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Rostul scriitorilor. 
Budapesta. 5 Februarie. 

Un adevă.r universal, care a tre.cut de 
mult în conştijnţa lumei culte, a fost referit 
azi vară la poporul german de unul din cei 
mai de seamă cuget.ători ai gl'0bului. ACB~t 
cugetător c istoriograful englez IIalda-ne, 
ministru liberal în cabinetul Asquith. 
Scl'jitor şi om de ştiinţă, scara de merite 
pc care s'a urcat pâ,nă. la inalta situaţie 
polit.ică de care se bucura într'un stat de 
proporţiile Engliterei. e o scară de m~~rit.e 
literare şi cuv<lntul lui dacă are azi o rară 
autoritate în forul politic, o are t,ot În baza 
ace~t.or merite. Când, deci, azi vară, cu pri
lejul unei întruniri liberale, a spus cuvintele 
c{i dacă n1t era GOthe, Gernwnii n'ar li al"ut 
un Bisma.rck şinici un Al oltke", ele au Întâl
nit inţelegere unanimă", căci cetăţBnii Lon
drei au o concepţie cu t.otul dOO8ebită de a 
noast.ră in ce priveşte influenţa scriitorilor 
asupr'.!: de.stinelol' unui popor. "Mania de 
sist.om' germanie - a 'adăugat llaldane -
vecinii n~tri au moştenit-o dela poeţii şi 
filozofii lor dela începutul veacului al XIX
lea" şi in aCf1tlsUi const.atarr.. adPY{trul eri, 

. formelp în cari viaţa unni T)(JP0l' îşi chută 
!k ~pt"6lna e}.-presie. 80 zămi8h\sc etern din 
"'Mlgot.area scriitorilor, se cuprinde înt.reg. 
Şi - după cum am spus - nu e un adevăr 
nou acest.a, el a trecut de mult in patrimo-
niul popoarelDr civilizate. . 

Admirăm in toat·ă sinceritatea pe acest 
lIaldane, care ştie să. derive uriaşele pro· 
gIT'OO naţionale ale poporului german din 

, 

fondul {{ie aJ cugetArii gf-rmane şi care a 
inţelt.·!'j în cDnje~inţJt t;ă inalţe mondul nea· 
mului său. nu apeltmd la instinct.{:le a('f'I'
bei rivaliW.ţi dintre EnglC'zi şi GNmani. ci 
stimulându-le ('onştiinţa, printr'o inn.ltn in· 
drumare d ... ordin psihologic intim. 

Cuvintelp aC0St.(· ale lui Ilaldane ni-Le-a 
revocat în Illf"morie primitivitatea concep
ţiilor noa~trD C1.U'lInte a.supra scriit-arilor, 
primitivitate pe care ziarul <!o'>."ta şi-a. per
mig s'o sgândărl'ască şi care sptillH'gă acum 
rănită in coloanele a.ut.orizate, degenerind 
în ad-e de adevărat cilIlibalL.<;m intC'lpchtal. 
Dar s(' va ,<;lei odată .şi puterea de rezi~tenţă 
a primitiyismului nostru, ba ni .... 'lfl pare 
chiar că. svâcnirile lui îşi pierd din ce în ce 
intensitat,(\[1, apropiindu-~(' tot mai mult 
de agoni(\. 

A:Y('Jn convingerea că la noi, mai cu
rînd chiar d~ât la alt.e JKlpoarc se va lă
muri o concepţie superioară in ce prireşt€
ro·stul scriitQrilor in viaţa unui noam şi, 
in r"ipecial in lnpt{'!f> p('ntru ('·onserv:tma 
lui naţională. 

Hoci{)logii şi filosofii moderni ne pre
vp~u."'~c o ip0'-1tazii îndepărtat.ă a r.voluţiei 
OfIll'nqt i, ('~ind inima organizmului 'illcial 
va fi scriitorul. Ipostaza aC.fIaHt.a 68 anunţă. 
chiar de pe (U',um şi c0ntureîe (Ii vagi sunt 
ifichiţat-c în re.."pflctul cu care în Apus se 
lărgeşte dinoe în ce terenul de participare 
efectivă la viaţa publică pe seama scriit.o
rilor. Avem atâteh semne în sprijinul a.oe
st.ci constată ri şi cei ce urmăre~c viaţa 
statelor mai civilizate d<'Cât al nosru le-au 
remarcaC de sigur, de mult. 
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Viaţa lite .. a .... 
o Invinuire nedreaptă. - De ce nu cunoaştem 
noi limbi strline. - Noi fi literatura moghiară. 

- Utilitatea limbei germane pentru cultura 
noastrA. 

De 11. ChendL 

in presta li1crară din Regat &El poate coti ad('~ 
~ori invmuil'f)R gratuită la adresa noa.sră, a ce
lor din engaria, că am fi du~manii liroraturilor 
~trăiD<e şi că, înd«Qscbi, lit·eratUl'la fraJ1C'eză ar fi 
foort.e d~~lrte de Dnfflltările noa...'>'tre. CoMt·atlim 
iIlliă faţă d{' uffl.lzaţiaa",.ta, luat.ă din YÎmt, d, din 
potrivă Jit.eraturile străine u() cele clasice, fie 
din pe>rioada modernă, ne-au fost totd<--auna <lim
;patice şi nu le-am combătu.t n.K>i .influenta lor, 
decât doar în c!l."uri 'l'Onerd.«. când ne put-l'au a
du-ce p-rejudiţii ~i flil..~ifici1n spiritului romÎlll(,"~ 
in desv'Olt.a.l'<Nl. cultwrci Jloa..'l'tre.. Şi in 6p~al re- -
pl"cz.entantii d~ frunte, ai ori cărei literaturi stră· 
ine, ne-au. fo&t t;o<td.«.'>Uuna () lect.url'i. căutată. 

('il cxi.. ... tă aooli."I'1:ă Jog'{'Jl(]ă în ccrourile <..'OD
Irat.ilor bu<?Uw,o;.1'oE'm, nu ne put.emnllr>a şi 'i'O(.'l()

tim. din' au să , ... trice de loc d'it<,Wi cxplidiri. fP() 

('ari trebu~ să le dăm. k,w·nda S() 111ţ.ekgc din 
faptul, că. într'ad-eviir la noi se yorbe.ic foarte 
puţine limhî <:"tTi'iine. Har vina nu C.:ite a nD~tt'ii, 
M esdu .. iv .a .~,atuhli m:.t:ghi'ar eare singur î~i re
glementează, î:n favorl.ll IimhE·j maghiare, invă
ţarea Iimhilor stră!Î.ne. ('~-tăl('nii d13 alt. il.. rasă d{)
cut coa ~U:'\.'m-a.nă nu mai P(}t să-şÎ iIa: diplome în 
~trăinăt!Ute, decit numai sub >8.u.~picile l't. ... gimului 
maghililru.at{lr de-la Oluj 1jÎ. BudaŢ>eStJa.. Vremile 

eoele bun{l, când ilUfltrii noştri fruntaşi Be ÎDt<rr· 
OOau din ltll.1ia. }'r.ant.a. Belgia ~i din ţîi.riJQ ger· 
mane au trecut, in faţa 8k1temelor dQ edueaţ.ie 
patrioti<,ă d-c a.'Yti'izi. )lu1ţ.ii noştri ad\'\(}{':aţi ~i ft'
hlI'iţji noştrj doctori ('".ar,i ak'ătuQdc cla.sa noMtră 
mijl(lclc ~i iau }\){'uri iruseII.l.Dato ift viaţa nOa..-ltră 
.;;(){'ialîl, vin de Qbic'eÎ <'ll o m(.'lltalitate u.nguroawă 
{"U o tqpid hun<>-'a:lt-aid, cu o pronunţare româ
ne.ască a.;prii şi harbarii. l&r noi. oei <kla gazete 
f-i 1'C\'i.'ftf" cari mici ·cultiviim limba noastră pe 
a{.'(',~t p:l.mîmt. inc(.·rciim grnutiiţile mult-o şi rou
ţ<im cu 'iJl{'yoie .a <'~Tiiţ.i toate d(lfcetel(l &ltR.a din 
atm(~fNa {.'(l ne Întnmjură. 

!';~~ar rămânea, în 0On.B( •. cinţii. să D(I in&lot
ni<'im numa.i eu lit{"TIltura maghiară. Var, din n{)
r(wir(\ ~'a ivit un lit-erato-fu:g ~gomo~. carc nQ-1I. 
sJX'rat i~ de !;'t&atur.a a. .. ta - runen.i:u ţând ~ t-oţi 
1l.<..'(\1a <'.an ar mAl <,Mi, @AU tradu<'C în romulloBŞtc 
pc P{·ti:ifi ~ pc M.'ad,h~h ~ "FaUBtul"-ul ungu
ro;;;~ - {"'U (>pit.ct.e de .. trildi1t(,rÎ" .ai neam11lui ro
rurm(',"('. Ou t~"0ri.i de !l('.esten ma'l.lWlrato dt' ~ful 
in1..eh~'1tIalilor noştri df\ lH'a.~i1 de d_ A. C. Popo
vie-i, n(l vinil şi UO\lă foart(' ll('plă<:1J.t, tlă mai co
tim ,,1k-forolUMu a konyhara, ru.gyujtottam a 
pipara.·' .a bi'Nwui l'etMi. • 

U(Il .siIlf,"llir noroc ni-se pa.:re căn.o-.a mai rămd.oS. 
lwutru ;;.ah.ar{·a <'unoştinţt'lor d(' literatură uni
vers.ală. In loc d(J a avea un ~imţ pl'Qnunţ.at pen
tru limba frau('czu, cal'(' ni-<;(' ·('era de dra~l st.i· 
luhli ma:Î rafinat, imprejudirilo ne-au 1nzt.:rtrat 
('{'! lIt\lţin cu {) wmdn.i{'ă înţt'olegere .a limbeî ger
mune. care ne ",tă în ajuto.r la multe. Sunt-om. din 
mila lui Dumn<>wu, in atare t'ă trOOUC<lU1,.să. seri
N1l şi l\ă YOl'bim in limba oo'ta bogată, ('are ne 
d{'('hi{!(' fn\moa8f' pcrspoc.tiye a~l.lpra culturei uni-
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pxC'€pţionale, cari deterrnin~! un rost hotă
rîtor scriitorilor Sn via·ta un ni IlBam. IstoriH 
are inchi",(~ in paginilD ei atâVt'<l exemple 
in <lt'(\rv,tă privinţă. Să nu Il(' gândim la fl 

paca dp n'g("nf>rarc şi organizaro politică 
a poponl!ui gerrnan, niei la epoca do în
chegarfl a ~t.atului italian, -- avem doar 
~n ne.mijl{)cita noastră ap.ropitlr8 bogat.{~ 
inYăţămintf1 in istDTÎa neamului unguresc. 
\'inţa neaIllUlui tmguresc n'a. avut -in era 
absoluti~mului de (hjpă revoluţie - ca să 
Cit,tu11 numai. un exemplu - decât o sin
gură busolă, o sinf,.'Ură rază în respmnarea 
îIltum~cată caf(~-l subjuga..'ie: literatura. 
ToatD speranţele lui infrinte au putut Ba 
rl'iIlvit· numai d(~ apa. ft·rmecat.ă a. alegorii
lor lui T ompa pontul, iar temeliile vieţii 
lor naţionale (c'1..rnst.ituţia din 1867) au pu
tut tia fie a.şezale atât de adânci şi de largi 
llumai .cu concursul pleiadei de scriitori. 
care a in.'ipirat creaţiunile cabinetului 
Deilk. făctmd chiar parte din acest c,a,bi
net. 

