dli<lr ~i tabloul \'iitu
rului cahilH·t, 

Tabluul e:;t e u'1'l1lMontl: 
Luk(l(';-; Lâszl6. ministru-preşedi.nte; 
IJatihyâhyi Til'., m. de comerţ; 
!t~ (/ li U,'l FI' l'1' Il cz, interne; 
II" la.>..::-:Îes Oyula, justiţie; 
Ziehy 101108, culte; 
SCl'(;II,11i lh:la. agricultură. 
Preşedinte al ('amf'J'pi ar fi să fie ale~ 

.J tu;;fh Uyula, 

Oemisiunea gUl'ernului În Cameră. 

Guycrllul KhU€Il IH:dcnur'y şi-n anunţ.at azi 
demisia şi ill mod ofi~ial fi fI\'ut importanţa unei 
,.:olQnmităt,j triste pentru p.art.idul dela p.:uUlre şi 

plillă de rlllgrjjorw.ri, t{'meri şi sperante 'Pentru 
partidele dil1 opoziţ,i('. ~larcle lJUrtid guvern.ramen

taI p:lJ1il în elilJa dinul"mă mai tr~lgea nădejdi, 

Incet în~ă !i'a "llo\"t>:dit trista n~alitate şi teaJIJla de 
ziua de mi'mf>, d('\'(>ui generală 1)e feţele ~.filor 

Tiaza, Allclrfl.gsy şi ApP011yi şi ,a ·pwrtizanilor lor. 

Contele Khueu ~I sosit }ta 101/2 la C-luneră, H 

(·hf1i ('uk!l.'ll'o ('rau l'opulat-e de un număr mure dU' 
ll~pHta(i. Aderell ţ.ii ~ui l-au .ut'lalllat. 

.;tlridl.' dill poart~lşi mii dWlI!a (:u pri,'irea. Er,1Ull 
l(' atunci {'IIJ,ii dl'-O -,,('amu şi ('u <lecI i.nstioot ce-l 

al! ţ·op.iii de a ",p î tllprideui l'l'lX't1L-. in ~curtă Yl'O

Ine !le'am l}()lIH'llit Vridl'il\: llt.uespiirtite, 

)ii('i llu-mi adu{' <lllllUt(' ('îlt de repede s'a stre
r'UJ'ut timpul (le(') li 1)1 in tI{, l:eJo mai delicat.e şi ne
"ino\"at(> gIUlHl'! J )OHlIllle, eu eittii bucurie iliŞtop
tam "it lJh·c(' mmna de-a{'~lS~\! }\;iei ll'llpllCa sa iusa 
Iljl1(' pc puarta,..",i '11 repezeala {'(' uumui c<.l'piii IjItiu 
~'() pună în asemellea nWUlC1He, tUltie hainele ma
IIwi i'llU 'al<> ,su.r{)l"{,i lUa i ma I"i erau d~lt{' jos şi rînd 
pe rÎl1d imlJl'lw!lkin z~)rul şi U)(Jfta de a ne face 
!{>t(' mari şi 'u PUl"{'ll irllJllOas(' . 

Mult 'll('{'U1. alllayu1 odat:i .pîmă am putut gasi 
<J eh<,j{' potriY'it,l la dulapul cu dulc.eţ.uri.Şi at1mci 
!'!i.nd lH'-!Ull 1"Rzllt "tiipimc pc dul.wplll ,plin cu bu
niHij(i, ni-s'a pÎî1"tlt eli t·{'atii hllllea-ia ll{l'astră! 
;·)e,01.eam bil1işor hlll'C'Illlcl<' din dulap şi le aşeza:tn 
.i(~'1 şi rind ,pc 1'111d îneerl'um din toate. PLăcerea 
mea {'('Il mui mure el'a atunei ('imd luam boubele 
de dlde.;:·ata eu nirfnl fmmlui pe eal't,-l uitase ma
mu dt, multă yr('IlW sus pe dulap. "\. \"('am însă tot
dt'auna .gri.ia să u{'ezăm toate la lneul lor ca să nu 
,;c C'unoH"wiL Dar toate ast,e<lll'an mers mult, cu 
i~ltr'o zi lli..,"{' 'nftUldă, Pc {',Îud eh.lschidoam ooatii 
d1l1a;pu1, o llti~'Rrc s-tiingaee a priotcnei mele Clt 
eotuJ 1{)Y{,~t(' g-eaml11 ,~i ,;e sparge. De atunci mama 
a aflat ee {,ae ţ!oarC'eijeimd pisica nu-i acasă, .şi 
dupn ('(, In' n. m:l.llg:\iat binişor eu lluiau<1. rpe pric
tRna ~lH'a a trimi.l'-oaea::;a, şi mii' mi-a tăiat ori ce 
poft{i ,It> jll'iptenlc ('u ea. J)o;!nme, ja}('a mea cilt 
era de ll1ar(' .nu se poat,(' .,.1PUllC! ~Ii-,;w părea că nu 
j)ot t1"<li fii nI s'o yttd cd putin. El'illli mulţuanite 
rlad HP pnt(>HnJ n-d('a~ sau \'·orbi. Cfrnd U)lec~ ma· 
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Cât('\;/~l uk îl! Uri uă a ,.;osit şi "ont(~l(· Ti"z,a 
î UJ:IOţ it/ .~ multi dintre .iJl.limii ",fii, eu ('ari 

avnse ~ OOTlsliiOuire la lu('uinţii. 

Şedinţi<l ,,'a deschis la (Iora 11 fii~'ii tU! "fert prin 

pl'e~edin tele N âvay. 
l':\nd il1tdi. in :-\ală KIllH'l1 H6denal'Y, intreg 

l'ilrtidul TIluueii ~'a ridicat .111 piciul!l'€ şi îl pd
lU€Ht: {-'U Ull On'\\1l de aplalt~ ~j I'waţii. 

{\Hltelf' Khm'll ,.,e lllh)lU:('(' tlpre brmciJepa.l'ti

d111ni său şi ~e îl1l'linii Ululţf\mind. Se :a~e-ază apoi 
Jn fotoliul Săli. 

P1tl"tidul ju;,;thiA I'ri\'t'~te ladtul'U, lu.ai in Ul'

Hui ac1:mlă ~u {'llttlS'iR>'llt votul nnivers,al. . 
Se eetesc lllai m uJ te aete presidia1e. in Il 1'111 il 

N1i,ay. ii acordă {'lmilltul primului mini'Stru: 
Contele Khuen :3e rieLi":1 I;'i llLf:r)) lini,;,te ltlOI'

mrnti<llă rO'":!l'J.;'t€ ,următHell'ple: 

- Am -onoart'a a >luU';l\a U1Hj'l'ata {~}II1H"ră. d\ 
g'\l\'ernul ~j-a pr('2lintat df'1I11s1a )ltajf'f'tilţii ~le. 

t:Ul'C a bilHwoit a () prilllÎ ~ia în~ir,:ilH~ prloJvi:tOl' 
gt:-,'t>rnul ('Il c011dlH'{'l'('H ··afaee,'ilul'. in C'OIlM'{J'jutii. 

l".'g S~I hlne\'oiţ.i, da JI~"nll h frl'l'llI<ll'oa llOtdui ,2'11' 

Vl-"l1. camera ;$ă :il'e vaca llţ.ă, ~ .\.p'Inbări), 

ZborrlY ~4 ikl.li:-o: (poporal): Trâia;;:.ca J~>lYe(lerE'~ 
\iini"tl'ul ])l'('~efli'nr~ s'a l'irlioat 11(' PE' fotoli1.l 

~i a pUl'ăsit -,;alu. Paxlitlnl ~flll l,l'I pPl·}'('C'ut 1-ntrt' 
OYRti,i fwrtul1":':.:>, 

Ku.,;suthi:;:T,ii (JrlVt\llU tăcuţa ~i l'f',.;{'JlUlat,i, ,J llS

t.hi~t:ii <lehnnun v()t.ltlUl1iv·f'T~a 1. 

=,~==========,====~=== 

Svonvri false. Lihertat ... a de (f,~tă.zi ,/(h/ee fi .'jlil'e 

.ipc· ti de orice fond de udewk, pe carp. 'nu şli"lll 

de Itnde o .<;c(J(lte. B-usţirlf:, ciiîfl urma il'lJlrdil'elor 

df! împăcare cari până în ziu.f1 de a,~lăz~ 8e wJ/~inUJi. 

'încă înt re delega.ţii, C01ll i tel ulu,j, na{îlJfI,~U .~i ziarul 
"TI'ibuHa."J tipografia nUMiră) lilJl'/:iria l>'i totu} 

1$; (' ia! z 1r;J'ulnosf I'U ,,în~t.eazlC, devw't<ce 

~. " ,vii loi fU' fi f(J·~t "îndupk'Oaţi a se hotări" 
la aşa ce'/Ya. 

Desm intim in {rIt tMtl; aCf'.~f $'j'on avs<J1 ut fals 
.şi rlJ.{lă:m Libertatf'R să"ş"i f('?njJl'reze ori.ce poftă de 
comb inaţii fanlasfice i f1'indcă nu. e.~t~ dr,.pflrfe vrl'
uua tând vu cunoa.;:te adevărul- 'îJl/:!'!'fj, L'ât pri
'veşte "amănl11lt-l:'le:~ fll'sJtI't' 1J'Sithşi1ul'} rl.lJstru "u

şut' de iuţeltlS de ( f) Lihel'tatea" le vom Cl'f i cu piri

ce1'8 .. - după ,,~iâl'şit", -
U'l1t de...ac.asil. ne ducea.m în ŞOPI'Ull şi prin o gaură 
l.!t' era fi1c1.ltii în~ câurlu1'ă ne 11Jtreballl de ~a.năttJt.e 
şi 00 .nedeam <lulecWtri i}i ahe IlH'Mlri 'bUllC ce le 
up.1'6t1:m dela madă fără fiii mii v:adu U1allla. Aşll. am 
'petrecut a.ni de W(, in tovîi.ră.şia ei de ~oJlilă ve
'8elă şi 'plina c.k viaţă. până am 'ujun.-; mari, iar tim
'pul, societate.a ~i mult alta ~ondivii de "iată IH'-~U 
de>ipărţit aproo.pe pentru t.()tclc~n]'u.a, .. 

,-
Peste cÎlţi \."13. a:ni mă poll1ene~1t' !'ÎI vi<lle la noi. 

I }r}rea .să nlă ,-adă. K'U !pot ~jU'll.8 de&~rie im
presia Fntt'rIli~'ă ce ,a bieut-o lU'>uvra meal In 10-
('ul !!'O'pilei miei, vioaie, era () fată filare, ~i lItâta 
dE' frumoH ",ă f'i de~"oJtată <'ă multă VJ.'IellJe ochii 
H}('i nu s'all p~"tllJt Je~lilli de pe faţa ei. cl~ pl' În-
tre~'J..g'u ei făJptl.lxă, . 

Era in.q.ltă ';li hiuc făt:uUi, nn piir blond u1.11·iu 
incad1'1l 1) rată aIbă şi fiml, iar (kll1ă ro"*' 'natu
rale Îrâl',,; eră in ,ohraji, Xa,sn] fin şipuţiu l'idi~ 
ea t în ,;;ll,~,,'a 1l<11 '«c)' ('1\ t,(,tnl ~t dim. iar IIphii 
11\?11 dlba~tl'll îllt:hîs 3yr-all reflexul '1JIlde1ol' şi 
adfll.H'lI/l BlU :101'. 

Y(,~:tă pentm seul'tă vreme din {'ap~tala tarei 
uud(' nişt~ neaul1l1'i llliJoa~ 4J fi u.'>eSl'l'ă - ing l'i, 
jaţi de lJl iwria zilei de miine - ('.<1 să-! Cl~('ze o 
E'Xistf'llp, ('Ia 'şă-i a~ignre f'âştigul nllei piwi mun· 
cită l'H Cill~t.e, )),l'oloO, în r'1'11~111 acela U1<lJ'e plin de 
, •• iată eJ'{:i!Cuse, :'<{' făe\lSP ll1iU'C mar(> şi frl1rno.a.~ă, 
Aljolo, in "iaţ.a :;gumot1)H~ă ·a <lra:;,ull1i, in ispitf'lf' 
v.eş.uiCi? ('e le Întâlm'a la tot pa.,.:\\J, in yiU't .. jul a
meţj'tor de-o ebpila Ullf'Î \'iPtispUn1i'a"f> [;Ii fără 
tel!wi. a{'olo a trebu.it ~{i-şip~aJ'<iă ~'Hfl{'tHl 12'11'111'<11 
- un dianlHnt ~ {,l'eS('ut intr'o ('v\ibii SăI'lWă. ,dar 
;.;uh ocrotirea unei mame. ,"ub paza 1111Ci bătrîne 
lJep1l1hlleioa~1.'. IIi hl'atele ,lor elll1at.\), sub pl'h'irea 
ae veghe a (,)dvr două inimi cW8tite, au Cl'escut 

"rr R T B (T N A" 

Romi nii· ,i latinii 
din Bucoyina. 

. \ hiet (1 t I'ecllt la odihna de veci vicarlll 
gPl11'):al ,,1 :\fitropoliei ro mâne din Bucovi
na, m1llt rr-gTfltatul Miron Călinesc - şi 
Hutenii. ac.{'şti duşmani nPlmpăr:aţi ai Ro
mAn dor. au şi început SR ridi{'·e ca pul, ee
dnd ('ti \'iitorul \·intr·general să fie luat 
dill rindLlrile lor. 

Hllteamtl desemnat pentru această În
lIa lt ă slujhr\ hisericeaşc.ă din arhidieceza 
B\lC'o\'ine.i ar fi consilierul Manastyrski, 
Celrp. [[1 trN\c<'i1 fir zis, dnwştp şi la dem
n itaI f'a de \'iitor mitropolit. 

E l' 11ll0:SCUt de intreaga suflare romi.-
11(''-':'1('8 c':U'ClC'tf'J'111 istoric pUl' ronulnN,e al 
I)i~('ric('t rom[me dia, BUl'cwina. pentru ca 
sii l11",i fie llevoie să s('o[ltum in relief 1n
dr,qznf',~la HlItenilor. ('(ui tind să sla\'izrze 
I'U ori c(> preţ hisC'l'ir-j) natională romtnH'iJS-
6i fl fraţilor llo1jtl'i blll'Oyineni. 

Homânii din Buco\-illR au marea dato
rît' I'd lliU'tnd Int ('f'N\ C'(' poatp .Să-j rlpsbine. 
s~-şi dea mtllla şi SD ţin[\ piept în f'.lţa p('rj
(ollliui at<h cip lIUf'tlS pentnl ei, ilcpla al 
sltn'izăriî his(>ri(~pi lor, pă.'.;tt·at~ llE'atiusă 

'H'('oh' clp-" I'Îndlll şi atM de hine dotată de 
marii domni dp pp Vn'Hlll.l'Î ai }JnJdo,'pÎ. 

f)ac[l pnporul rutean ,-;imte în el ne
\'oÎa IIlli'l \'j{'ţ; natî{),lwh~ proprii, n·ar€'. (h~
\',At Scl Sp dpspart it dp (l1'hid ier'eza Bllt'ovi
lipi ~i s3-~i Înfiinţf'7.l' o 0piscopie a :;<.\ pc 
~e,mla l'l'pdiIlC10'5ilol' mtcni. cari ;u.,i pot. dR 
foartf' hitlP !'onting'pnt III pp;ntrll o dipcf'ză 

proprie a 101'. 

:\ 1l )1'''11 Pc t il H 11 j f'lI i In t' 111,':':11 în hp h!l rilp 
hi'''f' rin':-.>1 i (t II" B o m[mi In t' t l'phu i (' snhil il 
el1 ori ('C sacrificii, dh'.i el nu urmărpş{(' 
d'f'(";l\' I'Hteniz,l t'Nt hisPl'if'ci l·OI11HIWŞti. 

. \ fost ii (>st0 o 111,11'(> gl'e!j<:lW din pal'

t (',1 ('nndud'itOl'ilor H~ll11âllilor dill î.ll(·~llti\
IOiJl'pa griî dill H a lui . \1f'cs1Hldl'i (:ă au !ăs;lt It Ruteni În ultimii li) ulli sol ~i.' prea in
( llceas('ă din fondHI l'eligiona r al biseri
I',j t'oIlHînp:;;tÎ. ('rlci ,tl~nmli-s'<I mării apeti

~ L2!!22!!_ 

un ~und rupt rlin ele, un suflet lwpătat ea şi viata 
lor ill~i'~şi. ~i {'::wd au ·pt'tr~c.nt-o la garu, mama 
eu illilll.a :<trîn~ă. {'li l.lcriml in gene. a <SRl'u1a1-o 
pc alll.ludoi obl'aji.i ~i i-a zi~: "Ai grijă fata mea, 
fii t'ulllint(' şi a.~('uJtătoor("', SUJ"lna113. nUlmă, de 
al' fi Illltnt hfinui 11l1:mai, {'lllll al' fi (JIPl'lt-o la ('a,~a 
pj "finwă dal' eUr.!rtă'şicu cînii ImlltumirC' nn şi-in' 
fi împiil'ţit ÎDt1·(, ele făl'Înul Je panc. Dar ;liH.ulă 
de. lipslJ şi mizerie i-a zis: ,.1 Il.l-u~, (Jad nup€'ntrl1 
noi, n~l p'11 tinjl'cntru tine ", tli S·.H du.':." 

l'ine al' fiu;ân(lit ea tu ·săr'Jll}l'l1.H Illea 'amică, 
pc eti nd ţ'·oiWai alături de eo}('.g.e.!p ta](' a,~eu.lţî is· 
IJÎt(')p lor {'U l'l'Iri ('ălItH f'ă-ţ,j infloll{~.a.,:wa mintea 
t~m .. "'Ştiut(lal'e d~: l'cl~ ~ 1$i a Fost dBstn] t~a fire.!!. ta 
\'f~se']~1 ~ă prindii indl'nm1l1 nn{'i "ietj noui şi <;ă 
t(' laşi rnndn"ă de shlJ'uinţp,je invidioa,-;.e aJe su
flpte1ol' {'UI'~lte. Şi lJoe zi e.e mergea in,;epe.asă în
l\()lt{'a.~I·ă tot IHai t.Nl'{'ln milltea ta o viată azuil'ie 
itil' pe firnl r1e aţii ee-l tl'Rg('Hi oalene. 111'00-31 o 
ri;lţiî Ului u.~oadl, lipsită d(' griji ... iar UUI1 tan:iu 
[)lktisitil ţi ... ii f:y{rrlit acul jOl:' şi ~1l Pl \'Îl'Iţ.a tJQ {'in
.~titii d .. pi'in' atunci. Cu {)(:hii . nehi~i ai 'pornit spre 
fastul ~trăltwitoL' şi 'n Cl1:1)fl. Lnspumată de şllmp.a· 
nie ti-ai 11icl'ont tot "il1l~lll tihl {'Urlit de ()(linioll.l'ă, 
iar În melodiilE:' şi glumele Ot.."t'.f>lW. ai rieiipit şi 
ult inm !ipă ri j'(' de yil'tllt~ ee·o mai ayoai. Ti-ai a
t:îrnnt la ţrât l:olanll.lsculUp, În mÎl,ni ti-ai pu:::. 
rtialll<1ntc şi toută t~-ai impodobit ·eu 'n:wlăoiuTIt, 
şi u~a inf{l';:'lll'ată în blana ,~{'u mipă ţi-ai aCOll€'r1t 
mUI·dill'la in ~';H{' eăzu~şi. 

O. l'3t mi-e de ,În!e de luată fl'nml1~teaşi '\'iat.a 
ta llif't'dutiÎ... 

~i POrttp }Ii \'i!znt l'ă tu nu mai {'I'ai pe1ltru mine 
au("('u t'e erai odinioară in ·C'.opilăl'ia mea, căci de. 
Seri{'l\cU peripeţiilol' tale n'o mai ])ute.aw ascuJ.ta. 
Când am văzut (!ă in tine pierise tot ce ayeai mai 
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Inl şi I1Id.nifestă a~pil'(iţillni de a d€l-'maţio
lLalizu jîP ~ingllntl popor 211tochton al Buc 

(·ovinei. 
Hn1cnii trebuie făcuţi ;să înţeleaga că 

II1ltropolia Bucovinei uu poate fi de-oât 1'0' 

lI1[mrască. conform caracterului istoric al 
his'('ri(~E'i Il in Bucovini.1. 

Scrisori din Bucureşti. 
Dela T.airul National. -- IntelectualizarM 
Un sfat al lui Richepin. - Societatea scriitorilor 

-~ persoană morală. 

BlIC'~l'reşti" 22 Februarie. 

tH. TC<ltl'ul S-aţion.al se joacă .cu mult an-cce.~ 
IlOUlt 1~,i{:,r.;ă a dJuiÎ G, Diamn.ndi. "Dolorooa.", Cit 
şi În ee1elaltc piese alt' sale, .ll1.1torul 0Ml'tă aii, doo 
o neRlegan' etmn ncd{','!lc-gat~iproblOlll.e ,a iubiroi, 
c~(' illhlm( Omul. sau sufletuJ ( Şi <chlŢli zg'U:dui
toarde mOJllMte, prin ('.ari trec eroii :piesei, 'P1'O
hlem a rămânc tot nooe..-l('.g'ată şi t.ot .aşa vaxămÎt
n('R. dată fiind t'omplexitatea sufletului omenesc. 

Tpooora,S-Oţia ll'Ulti advocat munt:itol'şi {:u 
dl'ago"te de ('udninnl ~ihl. s(' îndrăgosteşte de pil:
tOl"'ul Ar'nota. car(' În;.;ii nn iubeşte Î'll cs decât 
f{)l'nwl~ pe.rf~('.te, I[:le ('ari lE' exp1oat.ează pe.ntru 
arta sa, P{'ntMla('~"t om, a-şa de s1ră.rn de zbUICiu
miirik .. uflet:uhli oCi~ ('.a f.ace totul, iş-i pIiră.:ieştt
sotul şi t'opilul, se lllluleşte, C-l'ezând să \"a !putea 
să-i ('u('el'('a."c~'lSltrfletul de Ill1.11t 'aj11'IlS în stăpâni
r('R al·teÎ. Viizâlldu-l mereu preOC\lpat de gâ'lldul 
ea nn Ipl'ÎetRn ~Il său, pÎ<:,t<>rul Scon~ are un ta
hlou de renume universal, ea-i pl'Olru1-e hl1 Scoruş 
cii i-se '1ll da, 'JlUillrai 8ii OOl;lil-eRscă ta,bloul. Acesta, 
preţuind iubirea mtii J)rc.sns de t,oate. {) a6cuJtă ~i 
.sfă,'jie nemul'it.oa.l'el'l P[I,n Zll, eal'C n'u era ~ltceva. 
rle,,"t un 'J}0rtrpt din tin€l'cţc 'al Teodorei, Când 
Al"l1otă află crilna <'e a făcurt-o, nilmidud f:Mlruo
~ld tablml, o in.<;ul ti"i , o la,,,jl uh·obitit. purtâmd Î11 
~1.1fl{'tlll lui "ingl1rnl l'egTl't: A,,(,1a rllljJa pienie1o;e"""----/ j 
tntnlltlntei (jpl're de l\l't.L ~ .... _';-'. 

:-)'a \'orbit mult in timpul din urmă la nQi des
))1'.(' inte1t'etu,aHz'cl1"t'R literatul'C'Î. Pit'sa dh1i Dia
m:mdi !Il' forma llll in('e.pllt in R('«I&tă direcţ.ie . 
Păl'iîsil1() {'aleR h:1tntli pimă a{'·nma. ds.a ne duct' 
intl:Hll nwdhl J10U. -eu eoneepţii a~a de fehtrite 
des.l' re. lume şi \'i.ată. O lume aşa dtl străină 3ufJe
te.ştt' <k noi. II 1 ei! rol' &uflr-t li Jllai pă.str.at em-a diu 
n!livitatl'aşi (,l'edinţa celor din mijlocul cărora 
ne-HUl ridic,at. () lume ·odioa.săprin lip."a ei <le 1'('8-

(wet f~qă de ('{'ea ee noi <'oll8idcrăm:mai l'\fîint. 

2 ea 

hUHll'!,;. nllli ('lll'at. ('~ ud lir~"a :de l'egrf4 şi nepi!-
, , 1 v f ' 

Slll'PH . ..;C 'Hi;iu'rnusp ~ Slmţu hm rumos. nam :pu-
t1lt "li t.{, mai aS{·'ult. ~i de.'lll;'llst.atii deotime. de tot 
P(' Htingpa fiinţ.a ta. mi-am ill!tOO\'; 'Spa1:clc şi ;alU 
pll'e~lt ... Şi azi de.~i eşti du,~ă, .deşi ai 'Plecat dintl'/;, 
Hoi, <lax ll11-mi [M)t o])ri mdam.coJi.a şi tristeţa oo-au 
dt',şt.pptat în mineut'eJe diteya şire .scrise de tine 
odinio~u'ă, şi t,l' plfmg eu tot. regretul unei dl1i<>as<' 
amjntil'j pierdute.". 

*' 
~I ai till'ziu 1) dizni llllinsiî ,pe patul de mDa1'tf' 

Întl'€' r!{m:l fiidii . .Mă "trecoT h:im.işol' în odaie s'O 
\,:I(\' Din frllmn"e\t-.a.-i de odinioară nu-i l'ămă
liege nimh': ('l'a ga]k~nă şi 1ISl'~tă, iar umerii ohra
.tilor ,<;eoşi. ai fi zi.~ pri\'ind-o cilri un s.chclet de 
(}('arii. In ,tăep]'(,!I mută ,a odăii, ~l1.gură cu moarta, 
m!1 prinde 11I11 fior rt>oee, 00 mă 'n.ghiaţă:. şi fără 
"il-mi dau creama PQrn(\s(' Îneet să :plec. Un sgomot 
uşor, un fOţlnN rit, !'oebie îmi atrage priyjrile, lB 
uit in jm, şi d.d jos o tem(}ie numită 00 stă gră
maoi! {'n {~ap1l1 În ,poală, Indată ce mă ,,,imte îşi 
l'idi('fi fata ,~imă y('de. Era mama ei, îmbătrînită. 
]lP ('<11'(' n'o mai {J\1nuşteaffi. Ou faţa supt-ii, cu och'u 
3t'ăldaţi in laerimi. mă p1'inde cu ffilÎna ei osoa"ă 
şi 11seatii "i m'.::q1l'o'piu su Pl'iV{l~C chirml moartei. 
l~ll llliiml,lwhiu a(' t'oze am i-lsipit :rx' faţ.a-i mută şi 
l'{>{'{', iar hl{'rimilel1oastre Îl1frătite în aceeaş .du, 
1'('1'(' s'au Îmbinat elI .ialt,lt şi plân:nrl pctalelor ri
sipite .... a.m lu.i~at-o nemfiu.găiatii 'Penrt,l'u :pierderea 
llni('lrlui ci cOIpil. iar (''Il încet ~i fără a ;;Î.ce un cu
\'il11t, m'am .... t 1'{'.{'Hl'at .încet afal'a ... 

Cu mineduc{'um chipul ('.<Ypilei de ndinioor~i 
şi . n mine IplilJlRea jalea uuei copilăl'it aplts(> şi 
pif'rdute ... 

B"dapesta. 
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,,'PR I B liN A" .t I Şi, 'P~l"C~ auk'l"ul Yl'i.":1 U1l1l11l?să ridice ,~Jul fcstul'i Cl·<l.ll e.elc' mai ,;im,ţllltÎ('{" Cu 'deose!,iJ'c la 

1lIl1lClUUa ee a{?op(~l'P toutc fapte1n !pctl"ecnte RomÎtnii diIlll.ful'ă do{, I'egat e-le:lU :-:<t5rllit ţl'>l em. 
;1'('oUf4tă 11.1111{'. t-;;i faec bine; ll,l'ă'tÎmo J.X'l'verti,'ea, tuzia-!:>nJ <:It' nN{eBel'l", t1'l'l,ind 111 ~llfJ~te drngo.;;t('tl 
Jom~eş~e aeo~l(~ und~ llmVJtat-l'll lwa;;tl'ă y,('{[pa {It· de lit~'nltur<l 1l0u .. ;.;.tl'lÎ, ~'<ll' trebui ~HI st.' uitp !!li. 
mOIlI(' ŞI bOgUţll' sufktpa..',.(':l. ) pele t!{> !'l1l'at:1 ÎI1,.,uflpţ.ir{! ti il) Sibiill, Al"'ul. Cel' 

... ~ n:luţi şi alti, i'~'lltl'" şi al' tl'phlli ",ii s" rpia aee .... tl· 
Djll llml1ldt' Ji.<;elu'''Ul'i, ·Jjn Wllyet'sH\lUlliJ.l' şpzrltol'i, Coresp. 

('lui au ~IYllt loc eu ()('uzia pctl'lK'Cl'ii pOf'hllui frati. 
('('7. .fean Hidwpill la B1ICU1'l1.~ti, l'rod că tl'(,lmi{' 
retinut s.flltutl bilH.'vu!itol' aJ nuu, .. lui artist, in ju. 
nil curuia, ;p(' l:îngii !}f'r"'fm~dihltilt~ noa~tl'(' Jit{'l'~;W' 
rit' ooaanH, ea ş,i in ,rul'ul Ulwl lumini, "eu l'a, an (':'111-
tu: i'n ';1I'uhll'ea,wil at i'\ţ i fllltlll'i 1111 tOl'lllai rit' 
SUJl[, 

l\wlul H ;),";L:slat la l'i.'jll"·Z(·lllil\ia IjJil''';t'i lllui 
Eftimiu. "Jn~il'!1-1(' lIitl'gll.l'it", A putut "ii st' (~on 
\·ingădel'>pl'(, bog:ltia ll~exploatatii in('R a oa"Jlle 
lor nna .. tl'e, a IlopzieilllHllltl'c j)VJmlilr('. A yăzut 
)Jult,l't,!t dt~ {,I'l'!tţi lliht' li fuuta1.ici P<XPUl"U I 11 i ILO" tJ' li , 
PU!t'I'(' ('!llre ';It a."tHzi Sl' mallife.~t(·azii at:lta dl' fru 
111 os , A Îllţdi's l,uezia ('.(' K{' deglljazu din ori (~(' 
producţie. popul'lI'ii ~j li, l'iimH>: im'Îintut de :I('est.(' 
\'OIllD'l'j ale 'noastl't', :\d1l11I'Htia ţ\i"a {'X!'pl'illlat-o fiil'ÎI 
(lemei o I'PZ{')'\":l, dllnd lW ,~fat s{'riituril"l' (,('-1 
1 1J('{Jllj Ul'lI Il : 

-- ::\u u.ittq.j lli('io(lat;. iZ\'i>l'ul ]\lll'lll'('lI Il'l'nas· 
plH ~i În\'ioJ'utOl' al p<wzip) Ih·iHI·",trH pvpllhu'p. 
Df' aiHi,s{, pot lua subi('l,t,(, d~ o YII.loan\ tlniyersală, 
nu elemellt.e de aÎ('j ;;(, poatp inn{)i şi l'i(lit'a lite· 
ratura, 

.011111 .aocsteu <illl fv.';t l":lI"lntde jJll('fHlni, eal\(' 
\'(lll.ca <lin {}O'lltntl 1111lliJ1ei POl1tilwntului tlU.<lt.!'U, 
1':!J'f' venea '<1(> acolo dp und(' jiu \,pnit..1Hmil(> lllo(k 
in ·1 iteratm'll nOU'Sfl'n, lI'nde ,"ur ,~ÎI jlau'\'illfl tot.l mii 1" 

g.ilLiţi.i, c.ari, yii;zll'llcllHW.' "..X'otiţi durpu lnel'~t. 1'0 
(;ll.rg hl in_clUlt{, trivial(', Hc('ul'g la mijloiH'c ~lC1H...'I·· 
Jllll;(J întl'c oameni ('i .... iliznţi, ~'hLl)ii e'llill fae{' un 
('Ul1:VSC.ut YÎ\fiiItor de populll.l-itat-e, {'urc g-:1,~DŞt{' 
(111 ('.ale să in.<;ult.c {) femei(" pedna [Rabela Saci\)
y{'.unu. Cii,ucl un a"tfe1 de 'art.ist, {:um (,,,,te .H.idlO· 
pin, ne da alitfd de ,.,fu tu'!'! , oare n'ar firilai ~H. 
minte sa Icurm[lill1 ( ':\()i lă,;ăm l'o]11orile Hoa 
st,l'e n~~xpluHt.nt{'. TI'ct'~m ll(>pli~~iltOI'i jW limgi! 

1,. ole, J'ÎwLin~l"d:W.Pă falJa stI'ăln~i:-c ~ cel~~' <~x;l~' ve 
" .-~lastrahll, Oda,ta VOI' venI 111..'111 s-tl'Rlllll sa ex· 

ploatezc cvm(Y)'ile uoa.st)'c,Şi atmlci ya fi 1>1'<.> .. 1 

t:îl'Ziu:l'lu IH.' mai îllto81'l'f'1I! la (',cea o{'.(' n'am "tiut 
a lnctu:i. 

lJeO'-'H.l1lda.ta e IIlHl'C blll'lll'ic in llIi.ll~w1l1 SL'l'ij· 
tUl'ilor, Sock·tatea de curînd i.nfiill(wtă II l!eost,ol"l 
II fost l'{'·CllllO."'<'11til de pel'soullf"i mOI'ală, i'ntI'În~i ast

fel in l'ÎndllJ f\(jeietl'tţilol' eari pot "Ii ... ,] apel'@' III 
i n~t.an \ă JI'('ptUljl{~ lor, pot primi d011a \.ii, qw !!I\l'i 
.'\11 şi.J(l <lehnilli-stl'el.tc dupa voia lor, !){}t (,('l'{. uri 
dUlO l;{'uHd lq.rel. Ve lH'\l,ma Îl1 ain ti.' nu 5{~. mai 
t:l\rC decÎlt 1111lllCU stăl'uito!l.l'tl, pentru ea .,ii n.l<icm 

aeC8stă Boeietat.c ,la inălţimc:1 1'io('i(·1.il~ilol' ~il1lilal'e 
din iltriiin{ltatc. Cum {XlIWIU',ml tntUl'{jl' eclul' ('>ari 

~,ot su·1 d'c.a n'",,1' lipsi, e tilllJ;ul CII {'el c!Iri cemduc 
aenlUltii ,'i{Jcietat{'să 8{' g,ÎnilCl\L.'icii la illfiint~lJl'('a 
Imei CJ3.W dCL.Jitluă, fel'ind IPC BC'ritol'idf' explou~ 
tâl'ilc editurilM, ('ari auştiui foart.e bine ~A S{) 
folc""CRi;Că de ,lipsa de ol'ga.nizatie a ~Iccst(!r "isli
!()ri do Yl'cull1l'i mai bUlle. Tn chipul aresta, ,aju. 
tând scriitvl'ilol' 'sii poatil t)',i.i prin 1111111f'lI 10)', an\ 
puU'.a în a{]('\'1'I1' ,'';1 spunem că 1111 sosit 'nemile 
nou;i pentru arH'lstolii s('risului l'\AUlflllcse. ~i n'am 
mai zimbi. yiizîmd ('Ulll S(' plIlJlidî at:Ît{'a exa.g·ţ,wi'iri 
1)H'in difcrit<,le pllb1i(,a\ii de )'(X,lamii. Cuei {) C&"-ll 

de ed:îtură fi SC11iito]'ilol' ar ~ti ee -"fi publi{'{' şi ce 
1111. A muyeu in .... a o garanţie eu privit,,, la \~Rloa· 
l'ea c:hţilor, eal'l se pun în l'il'elllaţiC'. S'lIr face 
mult pentru l'3.spân·dil'ea ('IK~]'clOl' bUlle şi S"<l1' fur
ma în fine gustul publicului. lhll' sit uiidiij~hl!im 
('i! "cm Hxle,l l"f'ulizatîi .'1i a{'(~asti'i frlln10H;';li id('('. 