Am put.e-a să ducem gândul cetitorilol' 
noştri dppartP, pironindu-l asupra înt.âm
plăril-or din lnaiile engleze, unde aţftţăt-oru 
unor Vl'C'Tnuri de r(\dt},'}teptare naţională în
dură moart.t\ d(' martiri, cu ochii aţintiţi 
3,.supra unui ideal pe care noroadele lor a
dmii incep s[d inţeleagă din o sC'mnă de 
versuri incendiar~. An} p-utea să pătrundem 
dimpreună cu cetitorii noştri in tainiţ,elc 
suflet('-IŞti ale revoluţi~i chineze, am puteJ 
să cercettlm vaţa intimă a poporului irlan
dez ori pe Cl'a a finlandezilor. acum după 
contopin,,-1. politică a Finlandf·i cu Husia şi 
am gllNÎ pretutindeni la orignt>a tuturor o-

E iS2bSS2Z!&!&. ~_W!L=l _ &CJ _ .... 4". 
'(\J'Sale. Şi ne 'Ştim folooi de faptul, că Germanii 
au .aYllntajul de a fi stăpu.nl pc monopolul oelor 
mai hune tTad\.llC.eri din literaturil(l st.rUine, de !pc 

ool{' einoi c-ontÎuont,e. 

Pe cut de suţ><flrfi<'ial tru.clu~ f.ran('~z:ii, în ·fe-
lul lor p.riplt. pe atÎit Je 'obieM.l"\i au ril.ma.'l scrii
orii germani. încă de pe VJ'CID-t'a lui &.hiller, ~a.re 
a f~t ÎntÎLiul traducator al lui Shake!!poo.ro în 
G€'rmauiîa.. Tot a~a n'au fost p<Ypularizatori mai 
mari ai liteTaturilQr străine ('.a literaţ:ti gNmani. 
Qperf'le lui IbS(':1l, d(' pildii.. 5'au riă."l}Jândit prin 
Paul &hlt>ntb(.'1' din V:i(>na. fără a :fi fost <'etiu' 
mult ro limba lor originală. fu:r literatura slaYli 
(."ea !x}gată d~r t ... -..t, prin G'('rmann fi 1-rreut in 
Europa <'1Ull s'a intâmpla.t, d(· curând {VU o !lplen
didă tr!KhIC(,ro a operelor lui D<r.ltoiew~ki Prin 
mijlo('l-re.a asna: firt>af.Că. Il limbei 1}{>ffiţ.oştîam pu-
tut ~U aflam de popularul filo~f Em(·.r.'lon. Şi 
am 1'€'Uţdt .'Iii ay(lm difo-trai'ţjun1 n-UilllOa.'lC chiaJ' -
cu art-de bi7j1ir(' ale J~ll(.zilor culţj de r3.."-tnzi. 
Din T(.,-istdc ~i tradu('(.rile lw. am aflat de piJdii, 
desp1'O N'gr('tatu] {'K'Tiit-or Laf<,adi-o H(·.aro, apu 
80:WuJ 8bu<,iumat <"a1'e ~',a I'tu.bilit "În li voto în 
Japonia. şi lUÎlndui'i numele de KOYZUln'i Y~ku" 
mo, s'a (''lIllUnat eu. o japoneză lătllt'nd in urma sa 
aoole d~'ri{'ri N>lebre dtl llloravurj originale şi 
lru<lhiste '1."1..1 tot fd'ul de l"«"Umrlt"t.W1 arti<rti~x\ jo
ŢKI'l1fIT>C din fc.l"m!,<~.rta ţ.a.ră a Orientului înd4'>pih-
t.at, <',are l1('-fi okTit a~um C'Îtţ.iVB ani. ~').(..~Q<,olll:1 

erul1? d"la Porth-..lrtm·.1
) 

1) ('jne yoi{~t.e .;;ă Mllloa.<;(';il. pc LaJcadio IIe
a.rn, in tradlit'ero germană, 'Sâ.şi Ipr{)("Jl.1'(l operel(1 
hripopuJare din Fl'.a.nkfllTt B.. ~f _ ~ 'bi(),gT'afi8 ~
tn-m cip int{'1'('$antă din .,Zl.lkunft,'· 
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pintirilor de apăl'arf' naţională (J;wi'lra rll- rost int.(lrogaţi toţi martorii şi Curtea de Criză de rruvern în România? 
g'l:'ItăreÎ '''a~rt·. Casaţie a ordonat şi interog~torul aoestor b 

.. \dl'varul"iif' ae€s{.(' eredd. ÎnlSa. că a· 
.iUllg Iwnt·ru Închpi(,l'PH ee voim au facem 
)i am.um': cu e[lt un popor e mai priml"j· 
\iult in pxist.f·nta lui naţională. cu atAt ro
lul sllPt>rior ~ll scriitorilor ~(\ lămun·şw lIwi 
prt>gnant. pPll1·nz cii cOllştiinta priffljdiei 
nat ion.1!t:> in c{llnştiint~l scriitorilor trc'lwie 
S[t-:;;l ~ih;p.<1,"că ('xprp'Sia (·i Cl~. ma i înaltă.. 
Lit.t\rat.ura unui popm', câ.nd j~xistollţa lui 
naţ.1oIlalt\ e sHrtos alll('nillţ.at~. ~c Yd crista~ 
liza ,doci în mod firesc pe Uii fond politic:. 
lllt.n~huiHţăln aici cu't'ulitul pvlitic in '1pn
,-ml situ t'>C'l mai nobil. hine înţeles. 

Daeă ar fi Yl'H-(J împreju.rarp rarl' să 
ne pLInă lJi' gtwduri, mărt lITisim, e tocmai 
impn~jurarea, .('{", În situaţia noa~t.r{1 atât 
de gl't'l\ primejduiti'i. interesul ~cl;itorilnr 
n,)ştri ptmtru Jupt.('h~ noastre politice e 
prea o(:part.() încă de-a se In<,mif~~t .. ~ cu in
tlmsit,at.t.'a ft'clalllaUi de proporţiile primej-
dip i. . 

AvC'm un sÎugur mare ~eriitor Ia înăl
ţimea mij.-!iullei pe cart' supremple noa..'3tre 
tntpreSf' naţionale o hntărp~ <l?:i PB seama 
~crjitorilor noştri. lmp.in,~\ do un bll'Rt.em 
lH'înţele.-!. noi np-am pus df' gtmd /oi!H dis
trugem şi pp acpl-lla. O fIlt>nLalitatC' diaboli· 
dl, a pntut. chiar -să-j zugrăV8:lr;căca dut?man 
al vipţii noastrp, În loC' Hă lrWerCUlll a ne 
dumiri asupr:l neobj~nuit.e,i indicaţii ce ni
Se' deslll'1l'ţ;t.e din pilda. cum s'a hotărît să 
Iupt(\ i.I(;pst, scriit,{)1'. il1 loc. să vedem in a
ceal,'!t[t pildă, impcl'ioll.să indicaţie fi vremii .. 

Soartea petiţiilornoastre electorale. 
('ontl'$tarerl a)pgorH ·dela. lflhi'u, nnd~ a fost. 
.. ah"s·' gun~rnamf'ntalul Szasz ,J6zs~f im
potri"a randid<ltului noot.l'U DT, .1. VajdJ(] 
)ţO ~'a hw in de~b(lt-or(\ 1[1 27 F~br\l.aJ:i4~. 

[)e~ ba tereapP-t i ţifli dela Orăştie. in(~~· 
put.ă la 80 I anllarie n .. a rom suspendat.ă 
pt>ntnl oornpledarca investigatiei. N'au 

!\('apil.l"at ('ii in ~a(!oE' pri\,t"ş1.c literatur.a on· 
gi..Jllal!1 a GerID<llJ.il(JJ" P3J."t(~ lor mc.ld .. rnă ~nu n~ 
'.mtut {'u('.eri UŞoR d .. mu~t. CA.<-j o1"i eât de oe.}rili· 
braţi şi de mllU<'itori llT fi scrili-tol'ii 8,<>eşttia de 18să. 
~i a.n putut să 1..'1l(]ii in anii din 'urmă 'in anumit.e 
rătă(~irl, alcîHuind gru1)ări dooa<.lente (\'\l dif('lnte 
.,eaha:returi'· iruitând pe ·Francezi.. Wo lf.w gen. 
W ode.klnd, ~>J mai .sell.,>ual autor d"Nuu,a:t~ şi alyi 
l.jneri w..nmit.uri ._- (".a şi mulţ.i t.ovariî.şi oo1:ual-.i 
ai nuş.tri (un Bu("ur~~ti - ,'l'au scufundat III c1a.cr. 
ob:'>C'Urul .g-usturilv,' e5a.g'('..rate. cu "\"~Ttuozită.ţi do 
l'itm, de _,imboli.s.m embrion.a;r. in (".an ~t.aw 
apiir(".au ca niş"W fCyoJu(lÎon.'l.'l"i. Curentul aoogtlj 

din feridrc ~ t1'(l{.."1lt r(~e ~i ta Germani şi nu 
~~''3. roperelltat la noi, .neavând nimic comun cu 
Jr.lrt.e.1 nOa.Btră suflew.a.ooă. JY~aT poez.iilc lUIÎ Bit:lŢ· 
haum, apoi J)e.hmcl, dî.1.eYo:l drame ~imboli8te ale 
hu Hauptmann ş.i da.s.icilc tragodii ale lui Hugo 
\'on H~ffmanOlSthal de nf)-au atra.s in regiuut'a ll'iT. 

l~ n ca:; f{)art(~ oorioo. d1'I jlt<looată litorară ciu
",ită a !pre.."'('i g{'.rman~, ~ vooe în special in anii 
ilin llirmii, 'Cund 8' a :atna." atenţ.iulle8 asupra au· 
torilor lx>lgie.ni, p.ari R'aurmeat atât de mult in 
(K"!ri:i EllfQpei. Mai alt>s, când criticul german a 
p\,)p'lllarizat, înnlOn<>.g:Ndii, iigurile ·aceat.e. Ste
han Zweig ŢlrictinuJ cunoscut. al lui M.aximilian 
Halden dNa .. ZlI.kun.ft" a ~trăbii't.u:t şi in Franţa 
eu monografia. rclpbrii asupra lui V M"hacN\D. mai 
ale.;;. El a. fO.':lta(· .. kl~ care mai ~ăptămânile treeu:te 
Il %'.Ol'l c.el mai nOll "o)um de pooz-ic al lui Verhae
ren, >;u1l titlul "ON' cIp !'oC3.l'ă·· ta. Frankfurt CU 
fj [prefaţă a ~li ~.i a mijlOi>it juooxea unei nouă 
nrw>-ro dram.at.iel' ... fIdona d ... 8part.a" la Berlin, 
i'n loc dtl a :l!H jU("Jl'lTLlli îutÎ\i la teat.rul din PIIW:'ÎM 
al lui AntQime, At1iirn din cl'it.ioolf' . lu.i' Zweig 

mnri.ori. 