1: .. 

Cn ltH.:nt n'ar tl'ebui HHM'apl' tii'll n.J('I't' l't:],)r 
('nri condul> a.ceastă &ocit'tate: Ft'ullIHllsclc '7t'zii
tori li'tt'f'a!'e ţinute <ttî!t i'n l"C'.gat. l·.lt şi in aLlI'~( de 
hotarele l'('gatului, in Ardeal şi Buco\'Îua, nu s'au 
maJ continnat tund IH'l'st~L tii poat.{' cace-",te IlHl'ni· 

Jubileul lui Caragiale. 
111 \Il! illlld JllULJ<1r al" \'uinţei Humtl-

11l':;;lj", d, (i. lbrllil"'Hl1l1 pllh1ic[1 un frllJHo:; 
"I't ieul dt'1'JIU'(' fll<lrde no:-st.ru Cunq..ri[lI(~. 11 
n'pl'(.dtl('\~llI ('Il pliu'f'rt': 

"('l'\'it, 'ti lllai tînăr ([p.e;it uri {,jllld, A ,>.wl)jt ŞU,;t' 

('l%'iHl'i Îu "Îl', îl] Vji'ioul'(''ii .iUl'iII~d S\.:en"Il' P{' 
('uri h' .i"tol'i~'<l, ,\.tuu<'l HlIl auzit, din ~lll'.a lui, 
(,(,It, llJ.lI i sph'udidl' ,,1'~lgi 11 i" dl' (>Ti t ir';{ likl',H8 fiiii 
citi!' ('IUl<I."". ~j lut atlllH'i :t 111',\'1'''1 it (':ltC'V;l ~('('lIt' 
7i a l't'.da1 ('illm'a tiplI!'i l'<ll'NI't('I'i.<tiet', ('arl' al' 
rave. "illl.nl"\~, gloria IlTIlIi 'wl'iitol', ()rml! a('I~"tll 
v 1':\ \' ia \~l, jn{'illt-rlll~s(', St' pnate 1111 tu.ai ma 1'(' ';P!llll 
cit, tiJlNetil ~." itI 1'('<1 litllt~', I~n ('a I'ugia [(' nu im· 

biltl'ÎIH'ţ\tt' nil'lvdaf:l. !'îwi IIll '1ţJirit 'pnr. ('a ('1. ,,1111 

t'1l110a~tl' nil'i timp,ui,'i ,..;paţÎu". 
('al'agillll' t'"te (,t'] nlai IIHII'(> l're;.jtol' tIC' risq!l 

din întl't'a.g'u n"l1.~trii I it('l'<ltll I'ii, t)i, intr'UlI .sml~. 
l',..;k sinţ·H1"1.t1 el'NltOI', pf'ntnl eă llllllHi.i el, !-ling'lll', 
În tO.1ti'l litel'atU1'8 romilll:I, .. fu(·() {'()n('Ul'l~nt~\' "t:'I~ 
l'ii . I'i,.ile". 

Am \'ă7.llt ItLHhi "nllJ~-;aJ'i 111 IIl'belt. prin ('(/.I'C' 

III "<Ult p{,!,l'lud:.lt in "iaţll IrWa. Pt'. d, Hll~t'(,~l rlt·l;t 
nOJll;a.l1, ]l<' d. 1.an<,·\1 dota Hflrla-d *i ])(' ahÎtia alţii, 
1)111' <'itnd ('l'llm Îll ('la:<:.1 V -a .1 i,'!'!!l;; , ~1l1 ,ăznl 
,,:\(loltil't(,.!1 fllrtnno':I.~ă'" -- "Î pentl'll lIlilll' de a· 
ttUH'i illl'(~\:e, .. f'flmi"al'" :t l'lHlla.-; SIlI" 1 pillgt·"l'll. 
);it'Î d. H,]..>;t('11 ~i lIalH'U, ni('i ('('ilalti, pn t'a~'i i-IUII 

\'iiZU1 llluinh' OI'i dllP;\ S .. lt' t1~ngh<;'L ~i ('\I('flanil 

. 11('.1111\a din Idiia ~fi1l\ik'I' \'n('yozidill HnlIlall. 
şi l"m'i)~mH Zoiill din rllahalHII~ Sf. Ilie diu Ihdad, 
pnneall ş..i ('1(' \1<11'11 lJol (~alf\, eă('i <~r.tU şi ('le lHlHlH' 
din popo!', - dn le·a bătut !lent ni tot.de.auua 
('oana J.:fimÎt.a din .. ('Ollll L('(;nida f.l\11 eu rt'~l('
tÎlll1f>H". - .... ~i ial'lu}i, multi prt'şedinţi de ('Iuburi 
şi Of' i.lltn~llil'i. Nun l'lulloli\i şi ('am ~tJI(,lI1lli, 'am 
\':'iZllt in viaţa Il 1 f'.a , ~bll' tHţi 'Ul luai flH'lIlli UllOI' 

.~lltnl'i dp ('paţă." ('a'lI OS~i':llI - 'Pt' ('iHld 1)(' Tl'aha
mlt'ltt' il v:l<1 Il';la rlp dai' ~ (';ki C'lll'a.g·ial(' II pl'ill" 
7i a tmltat il! :'\a{', În C.rllHlllt Efimit:j~i 'II Traha
nm:he, tot ('{' aye.nI l'al\:H'tel'ifiti(~ Rtlstt'H ţii 1).aIH'U, 

Cucoana Ilf'llll\H şi ('neO<I.lla Zoitll şi \,,(,ll('l'hilii 
pl'f~7edin\j rl(>(duhul'i, ('·HI'(' pl'Czid;1ll Întl'lltlirjlp 
in ('opiliiriil ş.i 1in{,I'('ţ('a 1l1i:'''' ~ şi une ori ~i .1· 

('Umil . 

Tt'Rh~lladl(', t 'aţ:l'·'I.·n('l1. .( '(>tii\PHlllI1 tUl'llll'nta1 

"Ullt p('I'~.mli.,ie d('~'1pI'P t',Il'C' \,('l'oer:-ti. l~a de;<lp1'(, 

ul'i t'!lI'P altele ins{'l'i,;.{, h "tal'C<l ci,-iHI. ~i, ('ilnd 
\'I'P~li "ii fa·l'.i (".mrllU'i\tii ·1ă.murit(Jli.rt',rl1l cOlllpari 

JH.' Ca\aYe.l1eu ('11 d, X, ('j !l{' d. X l'U C}lţaH'J1C'11, 
l)ffiltl'll dl dom' :\ae f'ata\"(~l1('lI "i lwnt.l1.1 dta, 
~i IH~lltrl\ int{':!'],wlltl'll'ltl ,ha le, f' lUl p("l'};nnaj .m.li 
,'iu dedlt <1, X, ("llt(~<df' l'il d, X trăi('ţ;te în C.aI'lI(" 
şi na .. ·w, .şi·l intiHn{>;,ti pe "tl'a,lii ~i in hf'l'iil'ii. 

Ei bine. lwest iliE-rit d(· li fi {'re'at oalllt'ui :oii 
r!p il le fi dat (hHllllll În Illltlt', la noi il arc 1l..llllll:i 
C lI·l'a g-i.a le. :\ 11 ma! ('1 ,pt' pâ.miin tlll l'<Hll Îl'll(''';{', pe 
lungă R'\ltelP dC' rnilioanC' r\{' oltJlle'lli t'r('ati <1(> 
J)Ullllll'ZCll {).p .. ;t ln.11gll! \'.)'p)ll'ii, .;1 lJt'l.i {'l'ca1 t'H ti \',1. 

.. - Si 1H'f'.1lstll r;;t(: al'ln era lllal'C, III IH'f1H-;.;liJ "tă 
1>llPJ:('m:\ fOTţă II pl'nlai,rrnlui. Cl'C<il\ia, pl'in .. om· 
f181'{\ <1(' yr,aţil", ('um s('l'ie la Bihjip, 

D~r a(~e."t fel dp en'aiie mt 11t' "Hti.",!'al'p 1111-

11IlI.i plik('l'oa C'4p!il'ă. }'I'ill at'east~ Pllt('l'(,' d~ 
('l'i'aţi(' al'ti"htl ltlCl'gf' i'n ~{>1I.~1l1 Oltl;1li 0(' ştiinţă. 
Al't'lI 111('11 Iămlll'p71p şi {'li, S('\)ţiUld !;'i i;ppa.l'im] (J 

Ot'din~ în ('('ea ee e haoti(, şi în{'idl'it În rl'alitatea 
lU('J'lll'i1{)1' ';Ii :-;h.hil ind Înt l'{' li pll1'el1~(' ~ h·g;l1.U 1'~ 
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(~allzl.1:1. Ui~l H('t ... ~t IIHind .1(\ \'f\11l';, , ,·,IJ"'''!ialp l~.,..t{] 
n'l 1I\I{i 01<11'(' i,~t"l'i(' al l'j"'l,pi .lilltl'f' -:"J.l'-2.'HHI. 
t'lI Î~llll'it' .'Dllll,]\>,·l, ('<II't' anll:1, (';:"e (: ('ii: ţi 

('ari' ('xpli(':l, ~Înt('tiz:îl1(l in .(':Îtl'va lH'l' '1Ill.W şi Î11.,,_ ~
\':Jte\ il (,Yl'l1illlC'nt~' l'arad{'I'i~ti~'\' ('.t1q('uriilC" ~",{~ 
('i:!k,,",t;hj[(, ,;ll fie h'::,ti şi î IIt[imTiI;I rile 'ŢYJ'()f1u,., -----
(k IlltJ'Ddw'('l'('H (,i\-ili;t,;lllei apH~l'lH' la IH.i, el ~ 
i,"'turj .. it. :ll'l'i·tieat şi Il ~'xl'li('at Întl"pag:i yj,q,a a 
PIKwl'i dt' l',ul'~ ,,'u O('llpa1. 

H"IIlHulll. ll1Iye!:I. (hallla, llllllla.i atIlIH'.i i~i 
lIH'l'it:i lUlI!l('!<\ ('Rl'i 1111mai 'iltllIlci î{'i 1 lId.·.plinf'''l' 
Illt'nil'oa, dmd ne .(k,:lu<;;(',,(· o parte din vin\:', 1)(' 
carp noi, Blai nhtllzi, n'u putem pril'apt', în cun' 
nu j)1lt.f-m \'Nka <,lai', T,,\.i prozatorii mari ll.<'C.3· 
~ta an f:kut .- ",i }I',tu fu.'ut altC'Cya, 

~til1. t'xi"t,j ;) pl'oză de rentirrn€'1lfali.<mt ;suh
jedi\', In (':ll'('-\l .,tl\'lu",pui" ",.;(>n"atii1e" a~a 111.1-

fIlitp l'a 1'(', ('f' ti le ,dă Ylaţa,,, Y ~t(.a 11)~, şi {I ..<;oi 

Lwilii, ;pc11tnl I'ft îţi aleg-Î d\l;ŢlIl \'O~' hH'-1'1lJ'i1e <:al'e-t,i 
dHII .~I'n"'atiil(' ar·{'1na 1'<11'(', şi apoi îţi poţi al('~ 
dnpii \lIP ~j ';('l\"atiile('Hl'i ţi-le du \'iata, iar ,da'C~ 
tp În('IIl'i·j ill ('x'JlrimarCH ('lltiil'l.l' sC'u,.:aţii, rculJJntl 
la ele, :Ioilliti (':l :Ii ,"It·ele, lI\ai uşor de "tl'anS<lri~ 
<l.Mi~ti(''', __ o Cu t'Jtnl altfpl (' ~'.p{'a /'H (Hi un Ca· 
l'ag·iak. Realitatt'i1 ohlm'ti\'11 e una. şi tl'l·lmie sil 
tl' .';lIPll[ pi. Ihll'iin'o I)(,\i IJWIl'{'j')(' şi Z'ug'l'ăvi,aşa 
('Ulii e,.;t(\ nu·ţi l'illlliilll' nimir 1~f' făC'ut, "ilei n1.1 

jI' ,ţi il! \'('nta o 1'{'alita h'. ca 1'(' ::ii ('ore;:pllndă stilu-
11li Ilhi it', \,<'1111'11 {'ă dai un tRl'ibil examen înain
t~,a lHHI"t1r:l. i'al'i li elll1naţ<tem ('\llll ~, 

l'''Il\l ]A'"uiJa mu p,)atoe' l':j'''IHI'ndp hl. o in
t 1'(,ltal'f' a (Ill ('oall(,i Efillliţ.pi dl"{':lt întl"l'~~ . · .. ",tr 
f(,[, h;,t:lrît <Il' ,"itna\ia datii. tip ~. · •. :.cr Bn t ul 
SInt ,.i d'l' ,lh'l!llU altp 11ll'I'ul'i, ·('ari ,:;.e nt\"heie ell 

a!{'ăt'nil'l'll uehuloa"d pri mit jvc. ren t I'n a rrăsi 
H~>('~t l'ă";lnrn.~. tn'lmi!? sil ţ.i-l ş{~pt.('a;'f'ă .c.ineva a
('el ,,11Ff!lOll", l'a l'~' n11 e 'al tge\'ll ·d("C'l, t i'nehogarea 
mi ilu l' (\p o I.s\ 'l'va ţii f l'iL'll t(' n,~ li \Ira lllm ii, - oh
senatii ~i indl!').!Hl'(" ('ad jl],,(\;<'lllnlU inti1'JI:rcfl 
atid"I' <lltp mrc ţ'l nll,i':ltl' însuşiri ,"ufkr.eşti. 

Si .\Cllni]' 1)(' 'H'l'."t HUl ~'f1.r€' li nrll1wat :"Qlpra 
J'('H\it:lt.iilL"'I;.tn' ",,('i:11p ]\l'i\'in'H ,'('il II :,i ::ng'lll'ii, 
('('a III<1i ""l'l\tiltoan' :;:i {'('a luai jl<itl'nnz,ltoar(' .. 

{'." l'idi"u.1 d(' 1l11<'llli! ('4~' "'''''rlt''l'U art.idă fi 

"('I1'"'<l\iilnl' diiii X, ,.;t'llsatii ('lIri nil·j nil mă int.f'
)'e,l.;f>ar,i! p:'I,n' Il)('~a('lllo, l'l1"ill1Hl.: ~.."t(> llif>i rnd~, 
lIi('i <Imi(' (:;ti 'J)(' ·cari nil 1(1 pot .!::!:u,;tn rJf'('ât la 
101'111 1111': iu n'.r~lll-il ~ fată ell l"II'hilt('HS<'.a ilo
JIlillal't:' .~i liimuril"p a vi"tei (lin v]lel'ti lni ('ant
/:rial(', \'i:lt~ ",Il'!' W}! itltt'rt,~I:'''z:.l. Pl.'lIlJ'\I ('}\ (''''rl' 

IUJlH'<I 11l<ll'l' il Illi 1 hHIl1H'ZPl.l. in ('ar{' traip"'('. 
1 .ar impurtant.a lui ('ilt'i1ţ!,'ill\p in litPl'lItll1'<J ro: 

IIl:LIH'(t$l'i! nil .. 1 fi numai in fal'11l1 ('.1 l' ('(,1 11lill 

mal'(' ."'('1'iiIOI' "!,il,,,ti,' i;'i 11ni(0111 ('reatul' dl' li,· lI'i 
dt,,,I·nitt, P' JlIllll'l' Iva \,i do(" ('xpI'f',;ii d~'\'(,Jlitp 
('!ln'lIt .. l. Illlljilrr4ll1i:l lni (, Ulal'(' şi hotiil'Îtu:!,l'{' ";'1 
din "h(' ;l"lIîiJlIll1l'te dp v('df'l'E'. 

la tl"lln"f(ll'lIlaJ'('a litf'l"ill'ă, {'are 'lll'm('az~1 ('pil' 
('t'i .\ It'('."'H.lltl ri, d:lv:'t 1-:m i Hc"ell '1l1l1 n'hea7.18 1 

"r<ielill Ilun ill I.t.('zil'. ('a 1·:I~·i.lil~ IIIH1'('hi>azi! un ' 
iJl PI',,;'l1. Prllza "hil'(,ti\a. ade"H!'ata zugl'ihil'C 

a "i{'tii, in{'(·J"H..' ,'1\ l,L 
() ,dL-( Îllsl'mlliHate ,1 0ll('l'('j lui Carag-iale h 

rl(',,\'nlt~II'('a litenltul'pi Il II;! '1'1', ('~t,(' (,'i-TIştiillţ{! \ 
<11'1 i"t i,·a. Iti 1']>"(':1 '!H'("l,{,,;,'nl :l, a III i A kxand J 

"l! ""I'la fal':i îngl'i.iil't', f:il'ii ('nn~tiilltă dl' În'-'('l 
1I,HUll'" 1'0I'\1\\'i "Î fară t'ldt1l1 p.i. EPO(,3 ('(' 11l'lIlea 

!;li InI Eilli nt.':-e Il', t 'l\.l·agiB Il' ;;ti {,pil'alti, (llI(,(> ell!t!ll 
f,,"lIwÎ l'imii la PX.Ig·('n1rf'- hll'l'll .!Latl\l'al onCa' 

n,i l'('m·tiuni, şi J('l1l'ţ .. p lllilahl1wi, t'HlId 1'1'11. ",:1111-
tai' ('a ],('lm,dil1~ ~ii "p dl'a În (}OZC' fortat"'. - ~i 
<1i1lt 1'(' toţi ",,'riit(>rii \'I'\'!lwi ~ak, {, 'uNI.giale e c(,1 
!Ilai Illal'P arti:<t. I FlIlill'p,,(,u (' mai poet oecHt <ll'

ti,.;t, IlI·j ('lÎt (](' 1l\;1I'P .lni,,! e, Cal'agialP (' m.ai al'~ 
ti"t ik{'Îlt "tli't, "J'i .. ilt tip IIlO1l'P poet l',) 

lntl'(, hl1('iltill' ",ale "{'ii pllipa gil:'ii deo"';f'hid., 
1lal' fnrma~1\. (' "Pl'jllil' ,w('ca~i - pel'fc,\'tă, ÎlIlPC
~'a hil;l. 111 h,1igPllţH, t'l.! ('~\l',p :1 ,pî:Jt !'I,n,..; pill);'\ în fml' 
dul \-îl'ţ\'1 110 a.,.., 11'(' ,,,;ut'i:d(', 'ilic:._~,;.ratfl H"UPl'<l !PUp'''''' 

rului S;I11 "ni", j'lI dat Hl~'a ,;Î.!.UlI'ant[l (Il' Ruţ."('.ri
til'll, pe ('<1.1'(' n'a ;IYllt'''llitneui altul la Hui, 

A(,t.,,~tul' iiH'()lUpaJ'Hbil~: în~\I~iri 11" arI i,.;t, ,,('hi· 

OBI LE 
TARI, lUCRATE. CU GUST ŞI IEFTINE. 
să -POt: căpăta numai la fabrica de mobile alui 
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Lucrul solid şi prelurileieftine e cauza că numărul cumpărătoriior nostri zilnc să inmuliesc. 
...- Trusouri cOtt1.plete pentru :n:airese ...... 
Aranjamente admirabile pentru prânzitoare. dormitoare, saloane şi odăi etc. 
Mobile englezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine. . ~ 

. . Oamenilor acredltabiJi se, vând şi pe lângă plătire in rate. 
În provincie Ia dorinţă mergem in persoană şi arătăm bogatul nostr~ catalog ilustrat. 

'I'BLEFON NI'. :':'14. 
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late 3ŞU de nCi'umple:<'f -aÎei, î~i dM~Jl'eţlte Cani 
#'iaJe l'(\galitat{\îl lit('ral'ii, 1)(' eul'p a exoreiat'o, ,:îm
l~l'f'llTIă ('ll Emlm'fwlt. a.';llpl'll eonştiil\ţ()i con-tem· 
pOl'anilor săi. 

/> r nhite lWH'stre,l'ri nJe1t('"p~ltilltt·nt{·lp de ad 
miratic ţ'i l"l'{'un()~tilltl1 aiP uniii ".nJ. eal'l' fa.[·(' pat' 
te din gPlwratia {~a]'e tp-R pril'ppllt şi tea iuLit 
lllai mult şi pp ('ari rai f~~I'llt d{'[1ttl!{'a ori fNl
{'it, din liceu, ('(Ind t{' l'itt'a pp t'IU'ÎŞ la .,;patL·]er'o 
lp-~ntlui Balahan, şi Iprin:l azi, {':ind "IIt'l'n (ltall'. 
l-'ll lîmgfi ft'l'el r:ts al inh·ligclltl'i, {'m'(' t;.~t~, !'lUP!'(' 
mul LinG. li pru,-(}a{'~ şi llIl S{'lltim{'ut d{~ Illcbm
!'oJie pentru {'ontiporanij ~iii- ai ·noştri - Hi(',j, 
Xae, Chiriat' şi "C'eila1li. ALI foM a:;'~i de vii 'lwntl'll 
mUIe. l'll-mi îu!'hipui ell HllÎmlHltrÎlllit şi ei. 

EpisCOPbl dr. Dam. Radu la Rom? 
,.l"llirii'· j-~t" ~tTi(> din HUJlt<l: 

lI; Imna îllstll'l'iuării priulitp dt'ln cuB· 
-;fMnire{l arhiereilul' pruyim'ipl tlUClstro lIi
~f'rie['ştÎ tinute, 1)J'l'('UlH .~l" ştie la Blaj, Il. 
~a ppiscopul Orflzii-lllari Dr. [}pllletriu Ha
du, de"i sufpl'iud de' o r[lcpal{l avută, ('an' 

l'a tillLlt eflteva zile la pat. În :25 Februarie 
a pler';It 1'8 tril et t'nw c't'UI tl' <1 HOlllPi

n~chi. 

[n ul'ulllul S{lll, attl! dp gl'f'lL şi hmg, s'(\ 
oprit lllai ÎIltâi la Blldapp . ..;ta undc' s'a pl'P
I',entat Ia d .. ministru-prpşmlint (~ ~'iPl'C <J-i 
str{ţpune () 1',0]1io dill InPlllOl'iHHlnI corului 
ppiSCOP(lt'jC. In ca lIza in fiin ţ{lJl clei ppiscopii 
gor.-cat. maghiarf' şi la d, ministl'u de clllte, 
inCUlloştinţfmdu-i pe arn[mdoi dpspre că

\[doria sa la BOJna ~i dr-,"prr i-woplll dec'· 

leia. 

Domnul nlinjstl'n-pre,~('(1inif' şi-a 0xpri
tlwt lnclf'stuhrea sa jH'ut 1"11 "hipnl )('<11. în 
('a re din parlpu Ilustrltiî.t,ii Sa le t'plse(l PU
lui dela Oradea-mare. ca mandatat' "Il co
mlui opiseopr~w se ducă In indeplinlrf' mall
d<ltlll primit. 

Dela Bndalwsta nllstritatf~a Sa, 'Însu
t, it ntllllaî d0 ('i~trr1 frau,lf' S{lll f'anouicul 
d'Îln Lugoj nr. T(leoh Radu, ,1 ]lJpeat la 
\>i{'na şi a prezentat nlollsigllOl'ullli Hnssi. 
ÎnHăreinatnl de afaceri al sI. ScauJl apost o-
]i{'. iarăşi o ('O[}fe a aC01ni lnC'rnorand. 

Din Viena a ple-cat. pf'sh~ Y (\ll0tia la 
Huma. unde a sosit Yincl'j seara în 1 1. c. 
:;;i ma i int âi a fost silit a RB supun r unui 
<SIJ'{'>cialist. spre a-şi 0ura morbul de urechi 
supravf'nit în nrma rărelii de ('·are suf('riso 
în săptărnâna trecuth. In m{,l'itul cauzei 
pelltrll caro a intreprins af'"ea::;tă căl{ttorie, 

inc}('mnat. de datorinţa eurto<1siei fji dr! 
"imt111 dr lealit.ati' fntă rlf' Al1g11,';t.fI p('r
soană a Sllveranulul nostrtl. s'a prozentat 
la A, Sa Principele ScI1iirt'llurg-TIodC'n
~teÎ11 am}-l8sadorul monarhif>i AWitrn-rll' 
garc pe Hingl'i S. ScauH. TaI' pr!1tnJ a PlI-
tf'a fi primit în audienţă din partea ~. 
Sale Papa Piu X s'a îuşriintat- la ofic'lul 
Majordomnului S. Sale din part.ea eămia 
i·.s'[\ pUR în prospf',(',t. auoient;'i p0 una ilin 
proximele zile ale <:!e('stei săptămâni, fiind 
S. Sa foarte ocupat cu primirea în audienţă
a unui număr însemnat dE' Eplsoo pi şi prc
la'ţi francezi cari se află de mai naintE' aici. 

Până Ia audienU"i., încât ii permite sia
l'f'a ~ănătăţii va fa.ce vizite pe la mai mulţi 
Cardinali şi 'prelaţi ai cu rîei romane, cei 
mai mulţi vechi cunoscuţi ai .săi. 

• 
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S.rlllforlr81 lui R.tehapia. 
lJlJ-cure.şti,23 Februarie. 

"Sindie.atul ziari:ştilor" .a oferit ~ri la orele 12 
UH lJ<l1l{'het ,in OIlOlll'ea marelui poet Je.a.n Riohe
pili. m(\lllbru al Al~ad('mjQi Fram0eze, în SJlla ele 
1ll<lt'll1 i ·!'il a hot.elului BOlllev~rd. 

La ma:'tl au luat loc: maestrul Hiclwpill, Îllia'{' 
cha BJvnclo.l, soţia mini,-;tl'u] u i plenipotenţiar al 
Fnmţei ~i dna l'rOC{)pÎll. In fată stau d'11a Anne 
J. Hiehcpin, alături de d. BlondeI ministrul J<"rfL!1-
t.ci ş.i d. C. Ari011. min.istrlll iUhiructiu:noi publice. 

La a'('e~t h<llllchet, dat în onoarea mal'elui poet. 
ean' l~:pr{'zintil t+ .. -iliuqia mt-ditereneann . .au pai'
til'ipat un llla1'C llUlmăr de ziari"şti, m~mbri ai SindL 
oarului şi de persoua1ităţi din societatea llool'ltră, 
dintre -care notăm: 

D. L Proeopiu preşedintQle "Bindicatului ZiarÎ
şt iIM". 1 acub ;'II (,gtl'uzi pl'('~int(\le Academiei. 
pl'OÎ. D1'. Toma Ione,~cu, I. BaealbRşa, dire'l'torul 
g'e.tlelial al tE:atreJol', N, XNlop.ol, AL Djuvara, G. 
Tliama11d.,,, C. Hanu, G. H<anel'ti) C. Demetl'cscu, 
1. Pop, C11. Laho\"a1'i, 1), Kal'1labatt, G. Oristo
dOl'('S{'ll, L POJ-l(\'>('u, Em. 2'i"ic.olau, 1. Scurtu, 
BI'joI, Rl1bin, Aih, l\ianetti. Milk'llil Mora, Virgi
liu :Mora, Iou&)hu, L Mirnul€&Cu~ .Fh:xrewu., p, 1..0-
~u,4eanu, C. Scurtu, N, Popegcu-Duţu, L Voinesou, 
V. Savel, Negru. C. Cosco, Ramu.s Dragom..LTel8CU, 
Stl'€it1.rnann, r. Nioola~ N, Geoxges-cu, L. Uieoou, 
C ongo pol , p, M.acri. Ju]es Brun, :Balist, Aural 
11H1'0u, eti:. et.c. 

Toastu! dlui 1. Procopjq, 

D. 1. Pl'l!x:x>piu,' ridică pa.h.arul în glorfa lui 
J {'an Riche:pin, în .numel.'El sindicatului zi~r,iştilor. 
expl'inHîndu',,;,î IbucUl'ia d poate cont~i omagiul 
Bău person.a] -cu omagiul presei române. 

"SalutSn Jeal1 RirhBpin, spune dl L Prooopiu, 
pel'Uprezentlamtul CIvilizaţiei fnlllceze • aceast.ă ci
vilizaţie umanitară şi altruistii, '(tne a rrisipit bine
fael'l'ile ei in toată omenirea. a-cea-stă civilizaţie 
oal'O ex.a1tă umafiitawa '~i demnirtataa !Omului. 

Salut. În Jean Richepin pa prozatorul admi
rabil ş.i aut1Jrul dl'·anllltic 'Putffi'll ie, lW suhtilul şi 
",'iglLl'oi"Jl PO{,t al realităţii, OOm ehial' {',[md este 
hidol\,~ă se trnsf()l'mă în fl'umoote 'Pl'in ra~ de 
lumină a geniului. 

f.ialut pe cântlreţul omoţionant, plin de milă 
şi UIlllll1âtatQ al v.agabonxilor, care Pl'Î11 gen.iul său. 
dintr'o dceădetXl a isbutit €ă f~că o frumSf'ţe. 

Hore&': ca d. Jean Ricbepin şigraţioasa sa Bo
ţie ,"ă pl~e dela noi din ţară cu oole mai iru· 
moa~e amintiri, şi tlă re\-imi'i in mij,loe-ul nostru, 
pentru III ne mai da fm-le.irea d€ a auz.i verbul său 
l1lin de fi:<;"fjnt ... ~ imagini", 

.h·llmosll.l ~i vihrăt()l'ul toast.al dlui Ion Proao
pin Il fmt acoperit. de -căldnroa.se aplauze. 

Răspunsul dlui Jean Richepin. 

~LaestruJ "-C r,idică. e'ruoţIonat. 
.,Sunt mişl:lItde frumoasa euvânt.area d.lu.i 

I. P!'()('l()piu, spune moo.~tr'11.l, nu <atât pentru lau
{fele <'.e mi-.se aduce, <'ât pentru omagiul ca 00 face 
civilizaţiei fnaneeze. 

CivilizaH.a franceză ealtn'ui~tă şi uma.nitarit, 
MI'ÎÎ'SJlândeşte JUmll1a şi generozitawa ei dealun
gul U'Jli,-ersllJuJ. Pe dind !llltocivilizaţi.i sunt po
dante şi greoac, ciţ'ili2lapia franceză '(l graţioasă, 
Înaripată, l)linâ de eleganţă. 

A(',(';:;t.c t'Blităţi, cari disting civUJil1aţia fran{'.{Iză 
de {'eleIalte {'~i"\;ilizaţii, ;;;unt oaract.eristjoo civiliza
(;ieÎ nmditeranl('11(l: noi 'l€>-am JD(l'Sreo.it. dela Elini 

Civilizaţila lloashră e \"e<>JIe bătrinî1 şi ])OOJte o~ 
bo,~i!ă; ll()i am aj1lTIS; lal'aiinamentul ode a împărţi 
l1U fiml de pur in ,ptt'i'u. ('i raza dB ooare în 
p'MTU, 

('âncl ,noi, popor ibătrÎJ1YOm ::'oCWt)a din mâl1a 
facla. ch-jlizaţiei :IllBdite:!'auiene, "oi 'POpor tânălr şi 
en tllsiast să o luaţi în mim11e voastre, să o .ridioaţi 
'SUS şi >'lă luminaţi CU văpaiJa ei U'll:Î-n'orsul!" . 

O salvă do apJauoo violBnm .i:ş entu.siasta aco. 
p·erîl cu\'ântaroo. mae.struluâ.· , 

'" .1 
. In urmă iaoom cerc [n jurul luri J~an Richo

pin, şi culegem din guNi lui perle şi tl'1.lbÎine de 
cuvinte. 

){aes~lll ne VIOl"Oeşte ;ao impresIa plăcută 00 

i..a făcut-.o t,ana ,noastră} de senzaţia de latiIllitate 
ce o simte in poporul nostru, S:n-cântat .de price
perea ee'0 arătăm 'Civilizaţiei iiran.oeze şi oolor mai 
subtile rafip,ame:nte al-e -ei. . , , .: " 

• 
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Ha~truJe ontusi.a.sln.at de tinel'eţea şi vigt>Qt . 
ţărai. noaetl'e, de frumseţoa şi varu!llatea ~e tip 1 
pe care o in.f~ţişead JX1POrul l'omâna'K.!. 

Ne comullică c! de <aci va pleca la Dona 
tinopol, unde ''13 ţiue o sÎ'llgmă oonferinţă, apoi i 
At.eIllB.. 

"Nidicil'j llU am intimpinat 10 primire ..atat 
entufJiaBw, o pd-cepero at.ât -de dară .a civiliEaţi 
iran<leZQ, ca in Iwmân.ia" ne spune lllI3.oeBtrul_ 

O stringore de mânil şi gloriosul poet ~i rep~ 
7..eUtlant .alai 'l'i1 izaţ.iei rnedite'ra.nie11~ ,pleacăill .treI 
mările en tn.Hli aste ale ~lor oorj l-au BăIl'1băt.orit, 

D. Ka.ma,bat, 

~--. -===-~-==='-=======111 

Expozitia de tesAturi şi cusAturi 
romAneşfi ·dln Sibliu. 

HUUJ.inecă în 3 .Martie în ])l'o.rent.a Exoelenţ 
S;J le :\1 itropolitului Meţia'l1u şi a 1illul public IUU 

Ul{,I'OS !i'n d(','i-{'hi.s c..."'pozitim d(' ţe.HiHuri şi indUBtri 
Q(' CIIl::lă. a dnei Oosru3. ~umlli după 00 .ai pet:recul. 
dt.cy'a e-ca."uri în !lomiraţ-i-c, surprins de atâtt>..a 
minuni de frun11lscţi, îţi [pOţi da seam.a. de mUiU('.a, 
şi meritul dnci Coam.a, de a fi desgropa;t aOOllGtă,1 
comoară de artă nebănuită la poporulno.stru, Zi-a. 
rol "Tag{:bhtt", din Sibiill nu g~ cuvinte d('· 
atu] .de c1oglo.a.<>e }i dă eXŢ>res,i'13 miră!roi, eum mă· • 
nil<l <acelo bătătoo-ite de sll'pă :ale tih:aneo]vr româ· 
ne, au putut aloge !PC pânză cu .atâta simt de a.rtă . 
~i fineţe Yl8rieta1-e..a ne..'lfâ,l'ţ\ită de fl'Ori .alese. 