Coltsiliul marşalHor. Azi a mceput in Viena, 
-suh pr~ed.inţia l1aj. &le <'''OILollliuil genarolilor~ a'Şa
nllm itnI can..'liliu -al marşalilor, 

tt1 ll(~."t C',.on-.<;iliu se "01' aduoo hotăJ'iri cu pN· 
\';l'(' la numiN>.a nO'll'ilor comandanti dfl C'.o,:np. 

.-
MinistruJ-preşed. Khuen.Hedervary în Viena. 

Dl.Ipn('.f> in Budapesta a terminat consfă· 
tuirilt' intinw cu şefii opoziţi{'i. c·ontole 
j{ hucn-/Uderrdry ,s'a dus 1<1 Viena ca să 

raport,{'Z8 .\1aj. ~aj.(> dpspre rn7.tu]wt.e)(l a

c.(','lt{)r eonsfi'Huiri. 
:\ udi(\Il,ţn contelui f{ hUf'n-lf ede·rcary 

a avut loc Duminf'că d. a., la ol"e}p 2. în ea
Rtdul din Sch6nnhnmn. lnainto de contf'le 
K IWt'·n.1Irderwjl',lJ l1 fost primit. in audienţă 
ministrul-pre~. <.I.1.I.5t1'i3<: contel\' Stiirgckh. 
iar după el ministrul do ră;.'looi Of'orgi. 

In lpgătură cu aeestfl două audienţe Sf\ 

atil'mH d't în ~înn} gll\'PI1Hllll1 tluf1triae ou 
sUtrnit nf'dumerili <':on,9făiuirilf' (~ont(\llti 

Kh1l('1l·l! t:dt·/'l'o..ry. earl' a fă.cut, pi'omisiuni 

in c.p privNjt.e modifieare·a rdorIT1f'.lor mili
tan', iă.riJ, a Ct'TC arizul gu:t'cnlului au~' 

tTiM'. Rcfo'mu:l,> milil/H'p n,lI pol ti modi{i. 
r..(l te ltfljla tem{. 

Svonul f\.{~e-sta ca guvernul austriac di
fj~UIt·Nl.Ztă procf'deurlJp guvel'11ului ungu· 
rf>~C primp~tfl () confirmare şi în faptul eă 
minif>'trn~-prpşf\dj'l1h~ ungar' ră:mârw şi pe 
mAi df'pnrtf> in Vj~na pent.ru a RjllDgf> 11'1 in· 
ţf'l(>gcrf1 Ctl guvernul au8tria.· .. 

In cursul zilei cip azi conţ,eÎ(' K h1tcn
fi cd!'rt'dry ,~ ,j\-uf, întrevrderi GU minist.ntl
pI'( ... ~('{Hnt{'aw..,triac şi ~11 minisfnll romun 

dn rfl,"lhoj A 1Iltenbe·rg. 
-:,_ _ __ !i:Z •• __ . 

mult.o Ilmămmte despl'E' 6uporÎorit,at-oa literaţilor 
flamanzi .8fiwprapoeţiJor ID<Jod.rrni de la."ltă1i din 
Franţa Ş'i ni-se' spune că o mare pa1"te a [presei 
[ra:fH,€,w jnvidia.ză pe a~ti 'Pooţ..i, ('Iarl scriu de 
obi«li mAl "haJ-h.ar":ş.i ntt făr'" infhlonţ(' 'din 
partea raeei germane, cu care ~ inrudesc, "Ni
<'ăiri" '- serie ~ritiC'Ul Zweig - .~Verhaeron nu 
este mai purţin pO'p'Illar ('!a in Franţa. A~ S't,l 

\'ă:zut din sfii:n:toind.ignare ~ 'P1'(lIt!e..'ftal'8 din "Mer. 
1"'1.1T'P de Frll.lH'.e·' rdevând <".ama mea 3/Supra mi 
Verbat"N.',n ţU- dedarimd eă sunt duzine d.e p<>{'ţ.i 
În P!lri,~, nari sunt mal pe ~U .. "I d~ Vf"I"bn.el'('11. in 
~ooa<".e pl'h~.ţ> !'asa lui latinij! "., 

F13(' d~i rau şi sunt in perfectă e·roare COll

kaţii noştri dela Dâmbovit.a.. când no mv;'nue..<loC 
nl{ll"OU •. <'ă nua\"tm1 de unde culloaşt.e liooraturile 
.tri'iinp, pân~ 00 colţul f1'anooz nu ne c.ste CUllOO· 

cut. Cî~tă nemc sun1('\m.,. înlc-zuiţj de o limbă, ca 
cea ~ermana, su.nt.em destul. d€ hine -info'rIllaţ.i 
a..supra litera turei univ-oI':"lalfl şi ni-sc dau pl'il-e· 
jmi bune de a., selecţiona (pe autorii n-o,tri fayo
riţi. dup"'.i. gu~t1.l1 nost.ru t-radiţÎ'<xnal. fi'i:ră Il avea 
n<,y,.io de '1faturile .!lm'Î.<,.ilor n~trL 

\ 

Ilustrate cu motive romA 
ne,tf ,1 cu veder! 
:dln Romania ,_ a. 

• e pot' 'tlplt. Ia ' .. LlbrlriaTribuneh. 
â ;5 = 

Ziarele ce le primim din Bucureşti a
nunţă izbucnirea unei crize de guvern, care 
- cum spun ziarele opoziţionisw .- va· 
dnce la retragerea guvernului. 

La întrunirea partidului conservator, 
miniatml de rtt"ooÎ d. Nicll Filipescu a de
clarat că in timpul răscoalelor dela lO<J7 
ororile inutilf' s'au Hiptuit in urma. instruc
ţiunilor (;f' au pornit din nClbinetul mini
strului de interne>. In urma acestoi decla
raţiuni comit-etul ('x~cutiv al partidului li
beral s'a intrunit şi o delegat pe d. Fere
chidp ea să se ducă la l'{~ge şi să aratesuve
ranului că. partidul liberal nu poat.Q râmă.
nea sub u('{'astă invinuire şi să solicite re-

. gelui ca să trimită. pc miniştrii dela 1907 
ina.ntea Curţci dfl Casaţie spre a se face 
comploctă lnmint, <lfmpra n:primăn~i ră~
coaIe lor. 

Dr-spre a~ea.stă. auditmţă. şi urmările ei, 
"Adcl't'itUr' puhliC'ă următoarele a.mă
mmte: 

11. ,FOl'edLi.d(1 :a to.~t primi'! in aWiell;ţă Vimtrri 
~.a la ~ 6 ~i :\. Fltat 1.'l -pa.Lat .pÎl'.nii la ora 7 '!oi 
:lO millU1(,. . . 

Dok\ pa1a.t d. Fereehid~ s'a. dllS la d, Hrătkuiu 
şi ti ~Pl1E ş(rDulu1 Hberucli'krt' <,ii a f~ .a'lltorimt "ii 
f:.că (''Ull.()9(..*J.lt ce orederegelc a611'PNI modu.lui C'U1!1 

"''3.U ;rt~p.r irua.tr ~ele. 
D, F-erechi~ 'Il ·remis <ilui Briitla.nu. in seri"" 

wxtul C1.wiJlt('wr ros.tite d(l '&UV6f\a.n, 
~mllrl)eNllilar a adresat. .imooiat zWrrolo:r ~m· 

beJOl' p.anide do opoziţJje Wnl1lUicH1.u1 r<lg-t,hti ('..arrt~ 
0,<,1.0 în Ul'~:lIo.txxllrea O\.l.ptrin.dere: 

"in C1lr.9ul audi~llţci ce ltf. 8. Regele a bilW
voit (J a.corda, dlai it!. Fet'uhl<U. acoost.a a COIn!I

ni,cof olt. 8. CIT. fafii. de acuui:n:t~ formulat.e de d. 
Fi lipe,.q cu , mini.~trtJ.l de răsb~ 14 inirunire.a dl'llo 
Efori~~ :f'l,ol';.,,~ .117' -repre.."tiunf.'.adin- 1901<t .~~_ 
tai JXI.Tf.fdultn lt.beral eTNic c.a t',,~tc d<J f.{n' ,9Q ro,7[1/' ......... 

pe ,'egc., ca uZ<Îwl de pr('.1'oga,titJflc sale .,ă t~i-
nu:tă gut'enml d~n 1907 înaintea Curtii de ca.sa.ţ~. 
[Hlntru.('Q. lumi.1J.(J, .~ă se facă, şi să înceteze exph(l-
f.area tl'n.yr acuM.ţiuni de a.crut fel. 

.Jf. S. Regele a râspu.ns ciI. nu exi.ţtă ni.ci m 
cUI~nt ca .'~ă. fie trimes înainte..p Gurţei de ca..,aţie 
fo.. .. tul guvern, lii.ndcă, venit 1.0. put('!7"C în. 1907 in 
impreju.rări foarte firele, e-l şi.a făcu.t da,forro pe 
deplin, şi alu-tu:t şi. în cursul gqve.rnăr(JÎ Mlesp'·(! 
deplina, sati4ae(iune Il Coroanei 

M, S. Regele Il bincl'oit sit Iluiorize pe d. Fere.· 
eh.idc ca să fară cunoscqie n.cf,~tr r.,/vt.71fe -rcga},,,, 
rO.l'; .qr rrprM.1u· textual". ... 

. * 
Retragerea guvernului? 

Tot,.A derărul" publică nrmătoarele 
dnclal'Cl ţii: 

Un intim a] primului~minist.ru spunea 
,aBeară , după ee a aflaitrezuna.tul.a.l.1.fHentfll 
Pherekvde : 

.. Ş~ful nost.ru ştia de două. sapt.ămâni 
că re.go}o ~aută o chestiune. alta decât 
t.ramwa.iul şi turb1.lrăriJe dola 8 Ianuarie, 
cu care să puic în impas guvBlnul şi să-l 
faeă ~ă.9C rat.ragă. Filipescu i-a procurat 
aceast.ă. ch(}~tiune. cu d(>claraţiil~ saln a~ 
supra ororilor inutile". 

- Comunicatul regolui, ne SPlJ,ll cer~ 
c.urilo autorizate t,akiste. sst-a pentru noi 
fl'lră (\chivoc: regele roc.omandă minist.ru
lui ne ră,,,boi ooncediul. iar g-llVeTTIlllul îi dă 
11n ,qr:1,t ~ să ~e r~tra.g~. .... 

Şedinţa Camerei. 
M.ajmit.at.ea dÎ!!l oomeră iti '1'~pu'IlSîll şedin~a 

d~ Sâmbătă eomunioo.tului rregehtJ. . 
(\tm a Înt.:rat d. N. Filipescu im Î1n'CÎn1.ă mam· 

hrH majorităţii s'au ridiMt in 'P1<lioare in o ... n, 
ti1.lJii f'l"enm.ice . 

D. Fi1ipescu s'a indmat dtl doul dl.'!iÎllUtÎnt~ 
majn'1'ititţ:i.i l:n('~nt.a1:. deo aroa.,tă ~em~tlrAţie, . 

'~ , . 
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Demisia dlgl Pllip-escu respinsi.. 

ţ '. Ziu.rul "Epocu" anunţa Ulîllătoare}e : 
D. ~. FilipesGu, ministru IIp l'ă8boi, 

fiind atacat de liberali şi ta.xat d~ asasin 
pl'ntru cu in ziua de 8 Ianuarie a reprimat 
ruperea c-OrdoaneloI' do jandarmi şi Î-lt)al· 
tul clubului COll SBlT a tor, a cerut C(l Maj. 
Sa Hegel('o să-I trimită Îu judeeattt Curtii 
cit' Casaţie şi să-i pl'imt'a~că demi.",imwa. 

Majestatea ~l~ LI refuzat /SU primea..svă 
Gcrerea ministrului de ri'l..'iboi şi i-H rl'~'Îpin3 
demisia. 

= 

Veşti bone şi rele 
din Maralllurăş. 

Activitatea celui mai tânăr despăt'ţământ: 
"Viflu-Iza" al "AsociaţhanH", 

-l-'-- .... _ .• ~ 

tărÎ1t să tinu V1't~legorl poporale, dal', ~'tlm.dată 
nuUIai in 9 ~'lte. Şi anume în: Să.cel, Vişăul..de< 
StL':I, Ieud, Hă.l.işt .... a. GIQcl, Vişii.ul-de-m.ijloo (,1.1-
hea, Drugomirt~ţi 7i Bot iza. Adoecă in ~le sate 
unde uvcm .... l'C-llll membru oo-diuar. Dm' 111ai to.r
UU .. 'QUl ţill-ca p'releger-i popol"ale în toate s~lt.ele 
lqx\.1·ţinu.1>O.a;re Je~rp~b-ţltmântuh.ti nos'tru, fă:ră de 
nici o dco,sebirc, cii n,(,111 ..,r-l ba Y1'e-Ull membru 
ol·dlliar in acel s.at. 

L 
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boal'(' in mijl.oeul norel(luh,i nostru 'il (':\} ill11ăţu" 
tura ~ (''1.'.a bogafă să-1 lllrnill{';?,{l şi ",r.;..l indrunn" 
pe eiu'u.rile ~le hUtl(,. 

Apoi nd\'ocatul !),r. Bie Ki'udriş d:hl V:i;lih . .l· 
d{\~M.lIi intr"un ~tll VOI}!)I<:!1 ~j l)(\ inţde.'luJ tu·tu
l'<>irll i~ dc.~\'oltii eont'cr:int.a: [)~'VI't; fullgllIarik 
re("i,>r1!'o<:~" rC('-oma.n.Jfiu{j lIlaj alo." a"ig'nl'af(~a vi
telor, din pri'i.",itul {'ilWra tr~i{~' aJ)()'ţr)(~ toţi 0111-

1I:.lmul':i.Ş€'.ni.i. U a:;{'.mn(·~l ~unllre al' fi t.~l mai 
mnrt' bindli.(·Tt't:" I'PJU"U bi{'!tul norod d(~ aici, 03ire 
pi{·r'L.imdu~i yi.ta s.a. îşi pÎerc!p t.j,1 l·a.z.imul vi~·\ii 
Şi ş1im că at~t :w010 ;.oii nl'lx' lIud('-Î mai .'nlbţin'. 
An·i~l llllr.,;;uhe",' 1l1aj iu'U' ,'11 \'itdt! lor, C'.airi n'all 
numai u.na .'>aU două vite. ::;i {) .. alIUlc. ,('Îlte !)<l' 

gube ,.'0 yijil ntlma.Î în liUlit tr(;etH.MI1~ ale.-. in 
POl·CI. in l'dt· N.>l'll1J:tp ~i în o'j ,,'au Înt:l1l1lP1a.t ccl~· 
ru.a.i m.aT,i jlltgUbt'. Om', niidiijduim (';1 a.~igura.r~1 
vit·f·lt.>T o vflm faotl-o {·ut. de t'urim-d. }J{)ar:l .,;.e ".1 
milui d.O 'ivooâ ~ eu noi, ~i ni \'011i *i în mij 
locuJ llvl.."iru. e,tt ~ă putem realiza odată lip.-m a· 
<X",a.sTh~ ~}narli nid.ri ru]u 0(' urzlrtnaJ'E> "'~'l I}i la noi 
in ~1 a r;uJiIl reş. 

1, 

LtU!JU v.rvg-r<UHul ~t.u.t<J.rit. 1.."("101 clintiti proi~g(>re 
p<>poralu .,;'8 ţinut în 9 Lam'tWric 11 •• a treia zi de 
CrMiUll in {!omUll~: 8i1.ed, fiindcă dintte siioo
ltmi R'~U pl"cxint.at (.'l'i lUui mulţi ~~1, n.dun.a1."ea 
n,y~t.irt:rii de t".oustitu.ire din V Lşi\ul4...ms, Să.ce.hxt 
e situ,:.l't UflJl'o.:tpe tic granit·a Aro.e.'\.luJui, cÎltl':} .Nă· 
si'iud. Arc o bU;cl':i<,'A de piatră po~.JOO.;. .. ă, c.lol'C .,'0 

sfinţit mllli tl'ecut, ~ JleUII1' mai nou s'.u, ridi.cat 
'GI ~.llă romiolc.u.-.;.::ă, t.:orăspun:tă.toal"c lCKiloT. 
Toate uC,{''Şte ,-;C ţrfjt at1'l bu.i wlwului pl'eOt t Tar· 
tria t>l.I1OC de pe W,"1ll1i.:.l sii ll.ăzuit':ţ\w &A-~i ridice 
şi {} ~a.<;U ;parQlllalii dup~'i <.-erinţ.ele timpului, cu 
Iltiit mai drto>l cU {) soci~t{: engleză de mai 
multâ vreme C.!I.ută după petrol. ţli a :proviiz:u.t În· 

Vi)~c!l.l-dl' .s(l,~. FcbnUl...I'ie 12· u .. :1~1 
treg .'l..'l..11ll !..':u hlmină dc.(:nciL .:n.a.Î ~e t;rN!'ute 

Dr. {hnilă 1 ug.[L -aq.\'(}(·.at l;Ii ~·f't"1.,al'llJ. d~
ţ.iJ;rţămiml il lui. arata ~Mf'IUll!'lra-t(\j1 .• bihliQct,!.'j 1\1'1-
'P()Iaka Ar'O<:,iaţillnrl" sŢl11n.;md 'IX' ~'Ul"T {'ont;IJoll' 

tut fit,,.teellN!ia e!l.rt\I·j le .. 'oi.' a aplirat in anul lIH 1. 
t'ugîtwi )o<! 'ţ.{,ţi ~tiu1.roii de 1:'~trU'. ,.,ii ,;,(' in""'1'Îc ti!> 

fru-rn]yriajlltli'Nri ai A,;c>\.·j:Ht\un-oi. -LÎ1vfmlll, fI.8.H 

ll·~t....-.ă."lln în :pu;>.i('. (.·Li.<.'i Jud-aii .",' au Î1L ..... ·rito -!ti 
d.t· UkHllbri .ajwta'tvri ?i ] fI,vij,nar .. ~fd a ll~"lll'" 
(~ dintîi.! ~ldll'nlaru ill )hl"lUl\tJTiÎif} .j;Uob $l.4ltul .. A· 

l::>o.ard<: eu1tu6i ue.amului l'omimc.."C in~C1X~ ~j 
fwnmeze şi pc plu..iUl'il{l noast.r~ pil:rr~inite ale 
l11ir~muw.şulu1. COlldu..:utori:i fireşti ai ilorodu< 
lui, r~T{'Oţii 'ti e;\ţiv<l advocaţi tineri şi inimo~i din 
Vişăul de lm." s'au {M1Vins, că nu-i modru iU: ţinea 
in întTunt'ri~ 'i'i pe mui oc>parte pc piirinţn şi fraţii 
llOl/tln şi ~i'i a .ws.it Vl'e.mea împerioa.'lu, c.<.I să!-i, 
doşt-eptăm şi să le .aratiim calca 5pre luminii şi a· 
dcdi.r. Drept 1i<.'("lh;;tI;I., încă in Iuliu 1\.nul tu'e~ui S'tl 

infiintat in .'riaro.mu.l'~ (.'·U .sediul in V işăul..de. 
"illB, ~l dintili d~rţămîillt al , •. AsO<..-1aţiunci", 
eu llumel-e ., Vişiiu- Iza". Adun-arel! de {,.Qll.~titu.ire 
a CQUdll.'l'O in.iSu~i ..;.e{:l'~.tal'Ul A.soci.aţhmei d. Oct. 
(\ Tă.sIăuaJlu, cu o socoteală. bună. Că C(J greu 
tăti ~ ('ât~ ş1(·,anJilri. am a,,\t de întâmpinat ail! 
part,('a fis-01gtlbirilllor, dar mai ales diuparw.>i 
lui Pap}) ŞiUl<~Jn din Vi~aul..d(l .... 'f\1.~, ned, <:.:\-i de 
prL.'TOs su amlnW,'K'. Spre ol"icntal'{".3, puhliculun ro· 

~â'Desc c dest.ul cladi ""oi aminti -că Da Rfiiri}.~ul 
itQună'rii eollStitullnte era să gu ..... tăm <.c"U t.oţll ~ 
"funtă d~ hătaie. Dal' ooa lTh'liÎ mare dUT01'C mi"l\ 
!'llllzat'o f~fptul mârF,la\', că intre cea:t:l de ad,-er
~ari, care în frunt.o cu vostiutul Şimon .a ",en.it 
~ă lle zlidl'i.rni-ce.a.&<.'ă -const.ituirea nOlL~rii, CTUU şi 
:3 (p:reoţj Vfllldu ţi lui luna. 

lntr(: astfel de impwjuriiri <I'~ iufuiutat cel 
dintâ-i de..spiirtămiint mal'allmrit,"'I.LIl. .al "Asocia
tiunei", Şi toate a.<..ooste eui twbuie să le atri
buiru? ~U!nai nouă şi nepă.săr~i nOa.tl'!l'e. Dăci nu-i 
de.a.tu.l eu numai in cel~ polit'Îi..'e am ,'Jba.t totd~ll
una La dreapta pnotiniJ.ol' noşt.ri, ci şi în cele 
culturale i..am UTIDat nelbă:gulld în ~eamă. trebui
iel-e cult.wale ale ţăranilor noştri, cari pc toţi 
nă-dTîigtairii ne susţin după t.nlm zice zicala: 

. Câ.ţi is oomuii ~i (.'1.1 ...nUmln. l , 
. To~i trăiesc după pruguri. 