Patru sale mari pline. 00 tot felud de obiecte, 
fi~'!('..are ţ>esut altfel, î'll fi~H.Te ţesătură o 'Il<)uă com. 
binaţie deoulOTi, în fiecare infloritu:ră. o nouă. 
eJQ1)J'esie a aufletuluâ uimitor de bogat al tî1ranc.e
lor, oari şi-.au ales ea mijloc de o:q>rimare acui Ji 
războiul. Sunt 'Obiecte .din toate părţile 'loou:ite de 
I{o.mâ'lli. str'Înse de dna C-oama CU o siTguinţă~i CU 
o d-rago.'rle fanatidL 

h aala întâi sunt truătmi executate de şooo.la 
de industrie d~'!l Sibiiu 8Ub 'OOIJi.dtuOOl'elt dn{lÎ Cos. 
ma -după al-bumul dŞORN'i ~rjTI(\lT,q {'A)S~.dai. ~ 
unde llK)th-d~ t!lri'il1('~ti !lUllt aplicate lU~''''î j 
d{' 10t felul pentru case d-cxrnneşti, poţi aprecia nota . 
mstm\Să a .a,-e,(l.8tei .arte de or.igi'llă pleboo. Ţesături 
in rnă1.asă, pcrilliţe, glll"nituri l<a l'o('.hii, cuvermn 
de ma..'3!l, v{'stmÎn1:.(l bise-ri.c.e,ti, toa·1:-e arp-ar renă.a
~ute în ('u]f',Ti sii'rbătOTOŞti. sub IIHlt'('1'ea de Umuoo 
Q mo1h-.elol' tărăne~ti. 

In ('olţ:ul din d.I'OSpta, îţi fură ochii o pânză 
dt- omate bi-;eric.('Şti, lucrată. in argint veritsbi.l 
ş.i galben d(".'5-l.'his de şeoo.la de industrie. Alături 
un rind de ornate COlllpk"Ct, tooute 1n mătasă df> 
culoare liliJaehie_ PNot-elea('ofl')rit intre-.g de C{)Ill

('iuri bă"năţ.('fl~.şti, in cari predomină eu:loaroa gal· 
benă, aU'llu.ată de diferite eul-ori mai inchi...a, vi 
întocmit.e cu o 1X}Chetiirie egală cu a penelor -celor 
mai frumoase din pălăriile cuooanslw de azi. 
SUIflt.veehi da l'le&te 100-150 de ani; ,într'o va
~iatie de motive neaşterptată. Oproge anin.a.oo in 
loc do perdele la f('!re8"tri stl'ecu:r4 lumina "Driu fi-

. N"le 101' :c;.o}.or.ate. In mijloc, Ţ>a masă, periniţe, ("'U 

pil'Ograrruri in alba..<ttru, alte'le Î1l mătasă ro:r.& '(J're

.zintă o fericită imbin.arQ de {'ulari datarite duei 
Şerban. La intrare două covoare ve-chi de pest6 
200 de Mli, din părţile Nă6i'i.lldulu.i. O T:rumoo.l.li 
'Mlvertură do :pat ·br-ode-.rie in cu1<Yri !))e stofă file, 
lucrată lna-jour din Ţ>srtoa dşoa.rei Minor,-& 
c.ozma. 

~ln salaI, oonciurile ţm rooordul, In ~ 2 0-

pr('ge-le. DB:r cele mai frumoase ohiecte 8:U!I.l:t in 
suIa a doua, «'oyoarelt', in culori vegetale. Aci ae 
manife.<ttă gimln~ de 'Iluanţare a <culorilor. :la ţi. 
ra·ncc şi prf'ff'"rinţ.a :pentru ~l()rili) . puţin stritgă. 
tQlal'C. 1n general 00 P-<:}(i1W constata, că cu cât ob
iectele sunt mal vech.i, cu atât 130mbinatia de etl

lori e ma.i distinsă, mai simplă şi mai apropi.a.tll dQ 
na tul'LÎ!. , 

C"'n pieptar de d()uă sute 00 .ani eHn Săli.şte slă· 
bit de bilrtrîneţ-e atârnă in cui, illB rt nrisind gustuJ 
alea al în:ai'llta.şilor noştri,prin florile lui de un 
\,{'roe deschis, culoarea cimpului. Batista de mi· 
rca-"ă din Să1işt.e, ('oshlme din Bistriţa, căm4i de 
pe Olt, din PONma, .ÎnvelitoTi din BNUl, crătint4J. 
din jurul B1b.iiului, op:rcgo din. BUllJat, că~ din 
Romîinia, fa<c o vari€'t.ate de motive feerică. 

Dna Cosma a lmgrădit în ~le patru odăi, o .. 
('omoara de hlCif'lu'i dea.rtă tăTăn'OaSCo. de o v.
Ioare 'll$TCvmtă, Oiindpărăseşti expozitia, ~i 
zăpăcit, nu ~ăseş1i cuvântul cu c.a:re aă fi m1.lJ.ţu-
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r 
~ jlfnfru ddi(~nh~ 8uflck,;t i I~C ti· rp·H p1o(1{·urat. 
fond. {'.li o mgăeiUiM s(} lăJnu~te in suflet: 
tit ajut.a Dzeu. H('t'.:<f('i n(';obo,~itc ft~nwi, ",ă 
~ indnst.ria .J~ e3~;j l'omâu('la;l'ă. punt;u ('"are 
lill~ ('.It (1 III blllU a1.a1ij:>a lu(, I"U't'l nt'p l'eţ1ll te. 

t Corespondent. 

~~=-_"'_=-==-==_Cc-~'-'-'~'.,.=.:.-;.~~~. "'.'. 

. Cronici lIteral 
6revele din Anglia. A elew'nit trist.a rcalit«t<':a 

)ei! ee se ·pl'\'.v;izli.';(· de muh timp: gl~\'8 mnn
orilor din minelt,! de căJ-bU!lli din mtreag·a. An
it. Acum Ji>geaoo se 'Vor lamrn.ta toţi (:-t">.i pă~uiţi. 
rptul e î1l1phnit ş.i timpul regretdor c inutil! 
ai util e .acela al reflcxjunilor asupra grevei 
~1l-.tre pn>emn .şi al·e J'epercus.iunii ei: atât in re
tII) i:n'it:-lJl'ic ~ât şi pe continentul OUl·0-P(~'1I1. 
I }'Olmidah.ilagrm·ă a minerilor ongh<zi l?-C li

r. in legăturii f>U infhwnta tot mai mare a !>oin-

~
li1'.mU IU'i. IX·pru·t;(', i'n FNIllţ.a, !j)e {~oa,',teJ() un

. t'ste J-kmlogoo--'l-U1'-Mel', tl'ru(.'>şt,e llnpu~tnie. 
. solitarulni li Pl-mfl hlUl'NI muncitoI"im(-,j în 

~j~le (>lO<'inu'!ll.i I'1nu )'a;ţlomtrnent. Ac~t /«,lita.r 

~
um{>ştc Ooorgc Soro} şi opera lui cea mare e 

· . il'ată d~ forţa j(leii 3#upI'a puwrii brute. 
· lată <'e spline GCOJ"gc SoreI D .. -,i'lP-ro sine În
ii: .. hl nu ,-"ltnt. nici profesoJ', ,nici un publi-

ţ
t popula 1'. ~:1 s-unt. dispn,'i nit'i să mă pun. sub 
d1JJ(I!'J'(:a unUl 1}ef Oll.rC-0a),(~ ca} unui 'fHntid oare

re. Tot ('~ flH~ e 8ă lp1l'n la di-s))()ziţia IJUbli('.nhlj 
p!\"lllniirile mele. not<,le m{·J.(~ :âlnice, 

ţ "In f'}(\ ,~iI.'.;('~*." ('(,titoruJ Jit('l'('le -PI'(JIpriului 
bf'! .alfalwt '. 

: Cr )j{'Or) li urm:hit 1:)0]'01 eu l'f'llilizaJ~a sindi·(~a-

f
'W11.lUi'~ Npl'(' II l'li·"rundt, la intreblLr·ea n{'.('t1"t~I, 
t-buj'J l'ii t':-won o exeursiune în domeniu 1 prin
ipiilor .fi losoi'i<"e, de('ial cllgetă diabstJ'udt" şi 
tn~~ll~'~lţ~~i Je'i", :l~,llJlJ:a 'l"i-eţii ,(k' t-:Hl~(> zil{']('~ 

r ld~)",oha. 1111 (,. Son'l a 10;;t mfhle'ntata d.f' a 
lui lkrg\SOll. {'a l'{' a ,1jUtl:i la m(){Iă si ~~ cOl11ipla.{'(' 

~rlr-a se afirm:l ('11 (} iwnidi juratii (dadl. s'ar Pl[
~ t"e'\'Il! în matcJ-ic (].pfilo.,,>ofic) .1 tot 
fI' fJ rationld În matNie do(' t'Ug'eta.l't), După teol'Îa 

~
nărîtă a. ltli NJrf.J- Berg."-Oll. {,muJ do(' gt-niu f*IU 
enmlţumitul nn tn,b11.i("\ .~i' thl{~ njd {) .@.(}('ot(>.a1i! 

.
,ele înlănţuire.a ('wminwntf-hil' Îl1tre cl{, .. (hn-u] să 

eOndlH'i! pur şi simplu de int.uiţ.itme. lntuiţiu· 
Dea e un ind întrt' dOl13 conyiugx'ni filosofiec şi 

I
t~cllU_i~~ trl\1lRfo],~lată i.nt:'oa,~·ll1~ in C.Ollt'l·a a.<~a z~
şIlol' lTI u'k,c tu ah, rt'>lUl lmpl11a.za c.aipetc]{· multi
l11ci ('11 'l'aţ.ilm{-a ţU tot 'C'u raţ.iulJwa. IJnpii teoria 
D'''llIlui filosof Hf>Tg'Wl1, intiutiunea {' mai prp-"ru" t de mintNl!lWniHoasă. mai lţ)]'CflUS de l'atilln~a cea 

I 

mai pură. lnrviiţătllran.eea . ..;ta a avut o enormă in
. fll1.('.nţă asupra Jl1i G. SoreI. {'.a)~a f{)st dNtltmi'll

I~.l,(,.a {'hin (J.e mai -inainte de IB. {,llU(}aşU~ fil{)sofja 
, lni Bpl"p:s-on, p{',,<;iDni~t în ce priy(}~te ameliol'are..a 
Mrtu muneito·l'.Îmej 'IX! CAl-lea legi,'llaţ iUTI<' Î. O'. Bo-

l
i. rd e JH'. mată ln:i.a in (\Ontltll m. ('I(1ieaţiunii sO{'ial(' 

jJl'm, l'tlţcte (lermtîit~ti. 

El îşi bate joC' de Jaure."', ll.N'$t c..i:mpoill de :ti
labe <)ratol'i('~>. MNitlll ce i"'Sc eUllOll.,;,-tc c !\.ec1a 
d.e-a fi lin lnm P1'o{('sor d~ lic.cu. A ti'tta tot! (}, 
SoreI ~r(~ o OJ'01l,J'{' şi de ~fiii s{H~ial:işti cari a('('(,ptiî 
>iă fii' deputaţ,i :într'tlU parla.m('.nt ea ccI aetual 
fl'MW('Z, Orezu J ,}oui \\'!t.c c!(l-a "t.a biE ('{'ntrul de 
I!reutate al mişcă1-ii sooiaJistR 1n po1iti(,)}l ('(m~tiin
ţt,j (/'c )uŢJt:1 de ('lase indlL'5trialC'. "Seara". 

, 
n. 

Alianta militară austro-germană. Pl'("sa străi· 
llU au'ib.uie o d('Q~p·bită importal1ţ.ii, yizit.-ei !)D t'are 
u va f-a<'c 'la Bc·rlin noul . .,ef al statuhli major 
IIll!lh-owtl1lgar, d{'şi (,.'lW un v{'(·hi ohiC'ei în politica 
militară Vi(,lH'ză {'a şeful ~tatll]ui major :Iii 00 !pre
zinte, indată după numil'('ft !-Ia, lmpăl'ntuJui )..,"(';1'

IIt1'1,'n, b-lmul aliat al· mon.arehi-ci. 
De ll<;tiÎ dată însă, lrl1.'}1ăratul WilIHxJm li ti

Hut ;;0 {k,lt \~izit(;i şefului de stat ma,iol' all;:.;t.l'U-

uTB IBUN A" 

ungar un ('aJ\'f!·t.f'./' t'11 totul spc<·j·al. eon,,<;i·dl'.l'3.lldu-] 
ca o~pe JIJ fIll'n .şi găy..ullindu-Jptmtnt f'·f,t-t'ya 7.il(' 
in palatul imperial 

A(.'(ffist.ă lmprl.'jllrar{', !J)l'l(WlIUJ şi caracterul ţ!;(" 
noraI al ~ituatici i-ntenlRţional{'. dau Ylzitcia1L~' 
triac.e la Berlin ,,;(·mnifk'~ţi.a \mei manif(','>taţiun-i 
solemne a put.el'lli~l.'i alimlţ(' milil<ln' t'ar'e ]('&gă 
G-ennania de A 1L'ltl'O- Fng-aria. Ziu.I'(-"!e din ViC>113 

şi Berlin (.'onfimlă, in cCYlllcntariile lor • .ac'('St Iu
cro. Iată, de pildă. ('.(-' S<'rit, r.larul .,Norddcuts('he 
AUgemeillc Z{'it,mg", ofieiosul gUyC'muhli ger· 
man: 

,.Este '() tl'.u-ditit> li Hl'ml\t.(>Î aU8tro'111~ga:t't~, ca 
fiecare Ş('fal stat-ului maj{)l' g'('tlcJ'al să &<' prf.'
zinte, indată dup:i numir('~ "-a, la lk>J'1in, imră
rattl.lui g-eJ"fIlan. Cu aA..X"i.;t p61cj fi.(' f,I(,C dD obi~-'.ei 
1lll .schimb <k· id(·i între ş<:fl11 l-1tatulni major .11L-'>

tria,c şi cel g<'l"man. Aşa fi prO<'.edat ~.'Cmtelc Beck, 
baronul {'<O'll1'ilJC! \'011 lli;tu-ndol'f şi aşa Ip'ro(~~:lzii: 
aoenma. Urma'i'lll lor, k>{'oh\Iwnt DWl"cş.a.luJ &he
mUlt, ca.re m~j :11'(' şi feric'Îr('H dt· il putoa fi oa,s
pele împiil'atlllui ţ!;f'l'lllan, 

COlltilllUll'e[! at'{·"tt,i tmdiţii l'"te \1n dO(.'ll'm{'nt, 
ea mult(~ alt<" '{'ii Austro-ru.p:al'ia ('ultiyă şi prc
ţueşte l"O<ll't-o mult aJiallţ.a eu G(,l'Ulallia. lntJ.'a
devu.r. -o alianţi\ p()liticii îşi poa.tc aj1l'ng-e scopul 
şi poate impulIP hUll('i, nUlIL.1.Î daC'ă (\-,;t.e intr·oţ!;ită 
şi deeă\'âl'şitu printr'o aJiantii militar:\, Mult<' sunt 
S'Copul'il.c <"OJllU1H', grijil€ {'onlllne şi 111.l'r1(ril(' ('{)
numc ale 'W( .. stOI' {I011~-I~ ~tatc ·ali.ut-e si de aceoca nu 
n.umai .intre dt" (-i llfitre {'on(lueăt,(}~'ii MI' tI'C'huj(> 
să fi(~ rdat.i1l1ni lnti\ll{'. <l(' l'l-'('ipru(,;l îu{'redcna. 
deoarece numaj C"lcîntilrl,,.e scntinwntul că pl'i!! 
alianta JOI' il'untmai }.mtC'11Ii<'l' stau·le 1'C'-"'I)('('tiYe 
şi ''\(}T p111.(~a înfrfmg-e peri('oldC'. 

Alianţa militară au~tro.g('.rmallii estp una din 
l'ell:' mai în~('mnat.(' fapte l't·al(· din Europa." 

Z.i~rele fl-an~'('z(~, engl('z.c~ şi nU;l{,~ti dd în a· 
ceste {~om('1),tarii ale IpI"O'S<'i g'{'I'JlHt1le şi un adv('r
tisIDl>nt indi.l'ed la lIdrt'811 (,lllvntulni ita.lian ostil 
T!'VvJei-:\lianţ~' 'ti mJli t'll :-;{':lTllii .\\1~tl"o-Cn'A'al'i('i. 

~ ." .. ' p·Ud a • 

===== 

INFORMA ŢII. 
A RAD, 8 Martie n. 1912 

Concertul lui Enescu în Bucureşti. Cit.in! 
in "Voill"ţ.a 1\ aţi(mală": In lHllreuţa :;aJă It Atl"'Il{,l1~ 
lui care geIlH.·a de lume, a avut j{,;:' Marti S(lllrR 

mult .a';1t~1)tatul ('onccrt al lui (::eorg'c Enes<'U. 
Elita pnbJiL'ului no..'ltnt nlllZit'~ll, in finlOte eu 

îwmşi familia pl'IDciarii, s'a grfubit să asiste şi si! 
."ilrb;:-ltoreil..-~ii pc .artistu.l român, - lUl mosa.fil' 
d(' altfel cam l'a1' pe la. noi, - şi să î1H~uraje'.re ast
fel opera întreprinsă de el: Crearea tLIlui fond 
lJ(llltru un PN~lUiu llaţional de compoziţie. 

Nu ne putem d€{~ât asocia. la aooastă idee a<l
mÎl'ahdă, care ne este <"'1.1" atât mai srmpatică, .;u 
eât vine di.:n partea C<'lui dintâi compozitor al 
nosuru, • 

Sune indoim ('u. ea va da cde mai frmnooS(l 
l'oa.de, 

Programul conecrtului de ieri dădea un vădit 
avanta.j ,'cehilor maeştri. In afiUră de sonata de 
lIaendel .. ;;i .Follcf:l d'Espagnc, de OoreUi, cari au 
ocup.at aproa'pe jumătate din prO-gll"am, ei an mai 
anlt cuvîmtul şi la ,sfllr'}itul oonocrtJului: Coupe
rjll şi Porpora. în admirabill3 prelu·crare a lui 
Kroisler, au iIlf~rrn~t in pagi:ni s('urt{? existenta 
şi ~'aloarca ]01' de wmpozitlori. 

Modernii el'tlu l'eprezentJaţi prin Saint~Saens 
(Kouzert-stii<:k şi IWlldo Capriecioso), D"orak 
(Humoresque)şi P~l.,9;!\.nini (Pl'eludiu şi .allegro). 
I8ceste două din Ul'mă d(' a.semenea în Pl"{'!ui'raroa 
lui K-reislel'. 

Despre ~untlll dlui Ene.;cu uu vum mai' s'punc 
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ni(~i O vorhă: Ml -"Ţln"-/) 6iÎ O spun in d(~ajllns vooil~ 
stl'ăine, cari a.u şt.iut să'} reţi~ printre ele. 

Pent.rn mtaia owră nu ne v(,.aem nev<liţi a 1·ae.g. 
!"f"wn"C, s:m poli tcte ulmi artJi'St bă ... .-tin~ . .Ne fă
lim s'o putem doolo.ra: l)-sa, este nu Duma:, ce) mai 
marcarti,.,t al ~1.r\l. da]' şi unul şi din eei mai 
mari a.rtişti rai lumei întregi. 

Acompaniamtmtul la pia:no la fost ţ..inlli tu m\ll
t~ dis-creţiune de dl FlWhs, cmrc a avut şi pă.rti
(:H~a sa de ş!ucees propriu (~ solist. 

Am fi dOI·it insii să)l Q,uz.im lle ci. Enese!, l\U 

orhcst.I'ă. J>entrw pl'{'a l'Ur(>le O<'.azii. când ne e'lte 
dat fiă'! a\'(lm ('.a oaspp, f;~ar put.('a f~('.e acest ~ri
ficiu. De data .aC<'a,sta el se impunea t>lIi.ar: ')11'_ 
h('>Stra milfiRtcruJui de instrucţiune, (~a mai f;.U)e-
rioară ma,n.if{'M.aţ,i(~ <a vi('ţii -noa..,tre llluzi-l"l<l.le, ~r 
fi tr ... bu.it sifşi do;.t jn mod 'SJ)Qlltan<"U pri~ul li 

pent.nl crearea fondu.Iui n~>l3jr JYl'<illliului n.aţio 
nnl de eompo'hiţie. 

Ră 'i;periim <'ii l)(mt),\1 c.on{'(\rtu1 viitor, d, Enescu 
"U insi."ta mai mult, ::-i d. Hinj-l':ll S4:' \"ia JilRLl ('~:lTIvin!! 
Jnai iU~I'. 

- Impăratuf Germaniei la Viena. 111 Vi-l'1l> 
S)~~ll hr:lt şi {-ele din uI'mă di"pozÎţii pentru pn 
nluoca familiei împălratlllUii ,g'tirman, ('arc în dn' 
mul spro Corfu se va IOpri JXmtru o zi i,n O'<l]}.ital 
Austriei. Cu impăratul vor sosi &oţja .â<x"St.uia el
cele Vilhelm August ~i duoosa, imprună cu 'V.~~ 
toria Luiza. J 11 douăzeei şi tr(>i M art..ie v(JIr fi ~
tllptaţi loR gară ck~ .M . .Ha împăratul şi corpul I i
pJ(}mHti(~. ImpăratuJ Wilhelm va 10('u1 la 
St.~honbnmn. iar Î'll .seara aedeaş zile 'se Va d~e 
cu soţi.a la Vonetia împreună (~U într(~ngă Sl.!:!. 

- Gre"ă la şcoalele croate. Pl'nportiilc 'liş
~ilrilor antiullgurllŞti din C'r()lIţia t'ontJinuă alua 
dim~:u;i~mi amo(~inţătoar('. O m1llţime de -şoale 
medu drn CroaţIa şi{~hjar S{'ol1le militwre • de . 1 ' , 
mal'lnă au tru )Uit să'ş} sii'teze eursuri],o din auză 
<'ii ~tu~en.ţii ,~'au pllil 111 gr('Yii. AcRlea-ş veşti depre 
greve lffilJllcntC oo."C'_'>C ,din toate părţile ţmcii.l'au
za mi!;ICHrilor grt"'lsrelU fost SNvită ,de rr'prea,liile 
nllto:itătil~: eontl'R 'studenţ.imei {'.() htll,;e :rate la 
tna:lllfestaţ,IJID l1IaţionalisU'. Cu toate aoestea L,g'ita
ţia continuă şi nu t.r{'{·c 1.i ca banul ~i gn~rnnl 
ungl1l'O..~, să n.u. fj(~ stigmatizat în ad'll.1lări Pl,blieo 
d~ C/'Ooc'lţll C~I'l mţeleg pc depli'n gravitatoo alOStol' 
ZIle do preiaoorc naţională, 

. ~. Reuniunea me-seriaşilor români din Blaj 
~Hl ţm1J.'f. la 25 },{"brl.laric 'il. adl111area '&tI gene
rală. In raportul (.'{,tit g'aal"ătat isprăvile fiill'ute 
de hOJ"l1i('ii noştri IU{-s.eria.~i în <"l1l'SU'1 Iluhi tl"e
t~ut. 1 n i'l"1wte a fost frumoa-sa expozitie (ân.d <'1l 
adunaJ'('u jubil'!l.I'ă a Asociaţ.iUlnei de :utăv.arit. 
l!ffirrre 'ace.a_"t.a expol'Jţ.ic am r8l/-X>rtat şi noi la 
tun pul SălI. ţnl,,,ind, cu toată lum,'.a, 'lllltmai C'llvl11-

tj(-' (le 1~l11dă şi de mânJrie pentru re au fi.ou-t mc
seriaţ1ii noştri. In cursul annJ1.li r(>u.niuDt>a a dat 
un ('ont.~H't, 'a aranjat (1 ~tro('.e~ dcvară. iar Du
mÎlwC(' le şi În 6itll'bătorile de iarnă It tinut C{lll

ff>]'flnţc cuprclcJ2:(~ri, cântărl şi de.c1amiiri. 

Reuniunea are o bibliot>Ct'ă frumoa~8. ~Llc că-
1'(-'1 cărţi romiîm'o.';\ti membrii 1'J ret(>sc ('[Ii drag, şi 
are şi o an,-c!"(\ d(l presk\ 15 mii d<'c ooroa.ne, , 

D. I)r(>('11p, prc!;l{>dintele, a ţinut ()< vorbire, in 
('.arc aariitat, <'ii tn,buie să ne Qrganizăm tot mai • 
strÎln~. dă fim t\)t.deauna'P1in.i de c.red.inţă, siil i-u
bim L'"ultura şi ,~iî dăm ficearc dOY~l.dă de hăm.icie. 
Să mI llită;m că in lupta pc moaru' şi pe viaţă, ce 
(1 dw:'(ml a~tiîzi, trebuie să ne ferim de bolw!e 
şi nt;('Ji,er('!e stl'iiinului. Frumos a'u mai vorbit şi 
dnii pl'Of. Dr, A Rus-su şi Ioan Fodo1", 

Adunarea a al{>o/; membrii <morari pe toţi 
t'.finţ.ii Al'hicrei (mitropoliţj şi epi8(~opi) români, 
prN:lImşi pc Rel'er Ioan M .. Moldovtl1l şi pe d. 
Vietol' Tmdlişianu din 8·jbiiu. . 

- Din Londra la Paris prin aer. Cu trei a:ni 
în unnă bi<'ţii muritori n'U-şi Iputeau permite ni('i 
în vis luxul 11'lwi t"tllătorii am'le.ne, pe c[Lnd azi, 
oa."tf<'c] dc' IIwu·tl1.uă îndrăzlle.a~ njci n\l' mai Rnl 

T fABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Văpsire de haine. Curătare chemică. f I 

-

· .1 "KRISTALV" , , 

, Spălare cu aburi. . 
l 

I 06zmos6gyâr, Kolozsvâr, PaIyaudJar. la suma da pesta 10 Cor., pachetul se retrim,te francat 
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faMtlocul de 11 npai 'ţI'('.ntru o dipă .atenţia 'lume! 
.a.s-u:pra .ei. Şi ~a s'a t.roout u.~or la c(>niinea zilei 
:peste 8U0N6U} t&viatGruihri &lney eare a sburat 
din lnndm ·la Pn.ri~ în linie dil'OOtă şi nelutre
ruptă. Tot 00 s'a fikmt. e cute o scurtă informaţic 
i'n cutare(',o1ţ de :6Îru. (1u toate ae<'-S''tea sborul lui 
-"a1ney (f ,un suc('~ C('hh-ah:mt - <Iar tot~i deo
sebit - <mal hl'Î Chavez, Drumul a fost început 
ed dimineaţă la {),r01c opt ~ la tU13prczO(>C avia
t~H"nl a sosit pc ('M1pul I&sy le> Monlineam. 

_1 Cheltuielile unei incoronări. Iarna llIl>.easta 
w~'1b (lheol'g:hc al A ng]icj 'a to9t Îne<lTOnat de 
oOJll/l eRI Indici. Clwltuielile ac.()stei i'Ilţ."orolltlri 
sll'ptrlx~ 'ating l'Iumo fabuloase şi rare ori e dat 
untj dmlJllitHr european .să aibă parte de () atrii
hlfire idontreă <'tI exoti.'>Ul1l1 Q('lei de 'azj iarnă. 
l\tum s'a f~':\lt ~~A.e:tla df'finiti,'ă a a.('~wj scr
!firi oari ,n'a '('.I)stat maiplltj n de 1Cl.400,OOO <~o-
1Oa'OO. c.uprin.zâ:nd şi .suma de 1.400.UOO cât a OO-~
lat <'iil: .. torlu pct{>Clwi l'{'gale din loudra :până în 

/Indii. Parada militarii earoa fost punctul <mlmi
,;na.t al fCcltivitlTţii. a 005tat ma.i IŢmţin dec:ît se 
, preTăzusc in hugct. Pentru s('O'pltl a..·{'~ta iJ1 fost 
ie$tillată rrnode,~ta ~mmă de 8,800,000 {!{)l'Wl.rne. 
Iar eu tQt fastul de rl",ipitoRl'c ,~trălllcire. (~he1tu
ielik abia :au at.jmcifra de 5.410.000 {'oroauc. 

- Anarhia in China. Din Peking ~e anunţă: 
tftilnătiţii mI jefuit mai multe case ja:pOlli.'7A' 
"nPaotingfu; japonezij a'ml ndăpostit 1n cdi
'ii'iile misilmilor, lin tren ~pccial "<1 :\(1118 trupe 
r:uwo-japOlW?{l 'la l)aot.ingfu. 

Dupiil o durt'{I!l partÎ{'ulară, 2000 de ri'izVl'ătiţi 
81 j0fuit ~,raţllll Kin-Kiang. in vah~a flin:iului 
.Yng-tse. Atz'(\ntia Heuteraflă .Ji'l} Ticn-T"in eu 
dea dt, 5 c. eă HOO ,le soldaţi jafKmezj au wsit 
az dimineată la {~ing Y'lU tao, w'nind djn Purt
A llmr. Ae0.-<te trllTl(J "\"01' plet'a la Tie'l1-Tsin v(' 
boJul {'clur paint (,1'uei~iHHtm" Alti DUO de sol
dai japonezi YOI' plcea din Mukdell Spl'P Ticn-
Tst, > 

) '1.'onju raţif> Te,"(,l11 (iol1ar~1 .a fost cle~'{~pcritu 
în lang1'ok :printre ofit('rii armatei şi ai marillei: 
(~i <il uţ::iţat ~)(\ sold.il1·i lu. I'U.zHll,tipC'; numero.tlsc 
.al"Osăl'i au f~t operate. 

... {'UIll autoritaţ.ilc su,nt stăpitne pc ;,;ituatie. 

'- Aviz. ('oala 26, {'al'C a 'apărut tIin di('tion:1-
T111 )Qogn~t'j(' Îlu . .;;trat Figuri ron(imp(w(/Ilc dÎn 
Romi11i·a. pub1ieuţj{' 1)cl·jodieă în limb.l rHIlluuă 
şi f"I1Iu-coză, 0&00 ('Q'IU;8.el'ată f.amilicî Bl'iitimm ~j 
~stwimllli partichLluj liberal. 

~astă ooală, earc se "fa continua ş.i va lua 
sfâwşk !În coala 72, ce ,jQ~ zilele aecst{~, re7Al"rvată 
memh:.ilor marcanţi din famjlia BriItiullu, stud.iaţ.i 
,jl1djyj]ual, e ilJfnun.s.eţutii pe fieec pagi'uă, de o 
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. !tiu num.aică Roswpşin nu-ŞIÎ r~pl'oşa adu) siu, uar 
1;C felirita 'Chiar Q(\ a Ji ştiut 6ă :pl'Qfite dH o n~tfol de 
o~azie pontru a--1 'PE'de:psi pe c-ri.millal. li.llişti.lld 1n ace
laş timv şi multimea. 

Cu toate .că Sl'natuj îl C}sâJuiioo j)(l Vere.ş.agbin IIU .. 

mai la munca silnică. Ro..~t<Jp~.in işi sPUllOO: 

- Ve.r\}şaghin a fost jud("('.M .,i con«a.mnat. kl. pe
d('a'P~ .cu rnotrte; {'ra 'un ·trădător Ş1 nu-i putt'-<'lID li"lsa 
crima nepedepsită, de aCN'a am făe,ut d·ouii Ic>vituri din
tr'odati: am dat victima pe mâna poporului,pf>ntru a-l 
poto-li. şi-a.D1 pedep,it pe vinovwt. 

Când ajunse la. {'.oilsa lui de tară şi s-e ()C'Il.Pă cu aCa
. c€'rile ,cll.I3uice, Ro~toPliin îşi rE'găsi tot sâ:ngele rec~. 

Du.pă o jumătate de Co.aJi, {'{Jntele ·se duse la. podt4 
.lansa unde se !lşt('ptla să-I întâlnN\,s.cll J){j Ku~uzow. 

. Nici nu se mai gilndna Ja V (>d-e~aghjn Jii pregil.tea în 
mintea sa răspunsuri Înţ€piitoarc la adresa serenissi
mului. 

O t c:um am să-I fac să simtă p(' !tr(,3t vulJloi biLtrîn, 
('.ii, to.a,tă rhpanderea. l)itrăsir{'i .~h}Se()lej, rec.ade pe M
trinul său .ca.P. !!.Şa li1,,,, it d!' millt(>. 

Tot giiJldlud la. ce va spune l;er{'~i~sjmuilli, ItO'stC}p
~;jn se ÎlltOl'C('a cu ~iudii, 1lri,·in.d în jurul s.ălI. 

01mpilL po care o străbăte.a. era. -d(',şartă: la .e~piitul 
ei llUID.ti. lângă o"l}ieiul 4e nebuni. se )ămmeu deose-
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seria de Hustra,ţiu:ni (u.n ef'lo mai rare şi maj putill 
cunOS<nl. te. 

GeJnea.log1Joa Brăt.ien:iIDI'I oStaJbjlită cu deamă
nuntul pentru pr..ima Ojuă în llume~ ra.
muri, "Într'o sc.hemă genea]w~'i<,ă :romplctă. poate 
fi îmbrăţ..işatu di~ltr'o siuRură pdvire. 

eu aceste oCOale ,.Pig'U1'i contimporane" intră 
pc -cal(jil pubLi(':at.iilor cu adevWr~t însemnate şi îşi 
(~flştigă iUU loc tinruseuta.bU ÎJl librn:r-1o românească, 
unde lucrările docwuentare, in genere, lipsesc. 

lstoricul partiduluilibcr.a1 fell'rJuea.ză o broşură 
mare, {'.are se ni gii~i în toate mânile, căci intere
-sea.ziî roate straturile soci~l!o din ţară. 

rreţUl unei coalo e,'TW de 2 lei. Pentru comenzi 
a se adJr{~.sa I8.dmiuÎstra,to-rului.-editor al .Figurilor 
eontimpora.rne, d. Rene- C. POlY8tl, 19. Strada }ta.. 
hană, BU,('I1:re~ti. 

- Millerand despre armata franceză. Din 
Paris se 181l1tnţ,l:!; La banenetul PN·.sei militare, 
mirri""trul de riL...JxU :M il1erand a ţi'llut un d1scnrs, 
spullund îutre .'Lltel<e că oei 40 ani d(>]a înfrîngerea 
})rIUlt;:ei n'au treeut î'Il zadar. &crifil~jilc 00 ~ fă· 
cut reP'llbli{~a .pclI.tru arm.ata sa n'au răm.as ÎnfnIC" 
hlOaS{'. Aceasta s'.a dovedit in l11om(':nt~le critice 
din an ul tr(l(~1 t, citind popor-ti t fram C(>.z a arăt.at că 
p::<ato să'şi păstl'(17~ m17lluJ, fiind sigur că p<Jate 
sa ~>ompt('ze pe armata sa. 