Avu vouii tinerilor Ild'"O-cllţi şi tut.uror Ro· 
minulordin Sigbet. Rmnpcţi -şi voi .cu trec"U.tul ~i 
vă puneţ.i pe .muncă culturală, ca IlStfel prin 
Ma.Tti(l &au AWll'il cond ''3. ve1l:Î Î.arăQ iutre noi d, 
Tă:81ău:a.nu, ca să strungă etuo-gnafia MaramuTe
~lllui, atunci .să putoţi înfiinta şi voi al 2·1ca dea
părţământ ·al .,Al'lOCi>aţ.iunei" 111 Marl\mllr~. Să 
vă ajute bunul DUllllu.ezeu. 

Oomit.otul clos.părţământ:ului "Vişâ.u-I~a'· inel 
in taalul t;re<."Ut in lu.na OctoIUVirie Il rugat aproape 
pe toţ,i dir.tuTar~i apartină,torÎ d{':i;părţămâ-ntului. 

. doa.r - durere - afa.ră d-e mem.brii oomitR>tului 
nime uu s'a inştiinţ.a.t, c.a al ţină vre-O COiIlforinţă. 
Cu toat-e aooste mcmbri1 ţ!omit.et:ululÎ nepicrzw· 
du-şi nădej.dia, in şedinţ;a. din 4- Ia.nuarie c. au ho· 

II yc,'ltit in lurn~\ hngii, - chiar şi in Aw."tralill 
H trimi.'1 tclegrame-- <.:11. s'u at1.'lt petrolel\ şi că 
sevt pc zi ca.m l.u :2 v~nn.c. G-urile ~.ele rele. 
insă zic, că-; o c,~I'OChcrie intre.agii, intru cât 
t,ontii vara tU tOillllna h'L'<.-'"1ltă ,,'au \'ii.zut ducîmd 
S'llte de cară încărcate <.~t petrol din Dali ţ.ia, şi 
prin \·alcc!.J1 V i.şău.h.ri, th"()&nd la Sii.c.cl, pe care tuT
llund'td in .pământ, ,Wl.l.1Il·a n~ot din n-ou. II-ok~ 
a,~"t.a Illare - după .... um să zvoueşte - a făcut'Q 
{!(t să-~ poată ,inde tlGţiile din nou .emise, in preţ 
dt! 'î'C-o a rrlllr.:,u,Utl de <.-"Oroalle. 

1):1.>1' 6ă liL'iil.m a<:c.,1..e <..-elor .intel'C-~ţi curi au 
t: ll.rupă:rat acţn, şi să trc-ccm la pl'elegero.a ŢrQJ>O' 
rală care ~'Q ţinu-t in l-Ia!.a 8p.a.ţ.iaos.{~ <l. I;It~'.ilIC'l gr. 
c·at. De.s de diminea-ţii ~<;c memhrii oomite1nlui. 
intr'un j.{or cumpl1t, din depărtare ac tO-25 de 
km, Să s·(lr .... e.şte sf. :\{isă. d{' cătl"C P1'eoţi i: EroiI 
Brab din Dragoruire.şti, preşedintelo de~părţă
miinţ,uhri llO.'ltru; I<.).au Bir1ea, oor,>elan in reud şi 
lQan Tarţia, preotul local. F'irind l\ tre~a ti de 
Crădum. pooei mai mulţi ţăr~ni Ti \'eaem oe.upaţ.i 
că tăiet,ul 'P'Ol"Cilo.r, La biserică s'a adunat l:.opol· 
foarte pu ţ-iu , '3..'Proa:pe W;1 goală... lnd.t Il(' te
meam că n'am avea u.ici 13 ~oală, Cu toate fiOO.':lt.c 
preotul K Bra.n, la. sf:îrş.itul slujbei lB ţine o 
Yv'll.:rii' cuvâ;nt;are, !:lpuDîindu-lc oool>ul pentru care 
lu.;am adu.n·at şi-i l'(fa.gă Ijil ntC't\:rgil {'!'ll toţii. La 
~tlil c.oniesiona.1ă. 

Aci ~re bu~'11ria !lOa:ttrâ g/i .. .'~itn salu !...'Clt l!l.al'C 
a ~"01llei .plină d{l norod. .IJ.e.legatul oomitetului 
E Bran P'fl scUll't ";PU'll6 Wtol'ieul şi î1l6emnă1.a.wa 
.,A<~ooiaţiunci"indeDlllâ.n.d n.orodul .. ':iă fie cu 3.'1-

cultaTe plÎllă la ~fa.rşitul adunării. _ 
Ar urma la rând oonfcrenţi.ayu.l Dr. Iuliu Pop 

ju<io La judecătoria din V1şăul~, având să 
ţLnă conferinţă om si'eTa tăbuliaţiei. Dar, ~pl'e 
mirarea tri durerea. nooz.rtJ"ă (j,tllturoT aflăm că 
li fost lmpiedooats3.ili ţină rpreje.gerea. prin pro
"oo;ntel.e tTibun..aluhri din Sighet, Dr. Ordog, care 
tel·cgl'llf1<:: l' li laviz.at să-ş,i ţiul1 de d.atorie a~ căuta 
popularitate prin &entinte judecăoreşti, şi nu prin 
pre.lc~ri puporalc. Din faptul a.oesta. po.aw '\'c
de--a pnblicul mare româ.ne5e, că năzu.inţele nOa
Btrc. pentru deŞteptarea nQrodului. cum llUntb:rt
jomrrit.e, ţii dacă ar putoo O'prÎt..c din ~rle9. pne
tin.ilor noştri. Cu mat()- aOOlrt-e amavu't mângili-el'1l 
~a puwa 'a.5'v"Utna proţioasa eonferinţ1, cetită 
fiind d() C8.tl'{! a.d" 00 atu 1 DT .. \. Sz.abo din Vi
~ăul..de-8U6 . 

Po-polîll cu :let.o 1lS>V1l1ta ofatllrilt'l t.."Olo bull6 in 
a}.e tăbulă ţii , dtci &'>.ară n.icăiri, uu suut .atÂtea. 
gâk'Elve ~ pâri de tă:bu:La,ţie ou. şi la noi in Ma
ramtll"l.-"Ş. Doci, il rogăm ,pe d. Dt. Iuliu Pqp ca 

(v .. imna,) 

Seriso.r. dlll Ro .... 
Sfârşi/ul con{ficfului fffllo·FN1J.cez, -- ~~/!llitl'·..,t."
t,~ din Tuni,~. -' {! rml ",Li' AeJtrlntllrol I.n ItaI,,,. 
'- 'f";}I~1 ,d~n.ţd ra fi I'p'inoitlJ., 

llon:uJ., :31 lanu.uri{' !'lt.. n. 

(1Jplu CV1e..."jJ. ,w8lruj, -""'- tn Kfâ:l·~> <.'1.mfii!'l1\.1 
i LaJv-t'r.alW& >J'(j, ~pră.vi·l, ",vre ·Inlllf-ca bu<.mrit., a 
tu'turQr italiewlur. ~i ",'~I i.'l1pi'ă.\'i-t .in ·emuiiţii ('an 

au ruu.lţ~î.mi'l: pt1 'ambde ~tc, mi. toah' 1..~, in l'l~r 
luţia ln'i, 111..1 ~':l'\! dat ltalioiprizHl!<itll"ii, (lliIri, î~1 
virtutea legilm' U'ct.1.mle, .a.r fi tl"t"bliit ~ă se ~'AJ.Il' 
si.-d.ere cl'ecti·\'a.ll1elltt~ pri7..unlt.'ri de Ira..~, ~1 d(Y'i 
să l'ffu·l:i.ic Ul ula.uile 1 t.a.li .. ~i_ Dar r talia Iâ trebai! 
sii C(!{Iw,(\ Fr.:l.uţ;:i in pri"inţ,a tl(-lhIOmm111ii prizo
ru.el'iltH· J(~'e, CO'llf1ic...·rul )\.I.I(klIl' l)l·OPOl'ţium.i 1'11 
nmlt ll1:Ji gr-uvc, :;;i oo{'.ă nu ar fi fo..-rt; '\'ul"ba. d(· .• \ 
naţ.iU1lc .1\oJnK'il ("\!J1I 0>rtc Fl'allţ.tt. ţii d.ae.ă ltali:a. n',:1' 
ii i'c:.'Jt :lng.a.j!.UtiÎ. in ;tf't.lI>a.lull'ă"boÎ. !'.tnc ;;.Ii(' ('(- :,.·,1:
.&(,-eiUţcU1· ii ,purul' ~ă aibă. 

Spiritul p-l\.Lltc în }'raJ1~ ~f'cvot~ groZ:I\' 

{''Vlltra Italiei, şi multc'\'01'bo grde s'au' zid ;n 
PTooa fr~ltlWE-ll:ă, wnrA Ita.liei. timv de ~ zile {"~~ 
au durat nogxJţ.icrile ~~t.ei ch.e.~,i'U;ai, fji dacă. 1ll 

unn-a w..-.ostn.t.i oollflict, nu ~.~ dt',"(·bia. (J V-ră-prI:I.'1Iil' 
nltro &'''J&'jted(".'Uă ţiai, Wtu.'?i v J·fi.t~lii tl';a .prodH~. 
,,'.a produa v Tă.slC()'·j-re .a (..}tor .. ,h~.iull i /;l'CI!'Uk', 

o 11lMp'rm-e d~ c'lenti,1llon'te.- O It}.;l.!t> Laudă <>e POl!+(' 
.aduce ln-ooel italimw. <1art" Jâ.ndll'Ş.j seama de .ltl'~l- ' 

vitate.a. cxm11iQtului, JlU 13. specU.J:.lt A,...;UI}J'!·a iu-i, J.a 
di.n contră, ~tnirrua.tă de opiritul de patriotism c;u'(' 
este aşa 00 desvoltat ~n italia, ~'!a. IDenţiÎJtmt U11 ~'~~l 
mai o:rt.riotă -re.z.eTvă, u~lrind, < • .'u p~ 5%1, ,.:i. 
tuat;W. g"U'\'flrlluJu.i. 

Lată un e:'\:eluplu de st<trou :lpiil'itd<:JT firml"I" 
xi 101', in timpul ~'tui oonfliot. 

1) CiUC'Ul" p1. ciucu:ri :.; pantaloni . d() altă dată să nn ~ lase infrk'>ll.t, ci :să se 00· 

Câ:n-d \wporuJ "Ca.I'th<t9~", -- 001 dinta.i~h:' 
ohu,1J'at. din aauza aero'pkrruJuÎ 00 &Vt:a ;pe bw d 
-- a .ajun./! ta Tmw., in1'lort, îl a.~(\pta. o mulţha' 
euarm.ă de !..."U1'.ioşî, cu ~'& nnlf"Jci, intJrc ca.ri e!'a~1 
şi ;două muzid militaro, ;.ar (;a 'Vri1uirea să -fie (1 
\IlHI i aeIl)!n.jf i c..l.tÎ d, generalul fr<t1H"-'Z ~:alll d.a;n : '11 
mliflllr·.din Tunia, împrau'Il~l {~lt):Att, .auwrit.aţ; 11'1 
oi ..... i'le ii miliuu"C di[ll (il'Il}~. l\'}'t~.ptau 1lC d.l\Il, 

~.~'~~~1R';"'~" 

~------------------------------~ .. ------------------------------------------.. --~~ Lucrul.solid şi preţurile ieftine e cauza că numlrul campărlitorilor nostri zilne si lnmuliesc. r GRILE 
TARI, LUCRATE CU GUST ŞI IEfTINE 
să pot căpăta numai la fabrica de mobile alui 

Szekely es Reti,· :l~~~~~~[:re~ 

~ 'Trusouri co.nplet:e pentru anirese ...... r 
Aranjamente admirabile pentru prânzitoare, dormitoare, saloane şi odăi etc. ' 
Mobile e"glezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine. 

Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă plătire in rate. 
in provincie la dorinţA mergem ··in persoanl şi arătăm bogatul nostru catalog ilustrat. 
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in fOl'nnii otii{'iaJă.' sosiroa \-.aŢXn·ulai. Şi cii.Cl.d 
l'arthelge ~. fost lîi'll.gă 'Chei,. I?'Ulţi~ea ~ înlCep~t 
,..11 :aclam(' !ji În fmn~ul Ull1ll'<'11ar ~ Il str,l:~at Tr'~ 
;a_~ră Pranci-a, Jos Italia, Trăiască. TurcJG: ' 

HinB .::Îl S'~'l L'lpriivit că<,i paC(\.'l Europel a to~t 
~l!'i~,~ ~n{mi'l1ţatii do d3.ta ast.a, şi nu toată hu~oa 
a putut sĂ. ;;''1io cât d(' .'1{ll'ios . .şi. Cltt de gMV Il tQ~~ 
<·Qnrf1i~~u1. ~oi. dmmicÎ de a mfOl'ma -pc nUUlC1'Oş!l 
Ilo .. tri {~ito.riam diutat \!.1 dda Înooput .'lă-i ţillmn 
fi '{'urtmt {"u ('!('J(> vetrecut.(l 'Şi ·i1l1~diat I.'.f.'~lm IlVlt 

-;~,j:'1 indf'..stuli'iro.'ue şi preei,se, l~m c'Offiunicat 
L'ctitorilor. ~n zi(.'{'m ;lC.('a..~ta, ea 6Îi MU(',(lm hude 
~ia:rullli n'JStl'u. eăţ'i ,suntem eonv~11şi eă ·eetitQl'ii 
Jloştri, fliră f.i11i.semai lJ.ltrag.ă .. ate.ntia.nu .aŢtl'eoi tt 
u('('ast.'l. şi nu 'IllllIllai U~ at'uma, . ~ . 

In IOg'uturi'i eu .a{'('.~te fapte, o dt'~1 &).<nt!i Li'l 

~.a Hqma din.\t'aTSili~1 f1pmw că exa.menul de 111e· 
dicina ('(' 8',a (i1(':"ut in Fro,nţa eelor 29 do prizo)· 
U1('1'j tmcÎ. al' fi d.at ca rezultat cit toţi 29 ;ilUlt 

mndi{'Î ~au' infil"miori ai Sl'milullci roşii, 
AC.(llisti'i tdogramu. yen<ită Pf\ t':ule partieu1wră, 

dacă o fi adevărat'l, {'St(\ df',<;rul de ~ra\'ii 1;'1 ('(}'nfli,~
rol C3fI'e ~' a tJ·a:n"at. a.r putea 'aVim alt(' ("01lsccil1 ţ('. 
u. dinti ine{'!put s'ar puw.a {,0!l,gi.deni faptul că in 
F!'a11ţia ~'.a O-:-TIst.atat În total a).teeva deejit s'a eon
... ratat în Tt.ali.a (':U (lx.a;minaroa a(~el(!J" prizoniori. 

Vedeţi dar. {'ii ll~lo şir d(' <Xmse(}i11t(~ oo,iQa-.e 
pot "ii 00 n~ca. 

IJrtr ('{)11filrmaI'('.a. o:ili~'ială a faptu1u.i nu iffi 

uvut-oÎn('ă ~a Homa. ~ideci sP6l'iim că d~;la in 
(·hest,ie să. :fie fal",ă. .. 

Toi în 'a\('l(18. d~(Il;'oe 00 ~plmo (~ă muhi stud~ţi 
fra1.wczi, .'ltrÎ'ngându-se ~llb fer('\<\tl1"{'!l(\,ronsuJatu!lli 
tmc din :\\a1r9i]~a, au în('.oput să 'uda.mo gtlr igând: 
•. T,.ăi(1,~că Turcia! y','em ba.lldicra" r;.i nu s'au pc.
rol it dC{'.lÎt. <111P~ P(1 ha l<Xj!lul COIllSukl11l·1ui a fo:.t 
"K'OO."ă ba'nd'ieNl tur<'.,casK'i'i. j)(~ c:~rf' stu'Clenţ.i.i lI.ll 

u('l~mat-o, Po ll.rmii g1"lIŢ1ul ci~ ,,,t:lluen ţi :a porn it 
manifNOt.â.nd :po siTrade, F;ll ('ii,nd a t.re<:'ut po \';llb f(>
restr(>\(\ consulat.u1uii italian. a strig~'lt ia.răşi .:rră
iască T'lrcia". 

o ("um v{'!dcţi, {) oorooa.ro răcire <le .sontbuoni.e 
.. 'a Pl'()OUS Î'Ill1re naţirunoa franc-ezi'i şi ooa 'ltalia.llit 
înă~prire caro nu po<\W fi nici dorită nici .augu
'rată de ~imvat.i(\ dintre halin şi Frunciill. iară ca 
,) JllmiUaro de o~aramţ.ie in Nhi.lihru1 pă<>{'i fiU ro
ipţmO, dată fiind 'P<nh,ia t~ Italia Y"JC1l'pă Î11 Tripla 
~lianţo1i. 

A('{~stii Ţ·ripli('(', dUŢlH toa.t.e ţ'tl'obahilită~.ilf\ 
nI fi in <':uri,n'd 1'oÎooiiă. ~i opinÎ1I'l"l(lil ('(' t.oţi băr
baţi i poli tici iial JOII i 'au în areasti'i pri\'Li~l ţii. !,:-!t{' 

(anJNl.hiJă trf\În\'if"rei. ~atul'laJ I.'li adnaJiinl{'!mbri 
ai guy{'!nnuJui itali'an 1111 ~ p1'On.1l11ţă 'poziti\- în 
~('taj':tii oh('!st iun(\. şi ~ i11ţe)('ţ;e 1J!:101' d(' {,(,~f\ ah· 
tin dela ol'i('l(> mamife.';1:aţJio în rmhliC'. ln,~ă {(}ştJÎ 
:m i'n işt ri ~i d(\'p tl taţi ~~·tllal i lai It"l ifOi. În d j fe
i,j'it.(\If'l'l1te.rvÎ(>'\"1lllrÎ (XI ,au ~h~nrdat ziaTf,]or italiane 
!;ii străill~. au (>cmiti opi,ni':l lor I~ă Tr,ipla aJ.i'alltă 
.~ ,-a roi'n()i, şi într(l,')I('.eşt.i intervÎm·aţ.i ~ ~tiie ~ă 
mInt şi mulţi dintre acei oOO'i ~"Umt în soC'rotN<' zei
lor, oari Rltnt i'n 1c-.ţiH.Ulrj f.1trÎnse M1 A"lIVm11'tl;! şi 
t',ari ~l1'I1OS('ând .pr(';''i bi'nc starea pol i1:a(',ei actuale. 
vot ,r.lă'~i spuie ('!tl'\'ânttul lOT., . 

Zilole iBC(';Stoa. in 'Presa ~wioo.'lă it,alianfi. ,,'a 
di~ucat mult a&rpra Il"etr.ag-orei rontel'Ui Aehrff.J
thal, tocrn.ai 'Poot1'udiW(',asiă "jh.,trap:e!'e "irne in
tr 'tm t.imp {'.timId tl'laet.:'rt:ttl ,de ahal1ţă j~ -!Trebui rc
inO'it ~i :oontt~le AehcrenthaJ era .amiC1.11 :w.e."tci 
Tri'Plioo. 

Ao('1lm. eând 4(,,'(1a.siă TetT~el"(' e~t~ efect.ua',ă, 
ţ1ti vi'l'ilepnliti(lia1l1~J('lIt ital ien~ sunt l11dT(Jţ1t.aw ~p ~e 
Viona. itI>o;;teptÎmcl numi'rf'..a Înl0<'!U1to1"ul11i. / 

Re anunţă ind <>ă conwl", Aohront.ha1 în r:1I
rinAl \'a veni in Iti:llia. 00 să potreaif>ă iarna şi"ă 
,'<f' Test.ahilf':a.SCă de bna1a de (';9.1'(> \Sufere. 