1fiui;st'rltl \li ~edarat di progrtllnul aviaţ.iunei 
miLtar-e trebuie rC'.ati7Jllt {'.ât mai ~nrind posibil. 
Vâllsul a Il'ugat 1J}"osa milit.al'ă să spr.ijine gu
vernul Î'U toate ''C'hestii'le, de 0:ui depinde puterea 
de ilcţiune ~l armllt,{'i. 

- Bu~etuJ Germaniei. Hugo·Nul armatei şi ma
rînoi getrmautl"<t fo,~t d~>lHlS pe bil'0111 consiliu
lui fedt'I'1l1 'Şi se va da în eurind publicităţ,ii. 

In 'bugoetul flotei se prewedc <',rea rea celei de 
·a treia divi7j·i actin', t~WI-e se ,ia {')()mpune di.n dife
ritoe va..o,c de J"{'Z{'r\'ă şi din oitH·j .. a'Sc noui, .anume 
3 euir3!:lato şi 2 cru(~işătoll!re mai mici, cari se 
\'101' ooMtrlli Îll curînd. Hponrl r-..t eholtueli .incepe 
<m 15 :m~lioan€ măI'{'j şi va ajunge în olnci lUni la 
43 miHo!llH'. 

T'ntJrt1 {~an(~dar1l1 imp(>rinhlişi min.iştrjj state
lor federale -s'a ~i stahiLit un ae<Jltd în 'Pl'ivinţa 
bugetului. Ch~\.<;tiunoa a~rj!'{\i noilor <Jhelt~tieli 
ind n'Q tOdt r{lZOh'ută, 

,- Antichităţi romane, 1 Jiu RUl!Jd se anunţă: 
Cu veazill săpiît.ltI'iIM 1)(' lkx·LlI tmde a fost odi
nioară Ol'~IŞuJ J10mpci ~\t <iCS('{)l:lerlt o stradă, în 
.care SO 'Ilf1au (X~le mai matri prăvălii .ale oraşuluI. 
Re <: rode ('li aei el' a {'on tr 111 oomer(>ial :al or.aţml ui 
di.'ipilrut. ~'au gibit. ill ;wde prădilii, multe obiec
te de .aur şi argint foarte preţioase. 

bit un grup de oamflnÎ iJnbrikaţi în ~lb, dintre cari 
unii fugeau strigâud şi dând din I1H111i. 

[nul djn ei df'te fuga intn.tÎntimpinarea. tră.s.urei 
ront-elui, i.at RQstoJ)şin. yizitiul şi rlra~onjj priveau ca 
un ;;eILtim('nt df' tulbu.rare. de groa:tÎi şi curiozitate pe 
tot ac!'~ti !IebtlJli 'lăsati in \ibnrtatr şi ma.i aJes pe aoola 
rare vencil înSUlre trăsul"ll. }iebUllUJls(1 l('.gânil pe J)j.eioa

rol~-i lungi ~ sLab\'. haineI!' lui albe t';UCăi.a.u in văzduh 
iar el )n..'iU.'$i fugea <lin toatE' puterile IixiLndu-J ~ Ros
topşin şi fii.e4-udu-i o mnl timc de semne; apoj strigă eu 
o "ore ră~uşJtă ,să oprIasdi tr;huru. Chipul smintltului. 
u('oPN'it cu nJă.r tlli}gal, i>()mbru şi .solemn, efa galben ~i 
sla,b. PupJleJeJui negre ea ~lga.thul .pitlpăiau cu nelinişte 
In -s!'1('wtit'a gwlbenă ca safra.nu), a ochilor săi. 

- Stai ! ... Oj)reşte!. .. Iti ardon.,. strigă el cu gla.suJ 
ascutit, giilă-iud de oboseală şi {'u intollatiuni şi gesturi 
imperioase. 

}~l ajtm-s.e triisur.a ~i fugea aJătUJ'j de ea. 

D!" trru ori am fOi;i urig şi dr tri·j ori am inviat- Am 
fost lovit cu 'Jji-etre, am fost ră8tignit, .. Voi Teinvi.a.. voi 
reinyja., \'oi rf'învia! Truilul m{'u a fost Jăcut bueăti! 
DOffiJlia lui Dumnpzeu tnN.\tffi7:Îi •.. De trei ori tI!Dl s'o 
surpf'z,de trei ori lIilII IS'~ ft'cli'idesc! s.trij;a n~buDUl eu 
o voee din 0e În ce mai ~tridelltă. ' 

Cont{'<le Ro.st-oJ>ŞinpăJita III momentul câ.nd mulţi
m('a s-e a.runuQ.se asupra lui Verf"l!aghin. 

- ~,[fl1ră. ,!zitiu, strigi "el \":'U mn.sul tremurător. 
'j'l'iisufa urni cu juţeală .• cOllt(':lf> mai auzi ·.rnmtă vre-

IDe la .s-patf'lf' săn lltl'igătul dNlwrat al nebunului. iar 
in fata ochilor s/i.lÎ vedea ridieâ.ruiu-se dlipul iJu;ângerat, 
spe.riat <li uimit a,} tână.rului trlidlltor cu .bla.na. lui de 
vulpe, Amintirea acoosta ii f'ra lJ).roa$pătă în minte. de.r 
Rostopşin simţi in clipa aCN'''.l -cii pa nu 00 va mai şterge 
nieio<\;)·tii. ci era gnlvată .~1I1uc in in.ima, în sAnge-Le 
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Ull memoriu al evni.l1)r dia ROtl1 
tim in ziarele din Romania: E,'l.l"eil p 
au adresat SUYmil.uului, guvernului şi 

<rilor logilutoa:re un metl4qrlu m care el 

rea lor_ 
Nu 6WltaIn stIl'ăin,i) spun dan.ş.ii în 

Docunmute naîndo.ioose dQmonstră că m"1' : 
wn.siderntj ca cot.ă.ten.Î ai till'ii. II risoave 
~ veclti prayi1e a'rtLtU (!il statomic.iJ'E'.a l(}l' î 
îooarte ţ'CC'ho, 

MtlIr"ii p.atrioţi dela 1848: 1. C, Bl'ăti 
A. l~ttj, Holiooe Hădulescu, [n Muntcn 
haiI Kog:lhtÎ-eoallu, in Moldova, au cerut· 
da:n.~.ii aeeleaqi dreptud 00 şi pcntr.u Romii. 
ştin,i. 

O em!l'ITI.,ipan-e .gradu1ată li-&6 promit 
ora 1"eI"m'llOS(lută pirin l>roolamaţia dela Ls 
I84S.programul "Partidei niaţi<male di " 
dO"'a", o adr.etlă a ,lui M iharil l\KJigălui{,'.('.a.n 
rabi'llii oi-n ţară., OOD-VL"llţia din P.a.r.is, cruv· 
Cum-Vodă ba 1 Ianuarie 1864, după să,,: 
UnoVr-ei lşi yot.ui Adullări.i obşteşti il HmnâIl' 
1864, 

Pc.nh·uaeginitor-ii dela ;1864, a'C..or«a 
d'fflpluri comunale eneilor pi'irnânteni a f 
mai o Î'llcll'umaro spre emane,i1>sr('!a lor rom 

:\iemOO"'iul reVJ'odnoo h.ag'mente din cu 
riIe rof;;tlite cu pl'i}~Jjlli legei comunale di.n 
de V .asi Le BoerL.">Cll, Manolache, {'ostachc R 
nu, G, (iOl;ta-Foru, M·ih. Ko-găl111('oonu. cari v 
in e.manejpM·(,~ cneilor o lIe(lesit~~te etnică " 
nomieă. 

In .acchtş .spi,·jt a fost 001l<'lCpllt şi <11'1. 33 
duhti ejyil, precum şi wrt. 9. 

Opel-a emandjJări.i a intreruţJt-o bm;;;c 
stituţia <tin 1866. oare, prin arhioolul săn 7) re' 
llUmai locnitori1orde :rit creşti'ndrcptul ne 
bilnJi cetă,ţ{'nia. Totruşi, Iil-c-est artJic'Ol '1J'a al~ 
dl'epturilc ..r{\l~UlH)..;cute prin 'l(~a din 1864. ~,. 
artiG-oI 7t ]'!wizuit în urma llrt. 4+ (lltrat~lt; 
din lk1r]jl1 şi &I1'C &_'iohiroo 'IH}Cre"tinilor ealeal 
cctăţenirii individuale, n'lQ ,~ehimbat pozit.ia l~ 

, 

" 

a evroilorpă.mântmlJ, <\.-'cea<l() 18. expJiL"at Y<L'iile a -
:reseu în luota cxpli{~atiyă tl'im isă puterilor. I rit 

M '_. I -, 1 v • I '" ~ (J'ffiQl'lJUj 'SoC ocupa la:POl cu unri i(' masul"l c.l\ 
atling in fK"niniul militar, în Îl1vitt.ământ. in /', _'.;(] 
m:rt "i iJl i!ldll,':!"'i{'~i Il! maJlifustu.nlc vit~ţli i--~ 
hllG'e. 

In "euvi'mtul" e!l!ro înso~"itc mcmoniul se ('f 

bate învinuiroa -că evrf~ii urmăresc. o dom i.uaţit 
politică. ~c contr()Y(~rsca7.ă encsti·a a.siruilthij 
~ PXlpli-cil .",itu.aiiu C'Hf'.ilor fată de' ('1J!tllra noa . 
nalii. 

.~(,8.1atll apoidi: in indll ... t l'lc. ('omcrţ ţli . 
scru elenl{'utuJ {:\"l'ft."St' e ([in 1C-C in ce in "eiide 
Pl~ CiUlO e("] rvmâncsc (!În c<>l1tinuă eroş.tere. 

său. El ~imtJ lim]lf'df' că urma Îm,Îu!.t(>rab a ae(>st"j 
mintiri nu .'il' ru ~t{'Tln' njeiodat~, dimpotrivă: el! 
w .. înainta. in vâr~tă, eu at:ît mai d1lreros va pa.lpita 
ceastii :lmintirp în inima i;.ll. 

ul.ngă PUlltP[L .uda .1an,sa, trupeJ~ rus-e~ti so ing 
suiau Îll ma,('. Eraratd. KlltuzoW tl'j~t ~i llJoh<JI".lt $e~· 
pe o ban!'it liill.l!'iipuute şi se juca CII vârful biciului :' 
(lăzăr{'.se in ni"lp; în momelltul !H'f'UI 1rih"ra lui Ro. 
topsin sosi NI iuţ('ală in fata. sa_ \ 

('1lutele În lul.Îfol'mă de gt>neral. cu pălăria dp pen· 
c.u (}!'hii :l7itilti ,e apropiă de KublZOW şi îni'.epu să 
expJi0(' ("~i H'lli'Sc "il se ul1HItscă {'u suita ~. nea.~'â.nd t. 
llIa.l {'1\ula Îl1 ~[o-;eoya. cucil'a'):tita.lu lIU lna.i !'l'a: num3 

armata mai l'ămusesf'. 

- Luc!'tlri-les'al' fi pl'trccut alUN. Alteta Vo.a.str: 
daci nu mi-ati fi S.PU$ ei! nu veti pii ră.si ~fo~covll fii r·· 
il. mai da () bătăliI', 

KllillzQW îl pl'iri p!' Bostol}şjn ca şi curo n'ar fi În· 
tcl(Js IX'-Î SPU1H'. ş.i se uitlj tinU ,[I!, fl'ltnt('u intl'rl(}('(J· 
torului s<iu. 

Rostpşin tă,cu. tulburat. 

KutuMw scutură din cap (Ii fără a'şi iIM. o(,hii ,j" 

~ cbilm.J. lui 1\ostopşiu. zise binişor: 

- 11a. da .... llU '-oi pă.răsi Mo:;.coya fără o bii.tiUi-e. 

R<lsUnd euvint-!'Jtl acestea. generlllij'ssi.mul <Se gâ.ndea 
~ la, aitoova sau avea. deplină. cunoştintă de colo ee k 
SJltllQeil,P In oot 03.zul Rostopşin nu răspunse nlJlllic şi'l 
p.ii,r&~1Î bcu"c p~' Kutuz(Jw, 

Si, lucru ciudat! guvernatoruJ Mosco.,ei. trufa.şul 
oo:u.t.e R(JIsoo[l.şln)llls!' mâna. pe un biciu .si apropiindu-,~f' 
de puntf> fleoa:se strig-ite pf'utrn a illre să ciTtnr!~C'arele 
ÎJJgrm.w.iit.e iu .ar el \ce. 

-
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DuIp1l '!."ele e:"pu~ errcii pămân:t.eni 001' M. S. 
,R('~lui, gnvel"D:uju.i şi COl":purilor le.gmitQlU"e, in 
'lHlmcle dreptăţii, care e temelia statelor să tU-a 
0(. roluţ.ie cbestiei El'Vrole.ş.ti, ('AlJ"C să n.u mai mg!o
l){>,ze pe cr:rci în ma-ssa suămilm' .• 
, :li Ua plAcut speduof peatl1l oraşul Vâtşei este ex, 

,lDo~iti.a, de mobile a lui Ştefan Sladek. Str. Kudrici 42, 
'1neraoo în ,propria lui fa.:briei. & a.fli în mare ASorti, 
moot., dela ('",le mai' sr.mple până 1&' -ecle mai luxoase, 
J)TOOQm, mobili pentru .ca1l1era. de dormit, saJon, 9'tlh'a
~e, birou. M.obile tapit-eTa.I:re, fier aramă şi pielil. M)(\i 
V;32Ie, tBlblouri. covoare. perdele, ccle ma,i renumite 
maşini de cusut, in preţurile oolemai ieftine. C1-a.rnitmi 
OOTllP\.Me p('ntru locuinte, hotele, "iLl{' ei ('a.mere de 
baie, ~ conditii foarte favo.rabi1{'. &coma.ndăm fabrica 
..aooasta. in atentlunea On, Publie cititor, ce. Inainte de 
a--.şi cumpăra mobi1e să viziteze a.telierul iui Ştefa,3 

~{'I}adek. cOllvingâoo.u,se a.stre des-pre intliiet.atea. mubilc-
Jor Jui lucratI' cu eel mai porfect gus.t alltistic şi cu toat-e 
,Hestea totuşi foarte ieftine. 

x., Tokio" extir-pătOf' de bătături. Se poate fo
lm,j eu ''>1H'~'-C8, contra bătfltunlor (loa pieioare), nc
geiJ.or ş.i e<>ntl'a .scortii.şlnrei Ipielci. După (l folo:.,ire 
'(l~ 2 U!.t1 ne scăpăm de durore~L băt:1tu I'il 01'. - 1 
'!<,losă r)o fiI. PeJltru (i0 fileri 'sc trimite frauc.at. A
·,Urp.'l.8: Tomori AhtaJ. Cegled, I keriilet. 

I Numai sământe do a lui Mautbner tltrg.o.iesc eeen.
mii fi grădina.rii, cari, să ştiu cugeta bine asupra. luer.· 
lni; si atunei dacă altfel de sământe ar fi mal iettiae, 
P8DtNI că ştim din e~perienţi. ei a.eele nu corespund ti 
'iIlllIDlli pag-uba IIr D .să fie la. urmă. 

EeGBOMIE. 
Cooperatia in România. F rmăl'ln"l PI''Og'l'f'

:'Idur llu~'ă roi eooperativc ţuriilU'>şti nRtc În ,tot
·,-Ieauna interc:~antă. Oiisim in lhltimul numi"tr al 
.,Vi~ţ('i a.g-ri(~, .. l(1" dU-va dau! asupra m.işC'ul'('j e-

":()IDomie.c din Zutreni (Vîilc(>.<l.) " 
BalH'a poporului .,Olteţnl" din IO(~lditat(~ s'a 

iuf.iinţut în 1804, ('U ~~ TIlPlIlbri şi eu lin ('Il~)ital 
~dc a4201el. ,\zi Hl,(~ Hi-!2 membri eu ntn ('a,pital 
"(wj.a;l de 5ăO,ODD jei. iar suma tuturor fOlldul'ilol' 

.-~ de 870 mii {l09 lei. 
Fo.a'rt-e mult SI ~:ontrib:uit la de.z,"o1tal·(NI bun

.... ,l'i şi înfiinţan~a cC'Clpt~ratindor din jurul ~llu. 
·:::ki lM',est,ea 'lill dt'Yt'Tli t 'lll i,iloa,eC'lc pr<JdUt>llltOH re 

.. :le n'Jlit -pent.nl si'itNli şi ~_"tfel s'a înl ... 'mit i'\IWl'i
,'('a ('t:{)llHmiilol' d('p'll';(' In ban<'iL 

Se şti<' ('ă lltlarlill ('('Je m,ti rarE' <~OOP{~I'~ltj\'e 
<-Illllt cpl(~ d1.· p:rij{lill~lr'it, Cultu:ra zRl'zl!mttlrilor i!P 

'lu.. .. i'i in tal'a noastru, pe Sf'IH!Ui Bulgarilor, 
Tt'1. În Ziitr('lll ,,,'li infii,n(at În lH07 şi o grii-

XLVI. 

Lll('N\sul'ile pal,ru d'Llpă amiază, truprlf' lui .\fum! 
,~lltrară În Mostov,l. 

Inainte mf'rgea ° ,('oJllpanif> ci" tm~al'Î de \Viirt,em· 
lwrg; la spatE', şi inconjurat d4' o rnaresuită, venîa. in, 

"'uşi l'egf>ll' ~ E':lI}OhLlui. 
Ln (DJijloC'ul lui A rbal, lI:1urllit se opri În aşte))hl,TPi 

v('.ştilor a~IIPl'a sitLlatiUlwi Krrmlinnlui, p(' ('.ari tr('bllia 
",ii i-Ie adtlrii o ·eompauie de avant,gardii. 

Cn mic g'l'UP ,ele moscoviti, încunjurli numai de","lt 
N Murat şi t-oti prÎvNlu cu o stupoare timidă J)(' uee,t 
,~!'r ciudat <'u pilrul 1ung, Împodobit eu )H'lH' şi cu aur': 

- Trebuit' ~ă fi,' tanti lor. şoptil'ii ,'ntl'V<L gla,~llri~ 

. ~ stI'aJŞnie om! 
- &c\1uteti-ni ('ăriulf'.\e! ~trigară alţii. 
Inte.rpretul S!'c !wrO'Piii de un grup de mo,;r.o"iţi şi 

intrebă pe rul dVQTl!lk bătrîtn dad, Kremlinul se aflii 
departe de a,(' 0-10. 

Dv~rni('ul a,srultă (',It sUI·pJ'î1.ă <!('('t'ntul r-olonE'z al 
einterj)TetuJui şi nu intel""p nimic. 

}furllIt ,spUse int4'l'prctului .;;ă,! lntrebf> unde se am 
t.,ruvele rUSl'şti. 

Un mojic lntcle.se în sfârşit lii deod."1tă mai multf> 
'per,;oane intrară deooată IÎ.n vorbii eu int-t'!pf!'tlLl. In 
acel-a'ş moment j·se Etllunţă lui Murat că ru.şii zi<lio;erii 
IlOltl'ta Kl'(',mlinului si cii. după toate probabilitătile se 
l)re}la.l'a acolo un ata.c, o cursii. 

Murat PQfUllCi să îna.intf>ze pa.tru tunuri şi să se 
tJ'a.gă asupra .. portii. 

In Kremlin suna elemotul.ehf>lllu:n<l pe crcdiucio.,i la 
"Jujbii; sunetele aceste.a. îi nf>lilli~tiră pe· francezi: lJî 
:'TI'Z'Ură t'ii era. un a'IWl ia. ltrme. 

Toti. d .. ia marf.'şal la. c('! dinllrmă soldat, gândiră 
-('ii se ailă 1n fut·a a mari fo!'t~ ru~eşti şi !'ii o umli'i bil
,~ftlie ~âll!i:'l'r01l8ă va an~a. Itw. 

HTR IBUN A" 

dină eooperath-fi cu 120 memhri ~iun ef(pital de 
·6856 lei. Prm această intreprindere, - -ad: 'e&rei 
exemplu -aT tr-ebui imitat de cât mai multe ooape
ra.ti'V'e, fl'ta luat din mân.a. Bulgartlol' un miJloc il'J.
oonmat de ea,tig. In ooe-l~ t.inn,p s'a l'ăspân.dit 
ştiinţ.a eul-turei uarzavaturilor priu numero.ş;i 111-
erătol'i ang.ajaţi în fcla-..M'C an din diferitega,te. 

S'au format u.stfel câtj"~l maeştri grădirtari 
es:ri vor putea răspândi mai dapat't,c, această spe-
cialitate atât de remuncrătoare, 

Dar nUl C dartul 'atât: S'a nl!8.i infiinţat, tot pe 
lflngă ha,nea "O lt.cţ,u:l", şi o s-oc.ietate CtlOpera tivi 
de producţitUlCş.! consum, cu un ca!pital de 98,349 
1ci, ,şi cu Utl rulmuent de expoataJ-e de 160,000 
lei. Se bbrică 80be de teraootă cari se desfac la 
Ihl('1lJ'l'Şti şi Craiova, şi ţiglă pent.ru involitn1 ea
~l{jr. 

PL'pilLiera de vite wnericallc altoite şi lpomi, 
eu a{'cl.'\.Ş nume, aloe de ~op repl<mtarea dealuri
lor din ooea,'Ită regiune ~u vii şi pomi, şi a dat Te-

xu I ta te mu] ţU'lllj ton.re. ' 

De pe ac'um -se ob-sen-a eă:ace-a'3tă bogată acti
vitate ooo.nomică ridică nu numai starea mate
'l"ia'lă a ţih·.aniJor, ei şi .s>fa.rea lOI' intekctuaJă şi 
IDol'ahL 

BIBLIOGRAFII. 
La Librăria Tribuna din Arad se află de vâ'a

za<re 10 iascieole din compoâţiunile lui "Cipriam. 
PO'l'umbe.scu", 

Pasc. I.·a. 8 coruri biil'băt-eşti: " Deviza" (Pe-ai 
n.ostru steag ... ), "La un nor", "In 'Pădure", "Dup' 
u:n veac de ,fI'uf'erintă", ,,0, zi frumoasă, ,ai 8()sit It! 
"A-I ul'şul căIăraşilor", "Ieri, o flO8lr~ radioasă", 
"i::ll~nt Arooros", ,,&>sirea primăverei", â 2 <Cor. 

Pa,~c. Il-a ,6 coruribărbuteşti: "Laorima", 
"Patria română", "Luna Mai", "N.ompte oonsola
tolll'e", "Cânte.c siciliall", "Romanţă" (Luna su
rid('".) [l 1.50 oor. 

Pasc. I J l-a 7 eoruri băl-blîtc'Şti: ',Imn" (Po ee
rul Bucovinei), ))CÎlI1tec vf~nă,t~)resc", "Serenadă~) 
(Zoii'rll 'n melodie), "Salutar-e", "N lJIIOOle tău", 
"Român/uI", "Imn festiv" ii 1.50 oor. , 

Fasc. V I-a 4 coruri mixte: "Oda ostaşi1.or ro· 
mil'ni", !! Frullză verde foi de naIbii") "Ca.ntecu! 
lIJargaretci", ,)!Svrt'nadă" (Vol"mi l1şor), a 1.20 
COl'OO7W. 

Pasc. 'V-a "La mnl urile P l'utului, vals penr,ru 
001' bărb. ,cu acompaniament de pian el 1.50 cor. 

Pasc. l/I-a 3 coruri mixte: ,,l.'runză verde 
mwrgăriţl' (eu BOpl'an suIo şi acompa~liare de pian), 
"Cât iiţ.a.ra ronuîmea.scă" 'Ou a-oomp. de pian; 

OfitE'rii francrzi do:<rhisl'ră foeul, gloaute.le isbirii 
cu ;;f,"Omot J){'trrle portii ziditr. grinzilo iţ; ohst.a.c{)lele 
Îngrămădit{' ciI' ruşi: doi nori de fum plutiră deasupra 
pll'ţei. 

Cfm<l mugellli tUUluilol' ÎUCl>til, francezii auzirii. Ul1 

SgOlDOt duda,t <ieasupra "'''l\petelor; lIlIstol iml'ns de 
pusări ~bul'il deasupra. ~iduriJor Kremlinului şi mii Lip 
~\rilli fidfăiau În Vă7A!u.h. 

1 n nc(>la..ş timp o \'OCI> Olllf'!Irasl'ă ră~unii de t:eaJaltâ 
p.arte .a porti1 Kremlinului şi prin fum S<l d~osebi u.n om 
cu cltftan şi căciulă; el îi ti.ntea Ipe iraucellÎ cu o puşcă, 

- Fo-c! co.mnru:Iă nn ofiter do a.rtih~l"ie fr.aIlcez. 
Numai decât ră.sună un poc.net de puşcă şi două bu· 

buituri de tUfI: 

J,'umuI întăIi din nou poarta. J Il dosul baricarl~lQr 

nimic nu mai mişc ii. Sold:atii francezi oonduşi de ofiterii 
lor se apl'Opiară de poartă ~i dpseo-periril. patru morti 
şi trei ră.nitL Doi oameni in caftaue lugiri dealungal 
zidurilor cătri Zua.nwIlka. 

- 601iti locul aci, zise ofiterul arlltând ood.a,vrele 
şi grinzi~e răsturna.te. 

Fra.ncezii ii uds('ră P(> răniţi ~ aruncati cadavrele 
prin şanturi. 

Nimeni .n'a ştiut vre,ooati cine tIrau a.(W--şti oa.meIlI. 
• ,Golitl locul" furăsingurcle yorbe eOllsa,cratE' lor şi E'i 
furii htati d(' acolo 1":1 ~ii nu Un-putească locul 

CIlnd i-se Vf'sti lui Mura,t că intraroo e-ta. li:berii. frtl.n
cl'zii pătruRwră l'Irin poartă. şi $C pregătitii să săhis

luia!'.di pe piata. sena<tlLluL 
Soldatii aruncară iPl"in fercstr(\le Seluttului scaune 

l'ari a,'ea.u să -'lrrvească la intreţiur.rea. feeului. 
Alte deta.ş.aJncnte ,străbătură Kr{'mlinuI şi se insta

larii nu prin a.JI-'trt.amt'Ilte, ei ca într'o ta-bă ră ridic3Jtă 

În miÎj ]QcuJ o l'u.şul ui: 
('Il toate că erau f1ămâ.nzi, cu hainf'le sdrent~lite. 

Par 7 

"Nowpte de pl'imănră1' (.~ t.etuYr ti 
bas eu. ~ de··PÎom.pvloal'i)a 1.56. ' 

F~. V Il-a. ~,Băt.rl'D.~Ht hori pentru; pian 
56 baalii '. , 

, Fr.w;. VIrI-a ,;Hora detruarohiaţi.lar:·,~tro 
p llm., 50 bani. ' 

.' Fa.-;c. IX-IJ, "Peneş Cu.raamtl", horă lp6lltre 
PULll, , 1 cor. 

F'!'8C. ~-a "PotpoarÎ de câ.u-OOC~ naţ~nale" pea-
tflU pum, Il 2 CQl'. . 

• 
Di. 

celebrul roman al comalui Lea Tohtoi a apiftt 
~ASBOIU ŞI PAce" 

....... 111. 

Preţull eoroe.nă 20 fil. 
Preţul nhmniui 1 e&kl 1 cor. Dt tit Ambele 

.,.elmne se găaatc de ... âDll&re la "Libdria Tri. 
ba.a". 

Volllmul m va apărea. în curind, 

*' 

POŞTA ADMINISTRA TrEI. 
Pavel Ivan Vârş.et. Am primit 'j eol'. abona

ment tIC cuart. 1. 1912. 

RedaBtor re8J)Oll8a.bil: 1 alia Giureia. 
"TribUlla" institut tipografic, Nichi. ti COD" 

Oleu curatde sămânţa de ludae, 
pentru mâncat. Se capătă pentru revânzători 
dela Lengyel Sandor, Pankota. La do
rinţă trimit mustre şi oferte pentru preţuri-

.. --------------------------.... 
NA~~N6 ~ 

IpedaUlt pentru dInti artlDclaH firi pod ia 
CLUJ-KOLOZSVAR. 

(La capitul strbiI 16.1. ia casa proprie.) 

Pun e dinţi şi cu 
plătire in rate pe

,Iângi garanţl de 
zece ani. 

Dentiat: in Cluj ~ 
s1eiti şi re.dtt:şi ~a. a Ireia parte a ef{'ctiyului loc, !lo-Idatii 
fran>c(>zi intra.ril În Moscova lntr'o ordine bună. Era o 
-armată e.PUÎZllItll. dar totuşi ameninţătoare şi ca.pabilă 
dl' a. ,s.e baoo. Cu toate !l.i>,es!r-a, de indtă ce a.ce.ştia 

fură imprăştiati princasl'!e bogate. armata. nu ma.i exi
sta: acum nu mai era lliei o popula.til" burghezea.3eă, 
Jlic:i o tl"Upă, dar (eva intennitent, ce€'a.ce se numeşte 
o cpată de jE'fultori. 

C;tn{l. (hlPn ciuci 'Săptămâni, a'Ce..~ti oameni ieşită 

din Moscova, fif'.e-aro dintre ~i avea, o gră.,mad! de ohieote 
cari le păreau utile ~i preţi(llase. 

bPce minut~ după intmrea lor prin eartierf'le Mos· 
covei, regimenteJe nu mai aveau nici ofiteri. nici &01-
dati: .prin geamuri se ved"an I)a,lllenii strii:biitllnd odăile. 
rîziind şi drap{mdu·se tn h>allli"le boereştr, şi irreer-ca.nd 
sa se inl'..alte eu ghete de lac: prin pivniti 'ei işi tmpir· 
teau provizille; apoi spărgNlU uşile grajdurilor ti ale 
hambarelor, avrln.d€'all foC'Uri prin bm')ă.tiirti şi. S\tl'Jlt1· 

c.Îndu'şi mii.neci1e. dos.peau Pliine ori gătMu bucate. tot 
glumin.J cu femeiJ.e şi eu copiii. 

In aOOE'aşi zi, .şefii franc-ezi dădură porunci peste 
porunci. oprin-d tl'uD~l(}r de a se ÎrnprăştJ.a prin oraş 
.şi de Il. jefui, ordon!tndu-lle să. se prezmtesflara la apel: 
dar -cu toate MN>tea oamenii se i.mprllştiau prin oraşul 
golit dar boga.t in proviziulli 'şi plin de wnfGrt . 

XLVII. 
Va.lu! năvălitor al fra.ncezilor (}lire ,lncellula 2 Seo-

t('muie dimineata~ tiU atinse drcât sE'ara oartierul ia 
care se aHa conte\le &Z11khow. 

Când Pierre tntâil.nise pe R.ostovi iţ; ell,ud Na,ULşa Îi 

~1)l1-!>.e"e: ... Rilnuti aci? Ah! ce bine f.a.cit" 61 simti că 
într'ad~vă.l' bineiăce.a că răm;înea in Mosooi"a., pentru 
a înd€,plini misiunea pe car!,'l insă.reina.se D()mnu.L El 
,simţi atunci mai limpede ca ori-c:ind că era menit pa
tru ren, mare. 

I 
I . 
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Ua candidat de ad~ocat 
afli aplicare momentană in cancelaria 1ui 
Dp. Desidel'iu Fiilepp, advocat În 
Hunedoara (Vajdahunyadt comit Hunyad). 

40 jatire de pământ 
,1 UD .a .. hdravll •• 

se află de vândut in hotarul comunei Dieci 
(DCcse, u. p. Alesii, Aradmegye) gara: Harom· 
aJmas. Doritorii de a·) cumpăra să se prezinte 
în comună la vânzătorul dl L6rencz Lip6! 

Caut un birt şi prăvălie 
spre inchiriare sau şi cump3ţare, )a sat, ori 
la ora~. Sirbi şi prăvălia pot să le iau în 
('>ri mire monentan sau la toamnă. Doritorii 
să se adreseze lui Ioan Dirlea, »Katonac 

gy6gyintezet, Herkulesfiird6. 

Traian 
: la 

Turturean 
lăcătuş artistic şi de edificii 

Bistrita - Besrtercze. 
10°/0 economie la comande 

de lucrări artistice. 

Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 

Itenţl·Une la cupt<:a~e~e econ?mi~e 
de bucatăne vestite m 

Transilvania. - Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 

Dacă a-ţi încercat toate! 
şi tot nu v'au trecut durerile reomatice 

cereţi o sticlă de 

spirt de ghiată 
care face să înceteze imediat 

durere de cap, de dinţi 
provenite din răceală, ca de exemplu: 
junghiuri 1n coaste ,i in spate 
se foloseşte cu rezultat bun. Iar În 
contra guturaiului singurul remediu. 

Preţul unei sticle 60 fHeri, o 
sticlă mare 1 cor. 20 fiJeri, 
3 sticle mari sau 6 sticle 
mici se trimit porto franco. 

Cantităţi mai mici nu se expedează. 

Se găseşte şi se poate comanda dela 

Szemann AgOStOD, 
r.a.rma.ci st. 

Ha tv a o, F6·ter 126. SZ. 

Se expedează zilnic în toate părţile. 

Un milion de ~iti de ~le 
pentru altoit 

"R 1 P~RIA PORT ALI:S" 
(Glorie de MontpeUier) se află de vân· 
zare la preotul Patra reUe din Miniş 

(Menes) corn. Arad. 
-, _ ~ _ _ __ T _ 

Anunţ. 
Am onoare. aduce la cunoştintA ono public' 

romi", d am deschis in Slroti4 Neagrd No ~ 
un atelier de strungărie de lux Oi mobilip. 
unde primesc ~pre meptuire totfelul de lucriri . 
BtingAtoare In bI8nşa Dceasta pre,um: picitHu't' 
de masă, joeuri de popiu, jesnice pentru biserici" 
stâLpuri de strdni strungdritt etc. La comande 
pe posti servesc in timp scurt. farl rambursa. 

Spuialist ,in eanallvi de baţL 
Mai departe ,rlmesc şi rtfJOraturi d4 ploier~ 

~i peuasoalt precum şi reparaturi ce se abat 'r.< 
braflşe ca vloline, dacuft, bile: etc. 

Comercianţii primesc desiuşiri bucuros Coman,
deie se efeptuiesc 5QHd şi cu preţuri ieftine .. 

Rugind sprijinul onor. public, semnez 
Cu deostbilA 8tirnA:' 

Ilie Slt1·bu EliaB. 

Premiat cu diplGmii dela corp. meaeriaşilor. 

Bothâzy Laszl6, 
sculptor şi intreprinzător de beton 
ei piatră de artă, depozit de nJslp. 
Nagyvirad, - Erzsebet-utca. 

Primesc ori-ce lucrări ce se refer la 
branşa mea precum lucrări la edi· 

• fieii şi cripte cu diferite expozituri, 
de piatră şi marmoră, apoi cruci, 
·monumente, etc. - Lucrez in beton 

~1iit'?F' ... cu mare pricepere, pre..'"1Jm caldă
rârn de beton, canaJe, poduri d~ 

beton cu fier, table de ciment, bazine de asfalt 
Trimit desemnu şi catalog. - Voiesc să atrag 
atenţia ono public prin lucru bun şi preţuri ieftine, 
Llferez pietri şi nisip În cant. 

--.. ----------------------------... ~~ 
CARAMIZI 

se capătă la subscrisul din fabrica lui de:, 
cărămizi de lângă apropierea gării. 

" KIRlE ANTAl, 
Arad, florian-u. 6. b. , 

~ Câ.nd Mos(',{)va era l>ă.rh1tă, el inţelese că datoria IsI' gâ.ndea.scă la intreprinderea sa, eLabol'!nd pla.nul pâ- I - Compart.imentele rode întl'l'gpii c.ompanii. 
!Ia el·a. d~ a. rădnlÎJle acolo, de aU întâlni pe Napoleon nă in c-I'le mai mici amănunte. :\imeni nu răspunse: 
şi de a'l ucide, P1l1llÎJld astfel. chiar cu risicul vietU sale, ,El nu\;i închiPuia nici proc(>d{'ul prin ca.re'} va lovi - D-t.a ~ti 9t~1.p;înut NI .. ~ei ~ ~e ad,'esă ofltertll lui 
Un c.a.păt nefericirei întregei Europe. pe Napol(>on, nici moartea. acestuia, ci îi ~lăooa mai Gherllsim. 

Pierre CUMş.t-l'a toate amănuntele atentatului comis ales să'si re:pre-.c.int.e proj>ria sa m<lllrw cu un curaj A~.esta. Jrept rii,spuns, îl pri,'i 1:,\1 un aer speriat~, 

asupra. lui Napoll.'on de Wl student german, în 1809; eroic. filsă a fi înţelE'.s ce i-se sp;us{': 
el mai ştie. că acest student fU.8c executat. Dar primej- Deodată a'l:lu un strigăt ascutit de femee şi lrocătă- - Cartir, cartlr? zise ofiterul pl'ivindu'l pe omulct 
dia. la. care se expunea, pl"ntru a'şi imrilini menlrj>3. rea!\a intră ÎfiS'Jlă.imâ.ntatăşi văe1ându-se: de sus in joo. cu Ull zâmbet cordial. Francezii sunt Oii-

nu Ucea decit săl exaJteze. - Au sosît!. .. Vă asigur că au sosi<t!... Patru SUlIt meni cum se cade, nt) dra('u~ Nu o să. ne certăm de loc, 
Două sentimente puternioo îl impinge.a,u pe Pierre c.ăla-re pe cal. mos'ule, aditugă el mângăi:nd.u'l pe Gherasim pe Il'meri; 

să stă.ruiască in hotărîrile sale: nevoia de a. se sacrifica Pif>rre se h-otărî să. nu'şi descopere niei Dumel!' si acesta il priyj tot spe,l'iat şi tăcut. 
,precum si aceia de a su(eri când toată lumea suferea. nei că ştia franţuzl'şt.i>, şi se a.propiă de uşa Întrede~- - Nu e a1ci nimeni oare !Iii vorbl'.astă îra.ntu~eşte? 
Celă.la.lt sentiment la care !le supunea., era a.ced sentimen.t .chisii. a. coridţjfu:lui, gata. 'Să fugă Îl1 momentul când Îlltrehă ofiterul căutâ.nd în juru-Î In cîne ~ă se adreseze. 
,.ag. executi'\' ru~ese, al dbpre.ţului de ori{\e ('.~nventÎune, Jraneezii vor p~~t~de !n ~.ş~. • t ?0hii săi ./întâ.1niră ()c~iI h~ Pip:rre, eare tSe dădu m:--
de orice artificiu, 6e tot ceea,.ce roajorit.ateta oaan:~..nilor Dar francezJI mtra:ra ŞI Pierre tot nu 'S{l DllfiCă tie mal dMât la o parte dE'I,1 uşa. Oflternl !l(l intoarse dm 
li'a .obieinuit să considCl'e NI JW ('el mai roDre bun in lu- lângă uşă: o curiozitate de ne1nvin'S îl tintui ne loc. nou la Ghf'l'3SÎm caro ,pentru a fi înteles incepu să VOf--

mea. asta. }'ran{?·ezii erau in număr de doi: un ofiţer înalt, yoi- bea!>ei'i stricat ruse~te. 
Şj după cum ~e illtâmplă intotdeauna. '!tarea fizică a nil' cu a.erul viteaz şi frumos, şi ordolNlJ]ta acestuia mă- Ofitel'l11 zâmbea, făcea semne ('II nu înţelege nu:nic 

lui Piene, co.respundea cu -starea sa mo.mJă. Hrana !{l'O- runt, ·slab, eu chi-pul srofâlcit ~i cu a.erul mărginit. şi tot !:.chioJ)Mlind se apropÎă. de PieTre. 
~'Olană cu c.are nu era. obicinuit, cantitat!'~ de vodkă Ofiterul intl'ă &chiopă.tâlld şi răzimat de un baston: ~ Ac~sta voi să se fptragă, ~al' in faţa uşe:î dela bU\Jă-
pe {'.are o ab-sOl'hea de câteva zile, lipsa de vin şi de DUJJă eAţÎ".a paşi 1"1 se opri, probabil că sehotărîse 1.1 tărÎp îl z5 ri pe Makar. fratele binefăcătoru!lui său, 1111' 

tigări precum şi lwsa de rufe curate. noptUe nedormite miutea sa si pun('l stilip~Î:nire peste a;p;trtaluent. El Sol nf>bun ('.al'I' a{lesea se şi îmbăta. Maka.r se apropiă cu' 
[te cari le pctreci'a pe un divan sCUit, toate (l)('.este lll- întoar~e ('.ătJ'Îi soldatii săi ea.ri stăteau lângă uşă şi le şlI'f'tl'nie de francez, il r,ercl'tă. din ochi apoi ridK:t1.nd 
t~rul'Î întreţine.au În el acea sureseitarp, Yl'cină cu ne- pornu>c·Î seurt să. a.dueă c,,'\Il. llliÎ..na Îllal'lTI3.fă ('11 un pistol il tinti 8pr(> C)fitl'l". 
buuia. Odată chosllia loduinţei regulaMi, ofiţerul îşi nett''lÎ (l' a urma:) 

Piene ştia că [ra.nceziÎ intl'a·seră deja in Moscova. mustăţil!' cu UIl gest rmliltiimit şi dl1când ° mâ.nă la ure..., 
d.1l1' Îu ktc de a se pune pe lucru el ll1l fă.ce.a decât ,il. che ·saJută şÎ z,i~ sunzând: 

ORILE 
in tea mai modernl execaţie se pot procura la: 

pentru dormitor 
sufragerie 

locUlllţe, garron 
in garnitură de 
piele şi de aram(\ 
precum şi fAlVOare 

C' a. b r i c a. n t d e nJ. obi 1 e 

S1bia-II'JYSI8bld, Sfr~ $atanl Rr. ], .. 
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I S Z· M I K SAI In grădina de iarnă a II Pentru lemei şi bărbati 

"HoteluluI' Central" CAPSULELE SĂNID B R leA D E s'au adeverid ca cel mai sigur remediu flrl 
condusă fn spirit modem; _ Onoraiului nici o injecţie, contr,a pleuoragiilor subite 

1) 
Public i·se servesc mândri şi beufuri, de ,i cronice. O cutie cu instrucţia aplicări 

B I L E cele mai bune, cari mul'l'imesc ori-ce pre- (conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re-
. ' . 'tenţii. - După teatru se capătă cină caldă mediu sigur contra slăbirei şi impolenţiei 

Pentru cununii şi bancheturl funttionale sunt renumitele capsulele tn-
stau la dispoziţie săli separate. tAritoare ale Drulu; Timk6, sticla costi 

tn 

SCSABA - NACYV ARAD 
Răkăczl-ut 14. 

cu organism 
tentat de oţel, ~_ ... ~ ..... 
sunete resonante 
fome pllcllte, 
se pot cApita şi 
rate. - Oramo
toane cu plăci ar 
Ustice, - vloare, 
flaute, harmo-

nici Ş. L - Numeroase distincţii şi medalii pri
mIt. ca rliplatl. Inventatorul pedalului modem 
şi al organismului de ottl. Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Oyula, 
. Idr. uab. hangszergy'r. 

Budtpest, VIII., Rakoczi-ut 71. 

flscher T est~tre~ 
fabrici.. ,olet •• lngrlditarl, SUt. roht. 

d. otel ~l eatfalc. 
1 r a ti, 16zseî foherceg·ut tirul 18. 

Fabrica: Xossatb-atea 45. 
Recomandl in atenţia ono public tot· 
felul de lucruri de branşe, cari se află 
in magazinul firmei, cu preţari ieftine. 

Ingrădituri dela 30 fii. în sus metru rl 
Catalog la dorintă gratuit. 

Telelbn .,!;,s.,.. 

1.l1 1.1 1.' '.I~IIJ1..lL' 1-'.11."-
Deeorat cu m_aJf. de aur la ellpoziţfa 

&gri .. '1 din LugoJ. 

Dicsics B. Ignacz, 
au ecctesoru I lui B4lint Dicsies. 
At,lIer de tr.lurl, ,ede ,1 lustrui re. 

LUOOj, strada Nitl Popa 
1An&,4 t.t •• rio:&: &r •• orlenilalA rem4nA. 

Pregtteşte totfeluJ de trisuri şi drute, 
precum şi lucrări de dogArle şi flurAri •. 
Repareau trburi vechi cu preturi, IefUne. 

Zilnic taraf de tigani, de p r i m u Ira n g. 10 cor. ,i se trimite contra ramburs dela 

In cafenea se poate lua asemenea farmacia "Magyar Kiraly" 
după reprezentaţiile teatrale - cină. Budapelta, V., Marokk6i-utca 2, 
Cu distinsJ stimă: Augustin Csermăk, Piata Erzsebet. . 

1=========h:ot:e):fe:r'==11 Coresponden1a si se faci In limba romln!.. 

Articole de casă de . sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lam pe, rame şi picioare 
la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
,i argint, articole de oţel »Sollingen«. - Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine - se poi. cumpăra la firma: 

JOSEF JIKELI 
SIBIIU-HERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 

;ttff'~f ~~·~f f ~~,- f f f f 
~~~1tti!~~~M.#I\i'&~_t:.~UJMPM.:""""!M.~I4U:M.~M:.t"'~:k::\iiil;:~::;&:.:"::tV 
~ . ~J~}~!~~J!'I.5IC:.t~~~~:'::j~~:.Y~~"'..ci~~~~ 

~ . CORNEL TUtlIfEB.1 
~ hldaslri. d ... armar. ,1 jranit fn 1: 
; TimjşO~r~·Fabrj~ ~ndrassy·ut 22. Timlşoara-Josefin. Hunyadi·u. 4· ! 
:i~ filiala: ~. Argeţ, str. Deâk-ferene Nr. 9. ~.' 
~ ~ 
~ I~i recpi;;rir;~;~;~;O;;I; I 
I fabl8 'e marmurl, sfatui, Ife. >f. 
~ ..' .',' fabricaţie proprie În executare 06 gust frumos şi preţ moderat. ~ 
~ . . . '. . . .' . . Avind un magdn bogat, Ufer_zI mai ieftin ca o~ce concurenţi. ~ 

~~~~~~~iI!i:'~~~~~t~~~~~~·~~~~~~ 
*# :: :: ::: . H ee w::; aR • 
~ -- - . -

Carl Plellt pri;;er~b~Îcelzni~ nl11ulteOrie 

l
' , obilcta da metal Telefon 184. 

Teffiesvar.ErzsebetJâros Gyâr' Hunyadi-u. IA nzlet· Hunyadi·ut~. Minits·utca ., 't"' sarkân Krauszer·fele h.uban. 

I 
Recomandă obiectele sale .!oarte fr.umoase şi solide de tinichigietfe s' anume: vane I 

de scăldat, d. e şezut şi pentru. COpII, scaune pentru scăldat) fncllzitoare şi vane de scăldat 
după cel mai bun sistem (~istem pr<?priu) .Uzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte 
(dlbcteoe e mtal: precum cl~,b.;:5r.: u;loare ŞI C:ă"!: - ApoI mere ~e tinichea şi de cositor, 

~. inscnptll de metal, tăbliţă cu ~umărul case; şi 

, ". cu numele străziI, mA~ci. şi firme d~ ţine. conell 
' duct pentru apă, AranJăTI pentru bale şi closete 
~:, engleze cu neintrecutul aparat ~ Temes« . 

.2:dJ-8i~~,~~'ttr"i~ Acoperiri de case şi turnurl, globuri şi crud, ~ 
It Catalog de preturi la dorinţă gratuit. 

~_~~ , ~ Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. 

·~:;==iE======:;== · .. :- 2 8:: 

~---~,.~~~~._~--------
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să se adreseze, 
~ ,-';, M-:"'~~~.~~-" ...... ....-,..... ...... ~ ...... .::... ......... -.. .............. "-\ 

arbori pentru alee, plante de ornament c~m.ifere, 
plante de imprejmuit, frud( cu, boabe, pUleţll etc, 

VITE ALTOITE 
(cQlitate superioarA. 

YI1ă europeană ~ americană cu şi fără rădăcini 

Fabrică şi lifenază) în cea mai excelentă executie: CAZANE de fiert 
. ,rathie, precum şi 

rarnituri com
plete pentru fa
brici chemice, fa
brici de bere, al
cool ,i raehie, mai 
departe vane de 
scaldat, - lobe 
peNtru camere de 
baie, cazane ii căl
dări cu vatră şi in 
fine ţevi de ara
mă roşIe cu pre· r 

turile cele mai ief- ~ 
::;:~î~ tine. Cataloghimit ~, 

_~ ___ ~~'--~---:':;·.:'~!..--_........l-__ .L..EC::Lrl ..... ;__ gratuit. ~ 

~DJ"IOIiiiU' &t:litUs=«-tt::ars;:«-;~~~a 

mare fabrică 
· de mobile · 
din sudul UngarieI 

(Ventecz,. 

Pregăteşte mobi
lele cele mat B10-
derne si luxoase 
cu pTeţuri foarte 
- moderate. -

MaTe dep,oait de plane 
excelente, c:ov •• re, pC1'
deIe, ţesături foarte fine 
- " matiai de cu.,,,. -

~ l,.... « 

!- .~' .. .l!Edificare ieftină !ll,~ 
~ .. " 11Ieil:i"i

1
x;,.f1;I,. Intrece 'ori-care edificare din alt material. * I Sistemul meu brevetat N r. S-5546. Se face 

; prin prepararea în mod propriu al betonului J * ori alte materii. 
Primesc totfelul deedificări, locuinţe, case de închiriat, edificii economice *' şi,~~miniare, crepuri, fântâni, poduri; cana1iz~ri, îngrădituri, trepte, padimentări de 

terasse, acoperiş facement, Învălitori de.~ cement. '* In depozitul meu se găsesc felurite preparate de cernent, pietri de edificiu, 
fig1e t co)umne pentru case, streşini, trestie pentru tinciuială, cernent PortJand, gips, '* var stins ş. a. - Preţuri curentetrimit gratuit. ' 

& 

-
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"r1dA I-CA" 
institut de erec-lit .,i econoU"1ii soclet~te lJe acţii in Ţebca (Cebea) . 

• • • u • .. * p ....-, ... -. . - ... m •• - • .... .... 

Do ll1iil ii acţionari ai institutului de credit şi economii » MATCA« sunt invitaţi prin aceasta )a 

a II-a adunare jenerală ordinară 
c~rf! se va ţinea în tiebea, Marţi. În 26 Martie st n. la 1 oră dup! ameazi, în biroul institutului cu următoarea 

---

--

ORDINE DE ZI: 
1. Constatarea numărului acţionarilor şi al acţiunilor pe care le reprezii1tă. 
2. Denumirea aloT 2 notari şi 2 scrutători. 

, 3. Raportul direcţi unii şi al comitetului de supraveghiere după gestiunea anului 1911 şi apro9area bilan1ului. 
4, Propunerea direcţiunii şi deciderea asupra împărţirii profitului curat. 
5, Darea absolutorului direcţiunii şi comitetului de supraveghiere pe a~ul expirat 1911. 
6. Oeliberarea asupra proiectului direcţiunii in privinţa urcării capitalului societar. 
7. Modificarea §§-lor 6, 18 şi 34 diH statute. 
8, Fixarea preţului mărcilor de prezenţă pro 1911-1912 pentru membrii direcţiunii şi ai comitetului de supraveghitre_' 
9. Propunerea direcţi unii asupra strămutării şediului. 

Aqionarii au să-şi prezinte acţiile conform §-uLui 20 din statute, 
Ţ e b e 3, (Cebea) la 5 Martie t 912. I:Jirecţi ~.n.<:' a.. 

ACTIVA CONTUL"BILANŢ. PASIVA 
--- - -- - ~.- .-

Lassa -.. -- --- ___ o --- _ ... _- ----
La institutul ., Victoria 4: -_.- ---
Cambii ---- --- ... '"' .. ~ --- ---- --
Cambii cu reescompt hipotecar ____ 
Obligaţiuni -_ ... - -.. -- ---- --- ~-~-

Marfă la Consum ___ ---- ...... .._--
Maşini agricole ŞI motor ~-- -_.". 

Edificiul institutului în H.·Cristior -
~_Mobi1iar la Institut ---.._-- ---- --

Mobiliar la Conzum ---- -- - ----
Debitori ___ ..... _- T ___ -- .- ---- ----
Interese restante ---- ,,--- ---- ----
Interese tranzitoare de reescompt 

DEBIT 

Interese de depuneri --- --_ .. _ .... 

Interese de reescompt ____ ---- ----
Salar la Institut .. --- ---- ---- ---
Salar la Conzum -___ ---

. 
-- ... - .. ---

Spese de birou ---- ---- ---- ----
Bare directă dela Institut -- -- ----
Dare directă dela Conzum ____ 

~- --
Dare comitatensă _ 

~ ""'-- ---- --
10 010 dare dupA depuneri --.- T ___ 

Dare comunală dela Institut -" ~..-

Dare comunală dela Conzum ----
Provent ___ -.-- --_ .. -- - .... _- -
Amortizare de mob. la Institut -~ --. 

Amortizare de mob. la Conzum ___ 
Amortizare de marfă 
Profit curat ___ o ----

1. Indreiu, 
dir. subsl, 

la Conzum 
-- .. ---- --<--

'_"-0" ~.-- .•.. - .~" ._- -- -- ".- ..... --
I I ~ 

.. --- --_ ... ---- 53531791. Capital societar . ----

-- ---~ ---- 730-1 fond de rezervă -- -

---- 80899'- Depuneri ... --.. .. _ ... 4 ___ 

295480'- 376379-1 Reescompt ___ ---- ___ o 

3270-1 Diverse crooitori --~ ----- ---- --~ .... 

22916841 Intertse anticipate -~---- -- ---- ----
34001-1. Profit curat ._-- -~._----.. --- --- . 

14668 146 li . --. --- . ----
1205'- : I --, 

1265'- 2470-1 I-~ 
.....-. ....... ~ - -

--
-- --- ..- ---- 10189,871 

.... _- ---- ---- 388i631 I 
.o-_~_ ---- -_ ... ~ 41261 301 

443892189'1 
1-1 

CONTUL PERDERE ŞI PROfIT. 
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---
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3242'-
2175'32 
~--- -.. _-

1704'20 
262-98 
112'38 
313-64 
28880 
100--
323'40 
IOfr58 
140-44 

2000'-
---~-~ 

---- ._--

~ ~ 

3134152: 
16358194: 
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I 

541732'1 
55093: I 

1 

I 

I 
I 

3105401 
I 

I 
2241\02

1 

10345171 1

; 

Venit transpus ___ _ __ 
Interese dela Imprumut 
Provizie- ___ ., __ _ 
Venit dela consum_ 

411531184!111----
---+-----11'---

C e beaI (Czebe), la 31 Decemvre 1 t) Il. 

D I R E C TIU NEA!: 

-- ~,,~ 

~._-" -- -'~ ---- "--- 53300 -
~---

.. --- --~- -- -~ ---- ---- 5408 -
---- ---- -.. _~ .. _-- --_. 67276 49 
~- -~ -- ---- 299436 -_ .. _~ ----
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1706 29 
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-
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\ ---- 186 84 ., ----

---- -- -.. _- --- ---- 31103 01 
---~ -.- -.. - --- ---- 6806

1

62 
-. _. ---- ... ----

___ o 305737 

4115384 

Iosif Tiau, Laz_r Pîrva fierea Alelandru Petru 5tandu Leontin Mielutia 
"r~şedinle. 

---- Mareu Huţiu Ioan Jure_, Petru CAmpean Nieolau Matei. 
viee-preşedinte. 

COMISIUNEA DE SUPRAVEGHIERE: 

Ioan Mihut, preşedinte. Pavel lazar Emil Negruţ Nicolae Bexa Atanuia Brana. 

.. TAlliliN:A.') 1N&T.f'FB~ fr<IPOG:iAFIG NICHl"N il CONS. -' llAD. 1111. 

.. , 



.. 

Nr. 45 - 191~ 

·$mt:;;mS:::;~;ţ;jt$,:ţt:;:~;;j:;S;;:,ft:t&:~·~21~ 

Heinrich Rastel ,1: 
t'abricunt d('""" trăsur i, 

Si b ii 1..1., Straela I~o.enanger 18. 

Aduc la cunoştinţa ono public din loc şi provincie, 
că ţin În depozit ~ele mai moderne trăsuri, pre· 
cum şi totlelul de căruţe. 

r.'~~~'''''l~ Primesc ori-ce lucrare de 
~l'" I r .. ~ "' f ',::~ I Ji ~2J <ţ .. " reparare şi transfor· 

i. ~\tk .. ~~~ , ă' . 
• ~ .~: ~7';7~~;'!'" mare, v pstre ŞI pre· 

,~~1S~ gătire de ş~le. în pret ' 
.JJ.J ~)?/{ţJ foarte leftIrI. li 

c&;:=--:tiFi;~S:::J~ţÎ2S~!! 

NA.GYSZEBEN-HERMANSTADT, Elisabetbgasse 53. 
Fabrică dupA diferite 

siste,me: 

bănci Le şcoală 
conform celor mai 
moderne cerinţe igie
nice, pregăteşte apoi 

bănci şi scaune pentru biserici; table de şcoală; rame 
pentru hărţi; rame pentru desemn şi dulapuri pentru 
şcoală. Catalog ilustrat la dorinţă trimite gratuit şi franco. 

, S::::=-~Cl2i'îA::(ţ::>' tjţ:=!~~ 

. 'Lepter Ja'nos fabrică de piese de fier ~ 
~ , şi articole de lăcătuşerie. : '; 

Bl..1.dapest, X .• Asztalos Sandor-ut 16. sz. " 
Inflintată la 1885. Adresa telegrafică: lEPTER, Budapest, pekerdo. Telefon 55-22, 

FEItESTR.E prinsI În raml da fiar, 
cele mai perfecte şi mai ieftine in timpul prezent t 

INTRODUSE 
IN 14 STATR 
CIVILIZATE I 

PZ!8. 1.:..._ 

\ atelier de cuptoare, 
Sibiiu., TârguI fânului 7. 

Execută: 
~ , , 

- I 

, ' 

cuploare CU căhili ~ , , ~ 
In toate colorile, precum şi incălzite În forma : ~; 
Meissner ~i Kastol, imbrăcate tn căhăIi. ;:' 
Deasemenea construesc cuptoare de fiert :' ~ 
din căhălî albe şi vinete. , : ; 

, . 
Primesc şi tot felul de reparaturi, ce '.;! 

se ţin de branşa mea. Comande primeşte: ·.l 
şi dl Victor Rotb, prăvălie de coloniale, ~'i 
Sibiiu, Strada Sării (Salzgasse) Nr. 1. . , ' 

;"\.'1.. 

EUGEN LIEBLICH '.,,7 

~~; :~ 

t~tograf .<~: 

Sibiiu-Nagyszeben, str. Elisabeta Nf. 56 (casa proprie). ;~ 
I J ::. == EI.c:utl totl81ul de Icoan. artistice. =,: 

Plam 'tinatipie, icoane simple, mici şi pânlt la 
mărime naturală. Picturi ren l..1.D1ite in. 
oleu in toată mărimea, după orice fotografie mică. 
Fot0ll."ra:f'iarea., copiiilor executati 
modern, fotografiere în grup şi familie, se ştie că ateli· 

erul acesta în privinţa mărimei este primul 
Atelierul în timp de iarnă este incălzit, se poate foto

grafia chiar şi pe timp plaios. 

'! , 

It~~~~~~~]C~u ~d~8S~luş~lrlG!se~rv9~so~, }:~~~==~~I '., 

Un mijlOc de întirira 
pIDtru bolllivii d. stomac 

,i pentru toti ac_i., cari fie prin rect.li o,", tugreunare de 
mâncări, fie prin lipla de apetit, prin miltuira grea, ori 
ill uma mlncirilor prea reci ori prn fierbinţi au cGntTaetat 

cat ar, stireiari, dur.ri de stomac .tc. 
este medicina 

Baldrianum a doctorului Eniel. 
8aldrianul1l se rf:comandă contra tuturor durerilor 

de stomac, anI calităţile unui vin txcel.nt, care păze,te contra 
tuturor urmărilor, precum: nervosltate, insomnie, ame
ţeli ,i flegml. 

In urma cQmpozitiei sale excelente, având vin de Sa
mos, IJlcăturl de Baldrian, .irup de Sd,eurl şi de. e!"' ~,.., 
reşe. Baldrfanum esti de recomandat ,i contra constlpa
tiei şi diareei precum fi la. toate cazurile; dnd se reclamă 
întărirea organizmului. 

Baldrianum Dr. Engel nu canţine absolut nici o 
materie stricăcioad. '1 se poate hdrebuinţa ,i din partea ee
lor cu construcţie mai slabi, precum dame ,i copii, timl' 
mai indelungat E de preferat să se ia dimineaţa pe ne
mâncate şi seara Înainte de culcare in cantitate de un pAhar 
de licheur. Copiii şi cei slabi să ia Baldrianum În apă caldă 
şi să-) indu1cească cu puţin zăhar. 

. 8aldrlanum Dr. Ettgel se află in sticle de 3 şi " 
coroane in toate farmaciile din Ungaria, precum şi În Ara.d, 
Aradul-nou, Ologovicz, Oyorok,. Mwes, Paulis, Lippa, 
HidegkLlt, Vinga, Szektsut, P6cska, Tomya, :Viligos, Egres, 
Nâdas, Berzova, Orczifalva, Mera:ifalva, Sindorhua. Baga
ros, Szerb-Sz.-Peter, Perjimos, Szemlak, Sirafalva, Nagylak. 

farmaciile din And trimit in ori-ce parte. 

~ 

J ~r' 

~ 
.... 
~ , 

~ 
Să ne pAziIll de hn,itaţii! r?;: 

Cer_ti lOlu_ai [ 

Ba,ldrianuJ.n. Dr. Engel ! ~ 

r.;~~. 

l 
J 
• 
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tate aţ'll Ut' Jlt'('o1ll.r)le~'t ~ iei. îşi U.utol'eţlt{, {':O"<I' 

giale 1't~l<lllitah',a Jjtel-Ul'lL P(' (' .. I'C îl t'xel'eiut'o. 'im, 
preuni'i eu EIllÎn\.·:wu. U"'Il~)I"U' ('On~tÎiTltof'i cOIlJfem· 
PlIl':l'I1j 1 o l' ~11 i, 

Iubite lHat':.;tl'l'. 'pl'i llle~h' ':>1'11 t iWt"ll tele Jt' ati, 
llIil'utit' şi r{'t>Ullu~tintă alp 11.1lli'j <.m, e.are fa.eH pur' 
ţt' diJl i/.'{·ll{'ruţÎu {'an> ttLa pri('{~put şi te·a iubi1 
mai 11ll1lt şi !'p ('ar·i rai C('ut de atlltea ori h'ri, 
!:.it, din lil't'u. <'und tt' ('itea Il(' hai';! la splItde ('O 

legului Hal'ahan, şi IP:lllll uzi. cÎmJ opem dtaJt.. 
pc Ii;'ugii at-el r;ls al Întelig-entl'i. {'ar'{' este .. mpre 
lIlul hinfi, ii pl'OY03oL'JJ ';!i un senti'Illt,>nt dt' melau, 
('ulit· pentru e"11t;pol'fitlii "ăi ~ ai nO!;ltt·j - Hieu, 
.'iat'. ChiI'iu(' ~i ('cilalti. Au fo",t u.ş-a dp vii pentru 
mint" eil-mi ÎIll'hipuÎ 1'11 IlU 'ÎlIll)<ltril1lit $i t'i, 

Episcopul dr. Dam. Radu la RomI. 
.. l 'JlirÎÎ" Î·.i-f" ~(:J'it' dill HUllla: 

111 11l'l1lJ ÎllSUI'l:iu[u'ii Pl'iillitp dt'la GOll

~fiHlljn~J arhipn·ilor Jll'oyiu('jej lluastre bi
:'H'riee~ti tillllte, pn'CUlll .!'il' $tip la Blaj. 11. 
Sa l'pi:·i('u pu I Urtlzii-mdl'j DI'. PPll wtriu H,)· 
du, de:;;i suferim1 de u I'Lt('t'~diî '1\'11tiL ('a·n' 
!'i.:I tintIt (:,ÎtI'VU zi!t· la pat. Îu :H) Februarie 
CI. IPlp(,<lt ci'itrrl dt'nl<! (·ptu·[ p a HOlllPj· 

\'t"dti. 

[u urulllui S{llI, aUlt dt' gn~u şi lung, s';j 

oprit mai întâi lu Blldape,-;ta IInur s'a pn:· 
Z,PI)t,lt b d. mj[listru-pn~şl·dilltt' !srH'I' <I-Î 

străpnlW o {'{lpÎ(' diu IIwmoJ"Hldul eUl'IlluÎ 
('piscupesc, îll (,,':.lllZa iIlfiillţâlHlpj episcopii 
gr.-c:aL maghiare ~i la d, mÎnistru d(' (,tllt·l', 
lllCUIloŞtillţâudu-i pe LHnfllldui e!t'sprp di
Iătoriu sa la HOIll<l !;li dt'spre s('oplii <1(,(', 

lpin. 

Domnul lllilJistru-prC'1;ipelillte şi-'l ('xpri· 
. nla.t îlldpstulirl'<i sa pentru chipul [pal. în 
('arc din partt:.<l llustrită.ţii Sale epi!::icupu
lui dela Onl.ueH-mare, ca lllC1ndabr nI 1'0-

rului episetJpc':';c .se dll!';) la tlldf\plillin' 1I1illl' 

dntul primit. 

Dela Budapllsta IlllsUÎtatP,l ~a, ,înso
t,it numai dp cătru, fratr']p S{JlI e<lllonicu] 
dirn Lugoj Dt'. Iacob HIJliu. a plt\('uL l<l 
\'i1;'ll<l ŞI a pl'or,Plllat llloIlsigllondui Hossi. 
Însărcinatlll c}n afaeeri al sf. HeUllll apm;to
li~ .. Îaru,şi () ('opie a acelui l1H·moralld. 

Din Vipua u pk'eat. pestI' V~\lldi<l In 
Horna. 11I1d(1 a sosit. Yilleri seara in 1 l. c. 
şi mai întft.î a fost silit a Sl' supune uuni 
;;fX··cialist spre a-şj ('ura morhul de lIrochî 
sllpravenit în llrma ri1eelii de ('aI'P suferise 
în ~ăpt.ămâna t.rDC'.uUi. Tn meritul cauzei 
pf~ntrll r.arfl a intrc>prills i.weastă călătorie. 

Îndpmnat de ehltorinta I'urtoasipj şi de 
sirntll:l cip leulii.nlr fată, dp August.a PP1'

sO<1nă a fo;uvpranlllui nostru. s'a lWCZf\ntat 
la A. Sa Prineipr'lc ,Sc:hi:inhnrg-Horfpn
:-.tein a.mbasadorul monarhiei. Allsho-l'in
gaT'{' pC' lfmgă R. HCHlln. Iar rwnlru CI Pll-
tp.) fi primit. in Hlldienţ(l din Ţl<1rtrll S. 
~a)e PafHl PilI X ,';.;'a înştiilltaJ 18 ofil'ÎIlI 
Majordomnnllli S. Sale din partea eăru~a 
j-,s'a Ţms în prospect, audi(>nţă, PP UTI<1 dm 
proxinwle ~ile ale uc(>stei s{q)tămilni, fiind 
S. Sa foarte oeupat elI primirpa în audie.nţă 
a unui număr insemnat de J;~piscopi şi pre
lati franeez;j cari se află do mai nainte aici. 

Până la alldieIlţă. încât ii permite si a
l't)a sănătăţii va face vizite pe. la. mai mulţi 
Cardinali şi 'prelaţi ai curiei romane~ cei 
mai mulţi vechi cunoscuţi ai săi. 

,,'1' B I B r' ~ :\" r-

Sar.lforir81 lui .. tab.piD. 
H,u'/(rc-:;ti, :M Februarie. 

.,KLudie.atuJ ziari"tilol':' <l oferit eri la orele 12 
un halll'h.·tÎn on()a~'ea marelui lXJ€t .Jea11 Rieht>
piu, nwmbru al Academiei b'1'1lI1H'eze.îll sala <il' 
nWrlllL'!':l 11 hot('lultll BOl1kvard. 

La lI1u,;ă !I,U luat [ve: Illaedtrul Hichepin. Î11UJ'P 

daa HlvJl(lel, soţia milli:->tl"uhli plenipotenţÎul' al 
Fr'unţc.i <:ii dn~ J l 1'O('Upill. Ln faţă stau dna Anne 
.I. Hi{'hepin, alături (le d. Blondel milli~tl'ul J.~r3.!l' 
tei şi d. ('. Arioll, ministrul 111stnlcţiumoÎ publiC('. 

La a'ee,,! b:mchet. datÎu 011OO1'ea marelui poet. 
('al'e "PI}I'pzintii {'i\"iliz.atill lIH-dit{'rffile.a.nîl, ~u pal" 
tieipat lU1 mare nll1ll1ii.r de ziarişti. membri ai Sindi_ 
o'dtuJui ~ de per8(.ma1ităţj din ~.JCk1at.ea noa,'1fră, 
dintre calX~ notăm: 

V. 1. Procopiu Pl'cşeULutelt> "Srndicatn\uÎ Ziari
ştilor", la,-,'Ob Negu'uzi '})l"CŞOd.illtele ,Academiei. 
pro:L D1', Toma lQlleRC'U, r. ·Ba<m l<başa. di rectol'ul 
g'elW1UI al tcatreIol', N. XeuOJ).)l, Al. D,iuvara, G. 
l)jama11d \', C. Banu, G, Runl'tti.C, IhlmetreR{''U, 
1. l'op. C'h. La.ho\'ni'j, D. Karn.abatt, O. Oristo
do]"€'S('u, 1. Pvpescu, .ETIl. N i~olau. I. S<'lUt.U. 
Brio!, Rubin. Ath, Hal16tti, M,ihlllil.MOra, Virgi
li11 M'ol'a, [O'n1'l<,1111, 1. !\1Î'lIuleseu. Florpscu, P. Lo
~u8teanu. C. Scurt1l, N, Popescu-Dnţu, 1. VoinesHu. 
V. Havel, Negru. C. CQS{'.o. HmnulS nragomi:rOO<.'U, 
St]'{'itJtmann, I. N ieolau, N. Georgoocu, L. Iliescu, 
CongorxJ, P.MtilcI'i, .Julc"! Rl'Ull, !llariat, Amel 
Mal'I'u. ~k, etc. 