In afară .ae M·.a.ntajuJ 'ffi'0r.al ce ,aooa,<;t,ă pre-
7.<mt.ă 1'0 Italia (iT' :putua.a\'6a ,aelLŢlra viit-emlhri pn
Hti-c <laTe unoştc Italia cu Austlria. prezenţ.a oon
t.elui Aehr<mt.hal În Italia. ooindde ('U :pl'w..tm~a 
f'x-{':an("l(il,arUJlui Im1perî1l.1ui g01".man, Biilow. cve 
du))ă .retragerea.!Ia dt>lQ }YU1ere. a'a stabilit !a 
Rama, 1. T. Ali..an, 

o. 
_O""'---= __ =-~,,-=",:~~~c,=,-,-,,~_=o_ 0.""-;;..:00=_ 

. Caut 

UNÎNVÂŢĂTOR 
cenzionat sau alt individ care"'se prieepe la 
eponomia de stup după sistemul cel nou. 

A se adresa Dlui Eatea 10'8.ca, 
oficinat de bancă în Cluj - Kolo~var. 

- ... 

Scrisori din Bucureşti. 
\ 

Tipuri' curioue de .,persecutatf '. - Un dlqi 
lor, .. - Urmările ei. -- Stil autorizat. 

Bucureşti, 20 llmUla.rif>. 

In ,'laţ':' lN>astro publică întîilnim .cele mai 
curioase n1allif{'.stări. Alături de oamenii fără 
prot't,niu cari urmăre.sc binele -pe Orl('(l dirare. 
intiiluÎm ~ giWig-ioţ1ii cari, in nxlerea unei ief
tine papu:La:ritli.ţ:i. fac în jurul lor {) găilăgie ce 
t" a.surw.şt.e. Ori .... 'lrui g('st al lor îi dau o impor
t.anţă estl'a(Jrdjnari'i. lloamne f('reşte, de ,~'ar pl'ă
piidi {'i, ~co]('at('.a ar îndura o lh'tgubă irep:u'3bilă. 
lrra!ie lor ,9'a stab\lit cutare şi cutare adevăr. 
G ratie lor s 'au l'eeunosellt mt"l'lt.cl{' C'ută rui 
ser.iit.or, sau cutărui bărbat p;<.litic. 

Sunt linii eoar~ fa(' gălăgie în jurul lor, În
grilmii·dind frase în jU.lllI cutărei în·cNeiJ.ri pu
bli{·ÎMi('.(', l.iin ('are au ieşit triumfători, Altii fll{~ 
pcnt'>dl't'ţl1ătiţi1, pe per&ecutaţlii de ma C1.ltărui 
um m.ar(', de mânia căruia s'au lovit totod(\3.u1lJa. 
C'ut.al'(' JX.rsonalilate stăpiinitoare Il opillif'i pu· 
bli,'.e i'a P('r&('('"\.ltat fără de milă în tot 10<'ul, ori 
unde au {"f\~1at ~il se rdeyez:e. Dar. în ciuda urei 
pe eu(' au Întiimpinat'o, ci ·~'au ridicat in stima 
pnblicului. 

Fn caz t~!J'i(: d(' .• ntx\l'('ptiiţ.it." ostB d. M aC{l

don.qki eaN' pţ'J"secutat de această ldpie fixă, în· 
('hipuindll-şi că toI31ă luIll('.a s'a cODjura-t în con-

. tril lui şi d{'! ac('ia nu i--se recunosc meritele lite
rare, .a inc·epllt să-şi .scrie ,,'"Îngur dările de seamă 
a.supra ojX'relor !tu ·lit'C"raN'. A început să ·îm
proat;rte {"lI nOl'()i pe cd .... ari îi {,l'€dea "inOl-aţi, a 
adunat în jurul l:'iiu ,-po tDţ.i ('ari, ca ~i dâTh.qul, se 
\'(\d('au: pe rS('{'utaţ.i. cum a fost cunoscutul pesi
mi,qt dela Holen). Ce a făcut se p(JIa1:.c foarte bine 
:1.~(,Jnăăla eu CiC'ureliadele cutarui advO{'at dela 
nDi carf\ î:ji mRrtu!"iS('~t.e pe faţ.ă ura in <:'Ontra 
unu~ Qrg"an de publicitate, care, nea"Îmd nimioa 
de rf'lcvat in ,-iata ma,1"('lui slujitDr al dreptătii 
1 '~'r ret3~lIt pat T'U ani de r;iJe . 

... 
Zilt'Je noa....,trc nu ne-au t'ruţat de manifestări 

identice. ne C'Îttmtt zile un tiint'ir yimăor de 'PII.' 
~tlrj alba:1tro !;il de () {'IlH!dră 'Universitară nu 8(' 

sfie.'?te .. ii afirme in rpubli(' eă, daeii a scris aşa de 
mult şi aş.a de bine fapiul fie dator~t.e urei pe 
(~:lrf! a intitmph1at'o tDtdeall1lll. din pal'toa <1hli 
I orga. Vorbind de această ură: - probabil d. 
Iorga ~e m fi t(.'mimo de lumin!l pc eare junele 
('U :I<ip"Îraţjj o rtn:ars8. in foilot·oande uDui :pam
flet din Ana.d, - Scrie: {~a nu tr('1Jeşte energii 
numai În rt)]~ptul'ile in <..'a.ri primbJă limbile de 
{(W, d ('hiamÎi. La viaţă putNi ll('bănuit;e in flU

f](\1ele ,[ie('}ora pe <-,are îi urm~te cu patima ei 
duş.mănoasiL rn lemn ato pe f()c~ e negruŞ'i 
citin.'l, 

O loviÎtură de ('.I(lŞte şi din lemn ţîşnesc de 
~ată .<;(:lint~ ţii o pară de foc v(.,.<;clă! Nu~j 
fi ~if.ş(\ptla-t. A~a .. : Dar Olykyon ăeu. zîbind, 

--- Vor~w, Crlykyon. 

~ Aţ.a <;li tu. de pildA, pri(~tine. Ai sem lPill1ă 
ctlm· "l"C-O douăzed de volume. Mărturiseş.t.e d 
n'ai ti ~rÎB nici pe jumătate dad :n'ai fi întâlnit 
in eal-e uiraroonid adlui N. Iorgra. 

.. - Ai dreptatt>, Glyky<>n. 
- A tun.ci J asă în paeoc to ţ.i gândaC'ii litera· 

turei r0n11Îne. Lasă·i ISă:-"i îndopI inea.<;di 1Ile'nirea 
lor deaţîţăt.ori de energii... 

Aţi înţele-8? Iorga mmări.nd ('u ura hri :a.1Uară 
TIoC autorul <.'elebl'ilor pa~i 'IX! nisip, pe scriit.oru.1 
Sll b}\Dl care-şi publieă 6ingur dările de seamă i,g. 

('ăl it.e deRpre propriile sale gOT'('~li Eterne, E 
{'eTa revoltător! Nu înţ€leg de -ee acest tânăro nu 
.'3' o fi gândind la poVf'tsea cu 'illturu! care n 'Irure 
obi('cÎut ~ă prindă muşte, Atunci nUl g'ar preta 
la indoirea ridi~lulu'i său. Ba nu zău, Iorga 
urân.cl !J)C ... Eugen Lovineseu. Leul urÎind un 
bi<"t yi('ll"lliu~or. Domnule I'Orga. fiţi mai blând, 
pentru D·umnE'.2~u, Su de alta drur, impinten.îind 
{'U ura d \'oa.strii pe giu.aer e .... ai de cetitorii de 
eart-e f'II)mÎlll<m.';d'i. .. 

::5ă ştie că, in (,'0 priveşte scena din Ardeal o 
parto din applaudtatomma.scaralîcului sunt la 
Bu<'Ur~ti, unde, in <"Ollvorbiriintime,a3Cmuşi de 
lumina !!oOftrclui e-omenooază triumful doftorului 
Vajda, sal"an.tul inventator al ooruhlli în .contra 
trodării. E de mirare cum aceşti oamooi n'au gă. 
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sit d(, e1IYll.nţii aă ~vedie.z{' invontAtorului ~i- o 
t.clegramă do felkita're, 

Din procesele verbale lJublieate dr organul 
dela A rad trebuj{l insii să reţinem un ţ)8.6agiu" 
("aro va rilmâMa relchru şi care deul1nţă amo'N' 
li tatea şi pern:rsitate>a aeu.7.at.o ril<>r. Mă rog 00, 

tit·i n"gru pcalb, Ci ('Îi K risoffy ar fi rJ.'1: "Am 
ranit impresia eli Goga "rea .-;ă-mi ofero". La. 
dl':1(,'\.1. Babalidi aut'Ori~Biri He gîmdo.'1c numa<i 19 
dri«:ovenii, 

Illllinte de a dibcuta cu m, 8l" trebUI Bupu.şi 
unul (>cs-allwn med ical. Şi Bobolii bU.l"Uroşten.i sa
v1Jr('.'lză a(.~astli :proan ~1 !'umîm inCÎtnt.aţi. Ent'l1-
~iasmaţî, Ce creatm'i fericitt> ~ Coresp. 

Despre agentii de asigurare .. 
De: FiJorominuJ. 

II 

Cu o('f" oameni ~.f' vor Întilni,' cari ,mnt j,tt'cuta
tîlc şi d{' ce norme să s-e tină ilg-cnţii r}\'.? V,jf
bil1d despre Rfligurările de yj,.qli, fiind ltfilO€,fO 

maj grea: 1) vor fi oarnc-ni înc liooţi pentru DS'Î
gumtX'; 2) . vor fi cari .sunt inC'liullţj, prif'c-p în
semnătat{'>U ehestnei, dar n'au {':utezanţa, ae de<-id 
{'li grt'u; 3) sunt. cari numai la anumite ima>re, 
jurliri. sau p-t'.stc Ol:l'.r('(',are timp ar închcia un 
aRtf~1 dl' contraet; 4) "or fi ţoci de ae~ia. eari ~mnt 
inelinaţi, dar nu le t'om"inc $cc~cta-t('.a; 5) VOl' fi, 
curiabsolut mI yoiN>C; 1:1) \'01' fi. cari "oi~, dar 
pcnll'U S{){'iot1a1.e ufue('reR nu-i rentabilă, Ii voi 
trada pc rînd pe toţi mărgirundu-mă, la expune· 
rile c'f'nerale, luitnd în <'Onsideraţicacti>-itatea 
agollţ.ilor locali eu ţinutul cunoscut de dilnşii. 

r n a,g-cnt .7A:'los va ţinea in evidenţă pe tOţi 
ctlTIos{'uţi!i săi. tOla'te eihl!ătoriile. t.oate naşte-riIe; 
\"il îne.(')'(',a, că cutare e "mooiu" bun Bau rău, dar 
va Înoorca cu t.ot.ii. (Dacă sunt maâ mulţi agenţi 
d. (', ca funcţionari de hand, intr'o loemJitate Bf\ 

,a J.lour<'ooe du\pă o înţelegere comună,) Nici <!il.1ld 
să nll fie {'{)n<l11!< de a('('oa gN~tă p~r('r('. (''"li' eu 
{,lltare inzadar îm'eTC. <'II nu-mi va su{'.('t,de, Am 
auzit de (>azuri edRl1:mte, ('ari au dovedit <-\IOn· 
trariuJ. C'[i{'i nu p(~ate şti nimeni, unde Ulee p<."Ş
tele ::t.~elln.s, De multe ori pe~al"Ul arund1 mreaja 
la IOf-uri neÎn.smt'natc. de unde oprUllde AOIlUlul 
m:vre ~i yaloros. 