Toastul dlui 1. Procopiu. 

IJ. 1. PliuevpÎ;u, l'idieă palLil.l'ul in gloria lui 
J ean Riolwpi11, Îl] ,Il umele '3ind j<,.atului zialr~tilol'. 
exprimiiIldu"~i hucuria -că poate eonul'pi omagjul 
săn perl<OMI {'li omagiuJ pre.'lei române. 

.. Salut. în Joa:n llil-hDpin, spume dI I. Prooophl. 
pc 'mprezentJarntlll {'~ivili:zaţiei frall007.e , acea..'1'tă ci
\'ilizaţie wnanilarii. şi .wltruistii,uare a'ri"f-;Îpit bine
face]'i!e ei in t"al ii. omeni rea, ae.oa:stii eÎv.ilizaţit. 
{\lI l'l~ e.X:I81tă uman i t:\tea.~i demni,t..'ltoa IOlnului. 

.Salut. În .J f:all Richopin pe prozatorul admi, 
l'abil şi autO'rull dramatic puternic, pe subtilul şi 
y,iglllrosnl poet al realităţii, (18.1'0 chia1" când este 
hidoa'8ă se trndornuă înfrurnset.f> ipl'in 1'a.1Ja de 
lum i nă a ţ{cJ1i III Il i. 

Salut pe di.II tiireţll 1 ('I1l,,~iOll~mt. I)}in ~Ie miIi] 
şi ,ulIl<l:11Ji tate al \'agabonzilor, 'Care prin geniul său, 
dintl"l0 d~:.ădere Il il-Jbuti1,'Jii fucă o frumHeţe. 

f)O'r(\S(~ ('·a d, .Toan Richepin şi gratioasa \ia s()· 
ţi.c "ii plece del a noi <.lin ţară. eu oole mai tiru
moa.se 'aln:intiri,~i să revină În mjj,Iocul nostru. 
pen1ru <3 '116 ma i da fericirea de <3. auzi verbul Să11 
plin de avânt *i imagini". 

Fmmosul şi vi.brătorul t-oast .al dlui Ion Pi,oc.b
[)11 1 a fo...,t acO'pel'it <le '('ăldll'roa,<;e a'Pl.a~. . 

Răspunsul dlai JeanRicbepin. 

~11llestml !'le r,idica emoţionat. 
.;Sunt, mUWllt de frumoa:.'J.a 1mvântllre a dJu.Î 

1. Pro<lopiu, spune maestru.!, nu atât pentru lau
deld'e.(l mi-"",fl aduct', cât pentru omagiul CE> '*' faoo 
el'vilizaţiei fna.necze. 

(,iviLiz.aţia fran(:'.cză e -altl'llistă şi umanâtară.. 
ea l'u.-spândeşte Jltmina şi genoro,?;itatea ci dealun
gul unirerimlu'i, Pe dmd llilte civilizaţii snnt pe
dante şi gre.oae, civililJa~ia francczil e gr.aţioa.să, 
inarl'})ată, plină de el~anţă. . 

:\('CSt<l {~aJităţi, <'ari di,sting eiy\~lu,aţia fralw{'ză 
de ·eelelalte civilizaţii, slmt oara'l'terwtic;E': >civiliza
ţiei mooiteranicl1e: noi le-am mostenit deLa. Ji':lini 

CivilizaţiJ8 nOlllihră. e veche hitrînă şi ;poa1e o~ 
ho.sită; noi am ajuns La ;raf.inanHmtul de.a impihţi 
nu firnl <"le pilI' ,in Ipatm, {'] fllza de so.aw în 
patru. 

Când ,noi, lX)jl'or ~ătl'Îl1 vom &l'.wpa din mână 
fada civÎlizaţiei meditmta1Licl1e, voi popor tână!r şi 
entusiast să o luaţi în mâru1Ie voastre, să oridioo.ţi 
&118 şi <să luminaţi cu văpaiia ei unh'ersul!" 

O salvă de apl1ause violffllt~ i~ entusiS.'lte aco.. 
pedi cuvântarea maestrululi. 

'" 
ln urma. faoom eCl'C rÎn jurul luJÎ .I ea.n Riche--

pin,ş.i eutlegem din gu!1a 1uiperle I}i ll'1lbi!ne de 
cuvinte. 

Maestrul ,ne w)l~Doşte 00 impresia plăcută ce 
i-.a f·ăcut-.o ţal~ i'lQa"ltră, de senzaţia de 1atintita.w 
ce () ~imte în po-poru1 nnstru, iÎn{'ântat deprice
per~ ce O arută:m -civilizaţiei :firanoe.w şi oolw mai 
sllbt.ile raiinamonte ale ,-ei-. 
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;\f,ae.'îlrtll ti eUIUHiusmat. {It> tillerewu 'lfi \'igJOal'EM 
ţJhui nooatl'e. de fl'Um<;eţ.ea ~i \'uniotmtea de t-ip1m'i 
pe {'.an.' o iu.:făţişea.zii pOp<il'ul I·omiin{*i{!. 

X e oomunici1. că de ~,ci VJJ .p]('f'l.I la l'onsta.lI
tblopol. uude \'~'l ţine o sill1{l;nrii {~{)nf{'rillţii, avoj in 
Ateoo. 

.. Xidijl'i nu alU .întâmpin.at 1(} Pllimire atât de 
entl ... "illstll. {J Vl'i{'aperc atât (Je elalro ~l eivilizatiei 
fl"l'll)('.eze, 0<4 in HOITl fm.i a)' lIC SplUle nNI(~stI'ul. 

O st rÎJngcre d~ mu.l1ă şi gloriv,qul poet şi repr~
z.entlallt ru ciiriIizatiei llleditmal1i{'11(~ :pleaeă.îu adu
morilE' en1ltlsia ... te ale ('nlol' oari l-au ;<:urhiit.orit. 

D. K<trlwhof. 

Expozitia da tesaturi şi cusaturi 
romanaşti 'dln Sibiiu. 

1>uuunoeă iu :3 :\'1 al'-tit' in plw;onţa Exce.len toi 
D.ilc ~Iitl'{)Ipolituhli ~reţianu şi a llIl!ui public 'nu· 
111(>)"0,'1 Ii'a d("-'whi,, t'xjK1zit1a d(' t<'~'iiituri ş.i innustl'l(> 
<1(, ('&"'ă. li dnci l").~llla, :\ umai după ce 'ai petl'~X.'1.11 
<':Ît-C\'<! t'ca.surl in afl'mirllţi{" 5l1rprin," de atiiU:<l 
minuni <lefnllnu .... ('ţ.i. Îţi Ipoţi du. seama. d ... 11l11nH~1I 
şi meritul dn<..j l'osrtla, d(' Il fi .de,o,;.gmpat .3('DaI.'ltă 
com-oal'U .de artă IlebuullităJa J)'Jpol'ulllostru. Zia
rul ,.Tu.gt'b1att". din Sibiiu 1l\l giL'I{'l;\t.(' f'u\'int-e d.e· 
sili \ de dogioase ş.i du expresie miră!rei. cum 'mii, 
nile 'a('~le bătiitorit(' de '<;Itpii .a.l{> tiiran('e!o]' româ
ne, au putut alp,\~'c Ipe pFtIlZll 1'11 atitta simt d(\ a.l'tii 
şi fint·ţc Y~trieta1.{'a llesfil.r.';litu de Hori alese, 

Patnlsllle m,ad ])li.ne, de t{)t fdu1 de obieete, 
!i{'-<'Iure te"Hlt altfel. in fieean' tesaturi! () 11UUU t~orn. 
bina.ţie de culori, in fiee.are inflO'l'Ît1tră, o nouă 
c:\lpresie Il sufletulUli uimitor de bogat al t,iil'anCkl
lor. (~I'î 'şi <au ale~ ea mijloc de exprimare acul ~ 
rirxooiul, SImt obiecte din toate pă:rţile lO'cuite de 
Hum,Î'ni, ~11'îIl&C de dna (\)SI!lU (~ll o ~irglliIltii şi cu 
o dl'u.gx)ste fanatică. 

I'n salu. inti'â sunt t{,,~uturi exeeutate do ş{!{'llia 
de industrie din Sibii1l 8'ub N'"ndu-ecrea cinci 000-
ma dupi:i aJ.bumul d:;>oarei :\JineI"Y,a Oosma, Aei, 
unde Illoth-clc ţii runeşti .<;uut apl icatc lu{'!'u .. iIol' 
dB tot felul .pen1lru case ,(I'OOll!ll.eşti,PQţi."e._taOft", - ~ 
di,,,tin,~ă a,l{,<""t.pj llrl" cip Ill'ig i 1I{1 pld)(·p, TI''lii.trrf1 
in DlM':lsij. peri ttil .... g'arnitll 1'i hl. l'(}chii, <m'vcrtu.l'i 
d~) tllas;l, \'l'.stmillte bi,;cl'Îeoşti, tofilte alpar renă.s
cutp in {'tdOTi Ră·l'biitul'eşti. Sll b rputerea el<> ianmw 
a motiy{"l(ll' tăI'ăne!;lti. 

[11 ('oltal din dreaptA!. Îti iuru {)('hii o pumză 
<le (Jl'nate bl.sCl'il'l('Şti, lucnttii. ln argint veritabil' 
~i ,ga.lben dc.'whis d(\ş(~oala de industriI.'. Alături 
un rind de 9l"llate {~o.11lpleet. te..,ute în mlltuHă d{' 
t>uloare 111iacnie, Peret.ele a~operit lntreg de CO'Il

<,iuri bărnătf"~,~ti. in ('ari proo.ominiI culoarea gal
btlnă. atmmată de difel·ite Nllori mai inch1>e, Şei 
înt(){~I1ute eu o {·.ocheti1:l'ie ('.gală cu li jJ(\1lClor celor 
mai f:runwasp din piJIăI'iilf' cueoalle!or o.' azi. 
~lmH vecl1i de pes-te 100-150 de ,!lui: înh"O' YIl

J·ia.ţl() cit! moth'o neaşteptată. Opr~ge. ./miuate În 
loc cii; ].X'1'clele la fore_'J'tri etl'oeură 1u mina 'Prin fi-
1'('>1e lO'r (101{) rate , ln mijloc. pe n1illSu, perinile. eu 
pirogra,,'Uri in alba.<rt11l. altele în mutasă roza vre
zintă o f(;l'Îejt!i 'Îmbinare de culori dat-nite duei 
Şerban, La i-llt.raro douu eoy()are \'e['hi de pe.'1t.o 
200 de .a.'TlÎ, din pă.rţile N ă",iludului. O frumoasă 
<"UYC1'turiÎ de pat 'broderie in culori IIX' stofă file. 
.!uerată 'in . a-~Hil' din pal1oe-a d-ş.oarei Yi'OOl"V'a 

C{)ZmlH. '\. 
In salal. {'(ll1l!iurile ţm l'eCord.111. In ,gala 2 (j. 

pl'('gele. Dar ('ele mai frumoase obj.pde smnf, în 
aala a d011a; eOH>.arele, În culori \'eget.ale, Aci se 
Ir1<mife.<;tă simţul de ~uanţal'e a {lUlorilol'. 1a ţă
rance şi prefe-rinţapcntru eu]ol'rle Pllţin mrigă· 
tlJl!Lre.Lu g~~ne"a] .se llQa,te constata. eă eu cât O'L
iectde sunt mai voehi. ro IB.tât oombillatia de eli

lori e mai dii>tin,~ă. mai ",impl!l şi mai apl'QpÎ<a,tă de 
natură', 

C'n pieptar d(~ d'ouă sute de aui din Săliţlte 8'1~· 
bit dc bf('trÎneţe atârnă in {'ui, mărtmisind .gustul 
all\.'l al ÎTha.i'lltaşilor noştTi,lJrin florile lui de un 
verde de.s.chÎJ.~, euJO&rea ctl.mpuh1~. Batista de mi
reaso din Si'ili~.(', costume din Bi,~trita, cîimăş.i dl..' 
pe Olt, <:lin PO' ian a, învelitori din lhi&u, crătintt' 
din jutru1 Sihiiului, op.J'ege di'll Banat, cămiLşi dill 
l{omânia, fa(' O' variet..'l'tc de motive feeri-cii. 

Dn.a C~Bma U lm.gdWit i,n ('("le l)atrn odăi, u., -" 
{'omooră de luc.ruri de a11ă ţărunească, de o v.a· 
loarenapreţuită. Cîl.Ilid piirÎiS(~ştj expoziţia, eşti 
ziî'păcit, 11'U găooşti (~1Vuntu] cu ea1X' su fi JIl'tdţ11-
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"luitl.'I}'JX':'ntJ'll de1i('iih:' ,>;ldle1(>şti (·~~ti~k'-a rH~)(~U:r'at. 
t ~ u ,.q:i'l'nd, {'~ o ru.gădll[l'l(' !'l(~ Iă:mu-reş'U' in suflet: 
I J<>. l-arllju-ta J)7A'U, >l«'e!"t,(~i JK'(J bo"itc -femei !Iii 

.('ree:r.(> induRtJ·l.a de {'uI"ă I'<YInan{'G!:e;l; fleh't'rll eal'e 
.. stl"Îl~ <'.a o ~ll b:i118 H' :IWa 11lerwri ne,pl"eţui:tc. 

Corespondent. 

Cronici lIteral 
Grevele din Anglia. A rlewnit h'istă roatituh''a 

a(:.(~.ua ('.e .~(> pr('lvii.zu,'ie d(' m1111 t.iUIP: greva muu
{'ltQrilol' din mirw]{' de <'Rrbuni din mtr.eaga An
g-lie_A('1.1ID1 d{~gt'ah.a /ol{l vor ]alJwnta toţi('{'j păs:uit.i. 
F~lptul e implinit. ~i tÎluIHIl rog-retelor e inutil! 
-\lai utitl e 13.<'01a al I'ct'1exiunilor asupra gl'evci 
1ll000,~t1'C pre-eum ~i al(~ ropcrC1L,>Îunii ei: atîlt în I'C
gatul 'britann{~ dit şi 'jX' ·eontinentul Q'Ul'O'Twall, 

.Formidabi la gl'('\'ll 8 minerilOl' t'J.nglezi ~ a~ 
dll(~(, in Ipgiitnrii {11 influenţa' tot mlli mare !li sin~ 
(jil'~di-:mlllll'i, D{'pal't~, în FNtntu, IPC <,oast,(·.le un
Ile ('gte Houlog'l)c-.'<lU·-.Mer, trăIi(\';Ite un 'IHlstnie. 
fekia 'S-olitaruluin 11f'iml hllTllt">8. mun<,itorimei În 
UI rejile (' lc.K' i li h' 11I~ <li! U r'Jl ţi 01lJltUH:m t. A ee;;t Il{; li tIU' 
. .;(' mune~te Ocorg:e OOl'f'J ŞIi opera lui 'l'e~1 marc (~ 
im3'P irat ii <1(, forta ideii 3..'\UPl\!1 puterii brute, 

wttii <'>t) !'I1June G(>oJ-ge RomI ,d{·s'Twe. :-:in!" În
HI~l;li: "Eu nu sn:nt 111('i JH'{)f{':Ş(}1', 'nioi un publi
,j"lt popul:u', N1I <>lInt dispus Jliej să mii pun l:Hlb 
.~ .ndtlJ('preu UllUi .';ef oal'C-<·.ar(~ '~ll unui :partio ~Ilre~ 
·HI·P. Tot ('.(' fa!' '(' HiÎ rpun 1:, dii-tJh'l7.liţia Jluhlit'l1hli 
In:-;glnni'il'ilf' Hwlp, notc!{\ lf)eJe z:ilnÎe<'. 

"In d'e giL'W~t(' {'ptitol"IlJ litel'plc 'pl'l~priului 
:1(~cI. ~Ilfabet", 

('<- -R('Ol) a urmiîrit ;';0)'01 {'u rc-1lJ1ÎYAI!'O;,1. ~ilHli{'a
l"frmuhli ~ 1-\1'1'{' n 1':Î~(Hllld(' la î'ntrcbar{'u Ileca~t.a. 

. '\'~Hli(, "ii f.;i<'elll o ('Xt'l.1l'si'lllw in {kmwnil11 prin
,;piilor filoi"Jfi(~{', di.>l'ial eugf'tlhii a bl'itl'ad.C', şi 

!-n fhH'11ţ('ilo r a'~llpra \,i" ţii ,I!' ton h' 7.ilpl(,. 
Fil·o",ofia lili U, SOI'f·1 Il fo;;t unfluenţatii d{, a 

:i 1l-c'J'g'~()Jl, {'ilj'{' H ~Ijuns hl lIlo,lă şi ,se N.m~plu·t'(' 
'L~ ,'>(> afil'Ull1 ('lI,} imllira jurHtil (da{'ă s'a.t· Il1I

'a zi('C' aşa {'('\':! în ma t,('J'ip {Ii' fiI n.",ofi(')<\ tol 
•. ,. r:ll,iiJll;\] În lIlalt'J'i(' de ('ug-l'l a 1'('. llltpă hooria 
·ui:l..!'îtă a lui· &n·e1-Bprg ........ 'll, <llmd (le geniu sali 

~rm)t1tmitJuJ J1ut,l'elmic să ţrnil: lI1iei () ş.rwot.cală 
l' inI11nţuir(',a {,,\'(minwntd;yt' între elp. Omn-l Hîl 

eon<lur:1 1'111' şi simplu dc intllitiunf'. Tntuiţiu
'''H (' lln ind ÎntTf' douu eOIl\'lql.ţ.,"t'J'ii filosofie(' şi 
:··~hnie tl'lm~f{)]'matăîntl"f) I.wIIliI in eont'l'a a,<;a zi
'OI' Întel{'('tlw.li, I(~ari împuia.zu e.rupekle n;ulti

, ,~.j ('u I'aţiml(~ll ~i tot {'Il l'uţilmea, PUf/ti t.("ol'ia 
ilJi}lIi filoso·f BPI'g'S{lII, intillţ.11ll1C-:! € mai ŢU'(\"II" 

.', lninte~l Să'1l:lto3Să, luai 'rH'{'\"lIS de :ratiUJH'a ~'ea 
b11U pUl'it fncv:li;1tun'1 'a('e!l,'It~l a avnt o enormă in~ 
: li:tmţjj a.Sll pra !Ini el. Bord, eal'(' ·it f.ost d{'altmin
''',-~·a ('hiar de mai ,înainte de tU (,llnoa.~t.e fil-osofiu 
" He.l'gson, po.<;i!lnist in ee Iwivf'!;lt< .. aJndioraJ'('~1 

rţu :mucrJ.(·itOl'lmei .pe ('..alea le.gislaţiunci, n_ ~o
-. l,.e T~ toată ]:nia în {~ont)'a medieatiullii ~I{'iak 

n l'('ţ<·te d<"putu·t('Şti, 

EJ i..~j Lmte joe de ,T.a1Il,(,,~, a('f'_~t d.mpoin de si
.,.!.(~ (Irat()1'ir(,,~r<,<ritul ec i·s(' {·lm()a~t.c () a( .. ela 

. a fi ~lll 1mn Ţlrof(\~(rl' I(}o !i('.('1I. A Hlta ţ{}t! G. 
. '~d ~re {) OI'<)U,l'C şi de şefui .'+O{'iabşti ('{ll'i .a('C'cpfă 
. fje depntat.i într'nu p.aJ'lam{'nt. ca ('el aetlHtI 

, . "n('(\z. ('rezld hli <>stc de-,!. st.ahi I i ('{'ntnd de 
··llt~lte al miş<'~ll'ii M~ialj,stc în 1lOlitlt,a <'(I'nşt.iil1-

" (1·(' ltrpt iL <1(' (·1 ase indll~tria k, "Seara". 

'" 
Alianta militară austro-germană. PI'('f;1l striii
atriou ie (1 <!t'{ls(',l,)it:.i importKnt.ii. vÎzitl('i pc {'are 

. , 'a fMe 'lit H('!'lin noul Ş('f al 'statului majlll' 
'-tJ'()c.lmgar, dc,~i <""te un \'('{>hi obil'.pÎ în poli tiea 

".i'itJa.ră \'i<'lH'zii (~a şeful sta·tului major :'lU .~ IJ)1'e
" ,I(',îndatu după 'll'l1m.ircla RlI, rmp:ll'atullli gel'~ 
".on, b1l'lllil aliat al mOllaN'hiei, . 

nI' tlj-:t:1 dat:1 însă, Impăratul WillH'{!ni a ţi~ 
"'i: ,,,,:'1 (lt':j \'izit{,j ş.efu'lui QC stat major all"tJ'o~ 

-~ 
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tmg.ar·fJn '(~ar.ad;(w eu totul ·spc<'i~IL '~{)r:r<-li-<WrfUldll-~ 
{'U oa.8ipC .\'1 MU şi glu·.duin(ht-I pentm ('(I1'<"-a zile 
in palatul impe,illl. 

Această îlll]JI'('jm'al'(', flll,(,\(1lllJ şi e.al'adCl'lll ge
neral al sltuati{!i Î11~cl"nati(maJ(', rum vizitei tlUS

triuec ill Berlin .<;'("1nnjfi(·~ltia 'll'Ttf'.i rnlmif('~tatillni 
50lcInnca putcl·lli(~('i ~di1mt,e militare j'UI'€ k~l.g'ă 
(rl>l'mallia d(. ;\ lll-'tI'U-Fl1gari~1. ZUtl'd~ din Vi('lHl 
şi Berlin confi"'mu, îll <~01ll('1lt.al'iil(' lor, n('cst lu· 
~I"ll, Iată, de pildă, ('{' ,s,{'l'ip ziarul ,,?\(Irddeutsehe 
AlIgcUlciuc Zl,itUllg", ofit'io,'lill g'UY{'I'lIuhli ger
man: 

"Este fi tr'~ldiţi{' li al'lllat(,j anstl'O-mtg.al'P, ea 
fi(':(~al,(~ ~f ·ttl $t~lhlltli lIlaj{lr ~'Pll('ra'l să I:l(' pr('
zinw, îndatii după numirea l'\H, la Bl'rlin, Î'Hl,pă
mtu:Jui gemnUlI. l 'u aocst pri'lej S(' t'.<IA.·e de obi.·eei 
Ull ,'J.(~himb d(' 'i,dei intl'e Şf'flll ~tatl1lui majOl' au»
trî'lle şi ('(') g{'1'l1lalJ. Aşa a pl'(}(',cdat ~'ont<dc lk('k, 
baronul (\mra.d H}]l lliit.:l('ndfJl'f şi aşa 'pro{'("deazil: 
IH'uma 1l1'm:t~u Ilo!', locotell{']] t mUl'(\şJd lI'J ~dlC
nl1la, ('lU'C 1II~li a 1'(' şi f('rieln'u <le a v"t('a fi ffa,"

p("!c ÎlIljJiiratnhti gel'mall. 

('olltimlurca lu·.(·sh·i tl'aditii este lUI dO('lUnellt, 
ea multe alt{" "il Austl'u-l'nglL1'ia ('ldti\'ă şiprc
tU0}w fourt.o mult alianta eu Ocruumilt, lntr'a~ 
dedil" () ~di'lrnlu Jloliti{~ii îşi poate ajlmgc 500P1tl 
t}i lwatc impune hmwi, numai dar-ii {'ste întregitii 
şi desăvfll'şitii !,l'intr"o lllianţll' militarii. ~lllh!' f>llllt 

seo.purilc ('Unnnw, grijile (}OlllllIW şi lm'l'Ăl'ilc ('{)
mUll{1 li 1(' H('p,st()!' rlnll~lJ stat{.~ ·a lia,toC eŞi (kaeoea TI'U 
nUJIlai Întl'·(' ('le, {'i întl'f' {'()lHlur'iit,()]'ii 10l' trebl1Îp 
să fie .j'(·laţilmli Întim(" {l(' l'eeÎpl'twă îm'l'cdert', 
d{'oal'c{'oC nUlllai ·ele întlir<'.>"(· H{'ntilll('lltul ~'ii )l1'in 
alianta IDr sunt mai lmtC'l"11i{'(' :-;tawlp l'{'-"pe(·tin' 
şi "o,. pute,a înfrllllg'c p<'ri('olcl('. 

Aliania militul'i'iauiltl'O-germuY1i'i ('_"t<, mUt din 
{'<'l(' Iluli îl},.;{."mn:rt{; fapt,e r~'al(; <lin EUI'HPll." 

Zi'RI'e](' fmneezc, {'llg'lp7.e şi l'1.11.':K'şti nlel îll Il

,cpstJ(> conHmtal'ii a1(': Ipl'('I'i;{·i gertnallc .~i lin udv('J'

tiMlll'nt indirect lu Hdl'("~a t:l1],PIlt"lIlni ital.iaJl o$til 
Trip1pi~A lianţe şi lIlui ~'II M'~\lnil .'\ 1I . ..,tI'0- Ulllg'ul'iei. 

•• ,,",'Nl/'f1.", 
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--- Concp.rtul lui Enescu În Bucureşti. Cit illl 
în "VoinţJI N lItiolla.!ă": J Il lJIl1n'aţa salii a A t.(,"IJCU
hli 'cal'c ,!I,'{'1IH'a de ltmw, a :UVllt k~~~ .M arti seara 
mlllt ~lşteptatuI ·('{)uccrt :al lui (l('org'c Enescu. 

Elit.a pubJ:inl]ui nostru muzit~al, în iirunt~ eu 
ÎlIsnşi -Mmiliu priu.ciarii, s'a gr(~bit 8i'i asiste şi ~ii 
si'irbutorelli"-<.'Îi pe .artistnl romÎm, - un mosa.fir 
fIe alti'cl ClIm raI' ŢI(' la noi, - şi să în~ul'a.i('y,c a.st
fel opera Îllbreprinsii de el: .crearea ullui fond 
pcnt:rll UII Pl'emiu naţional <!{' compoziţiI'. 

Nu 'ne putem dedit ltSo{'ia la 1\(·.e83tă idee a<l
mirabiJă., eare ne e!-lte {'U atât. mai 'Simpatjeă, ('u 
('Ut. VhlO (lin partea {X']ui dintili {'ompozitm' III 
11{)s/1ru, 

Nu ll{~ indoim ('ii ca \'11\ da {~!'le IllJai t'1'UUJIJ!lS(' 

l'oad(', 

Pl'og't'itJllul colwel'tului de ieri d.IL<!ca un \'ădit 
avantaj ycehilor mnc~tri, hl aJură de som11a de 
Ha(~ndel 'Şi Fo1i('5<.1' Espag'llc, d(' UwelJi, cari au 
oouJ)utaproape jUJIlăbate din pl~nll, ci an mai 
avut. et1vÎlI1tul şi la -sfârşitul <XlIItl('l'tlului: Coupe
rjn şi POI'pma, .în lldmir&biln -Pl'Clll('l'al'C il 111i 
Kroi~lel',au ufilrllH\.tin pagini s\"lIrt('c-x15i<'nta 
şi valoarea lor de {X1mpozitJori . 

Moder.nii erau l'epr ('re:nta t,i 'l)rin t:aint·· .. '·;llt'I1S 
(Komwl't-stiiek şi H.ondo C'apri{,{,iosoL ])vorak 
(HumO're8{lue) şi PUf{llIhllli_ (Preludiu şi allegro) , 
!aco.."t(' dOlla dinurmii d~' ll.S(>m(·II(~". În Vl'{'}ueral'ea 
lui KreÎslpr. 

De"pllE' {'ttlltul ellni EJl(~~'n mI YOIl1 lllai I';pune 
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njcj o vorbă: a,n "'PIl!-i .. () r:<Î o sţn1:n În deajll1lS voeiTn 
străine, (~al'i au ştiut să'! reţi-e printre ele, 

P6TItlru ÎIJ1t.âi.a 08iră 1111 nc vedem nevoiţi <Il faoo 
l'eZ(~rvc, 8an politete unui artlÎst Ib~ina~, Ne fă
lim $~() put.e-Jn dedara: V-sa este nu numai 001 mai 
rrulro .art..i",t al ·w)..','tru, dar şi ,unul şi din cel mai 
mari artişti <ai lmnei întregi. 

Aeompa.ltiamontul ls pia110 III fost ţinut. ClI lIml· 
tă dj!i(~reţiune d-e .al Fueh!o\, C8Il'C It ~\'ut ';Ii Ţlăl'ti. 
eiea i'lu. d{' ~1H'(,.('8 prolmiu oa solist. 

Am fi dorit Însă sin allzim pf' d, Ene8el1, eu 
()]'he .. ~tră._ Pcntl'll prea rol'{'le oeazii, când ne esto 
dat să'1 avom ('.a OOSl}(', s'ar' JYUtC8 fia<'(,: a{'('st &am'i
fif>il.l, De data !lI('.('a,sta ci .'le 'Împunea chi'lI.T: Or
hN;tJ'a milli~tent!ui oe im;tnH'ţ.iune, ('('8 mai 'SUPf'~ 
rioară rna'T1ifc~"t.aţie ta vieţii noastre muzicalc. al' 

fi tn .. huit să'şi doo În mod ~piOntall<'''ll priIlo~u'l (.i 
!WlJfMI ereare.a ftmd ului nC'{.'t'8Il!r p1'('mi ului natio. 
mrJ de emIl pozi t.ie. 

.l-\ă -:<!)('I':'im eu pentru ('(JlH'e!'hll viitor. d. Enescu 
v-a ~nsiMa Ill~!i 1TI1l11. ~i d, Dinicll!w \'1a liisa ('(mvlns 
Ulai U!;'(U·. 

---- I mpăratuJ Germaniei la Viena. J Il Viena 
.. 'au IU'lIt ~i ('ele (un urmă dispoziţi.i pentm pri
mirea -famili{'Î ÎIlIIHI,J'.atllIUli g'crmall, earc în dl'll
mul "'pr.p COI'fu se va :opri pentru o zi î'n Cial}itala 
A u.<;tl'iei, (''Il împ:'i I'HtllI vor sosi sotin .aoest,uia, dll. 

eele V,jJholm August ~i ducesa, 'Împnmă cu 'Vi(~
toria 1,1l iza. J 11 dmliizoei ~i trei M artje V(Jil' fi 3<';

t·eptaţ.i Iia gaTă. de NI, !!:3a împiinltul şi corpul cii
plonwtie, Impăratul Wilhelm va IO('11i In 
Sehonbl'Ullll, iar î'll seara u<'elenş zil{> 'se Ya thwe 
{'u fhti'H la Venetia impJ'cuuii ('Il Înfl'{'agii suita, 

, .- Gre~ă la şco~Jel~ croate, PN~r~o'1'tiil{' miş. 
ellnIor ll<lltlllllg-ur{,,~tl dl1l l'ro<!,ţÎla (Xm tJinuă a lua 
d im{'l1s1illlti amBlI in tl'iU)<II'P. O 1I1111ţimc dCgeoalo 
mNlii din Croaţia şi ohiar .~oale militare ~ţ;i de 
maI'ma au tl'dmit .'iii'~i si'st{'.I',c cursurile (Lin t'iallză 
<'il 9tur~('n.ţii s',au pUlS În grevă. Ae.eleaş ve';!ti despre 
gl'CVCl'fl1U,rWllte s();;{' se din tO<lte partile ţătrii. ('aI1-

za mi'~!l:ilol' gl'('\'iste III .f,ost servită .<.1<, I'Cpl'0s!lJiile 
:lutJol'ltaplor eoutl'a 'Studellţimci {'(': j.uasc parte la 
mall ifes~aţi~l{' ~llaţi()na !ist{'. ('II toate aoo;;fo:.l agi ta
tia {'.ollllllllU il nu tI'("l'(~ z.i (~a banui Hi o-u"ornl11 
Ilnglll'(\."'~~, să. n,u, Lie Btigmatizat in adnu;ărT Pll!blil'o 
d? (~rouţlJ cam Inteleg pe dcpl.i'll gra\'Îtat<.'t1 Uc{\'>t{lr 
zlle (W pI'(·faecre llaţiollltlt1, 

--- Reuniu'nea meseriaşilor români din Blaj 
şi-a t1mli't la 25 FdH'11al'if' '11. adunarea l'!.fI. ~en('- ~ 
rlllii. In rnp0l't'ld {'ctit .8 'aar!ltat isprăvile f;~~ute 
de hal'Jlieii ll()~tri !Il(>;leriaşi in {·ur:·ml ull1ui tl'{,

t'l1t, 1n frunte a fr}.St frumoasa exp()ziţ.ie dînd {'U 

uo IlJllIl'€a .ill bi lară Il Aso('Îaţ.Î'll'l1ei dC!l..q.t:!-v.ariL 
l?OSllr{' Reea"t.a f'xpoziiic am .rltportat şi noi m 
t 1111 pll'l ,,3.11, giisind, {'fi toată lumea, numai ~lvin
t(, (1(> laud:1 şi dp mîllHlrie 'pentru {'C au fă<-ut 711{\. 

'fl{'l'iaş.ii noşt.l'i. In cursul amJJui I'(!1lJlillI1Ca a dat 
lin ('Ol1('Cl't, ~'l lu"anjat {) petrecere dpvară, iar 1)11-
miJl.t"('{'le ş.i î'll lSiiirbllto'l'ile de iarni'ia tinut ('>011. 
fel'cnţ<, {'Il prde.geri, <,ântăl'i ~i dcdamări. 

HClITliull{'8 aN.' o bibl iotel'ă frurllloa$ă. ale că
r{\i cărti !'()mfuwşti Jllem briil<, eet-esc CUI drag, .şi 
~1'C şi (1 !t'\'o('J'!(' (le prcstc 15 mii de ('OrOall{\., . 

D, Pref"llp, pre-ş<'dintclt', .a tinut 'O< vorbire, în 
care aa l'iî t.at, ('ii trebuie ~ii 11(> organizăm totm:l.i 
"'-tl'iI1lS, să fim tot~l{'lI'lIlUL iplini de credintă, 'Poăi iu
bim <'1rltm'a şi .'lU dă.m fiB<'al'e <loyaJă de hăl'IliJCi('. 
Sit nll uitillll ('H. în hlptu TX' moarte şi p-e viaţă, CB 
(1 dllrem ~u\tilzi, tr<'Duie să 11e ferim de bolt.elo 
şi at.eIi(~I'01e stl,.Jiunlui, Fntmooaumai vorbit 1'\i 
dni·j Pl'of. Pr, A Hm""su lji ioan F<Jodor, ' 

:\dlln.al'Ca a. :tIe,,, llw'lnb.l'ii vuol'furi pe tOţi 
i'ifintii ... \Thierei (mitl'0l)()!iţ.i şi epi,<;<,opi) l'omaru, 
!}I'e<,u m şi IX' ltev(H' ].oan M, M oldonm ~i pe d. 
Vi('tor Tor,<iiişi'anu (lin Sibiiu, 

- Din Londra la Paris prin aer. Cu tI'(,j ani 
in llrmă hi{'tii mlll'itOl'i 'Uu-şi rput.eau )lermitC' niei 
in "il' 'luxul lmt>i f'iillitol'ii aerimw, pC' 'l'IÎnd azi, 
(1 *I.~tfd rl(' :I\'{'ut111'ă indră:me.at;u; niei nu: Ullti arc 

I fABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Văpsire de haine. Curăţa re chemică. 
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!f:lnnOt~u] de -a op.l"i P(>~tl"U o clipă atenţia hl\1IlCl 
·asu,ţml. ei. Şi aşa s'a trecut 'llŞ<ll" la ordinea zilei 
l)este sU('lO(,,~ul .a.viato.ruhri ~aln('y care a shuT'at 
din JJO'Ildrala Pana in linie direetă .şi neîntre
ruptă. Tot ee .,.;'a făcut, e câte o scurtă informaţic 
in cutare ('()'lţ de z~ar. Ou toate ae<'.stea sbol'ul lui 
SahHlY e Uln ·;;u<:eC8 echiyalcnt - dar totuşi deo
i-1Cbit - eu ,al lui Chaycz. Drumul a fost inceput 
(',1'1 dimineaţă la I(),rele opt şi la ltn.~prezece 1.1 via
tOJ"1.r1 a so"it 'IX' câ.mpul L"'",~' 1(';\ Monlineam. 

- CheltuieHle unei incoronări. lama aL'('llstl.l 

TegclcGhoorghc al Angliei a fost iU{!'I>l'()n.n.t de 
(lown nI Indiei. Cheltuielile aeo.it-ei mooronări 
,,,"uperbe ·ating sume fa·buloa.."C şi rare ori e dat 
UTI1U domnit<)}' curopca:n să aibă 'Parte de {) strâ
hwin' identr{'ă cu exotismul ('.('Iei do azi iarnă. 
Amun ,,'u fiil!'llt socoteala definitivă a ac-estci scr
hiiri oari n'a eo ... tat mai pllţjn d{' H).400,OOO co
roane. ('.npl'in.z[t.nd şi suma de 1,400,000 ('ât a <,.o,s
rat ('iib1.toria percchei re~ale din I.ondra până în 
lnrlii. Pamd,l militară care a f(}.~t pUllet.ul culmi
nat ~ll festivit:ltii. a 'Costat ma.i putin de.cât se 
prCyăZ11ilO în h1.1get.Pen tl"ll seupul 1U't'$ta 'Il flk't 
oestinată moo{'.."t.a. smnă {le R,ROO,OOO -COl'!J'<~ne, 
dar elI tot fa."hrl ac Tisipitoarc I.,~triihwire, ('h(>]t!l
j(·lilc ,abia auat.in8 (:ifl'a de 6,410,OUO -coroane. 

- Anarhia în China. Din J>C'kiug se anunţă: 
Ră.svTătiţiiau jef1I.it mai multe <case j!\ipon.ezt:' 
din Paotillg'fu,.; japoJ1{'"zii ~'ml adupo.",tit !În edi
fi'eiile mi"illnilor. Cn tr'Ou spo('ial a adus trupt' 
fl'llll{'o-japonezo 'la PUDtingfu. 

VupiiJ o dei[1('-?ă parti('ularii, ~OOO de l'ăzYTiltiti 
:m jduit ~'r~lşul Kin-Kiang, 'În villca fluviului 
Yanp:·t'-ic. Agentia l{nut<:>r află {lin Ti(m-Tsin ('Il 

(lata ~c 5 .r. <'ii sno de &oJdaţi jap(mczi au ~i)sit 

azi dimincată la {'ing yan tao, .... enind din Port~ 
Al'thul'. Aecst(' tru'PC "nI' pleca la Tie'll-T"i'll pe 
bordul ('('luI' patru ('.1,wi~:1tou re. A J ti 500 cit' snl
tlat,i japonezi vor p]pca dill ~lnkden ~PI'C Tien
Tsin. 

() t'onjul"atic l"cY'.,lntinUIlI'ă .a fo-st tle.'.;.l"<.)~)ţ'ri1il 
in B:ulgeok lH'intre nt'iţerii <l1"Illutei şi ai marinci; 
ei au aţîtt,atpe ,':;1)ldaţÎ la ră7.,'rătil'C; 'I1UIUCr{).a~c 

~ll'{':'!tăl'i au fn~t nperatc. 

A{~um !11I torită \.ile su.nt s.tă pflllc P(' "ituatie. 

- Avh. ('n:lla :W. {'arC' Il. ap:lrl1t din dicţiona· 
rul hiogr.af.ie iJlL"tl'at F\gllri contimporane din 
R(nnâ.nl.a, publ ieat.ie l1Cliodică în "limba rl)mână 
f,<i franoeză, e~e (,O'llsacrată f.amiliei lhăti'lIlu şi 
'istorleuJlli partid'1.11ui liocml. 

Acea.'!tă {'.oală, care se v'a eontinua ~i va hUl 
't'fi'l!l'şit IÎn coala 72, ce iM€' zilele aee,;,;t('Jl, rezervată 
membrilor ma]'('~mţi din familia Brătiunn, st.udi'lii 
indl\>idual, o Înfl'll:tn"-l·tată pe fieee pagiml, de o 
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;\u numai că Rostopşin nu-:}.i I''''pro"a a4;tul său. dar 
.s{' felicita chiar 'd", a fi stiut 'Să :profitI' de o astfe-l de 
ocazie pentru a-l pE'depsi pe criminal, linlştind În ace
la.5 timl) şi mulţimea.. 

Cu roate .că. Senatul il O,;âl1(lj~{' !le Yer(>,.Şaghill lLU

ma'i la munca silnică, Ro..~topş.in Îşi .s.llunNl.: 

- Ve.reşaghin a fost jud~ .sI condamnat le. pe
dea.psa .cu llDotrte; ('l'a 1111 ,trădător şi nu-i pute.am lăsa 
crima. Ill'ppdepsită. de are.ea a.m făcut două !(}yituri din
tr'odată: am dat victima pe ma.oa 'poporului, pentru a-l 
potoli. şi-am pooe.p~it pe YÎnova.t. 

. (,ând ajuns€. la c.asa lui de t{l.ră ~i se oooPli. cu afa
cerile -ealSnice., Ro<!topşi.1l îşi 1'l'gă-sl tot sâ;ngele 'Te-ee. 

DUI)i o iumiH.ate de ceas, ,c-olltele se duse la poou·l 

.lansa unde se aşteţlta să-I întâlnca,;că pe Kutuz(Jw. 
~ ici nu se mai gll.ndf'.a la V edc~a.ghin tji p"cgiîrtea in 
mi11te8 >la ră"Ipunsnri 'întepătoare la 1ll{lresa seren\ssÎ
Jl1U lui. 

O! {'um am să-I fac să ;;imtă p{' a('(>st \'uIDoi bă.trÎn. 

di toată răspunderea părăsLrei Mosco\'ei, r('cade pe bă
trînul .<{L\I e,a.p, aşa lil)s1t de mintE". 

Tat ~iLnr\ind ht CI' va spune serenissimulu', :l.,'top
<}in se illtorc{V..l, cu ciudă. ,pr~vind in jurul 51\" 

{:fi,mIlia pe cal'€. o stră,biîrte,a f'fa dl'.ş.ar1'\ ,:\il, "1 ,: 

ei !U1Ill:!!;, lilU~ă oSI)iriul ,de oehuJli. se Iăm,;. '. .!"> 

.. TRIBUNA" 

sene de ·ihl..,traţlllllll d.Ln ode mai ray(~ şi mai puţin 
'tmlloseu 00. 

Oenoa.logira Bt·ătionib)T, <;tahilîtă eu. deamă
nuntul pentru Pl'.i:ma oal'ă in num~&i ra
muri, intr'o sdlCmil gcnoalogl.{·ă ~ompletă. poate 
fi îmbrăţişată dintr'o singură. priy';re. 

Cu aceste c.oale "Figuri c.ont1:mpO'l'anf3" ,int.ră 
pe calea puhli('laţ.Îibr CU adevălrat însemnate şi îşi 
{'â1tigă IUn loc tindlÎ.oc'Ut-8!hil in tibrăria românf'..3seă, 
lmde lucrările documontare, în genere. lipsesc. 

lstor.ic .... tl partidului liberal fOJ'lneaz.ă o broşură 
mare, care se ni gih!i in toote miinile, ciiai intcre
ooază toate , .. tratunilc sooll3.1c -din t.arii. 

Preţulunci coaie este.de :3 lei. Pentru oomenzi 
a se acLrMa IJidminiHtraiw·ulu..Î-(lditor al Figurllor 
oontimponne, d. Rene O. Polysu. 19. Str<U14 Ita
liană, Bllcu.re.,<;ti. 

-. MlIIerand despre armata franceză. Din 
Paris se lll11un·ţil: La banchetul pr{!.'lOi milit-are, 
min.istrul de ras-boi M illol'.and a ţimlt un di-seurs, 
spullÎlnd Între ·a.lh>l-e ~ă eei 40 ani dcln îmcingerea 
l'îranţ:ei n'au tro(:utÎ'll zadar. Sacrifieiil(! 00 le~ fă
cut republica pell,tru amtilta sa n'au J'a.ma.s 'mfrllc
tuoasc. A{~oasta s'a dovedit in momentele critice 
di11 anul tl'eeut, i('.u,nd poporul francez a arătat {',ă 
'P':lat.e să','}i p~l.'3t.rel'.e <'mmuJ, fiind "igur că poate 
sa ('..()mpt.eze pe armata sa. 

~lini,,,trttj 1<1 dedurat eli [H'ogl'.3.mnl aviaţiun.ei 
milital'C trobl1ioe roal,i7)at <'itt m~lÎ {'Urînd posibil. 
DîtIHml Il 'tugat pro.'la mil it.al·il să spr~j ine gu
vcmul 1'11 toat<' dl{'.stii'le, de {'-lui dt'pinue puterea 
ele aeţliuiic >a armratf.·i. 

- Bu~etul Germaniei. Bllg'('tlll 1ll'matci şi ma
]'in'Oi ~orman.e 'li fOfit depus l)(~ hiroll1 QOTlsiliu
lui ,federal şi se va .da În oUI·jnd publicităţii. 

In ,bug-etul flotei .se prcnxle crearea celei de 
Il treia .divizi:i active, {ja'l'C i;C Vl;l (x>mpnne din dife
rite vase de re:rer\'ă şi din einei Vil:Se noui, anume 
3 cuira8at.e şi 2 (~ruoişiltoR!I'e ma,i miei, cari se 
mr I('OnlTtl'ui tn (·urind. 8pornl }Ia eheltu:eli incepe 
<Jll 15 milioane mân'i şi nt ajunge in ('!.Înoi .ani la 
4:) mi lioa.T1e. 

I'ntil'c narwelarul imp<'riului ~i nun.işt1'1ii .state
lor federale .,' a şi stahilut ltrl acord în privinţa 
bugC'tului.('.h(',~ti unea af·>operll't'.i 11Oilor ehe1t1Li"Ji 
îrwii n',t fo ... j (·t'znh·atiL 

- Antichităii romane. Uin I{n!llll se aIlllJltă: 
Cu ocazia. săpiitUl1i1or lX' 1;J{'1.tl u11t1e a fost o(li-
1~ioară or~L,;>nl ])OIll}X'j .,,'ia rkiit'opNit o stradă, ia 
~arc 5(l dlall l~le llUli Ilwri prăriHii ~le oraşulu.i. 

Re crede <'ii a{'~ (>I'a {',cntrul eOmel'eiltl tal oraşului 
d·ispărllt . .,s'au f;ă.<.;it În ~l{'.e.l(' pră.dlii, multe oht>oc
te de dlU' şi argint f':\ltl't(' !lretioas('. 

bit un grup rl~ oanH'ni îmbră<:ati În alb, clintre ea.ri 
unii I'ugeau st.rigilld şi dând din mIini. 

I' uni din I'i d('!.e fuga îrttruîntil1lpinal'eatră<.surei 
('.ont('lui, iar Rostop.Şiu, ,'izitiul şi dragonii, privea.u (,'\1 

un <'ii'ntimpnt de tulbura.re, de groa.zii. şi ~riozitate pe 
tota.eo.ş.ti nebuni Hisat; În l1IH'l'tat~ şi mai ales IPQ a.cela 
,care veuf'a. in",pre trăslu'ă. Xebunl1l se !pgăna. pe ptcj<Wl
rrue-i lungi şj sli3.be, hainf'le Jui albe Mlfăi.a.u în .,ă1Xiub 
iar el ·in.~uşi iugpa diu to·ate puteril(' li:cându ... l pc Ros
tupşin şi făcân{!u-j o muHimf! de semne: apoi str.gi CII 

° voce răJrllşHă .sa oprÎa,;;că tl'ă"Ilt'a. ChipUiI smint:itullli. 
Il [,o!H'rit {'U păr i1wgal. :i-ombru şi sol('mn, era ~Iben ~i 
slab. PupiJe!e lui negre eaaga.thul 'piilpăiau cu nelinişte 
in 3('·("1'00\'.1. gaJ.benă ca ${tfranul, a ochilor săi. 

- Stai ! ... opr~şte!... Itl errdon ... strigii el cu glasul 
ascutit, gâJăin11 de ob()iiNllă şi {"u intonaţiuni lJi gesturi 
imperioa.se. 

El ajunse trăsura şi fugea a.llturi dl' ea. 

De troi ori am rost uci$ ~i de trei ori am in.,iat._ Am 
fost lovit, cu pietrI', am fost rhtignit ... Yo; reinvia. voi 
reinyia. \'oi TE'im'ial Trupul meu a fO:i-t făcut bucăti! 
Domnia lui Dumuez€'u Încetea za ... De trei ori .am s'o 
'!<urpE'Z, -de trei ori a.m ,~'o. reclădesc! striga. nebun1lil ca 
o vooe din ('e în ,ce mai stri(lentă. 
. Contele RootoPşLnPăli ca in mOl11(,lltul eâ.nd 'multi
mea se arun~~e asupra lui Ver(l1!aghin. 

- :\(itnii, vizitiu. ;;trigii (l! cu f('la5ul tremurător. 
Tribura uMli cu iuteală. eonte:lf' mai auzi 'multă vre

me la .~p..'l.t.ele său strigahll desperat aJ nebunului, iar 
în Iata. ochilursăi ve(ll'a ridi-cându-s~ chipul in.sângera,t. 
speriat .şi uLmit al tânărului trădător 'Cu blana lui de 
vulpe. Amintirea. ~coosta îi era -proaspătă in minte. dar 
Rostop.'Şin ~imti În clipa aOOM -că ea nu se va mai şterge 
nwiodntă., ră er& gra vată a,diln-c io inima, in singele 
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- Ua memoriu al evreilOr dia România. CX!
tim in ziarelo diu Homimia: E'1l'Oil piimantani 
au adrffiat SU'r"erw1\ull.Î, g1lVfH"llUlul şi Corpn~ 

Il'ilor lcgjuitoare u1\ momoriu in care expun St4-

rea lor. 
,Nu suntem iitJl"ăiIl~, spun dânşii ·in memoriu. 

Documente ncindoioa.so dCIlU)nstră că cvrroi pot. fi 
-considerati t~ (':ot.il.'ţelli ai ţării. II riooavo domue·'\ti 
t;U wehi p:ravile all"..Ltă că st.atorruoiTca lor în ţal'ii e 
foarto \-echo. 

M:urii patrioţi dela 1848: L C. Briitia:nu, t '. 
A. l{t).rottj, Holulde Rii,dule:'icu, !În Muutenia. M i
haii Kogăln"iI..'.ea11U, în· Moldova, ilHI cerut pont 1'\1 

dWllŞii a<'Clca~i drepturi caşj lwntl'>ll .Românii e.n~
ştini. 

O eman{'ip~l'r(, gradulată li-se prumitct.<\. şi 1(1 

'CT3 recunQ'SCută prin 1> rod amaţi a tt<'la j·,;laz dia 
1848. programul "PaTtddei 'Illaţionaledin Mol
dova", o ll·dT.(l6ă a :lui M iharil K~;.gălni-ooanu cit ra 
rabinii d~ll ţară, con .... -enţlia din P.aris, cuvântul !ni 
Ctum-Vodă :\l-a 1 la!l.iUanie 1864, după săvârr-şirp' .... 
UniJroi '}1 votul Adunării obşW:;1t.i ca României din 
1864. 

'l'~.JltTU legiuitorii dela ;lR64. a('Ordal'Nl d{,\ 
drepturi conlUl1<\le evreilor 'pilmÎlnt{)lJi .a fost DU

lOft'Î o l'll-dru1nat"C spre emalleipareia lor complectll. 
MenW!l'iuJ re'Pl'odll{~ fnlgmentc din cuvânt"

rih:~ rootute cu prilejuI le.gei mlllullale din 18ti4-
de Vasile 13oere;<m, '!II a.nolaehe, CosMdH' Eptlr(,~I
'1111, G. t'mta-Foru, ~]'ih. Kogălllioo.inn, cari vedeHIl 
în emalleipa,t'('.ll p\'\'cilOl' o ll{w(,,~itat{' ('tu ieii şi Ct,1-

nQl)J. jeă. 

In a<'eM..~ ",p.il1it a fo,.;t {lOlll.'Oput şi Mt. 8aJ Cq~ 
dll1ui -t~ivil, pr(..'{'Ulll "i atrt. 9. 

Opera {,:lImn{~ipăl'ii a îutrerupt-o bru,ye ('O!l

stituţ.i·a .din lH6l5, uare, prin al'ti{lOlul situ 7, reZ6na 
numai lc,<,uitoril,)r de .rit -t:wşti'll dreptul dt> îl (1,
brmdi eetr~tf·niH. Tot;uşi, 'acest .articol n'a altpl'lt 
drepturile ,}'ecuIHk';eute 'prin 'leg<"a din 1 R64. Noul 
al·ti~'O] 7, revizuit. în urma lll't. 44 :Li tratatnllii 
din &1'1i!1 <şi {ml'C dei'o<;.hieoo 'He('ro.<;;ti~lol' ("alea în
cetăţ.cnirii individuale, n'ta .. <whimbnt. poziţia 1{'"~.alii 
a en'eilur 'Jliimânten"i, -l'Ceat',e <a O."\.l)lic<at \'a. ... ~iJe Doc
l'C'S<'U in ]1lota -exI)lieati"ă tl'imi5ă putel'ilO1'. 

)lcll1oriul .~ oeupă lavoi<'u unele măsuri cari 
atim.g în scrv,iciUil militar, în invătă1u;mt., ·in ':'J

IDf'rţ. .şI 'În 1 n·dll • .;tirÎp';li îll mallif{':"tii ri le "Îcti i P'I
hli{"\-. 

In "env~Ultltr' e,rl'p îll:ffiţ{"~tC' UlOIIlOl,il1] ~ corI!
bat: .11~l'.illnirea că evreii Ul'măI'f',qj,: o domimaţÎlme 
pohtl{'1l, ,"1(' ~'(~ntroverscază dwsti'il asimilării ~i 
~, '(':'\;pl Leii sit n:.l ţ ia {'\' H'ililr futIl De' nil ftu'a nat iu-
nalii. • 

~c axat:1 HjJ,)Î {.~~ În indu6tric, ('omCl't si nw-.. k \ ~ 
SPl'n·(' '1ll<Pl1f1l1 f'\'1't't""\' {' dlll ee în {'{' în .'wlider<'. 
pc ·eimd {'{'.] l"{}mirn{':;{' e in eOllti'lluă ('roşt{'J'~'. 

său. 1<:1 simti limpt'llt' ('ă u1'ma înstiug-erată a ace"tl'i a
mintiri 1111 sI' \'1.1 ştprg{' Ilh:iouatt •. dimpotr.ivă: o(',U c:it 
va înainta ill ,·/ll'.;tfi. t'u atM lllai du rN'O, va p~ lpita II~ 

«,-astă amintirf' Î.n ini.ma "ll. 

LiÎ~1ră puntea {\('la. Jll11.$U, trul}{'l{' rusf'şti Sl' Înghp
,luiau in m:l .. 'p. Era ('.alti. KllhlWW tri.~t ş'i mohorit Şrodf'Oi. 

lW o baueă Htngă tlUutc 1); se juea cu vlLrful biciului , .. ii u 
c.i'lz/i{'f',SC În ni-sin: Îll IIloru ('11 tu ( a,rf'la tră'sura lui Ro,
tollsin SI)Sl tU iuteală ÎlI fata. sa. 

Cont.p!p in un.if-ormă rlr. g(meNlI. tu pă1ăl'i,t <il' 1){,1l(' • 

("u oehii ·agit.ati _'il' apropii. d{' Kutuzow şi Î1Wf'j)U sii-i 
expUN" di ypnj~.· S;t SI' lllwasejî t:usllita s-Il, neavâ.lld (.;, 
mai {'ăuta in l\!os(',ova. căei ('uJlitab nu ma.i f'ra: iHlUI\li 

armata in.ai răI111ii~esp. 

- Luerurtl-f's 'ar fi pf'trN-:ut aJHi'lI. Alteta Vo·a",tl·Cl. 

dat'.ă fiU mi-aţi fi 51ms C'il nu vf'ţi părăsi Mosco,'u fără 
.... mai da (J hiitălil'. 

Kurn7,O"" îl privi 1)[' lio,tol}1)in {'a. .şi {'um n'.u· ri ill
t('l('$ ('('-1 -"llUll .... şi ,e uită tirttă Il(' fnmtf'<1 inll'1'lo['u
oomlui ;,;.ău. 

Rostpşin taxu, tulburat. 

KutIJww s{'utură din cap ş1 fără a.·şi IlHI. ochii ,Ii
pP- ~.b.ipulluj Ro.stQf)~in. zise binişor: 

- Da, da" .. nu voi TJărăsi .\<I()!pcova niră obiitw,·. 

R-6>rtind euviutde acc-'1tea. geuera..J.iss~mul ,~f' Jr{lUd~':l, 

el la altceva sau a·v!'a. deplină cunostintă d" cf'Je ce)" 
spU»eaI In tot cazul Rost.opşill llU răspunse nÎ.Illlt' şi'l 

p,iir.iisi br~ pe Kutuzow. 

Si. lu-cru oC'itu.lat! guv(ll'llatorul Mos>covei. trufaşul 

ooure RosW'pşin 1JUse mâna.rpe l1ll biciu şi aPfopi.indu-sl· 
d~ f)w1:te />i{!oa,.w stl'Jgij,te p(,lltru a fa('e ,i ci«uJe ca.relH 
mgri.J:rui.dite tU a('el loc. 
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t::" Dupli rele ex-p'UJ'lC m-:rcii pămân.~ni 001' 'M, S. 
~ lk..geJ.ui, g'Uvel"lJ.w'Noi şi COl~puri1or lcgiuitoa,re, in 

,!, (!Il,tmdc dropt.ăt,ii.care e ,tc.melia statelor ~ă dea 
<.1 ,goroţro ehestiei evrcicş.ti, care să nu m~1Î îngl-o

".'f"- !Jeze pc enei in mn~ st1'ăilnilm .• 
li l: Un plkut IPeeiacol pentru oraşul V ir~t este e'(
r :~ozitje, de mobile a lui Stefan Sladek, Str. Kudrici ,12, 
I Jacra.te inproprÎa lui fabri,~ă. Se ană in mare aaorti-
J 11lcnt, dela .cele mai simple până ia <:ele mai luxoa,l;e, 
I 'Ilre:tnHn, mobili pent,ru -camera. de dormit, salon, suh'a
I ~ie, birou. Mobile tapit-eraite, fier ara.mă şi pi.ele, 3!Poi 
f '1:Iiane, taNouri. covoare, perdele, c.e-le ma.i rl'Dumite 

/

' .maşini de cusut, In prI'turiie eelemaiieftine.Ga.rnituri 
,:(JJI\ple-te ~ntru lo\:uinţe. hotde, viUe şi caml're dB 

I bate, cu conditii fO[l,rte fa"orabi1~, Recomandăm fabrica 

I 
1l00a.'1ta în atentiunea 011. Pnbli~: .:it1tor, ea. inainte de 
a-ş,i cumpăra mobHe si viziteze a,te-lit'rullui Stdu:l 

, ,t.:jadek, convingiinrlu-se a8tfe des.pre mtâieta.tea mobile-
I lot lui lucrate <cucei mai perfect gust al'tÎstie şi cu toate 
l, ' ,lH'l>stl>a totuşi foarte ieftine. 

" 

x .. Tokio" extirpăto1" de bătături. Re poate t"t)
iMi 'CU Sl.WCC;; e<Yll1ra bătătUl;lol' Oa picioare), nc
jl,'l'ilor ş.i {~ntra s(':ortă~l!'r('i I[)iclei, DUŢlă o folosirc 
Alt' 2 zil{\ ne ,wă,vi'iln {le dUJ-er('Ja biităturilor. - 1 
,do.să 50 fiI. Pentru 60 meri ~c tl'imit<> frlln<!~t. A· 
,dresa: Tomori Antal. Cegled, I keriilet. 

:s: Numai simânte de a lui Mautbner tArguies~ eceu
mii şi griWinllrii, oari să ştiu cugeta, bine asupra lucru
,Ini; şi a.tunci dacă a.ltfel de săII1â:nte ar ii lIlai ieftine, 
,ventru ei stim din experientă, că acele nu c(trespund şi 
,iIIlimat pai!'uba llr , să fie la urmă. 

ECOIOMIE. 
Cooperatia În România. n 1'11ăt'il'{~a jll'Og'l'C' 

-dor miţ'o<'iirei {',ooperative ţă.l'UU(>şt i e"te Îl1tot· 
dp'uu'Ilu in t(,l'C.'iUlltă, Oăsim in llJt imu] nmmir fi 1 
.' \' iet('i ~1.g-ri{·(,,'lp" ditpya d at(~ asupra mi;wă r'l'i e· 
«'onQ uu(';{\ el i n Z il t 1'f'11 i (Y îd ce-.<I.)' 

Ban("a popontlui .,Olte1,.ld" din l{)l',alitat(~ s'a 
111 fj inţ.a.t. În 1\)1)4, l"U ~2 IHl'm bl'i şi ('.t1 un \'al)ita 1 
~I(' ;-)420 lei, :\7,i are 1U42 membri {'U HUl ,~apitul 
-,,()(~ia:l de 55u,oon !Pi, iar' sHlUa Î1ltUl"or fondurilor 
1'.1(, dr RIO 'mii non I('i, 

.Foart,\.' lIud 1 a ('I!Il t ri hui t \;J Jvz \'t.1t an'lI lI.In· 
""ei şi infii'llţHn'll (~I>oper'ati\"(,!ol' Jin .}11 l'U I "ău, 
<'ii(·j H~'c.~t,,'a ~lU (1r~"('11jt mi.ilo'lIl(',clc pl'O{!udjt.()ur·c 
"li(' \"eo,itjX'ntill i<:ltPlJl ~i 'l\."tfel s'a înlc:;:,nit ,,-p,orl-

"(\':I ef'olli)Uliilnr c!P]tllii{' la ban!':l. 
Se şti{' ~·:.i 'UHa din (·('Il' mai rure (;oo!X'rativc 

,-qmt epk e!.c g-rllllilliil,it. Cultuil'a J.3I'r.uwlturilor ,-p 
la!'iÎ în ţarll l1"in.:!nÎ, I)(~ "eama Bulgarilor. 

T',1 .in Z:",trenl ::-;'a lufi.iJ\ţat ~ll lHO'i ţii (l g-ril-

XL"L 
La (·pa,;urik Il,atru tlt!1)f\ amiaâl, t1'UjlE'[{, lui 1Iurat 

'intt'ara în l(,o~t~onL 

Inainte mf'rgl'lL o {'()Illpauie de llU'iari {\e W lirtem
!trr~: la "spa.tr, ~i incoll.fur~t de o marc 'Suită, vrnia În
"\!.şi regele !'\l>allo1u~ui, 

·In llllijlorul lui Arbal, :\lma.t 5e olui Îl! a,şte))tlll'p.a 

H.ştilor asupra. situuţiunt>i l\.rf'mlinului, 4)f'e.al'i trebuia 
"ii Î-Ie .adnni o 'l'Om,pauL!' de a \-aut-~ardă, 

Un tUlit ATU]) dr lllo;{X)\·iti. încun.iurii numai dL',":i.t 
W" ,';lurat şi t-oţi prin'au cu o sttt]loa,re timidă pe ut'e.;t 
"'i('1' (~iudat {'u părul lun~, împodobit ,eu J).f'!lr ţ!~ eu ali 1". 

- Tn'buil' sfl fif'tnrul lor, !;io]ltiră l'tltf'\"lI glasI1!'i; 
... "tra~lli{, om' 

- R.coat('ţi-vă CăclukJ.e! "trigară altii. 
IntNP1"t>tul se l\.lH01Ji[1 de un grup <1(' UlOSCOVltl l$i 

întrebă pc un drornik b:ltrÎtn cladi Krl'mlinul se aflrl 
'd('pa.rre de acolO'. 

Dv()rnÎeul aseultă ('U sUI'priză ~H:~,entlll POIOlll'Z al 
in!('I"PTmului şi nu intelesI' nimic. 

Mura.t r,;lmSl~ intel',p.l'ctului ~ii-I intreb(' uud(' SI> arlă 

trupf>le ruseşti. 

Un mojic întel(',Sp în "rArşit ~i deolllită mai multe 
ller'llOalle iub'ară deodată in V{lrhrl :cu illtNpre.tul. In 
llcelaş moment i-se amlllţă lui Murat că ruşii zidtseră 

"oaria Kr.f'mlinului şi eă, d'IJ1ă toa,te probabilităţil<' ,H~ 
llf{llpara acolo tin ata,c. o cursă. 

,Murat porunci şăÎnaulteZE' patru tunuri şi să ,w 
tragă asuPrltPorţii. 

In KrmnlLll suna. do.potu:l. ,clll'mâlld ()i' ('redinei{}şi la 
;-lujbi; sunetele aCf!ste4'\ li nf'lini'itiră pe francezi. liji 
(Tez'Ură că era un Illpel la arme. 

'roti, derta.mart'şal la cea din tlrmîi soldat. gâ.ndirii. 
~'ii se .aiIă in fa.ta a ma-ri forţ!, rll,.;{'şti ş.i ("ii (1 !lO'\\ii bă

. f:'ilie .<ângeroll,sii TiI «.,'e.-'l, ln(~. 

~.T R 1 BUN A" 

dinIi l'.ooperntid cu 120 membri ş,iun c.ur] de 
6856 lei. Prmaooastă intrepriooe:re. - al eă1rei 
exmnplu al" trebui imitat de cut ma.i multe coape
.ratiV'c, 8';a luat din mâna. Boogarilor un mijloc în
aemn.at de dlftig. Inac~la.ş timp ~'a răspândit 
,tiinta culturei .t.a.rzavaturilor 'Prin iJlumeroş.i lu
oerători an/t:'8jali în fciecarc a.n din diferite sate. . 

S'au format astrel câţi\',a rna('~'}tri gl'ădinari 
ca:ri Y01" putea răspândi mai <k1j)arte acea.,>tă spe
~ialitate a.tât de Tcmunerătoare. 

nar nUl e dostul atÎlt . .s'a Illill infiintat, t{l{. pe 
lângă balwa "Olt.eţnl", şi o ~~ieta,t.e c"mŢlcrativă. 
de prodllcţ.i'Ullc şi (,"Onsum, CIU U11 capital d{' 98,349 
lei, .';li cu un rulemcnt de expoata.re de 160,000 
lci, H13 :fabridi gO~ dt~ tel'acotă ~ri S(~ desfac la 
Blli'ure~,;,ti şi Craio\'u, şi ţiglă })Nl.trn im-elitul c/).
,'If')or. 

Pepiniera de vite amcl'u-'H1w ultoite şi !1)O'mi, 
eu ac.(·la.ş nume,al'e de seop l'eplantarea dt"alu1'1-
lM din ",,~a1'ltă regiune {'U "ii şi pomi, şi 'R dat 1'e

zultate mulţumitoa1'C, 
ne :pe aeam ,<;(' ohseryu ea acl';8...stă oogatăa<'ti

vit.ate ('(~on(lmj('ă l'idieă nu numai starea mate
Tia1ăa tUI'unilof, {~i şi ~ta.rNI lor intclectualăşi 
morală. 

BIBLIOGRAfii. 
I.a Libraria Tribuna din A.rad se află de vin-

7.fWC 10 fascieole din compoziţiunile lui "Giprian 
Por'umbescu" . 

Pasc. J-a. 8 coruri bărbăteşti: "Deviza" (Pe-a{ 
nostru stcag .. ,), "La Un nor", "In rpăduro", "Dup' 
un vcae de suferinţă", "O,.zi frumoa..':lă, ai sosit!" 
".Marşul căIăr.aşilor", "Ieri, o floa>ro radioasă", 
"Suillt A rbol'OO" , ,,~ooirea primăveroi", ă. 2 ·cor. 

P(I~~C. 1 [-a :ti coruri bih·băteşti: "Laofimll", 
"Patria rom[ll1ă" , "Luna Miii", "Xoapte consola
toaTe", "Cântec sicilian", "HomaJltă" (LU'DR su
rîd~ ... ) {~ l,5U 001', 

Fasc. J Il-a 7 eOl't1l'i bă.I'bătcşti: ',Imn" (Pe ce
rul Bucovinei), "Cântec vânătoresc", "SClrenadă" 
(Zroi'1'U 'n melooie), "lSalutare'\ ,,~Uitnde tău", 
"Homânul'" "Imn festiv" {,l,50'cor. 

Fasf.', 1-'[-a4 eOl'uri mixte: "Odaosta'}ilor ro
mi'~ni:" ~,1:'nmză verde foi d{\ nalbă" l "Câ.ntN'l.ll 
Margaretei"', ,,&~renadă': (Dormi I1jor), i'l 1,20 
coroone, 

J;'a.sc. "V-a ~,La malurilePl'utului, valil pentl'u 
,cor hărb. cu acompaniament de pian a 1.50 cor, 

Fasc. 1-' [-a 3 coruri mixte: "Frunză verde 
măl]'gihit" (cu sopran s.ol(l ~i acompaniare do pian), 
"Cflt îi ţ.llJ·u l'OmtlIIlOati-că" 'CU aoormp. de pian; 

Ofiţcrii franrezi deschis(·r1i focul, gÎo<lnt(\le t~biră 
cu ~~()m()t j)rlrele !){)rtli zidite. gri.nzil~ iş obstMolrl(' 
în:niimădit.e de ruşi; .doi nori ([r fum lllutiră dE'!BUpra 
pjpţ('i. 

Când mugellli tUll'lll'ÎIOl' îneetă. [raneezii aur.il'ii, nn 
SgOlDOt dudat deasupra {'oU'J!!'!E'lor: un st.ol imens de 
pasări ~burii tI!'ll,supm zi{lurilor Kr('mlinului şi mii lip 
ilI'ipi flîHăiau iu văz.duh, 

In 'a,rruaş timp o voce mnE'lH'U;;eă !'ăsunii de c('.(llaltă 
partr a !}orţii Krc-mli.uului şj prin fum ~e doo~ebi un nm 
ClI eaflan şi eă,ciuIă; el îi ţinte a Ipe francezi cu o ,puş\·ii. 

- Fod comandă un ofiter de artiIt'rie I'rallC'pz. 
);umai deeât ri'Lsună tin .\lo("net de 1)!lşcă ~i dO'uă hu~ 

buituri de tun. 

}'umul invil,.li din nou lJOll.l'ta, In dowl baricarlplor 
nimic nu mai mişcă. Sold'atii franeezi c{)ndu~i de olitedi 
lor se apl'opiară d~ jwartă ~i d('scll'Pllriră ,patru morţi 
şi trei răniţi. Doi oaJIUeni În caftane [ugirii dl"aJ!.ungal 
zidurilor eătră Zna;menka. 

- Goliti locul a"ci, zi-se ofiţpl'Ul ariiUnd oadavre1e 
şi grinzile riisturnate, 

Fl'ancezii îi lldsNă :Pi' răniţi şi aruneară cadavrele 
prin şanţuri. 

Nimeni n'a stiut vfl'-odată ("ine erau aep..şti oa.meni. 
.,Ooliti locul" fură singurele vorbe consll.{'rat(' l'Or si ('i 
fură luati d(' aeolo l'a -să nu lmputească loeu\. 

Cnnd i-t<;(' ,"-{'sti lui Murat că intrarC!lL ('·ra li:bf>ră. frall
crzii pătrumefa prin poartă şi se pl'('gătiră. să săIă$

luiascil pr piata srna.tltlui, 
Soldatii a.runcar1l !prin f('restr('l(' S('na"tului ,;eatlnP 

{,-arÎ (weau să !Wrv(,'lI>scă la intr('ţinl.'rea focului. 
AltI> deta.ş.allllente 'străbătură K Trmlinul şi SI' Însta

la1'ă nu prin apartament.e, ei r,a intr'o t-ab1iră rldi:t'3Aă 

in tcijl1JC'llJl orn.5nlui, , 
('u toate (~ă er8,11 fl.'i mtt.n zi, cu haineic sdreutuite, 
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,J~~oa.'Pte de prÎtnă\ra.ri" (_ezzo-oop<F<ImJ, tenOl!' fi 
bas cu aoompani.a.re de pin şl'Vioară) ă l.tW. 

Fa8t.Vll-a. "BătrineatlCa", horă pentru. 'Piall 
56 bani. 

Fasc. V Il I-a. "Hora detmnchiaţilar", pentru 
pi8iI1, 50 bani.' , 

Fasc. IX -Q. "PeneşCu.roan1l1" 1 lwră 'peutnI 
piUJl, ii 1 cor, 

Fasc. X-a "Potpouri de câlltece naţiollale" poa
tro pw.n, ii 2 oor. .. 

Di. 
celebrul roman al con.telui Leo Tolstoi a apăt"llt 

"R.ĂSBOJU ŞI PACE" 
T.I .... I II. 

Preţul 1 eo.o&nă 20 fiI, 
Preţul nlmnului 1 ~ 1 COT. 5t fiI. Ambek 

•• lume se găseec de YâIIBal'tl la "Librirm Ta-
bull.'·. • 

Volumul III va apăl'el3. în curînd. .. 

POŞTA ADMINISTRATIEI. 

Pavel h'an Vîtrş.cţ. A.m primit 7 001", abonlt
m('nt 'PC cuart, I. 1912. 

Reda.ctor lle8p0n8abil: JuJia Giartia. 
.. Tribuna" iD.8titut tipografic, Nicbia ,i --. 

Oleu cnratde sămânţă de ludae, 
pentru mâncat. Se capătă pentru revânzători 
dela Lengyel Sandor, Pankota. La do
rinţă trimit mustre şi oferte pentru preţuri. -

NAGYJENO 
.pedaU,t pentl'1l dinţi artfflda1t firi pod ia 

I CLUJ-KOLOZSVA& 
(La capătul ItrbU J6_1, in caSI proprie.) 

Pune dinţi şi cu 
plătire în rate pe

~m~~:ţ !/ZlD-'irl!n. lângă garantă de 
zece ani. 

DenH.t:: in Cluj ~ 
sleiti şi reJuşi Wl a treia parte a efccti\"u.\ui ~r, soldatii 
franMzi intrarii in Moscov& ,intr'o or..Jine bună.. Era. o 
armată epuizartă odar totuşi allll'ninţiitoare şica.pabili 

do a 'sc bate. Cu toate a,cest{)u" tie indtă ce aoeştilL 

iură. îmvrăştiati prin ca,ele boga,te, armata. nu ma.i exi
sta: acum nu mai era nici o populatie burghezească, 
nici () tru])ă, dar -ce"a intermi.tent. cerace se nllmeş.te 
o cea-tii de jt'fuitori. 

t:â.nd, după rinei -săptămâni, ac{\şti oameni ie$iră 

din :\Ioseova, fit'~~tre dintre ei avea o grămadă de obiecte 
nui le păr('uu utile şi pretioo.se. 

Z.~ce minute după intrarea lor I)rin cartie,rele Mos
l:o~·ei, regim('.ntE'le IlU mai aVeau nici ofiteri, uici sol
dati: .prin geamuri se vedeau 'oamonii ;;tră,băti\.nd odăile, 
rizllnd şi drallâIl<lu-se În hra.inde boerpşti. şi Îu()efIC8.11d 
să se Î1walte cu ghete de lac; prin pivniti ei Îşi ~mpăr- . 
teau pr{}\'iziile: apoi !'lpărgNlu uşile grajdurilor şi ale 
hamba.relor. aprindeau focuri prinbucă.tării şi, su:me
cÎludu'şi mâ.necil(>, dospeau p;line ori gAte,au bucate. tot 
glumind cu femeile şi cu copiii. 

In acet'aşi zi. şM'ii [ran,c.ezi dădură porunci peste 
,porunci, oprind trupelor de a se imprăştia prin oral! 
\si de a j.f'fui. ordonându~}e să se prezinte -seara la a;pel; 
dar >cu toate aces.tea, oamenii se imprăştiau prin oraşul 
golit dra.r bogat în proviziuni şi plin de confort. 

XLvn, 
Vahtl năvălitor al francezilor carl'incepu la 2 Sell

t('mvrie dimineata, !l1U atinse derât seara cartierul în 
care se a~la contetle Bezukhow. 

Când Pierre intâlnise pc Rt)stovi iş când NaAap îi 
i'pltsese: "RiUnâi a<.-:i? Ah! ce bine uvc,i!" el si.mti că 
într'a.<li'\"ăr biuefăcea că rii.m:tn(>a in Moscova., '])eDtru 
a Îndeplini misiunea pe car!,'l in.oărcinase Domnul. El 
,sÎlnţi atunci mai limpede ('a ori-CÎ\nd CIt era menit pelt
tril ceTa mare . 
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" 

Dp. Desidepiu Fiilepp, advocat în Am onoare a aduct la cunoştintl ono PUblit 
Hunedoara (Vajdahunyad. comit. Hunyad~ şi tot nu v~an trecut durerile reomatice romAIl. ci ani deschis in Stmda Neagră No f: 

40 jatir. da pământ 
,. an •• r. Intr.yUBa 

se află de vândut în hotarul comunei Dieci 
(D8cse,u.p.Alcsil, Aradmegye) gara: Harom
aJmâs. Doritorii de a·l cumpăra să se prezinte 
in comună la vânzătorul dl L6rencz Lipot. 

Caut un birt şi prăvălie 
spre închiriare sau şi cumpă,are, ]a sat, ori 
Ia oraş. Birtul şi prăvălia pot să le iau În 
primire momentan sau la toamnă. Doritorii 
să se adreseze lui Ioan Du/eaJ :1 Katonac 

gy6gyintezet, Herkulestiirdo. 

IT· T I ratan nrturean 
lăcătuş artistic şi de edificii 

Bistriţă - Besztercze. 
100/0 economie la comande 

de lucrări artistice. 

Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 

Atentiune la cupt0..arel.e econ?mi~e 
p. de bucatărle vestzte In 

Transilvania. - Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 

ti ti P' d un atelier de strungărie de lux ,i mobil~ 
cere ... o s c. e unde prime-sc ~pr~ eteptuire totfelul de IUtriri' · t d h · t "" .tjngJ1oare fn branşa .ceasta p1e,'um: PÎl:U1att, 

S P 1 r e g 1 a a de masă, jocuri de popia, ftsllice pentru b~ ~ 
. . st4ipuri de strani strungddte tic. la comandt' 

pe posti servesc rn timp scurt, f.rl ramburst 
care face să înceteze imediat 

durere de cap, de dinţi 
provenite din ritceaIă, ca de exemplu: 
junghiuri În coaste şi în spate 
se foloseşte cu rezultat bun. Jar În 
contra guturaiului singurul remediu. 

Preţul unei sticle 60 fileri, o 
sticlă mare 1 cor. 20 fileri, 
3 sticle mari sau 6 sticle 
mici se trimit porto franco. 

Cantităţi mai mici nu se expedează. 

Se găseşte şi se poate comanda dela 

Szemann Agoston, 
Îa.rrn.a.ci st. 

Hatvan, Fo·ter 126. SZ. 

în toate părţile. 

Ua milion, de ~IIă de ~It 
pentru altoit 

"RI PrtRIA PORTALI:S" 
(Glorie de Montpellier) se află de vâna 
zare la preotul PatrII reUa din Miniş 

(Menes) corn. Arad. 

. Specialist 112 ClllUllrui de baţi 
Mai departe ".rimfSc şi refHll'aturi de pioiut· 

şi parDSf)ale prtcum şi repa ra tur! ce se abat In 
brafJşe ca vioUn~, dacuri, bile etc. 1 

Comercianti! pmnesc desluşin bucuros Corn. I 
deIe se efeptuiesc solid ,i cu prrţuri Ieftine. ~' 

Rugind -spdjinul onor. public, semnez 
Cu deostbita stim): 

I tie So'l'bu Elim, 

Premiat CU diplomA dela eorp. meseria.şilor. 

Bothâzy Laszl6, 
sculptor şi tntreprinzător de beton 
,i piatră de artă, depozit de nisip. 
N agyva rad, - Erzsebet-utca. 

Primesc ori·ce fucrări ce se refer la 
branşa mea precum lucrări la edi· 
ficii şi crip1e cu diferite expozituri, 
de piatri şi marmori, apoi cruci, 
monumente, etc. - Lucrez În beton 
cu mare pricepere, prectlm caldă· 
râm de beton. canale, poduri de 

beton cu fier, table de ciment, bazine de asfalt. 
Trimit desernnu şi catalog. - Voiesc să atrag 
atentiaon.public prin lucru bunşi pre,uri ieftine. 
Llferez pietri şi nisip tn cant mare. 

a.II.IIIIIIIIIIIIIIIIII. II ____ a._.ua ______________________ ........ ' 
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CĂRAMIZI 
se capătă la subscrisul din fabrica lui de 
cărămia de lângă apropierea gării. 

KIRLE ANTAl, 
Ara<L floriân· u. 6. h. 

~ ~ -~ ~ ~ -.~-

Când Mos("ova era părăs.ită, e1 intele.se !'ii dat<lria I se gâ.ndt>ască la întreprindere-a ~a. t>laborind planul pa- I 
sa ('l'a de a rămâne a~ow. de a'il. întâlni p<' N ap()leon 
ş; de 3'1 ucidf', ptmând a;tfel. ("bÎ'ar Ctl riMeu} vietii saJt>, 
lID ("apiit nf'f!'.ririrl'i într~g('i Eorop!'. 

Pierr .. cunoştea toate amămmtele atentatului eomis 
asupra lui Sapoll'<>n de un stu1ient german. in 1809~ 
~t ma.i fjt1a, eă arest student fuse executat, Dar primej
dia la. care ·se expunea. J){'1ltru a 'şi înn:dini IlM'nirf'a, 
nu făcea decât s.ă'l exalte-ze. 

nă in f"ele mai miei amănunte, 
EI Du'şi Închilnlia nit·] pf()("«It"u! prill carp'j \'a lovi 

pp :SapoIe<lll, nici moart.('-& a{'l'stuia. ci îi plăcea mai 
ale.s să'şi r{'prezint" JlfO!)rÎa sa. nloaTt.(' eu un turaj 
('roie. 

Dl'ooată auzÎ un strigăt a-"eutit de femee şi bmătă
TI'asa intră înspă.imântată şi văetându-se: 

- Au sosit!.,. Vă asigur ră au s()sit~ ... Patru ~unt 

c.ălare pe e.al, 

- Compartim.cul(>]p me!" lnfregf'ii !"ompanii. 
~im('ni nu ră~punsp. 
- D-ta eşti stiipânul l'~'{'i:- .. f' afin',;,. ofitf'rol lui 

Ghera",im. 
A('('sta. drf'pt. răspuns, il Pl'h- i eu un aer 'l]}erÎ1t. 

fără a fi Înţeles {'f' i-se spU~. 

, 

-='. 

D()Uă sentimf'nte puternir(' îl impingp3U pe Pierre 
~ă iităruiasdi in hotărîrile sale: nE"Voia fie a ~e '5a("rific'a 
prerllm şi aceia de a ~uferi ciulil toată iumea '!<uferea. 
(~lă.lalt Sf>1ltiment ta eare Sf> supunea. era a.re.l sentiment 
yag, eXPcuti. rusese, al dispretului de ori('f' ('onventiunl'. 
de Qnc..e artificiu, df> tot C{'f'acf' maiorit.awtn oa:menilol' 
~'a obicÎIluit să eOIl~idpr(' 1-"<1 j){' ('pl mai marI' hUlI in 111-
m(>.ll asta. 

- Cartlr-. cartir? zi$~ ofiterul privindll '1 pe omuh'i 
de sus în jo.s, ('U un zâmhet rordia1. Fraocezii sunt oa
meni cum SI? ('ade. le(' dracu! ?\u o ~ă ne certăm dj> Jo('~. 

moşule, adăugi'i el mân.găoldu'l pp Ghf'ra~im peumf'ri; 
PiC'!T1? -se hotărî să 1I1l'şi descopere nici uurueJ(';;i ace-sta iI privi tot ,,,periat şi tăeut. I 

nC'Î ('a ştia frallţuzeştf', şi .~e apropia de usa Întroop'i· - Nu e alei nimeni ('arE' ~ă vorbl'Aseă frantuzeMf': 
ehisa a l'oridonrlui. ga~ sii hlgă in mmnpntu! ('auri Întrebă ofiţerul căutân() in junl-i la CUII' ~ă ~e adr!'sw'.p. 
francezii .or p~,t1~mde ~n :-.as~. ., Ochii -ăi întâlnirii orhii lui PieTre, {'are 0;(> dădu IIU-

Dar franc(>zll muara ŞI PH'rre tot ltU SI' mlşeă ".~ mai dl'cât la o I)arle deja u~~ă, Ofitl'ru! se înt()ar~(! din . 

Si după ("um SI' Îl1tânmlă Îlltot~eauna, "tarea fizică a 
lui PieTrI', ('oTf'spundpa cu 'star!'a sa morală. HNlHa IlTO

sclană eu c~re nu era ,)bicinuit, r.antitatoo. de vorlkă 

pe care (1 absorboo. d(> câtl'Ya zilf>. lipsa de "in şi <le 
tigări prf'cum şi lipsa cip rufll curate. noptile n('dormite 
pe c-ari le petrecea pe un dh'an se-un. toate ll!CR,ste 111-
erari intretineau în el ace41 sure-"Titarl'. 'r1'l'ină 1"11 np· 
Imuia. 

Piel'fe ştia ('li fra.neezii inlrasNă (]f'ja în Mo"nl\a 
dar in 10(' de a se pun" pe lucru el nu fă.·ea d,~â.t <;1 

lângă uşă: o curiozitate .lt' m.îll.iJl~ îl tintui pl> !(}(', nou la Clhl>ra,im ('.;ue .ppntru a ti intp!es incepu să ,Of-
Franel'zii prau in număr d(' doi: on ofiter înalt. ,'oi- b(>ască stri<:at ruseşte. 

uil' eu 3-4'rul viteaz şi [rumos, si ordouanta atestuia mă- Ofiten~l zâml>..a. făcp.a ~I'mnp eli nu Întplegi> nimir 
runt. ;o}ab. eu chipul SM[âlcit şi eu aenll muginit. ~i t<lt ,~('hiopătând se apropÎă de Pif>rre, 

Ofitl'rul intră ~hiopăt1ind şi răzimat dp un ha-tun. ...\ei>sta voi să -';1' retra~ă, dar ln fata UŞf>! dela hur:ă-
După c-âtin. JJaŞi f'J se ol)ri, probabil eii sehotăl'isf>!Il tărif' îl ză l'i Jl<' }takar. fratele binelă{'ătorului său, IIlI 

mintea sa să Dună stăpânirf' lwstp apart.ament. El .;t! nf'-bun eare ad('~pa SI' şi i:mbăt.a, Makar $f' a,prapiă eli 

llitoar,!' cătră soldatii ~lii ,..ari "tăleau lăuga uşă şi [I' şiN'h>lIif' Ill' franN>z. îl l',f>r{,f'tă din o!"hi apoi ridi-când 
poruu{'i ~turt să aduc'ă ('li ii. mă lIa inar'llI<ItH f"lI IIJl pistol îl ţinti 'IJTP Mit!'r, 

Odată d)eslia locuintf.'j ri>g11!ai.a. ofitf'rul îşi lH>tf'zi (Va urma.) 
mu"tătilf' eu 1111 gl'st nllllţâmit ~i JU['â,lld " miLnă la llf('-

ehI' -salută ~i :tis4.' ~lIrîzâmi: 

MOBILE 
ptmtrn dormitor 

sufragerie 
J ocuJoţe, garton 
in garn!tu rA d. e 
piele şi de sramit 
precum şi covoare 

f'abrlca.nt de tnobile 

11 cea mai moderna execu~e s. pot procura la: S1biu-If.!yszebID, Str. $ajunl IIr. 1. .. 

---------------------------------- -
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h REI S Z M I K SAI In grădina de iarnă a II Pentru femei şi bărbaţi 
"HoteluluI' Cent'ral" CAPSULELE SĂNID 

FABRiCA DE 

OBIL 
In. 

8EKESCSABA - NAGYV ÂRAD 
Andrassy-ut 41-43. Râkoczi-ut 14. 

(Lingi JApolloc). 

111111111111111111'1"1 

ŢIMBALE-
cu organism pa
tentat de otel, dând 
sunete resoDante şi 
foane plăcute. -'--.iiiiiiii_ se pot căpăta şi pe 
rate. - Oramo
foane cu plăci ar 
tistice, - vloare, 
flaute, harmo-

ni~ ş. a. -:- Numeroase distincţii şi medalii pri
n;tlte ca rasplată. ţnventatorul pedaJului modem _ 
ŞI al organismulUI de otel. Catalog trimit gratis. -

Mogy6rossy Gyula, 
kir. sub. hangszergyar. 

Budapest, VIIJ., Rak6czi-ut 71. 

fischer ; est1ire~ . 
fabrici de rolde, iltgrUltari, sitc, roldt 

de otel Ji lIIatratr. 
1 rad, 16zsef f(jherceg·ut Nrul 18. 

fabrica: Kossuth .. atci 4S. 
Recomandă în atenţia ono public tot~ 
felul de lucruri de branşe, cari se află 
In magazinul firmei, cu preţuri ieftine. 

Ingrăditnri dela 30 fii. în sus metru [1 

Catalog la dorintă gratuit. _'l. 
Tele:l'on ~5"'. ~ 

lll_tLU.I.lll ~--'_I~'.ltl_I.,t.I_I.1. 
Decorat eu medalie de aur la eJ:poziţia 

aancoll din Lugoj. 

Dicsics B. Ignăcz, 
lucc(tesorul lui B41int Dicsics. 
Atelier de triluri, ,ele ş. lustruire. 

LUOOj, strada Nit' Popa 
IAne" IIIt •• ri~: «r.-orl.nisalA r.mAnA. 

Preglteşte 'otfelul de trasuri şi căruţe, 
precum ,i lucrări de dogirie şi fAurArl •. 
RepareaZl trAsuri vechi cu preţuri ieftine. 

condusă În spirit modern; - Onorafului 
Public i-se servesc mâncări şi beufuri, de 
cele mai bune, cari mulţămesc ori-ce pre
tenţii. - După teatrU se capătă cină caldă .. 

Pentru cununii şi bancheturi 
stau la dispozitie săli separate. 

Zilnic taraf de ţigani, de primul rang. 

In cafenea se poate lua asemenea 
după reprezentaţiile teatrale - cină. 

Cu distinsă stimă: Augustin Csermak, 
hotelier. 

s'au adeverid ca cel mai sigur remediu firi 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor subite 
şi cronice. O cutie cu instructia aplicări 
{conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re
medtu sigur contra slăbi rei şi impotenţiei 

funcţionale sunt renumitele caplulele in
tărltoare ale Drului Timk6, sticla costl 
10 cor. fise trimite contra ramburs dela 

f armacia "Magyar Kiraly" I 
Budapesta. V., Marokk6i-utca 2, 

Piata Erzsebet. . 

1=====1 Corespondenta să se facă t~ limba romină.1 

. 
Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. - Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine - se pot cumpăra la firma: 

-'", 
~-- -= = ....... ' 

N = .s r le .'? 

Cart Pl-flt prţ.:;er~b~;c:Î d~ ~11"1::" 1~ 
, oblsc'a da metal on. 

Temesvar·Erzsebetvâros. Gyar: Hunyadi·u. l~ Uzlet: :,,~,~a~i;:!5:r~:I~~:n. 
Recomandă obiectele sale foarte fr.umoase şi solide de tinlchlgierie şi anume: vane 

de scăldat, d~ şezut ~I pent~ copii, sca~ne pentru scăldat, incAlzitoare şi vane de scăldat 
după eel mal bun sistem (sistem propriu) Uzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte 

~ i edlbcteoe e mtal: precum ci~b~~SI. uclioare. şi c~n~: - Apoi litere de tinichea şi de cositor, 
, --~ mscnptll de metal, tăbliţă cu numărul casei şi 

cu numele străzii, mArci şi firme de tine. con-I~ 
duct pentru apă, aranjări pentru baie şi c10sete 
engleze cu neintrecutul aparat »Temesc. - , 

Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi crud. ~ 
Catalog de preţuri la dorintă gratuit. 

Ucenici se primes€ cu condiţiuni foarte bune. 

P:::5f.c:i ] i 

'. 
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fabricant de trăsuri, 
lbiiu., Strada. I-.!.o_enanger 18. 

Aduc la cunoştinţa an. public din loc şi provinde, 
:in in depozit «ele mai moderne trăsuri, 'pre
, şi totlelul de căru ţe. 

~Ţ~~ Primesc ori-ce lucrare de 
-Ax~.jjtl;"~· -" l' .~ .. ~ "!i'~ 
w~'~~ .; f: t;~t<'A reparare şi transfor-

,,1 ~1';i,r, L Iiv...~*,'-I ',".5.1 • • 
ii,~.·~·~,.,?:l!-~.,,:~";-~.,~fl mare, văpslre ŞI pre· 
Jln-\ ~!ki.~.""-" •. ~\rZy~~ 
r.~1l'- C'rţ~~&~;l.:~~.i.·.'" gătire de ,:'e. în pret 
"f ' 1- '~!f\ foarte iefb.. ~~ 

mlM~.tZ$:;:_!='biis::;1~a=!§S!:I 
Jll ~ mTIDJi I j i11tnTq 
Vilhelm Connerth 

r;l;as,;~ze=t.:ti~ C:«p:':;g 
~ '.! : epter ja'nos fabrică de piese de fier ~ 

J , şi articole de lăcătuşerie. ~ 
BudapChit:, x .. Asztalos Sandor-ut 16. IZ. ~ 
aflln1ată la 1885. Adresa telegraflcă: lEPTER, BUdapesf, pekerdo. Telefon 55·22. ~i 

FERESTRE prinsI in rame de fier, :.~ 
cele mai perfecte şi mai ieftine În timpul prezent t ' 

Noutate t 
I 

I~mwmw 

fERESTRELE 
KOPLINGER 
BREVETATE. 
~1.!riXiJS 

'INTRODUSE 
e IN 14 STATii 
CIVILIZATE I 

1!&11Gliil.&lrIe8!lti1iJ1il 

La cerere trimi
tem Cataloi ,. 

prospecte. 

sun t practice 
pentru: 

I magazii, 

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

hambare, 
fabrice, 

grajduri, 
verenzl şi 

case de stieli. 

Pag. 11 

Karl Sehu/leri 
atelier de cuptoare, 

Sibiiu., Târgui fânului 7. 

Executi :'} 

cuptoare cu căhili 
In toate colorile, precum şi incălzite in forma 
Meissner ,i Kastol, imbrlcate in dhăIl. 
Deasemenea construesc cuptoare de fiert 
din căhăIi albe şi vinete. 

Primesc şi tot felul de reparaturl, ce 
se tin de branşa mea. Comande primeşte 
şi dl Victor Rotb, prăvălie de coJoniale, 
Sibiiu, Strada ~rij (Salzgasse) Nr. 1. 

~1:;~~~~~~{I:]Pf~etu~rl~mO~d8~rat~8,:JI~~~~~2I 

EUGEN LIEBLICH 
tot:ograr 

Sibliu -Nagyszeben, str. Elisabeta Nr. S6 (casa proprIe). = Execatl fotlelul de icoane artistica. == 
Pla:mtina:tipie, icoane simple, mici şi până la 
mărime naturală. Pict:u.ri rellu.t:nit:e tn 
oleu. In toată mărimea, după orice fotografie mica. 
Fot:og--rariarea., copiiilor executati 
modern. fotografiere în grup şi familie, se ştie că ateli-

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

grafia chiar şi pe timp ploios. 

I Cu desluşlrl serv~i~::::~=~U 

,i pentru toti aceia, cari fii prin ree .. Iă OM iogreunare de 
mâncări, fit prin Iipla de apetit, prin mlstuir.. ITU, ori 
in lIrma mlncărilor prea reci ori prta fierbinti au cgntractJlt 

calar. sAirciurl, dur.ri dl stomac etc. 
este medicina 

Baldrianum I doctorului Eujel. 
BaJdrlanum se recomandă contra tuturor durerilor 

de stomac, are calităţile unui vin excelent, care păzeşte contra 
tuturor urmărilor, precum: nervositate, insomnie, ame
ţeli şi flegmă. 

In urma compoziţiei sale excelente, având vin de Sa· 
mos, picături de Baldrian, Iirup de smeură şi de ci
reşe. Baldrianum est. de recomandat şi contra constipl· 
tiei şi dlareei precum şi la toate cazurile, cAnd se reclamă 
intârirea organizmului. 

8aldrlanum Dr. Engel nu conţine absolut nici o 
materie stricâcioaGă şi se poate tRtrebuinta şi din partea ce
lor cu constructie mai slabă, precum dame şi copii,. timl' 
mai îndelungat. E de preferat si se ia dimineaţa pe, ne
mâncate şi seara inainte de culcare in cantitate de un pĂnar 
de licheur. Copiii şi cei slabi si ia Baldrianum in apă caldă 
şi să-I îndulcească cu putin zAhar. 

Baldrlanum Dr. Engel se află În sticle de 3 şi 4 
coroane În toate farrnaciile din Ungaria, precum şi fn Arad, 
Aradul-nou, Ologovacz, Gyorok, M.sn~, Paulis, Lippa, 
Hidegkwt, Vinga, Szekesut, Pecska, Tornya, :Viligos, Egres, 
Nadas, Berzova. Orczifalva, Mercz.ifalva, Sândorhaza, Boga
ros, Szerb·Sz.-peter, Perj_mos, Szemlak, Sârafalva, Nagylak. 

farmaciile din Arad trimit în ori·ce parte. 

Să ne pAziIll de hnitaţii! 
Cereti ... un .. ~,i 
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institut de credit şi econor:n.ii societa.te J;te ac-ţii 
It u *' • .., ... '.C ...... ...- • • ._.« ...... 1 .$trW-'........ _ .. 

... 
1 
1~ 

în 'leltea (Cebe~ 
.... :;w ............ ....., ..... _ ••• n ... 

OODltlii acţionari ai institutului de credit şi economii) MATCA« sunt invitaţi prin ace&sra la 

a lI~a adunare aanerali ordinară 
care se va ţinea În ~ebeiil, Marţi, în 26 Martie st. n. ]a I oră după ameazi, în biroul institutului cu următoarea 

ORDINE DE ZI : 
]. Constatarea numărului actionarilor şi al acţiunilor pe care Je reprezintă. 
2. Denumirea alor 2 notari şi 2 scrutători. 
3. Raportul direcţiunii şi al comitetului de supraveghiere du pă gestiunea anului 1911 şi aprobarea bHanţului. 
4. Propunerea direcţiunii şi deciderea asupra împărţirii profitului curat. 
5. Darea absoJutoruluÎ direcţiunii şi comitetului de supraveghiere pe aRul expirat 1911. 
6. Deliberarea asupra proiectului direcţiunii În privinţa urcării capitalului societar . 
7. Modificarea §§-lor 6, 18 şi 34 din statute. 
8. Fixarea preţului mărcilor de prezenţă pro 1911-1912 pentru memorii direc~ullij şi ai comitetului de supravegn' 
9. Propunerea direcţiunii asupra strămutării şediului. 

Acţionarii au să·şi prezinte acţiile conform §·Illlli 20 din statute, 
Te be a, (Cebea) la 5 Martie 1912. Direcţh.ln~ 

ACTIVA CONTUL-BILANŢ. PAl 
- - " - ~., ~ - ... ------- - - -- -, - - - ~- - - . -~-

Lassa ---- --- ' ---= _ ..... _- ---- +--- .. --- -~ .. - ---- 5353179: 'i Capital societar 
~- -- - ~-- .. _-- -- -- --- - ---- 53~~ 1 ., 

La institutul , Victoria« _"'r _ --""- --- ... ~-- ... - ... - 7301-:: fond de rezervă -- - - ~-- ~--- -- -- .-~. -- --- 540 
Cambii 80899--, II Depuneri 672~ 

-~- ~ ---- --_ .. --- -- .. - -- ---- I r! --- -.- --.~ --- ... ~ --- ~--- - ~ -- --.... 
Cambii cu reescompt hipotecar ----- 295480'- 3763791-1 i Reescompt __ . --- --. -~~- ---~ ---... - --- ~~-.. 29943 

Obligaţiuni 
----- 32701-: j Diverse creditori 170 - ..... -- --.- - --- .-- ---- ---- . ~-- -_."- ---- . --- _ .. ~- - --- ---~ 

..... _~ 

Marfă la Consum_ 22916:841 ! Interr.:se anticipate . - - - ---~ - -- ~,-_ .. 
--~ - ---- 642 

--. ---- ..... - -. - <--- ___ r 

Maşini agricole ŞI motor 34001-il Profit curat ---~ ---- --. ~~ .. ~ --- 1034 
---- ,-- ---- --- --- . 

Edificiul institutului În H.·Cristior --= - ..---~ ---~ 14668:46: : 
Mobiliar la Institut 1205'- i il -- _ ....... -~ 

---- --- ... ---- ~ --- -- . ~:~~ I " ""~"~- -'- _'o -- ,"'" __ r 

Mobiliar la Conzum ~--- -- - ---~ ---- 1265-- 2470,-1 I 
!I II 

DebitorÎ .. __ . 10]89187 i, 
-~-~ -- ..... - ,- - --~- --- ~--- ... -- - --- --

In tere st restante --.- ,.~-- ~- .. ~ ~--- --- . --- ~--- 388163! I 
Interese tranzitoare de reeseompt T __ ~ 

00- ___ 

---- 4126130'i i 
I-il -

4438~ 443892i89" I 
1-;1 

" 

DEBIT CONTUL PERDERE ŞI PROFIT. CRED 
- - '~ .---- - - . --- - - -

III I.i 
I 

! 
Interese de depuneri -.,.-- "'-._- . -- .... - --- ---- 3134152; I Venit transpus' ___ --- ~--~ ---- ~--- ... _~- ...... _- 18~ 
Interese de reescompt ___ . . 

16358'94! I Interese dela Imprumut 3110J, ---- ---~ ---- -- ~ .. _- ~ - ~. -" - ,-- - . ~~ -- . ----
Salar la Institut ---~ ---- --~- ---- -- 3242'- \ : Provizie ---- -- -~ -... -~ -~ -- --- ---- -- .... - ---- 680~ 
Salar la Conzum __ ._ --- --..... -- ..... ---- 2175'32 54171321. Ii Venit dela consum ---- . ---- ~ --- +--- -_. 305 
Spese de birou - .... - - . 550193', I I ---- ---- ---- -._- -,--- I : 
Dare <Jirectă deja Institut "'--- .. _-- --~ - 1704'20 

I Dare directă dela Conzum -_0_ ~_.o-~ --- 262-98 . 
Dare comitafensă ___ 112'38 I 

---- - -- ~ 
._- .. _-- 1 , 

10 0/0 dare după depuneri --- ... _-~ ~- -- 313'64 

I 
Dare comunală dela Institut -- -- ---- 28880 

1 : 

~ 

Dare comunală dela Conzum --~-
__ o ~ 100-- . 

Provent ____ -.. -- ---- --- .--- - ---- 323'40 3105:40 I - I Amortizare de mob. la Institut -~ -- 100-58 
1 ! -- .. -

Amortizare de mob. 1. Conzum ___ -_ .. - 140-44 1 ' 

" 
< "TT,.. t'.:.... .. 

Amortizare de marfi la Conzum 2000'- 2241 1021 ~_.,-
._-~ 

10345171 i ------
Profit curat -,.- ~ --' -- .. ---- ---- ---~ ... --~ .--- 1 . ,- I • I 

41153184\ 
! 

. "115~! : ' 

1. Indreiu, 
dir. sul:lst. ~ 

,-, 
I I i 

Ce bea, (Czebe), la 31 Decemvre 1 ~Il. 

DIRECTIUNEA: 

Iosif Tiau, Lazar Pirva fierea Alelandru Pe'ru Staneiu Leontln Mleluţfa 
pr~şl!dinil!. 

Mareu Huţiu lean Jurea, Petru campean Nieolau Matei. 
vice·preşedinte. 

COMISIUNEA DE SUPRAVEOHIERE; 
I 

Ioan Mihut, preşedinte. Pavel Lazar Emil Negruţ Nicolae Bexa Atanaliu Bran. 
.... 

bTRnnTNĂ" 1NST,z'FfJ'J! mrpOGItAFIC NICHlN il CONS ........ ARAD. 1llL 
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