Ikf{,ritor la c.oi din aliu(>.atu I 1) De :acCţ\'tia 
vor fi putini. 0-oncuwnţa Rg€>nţilor e aşa do 
maro. ineîtt -puţ,iThi 8"ttnt neîneercaţi, Sau ~unt t:1-
neri, sau nu şi1au găFlit omul <-onvenl1bil. A~t111 
.se [pot ('âştiga C'u pUţinii" trudă. 

Cu C('i <le sub alineatul 2) vor avea mai mult 
00 a face şi mai mult -de lucru, Se întâmplă. cii 
un an-doi trn.g-ăll('laza. afia.co.eroa, e,-ide'llt trebuie 
urmărit pună la ultima s-per.anţă. 1-00 Z'Îoe azi. 
milD~, un timp îl 1ăJsăm în -pace, apoi iară.şi .se in
oop tra-tat'lvele dar numlrui oca21ioD'alminte şi mai 
mult fugitiv. Pl"incipiul condu-eătDr faţă d<l 8-

c~t.ia e ca agentul l-;Il nu de\~ină molesi. si 
nu se o!)8<'rve din ţinut.a lui ,că e <x>nous de inte
rt'Jrul hri i;')ropriu în de,'atorul intel'OSdor indi
vidului (<,]i('ntului), ei d,in c.ontră să se ţină cont. 
de ~rijinirro interOS('ior !;il păMJraTe:a~ sau câş
tigar{',.a mjjloaC'eJol' materiale ale indlÎYÎzilor, prin 
afaceorea 8{"(\asta, D~di. e slab de ingeri, se dii in· 
.. ins. e3 să s<>s.pe de agent, dar într'o afacere as1:7 
fel forţată resultatul nu-i muHmnitor nici.pentru 
,ag-cnt. dai în d{'()s-ebi pentrn oocietate, .având a su
;feri nu numalÎ moralioo"u .. ei {J..i rnatel"ialio("'lte 
În nr01a at.ornarei. In articolele mele antenorure 
·am afirrtlat: .. AgentuJ e reclama Tie 8 ('O'lll6r" 
ţului modern". Deci: Nu molersta, nu forVa, fii 
~-el08, fii ins.i.st.cnt, . 
! La <-'ei de 6ub aliuoliltul 3) caro numai În anul 
mite Împrejurări şau -după. un oar~are ·tÎIllIP sunt 
âncli,naţ;ipentru !l.9igurare, să 11"'Se ia în c<lns..ide
rnţit' următoarele. }'iind ('h(>,stia .de fu~ig1trare o 
.('h('l.'lttÎe fua.rt.e ~riO:l.'li'i şi fiind "\'<lrba de D S'Uma 
gimţit.oa1'C, ('e va avea să dea ooi as igul'at , nu 
putem pretJinde, {'.a cineva ,q1i se oblig~ naproou
getat la aşa oo\'a. Să i-se ~8:se timp a-~ .ananja 
{'el{' materiale. a se precllg-eta etc. In ("azulae~
-st,a. fPromi.'!iunoa· !'tIi. d'i 1'a prefori pe 13\R.'ent:ul din 
chostiunc; iar la ('az eă .j-se Tor fa{'A: propun~ 
în d<lX."Ul"sul pertl'actări.i şi din al1:ă {parte, să-l a
\'Îzoz.e peontru a liIe oompara larvan1:<ajele şi deoo.~ 
vantajelc formelor de asigr~.rar1.! ale diferit·elQl' 
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ililoeieti\ ţi , va fi e.a UD gaj al r<>&~vu'lui Aici 
;......'8. dA QOaZi1.l'DC agcutuJmri. ~ yal:idita age.nlDC8 
fl1enw.lă, da.r n'l1 cu ll('.adevÎ'ilMJ.ri, vorbe jl.'":J.ale, 

..... ~uei acele lt"Şiud eur[md la iveală, nu fulo.'i{'at', ci 
",ţJ·«.'ă. Daeil nu c c.a:z de coneu.renţ.;.l, ni\lÎ.eil rMr 
da.re şi timrrm1 "a a<l'tK~ l'Ol:tdl'l,o' sa1.:'. Cât so ,]XJo&te 

ln"~ c.\..";' oom~'1lţi gră.b.t'.3.sdi <)Oacel'e.a. 

('.a.t.egom 00100' do ~ub alinoa>tul. 4) in 'forma 
~ determmată- e <'lam gTt'ţli-tă, căci put/iru sunt 
'I~ri ac i'llt.eresează de mlitaTe, 811'11 cutare s-ocietate, 
<1.Î1 ii S'Uu."1.t tarifele scumpe &au ieftine, in frp& 

rantă eii wato sunt hnne, -soi'id~ ~i intr'o fQl'mă, 
· ... i şi ~l.ii .... -i a,d<·~-.eori se i-a in ("ontiiclernre 8.Înf'-<-xieca 
(part.ea p. intreg) adecă agentul, ("lal'6 dacă-i e 

<-li ~atic, IJ>rietin,îi ronv1.ne ,i sociMatea, iar da
• ·ă.~i I8.ntipaic: Şi e ooM'tatart luaruJ că. afaoorile 
m'L~a 00 fn.c în paY"U'a cea mai ITlare prin ~'1l
no~tinţre,prin prÎetinii. 111'1" C1lll~tiinţ.ole, prio-
1,iniile se .cîu;:tÎ-g cu ajutorul cuhuroi. isteţimei, 
moralităţii, mod(>~<rtiei şi bunăvoinţ.(>i. Dalt' nu Cf!te 
om ca:re !'oii :nu -aibă şi cont rari. Şi în <"azul acerlta 
dv. sunwţi in .. for" f.aţă: de .w.cităţile străine. 
Dlloe.ă organizuţ.ia ext()rnă 00 va ham, pe băncile 
J'Om. la toată ba.J1<',a 'Ilveţi atâţia agenţi, câti ofi-
4;iMmţi <are ~va bancă. Aşa ar fi foarte re-

• 

gretabil faptul dacă şi D'Umai Uinul ar mai ajunge 
in mrejele strliri:niloTj de pe la cino ş-tie ce eooie
tBte &IDt-rriealli'i 'SaU Eugl('zîL - Să admitem însă 
eil ,.unt chÎ>ar unii căI'011a. nu le (,,()TI'\.oine B. Gene
ralli:, fiind 1ânără, ~pă et~~. In cazul ac..e.<!1.a 
"eti Ţ/utea apăra pre.<liigjul băncii prin argumente 
drobitoa:re. Căd a~zămjn'telc d\'. 81IIlt oo1e mai 
~(l l7i eănătoase, f('!Tite de boa101e iU-'Kllviirilor 
'fi a falimeIl'telor. - Veţi aprinde sehinteia ideci 
.. :te uaţionalilSlD, sau veţi ·ll.fPela La. ~timentul fio
<!ărni individ, la c:rima re a.r ~ăvtn"'Şi acela oare 
ar sprijini 8O<-"Îctăţi străTIw. 

ReferitOO' 1a 'tl3trif(~1.e şi COIHliţillnilo "Genel'a
~~'Ii" nu mă pot vronunţa fiind<,ă nu le cuno.qc 
jnoit. Pentru agenţi ~ă, va fi neavărat de lipsă, 
~ii ~'i'i tarifdc (taxele) şi <'>Ondiţiunile şi 
.akor ,floc},ctăţi <'On~u.ren1e, <".a. a..<rlfel ~ă...şi poată 
fu(~ o~,r.·ările tol" im~ .. 

. ",l:)eo<tlru ooi de tSUJb ali. 5) recomand dlor agenţi 
~.~ Fl6 năzu:ioaooă la afla nwtive1e pEmtru ce cutare 

i.ndivid nu voieţrte la se asigura. E contrar din 
f;tll"IDciptu ~ nu-i tx"rmit ('(>.J.e maft{}mle 1 ",au deja 
~Ire f.U,'1.1tK o .ao.-tfel 00 DIb-iguraţie î 

In ('..amIl prim va trebui oombM:ut după un 
vhm bine chibzuit, - cu do-vezi sociale, finan-
• ~11tN), cconomioo. Vor fi cari răaJlmnd cu princi
piul sn.1V\8.Wr: "Mlaâ.lbin~'mi d.opun -banii la han~i 
~ .munpăr a.cţiri pentru că c MatAt de renta
bll". - A<-eştia insi! uită <le "molllffllto mori." 
Dacă i.nsă e la mijloc lipsa mijloacelor ma<teriale, 
ţinân.du.-l in evdenţă, să \af?teptă.m timpuri mai 
lnm<l, mai favorabile. 

Iar in~~'l.aZUl din mmă, - societatea va d.a în
drumări agenţi}Qa- cum .să pru:r~ă. fiind vorba 
de o che..'1tri.c mai ging!,*,e supusă! altor regu.la
n:1l~te. cu cartele, obligamente etc. 

Gesă fa.ceţi cu cei de sub alin. 6) ~ 1,\(~tora 
4~n conecunţa impăea1ă le puteţi rreomanda .ori 
{le sociclate ,~trăină. unde s'ar umtoa prooopsi. 

lfi13,1ID ţinut de datorinţă 00 l1OO8tC mooe.:.'i.e 
iftdigităN. aă le oouc la .cun~inţa pubJi.cului ro
lIJii;:n.esc şi eperând că unora dintre agenţi le vor 
fi spre folos in afuc.erile de asigurare, în cari le 
doresc mult noroc şi mari 8U.ooooe., ca la anul 8ă 
'))"1t fooe un ravorl îmbucu.rătQJr desp1'e în.ainta.rea 
~i p.1'OSpeTlI:rea băncii <Iv. 

= 

AVIZ. 
Abonaţii cari nu şi .. au reînoit Încă 

abonamentul sunt rugaţi prin aceasta 
să binevoiască a-1 reinoi cât de curînd 
Q să nu fim siliti a le sÎsta ex"edarea 
2fÎarului. Restanţierii sunt rugaţi să plă. 
:tească şi restanţa de abonament. 

Adm. " TribuneiH
• 

.,TRIBUN A" 

SerbArile dia lal)lril. 
- MajO'ratul printuJui m~enitor. -

Sofi{/., 20 Larrl:1J.a.rie v. 

.\st.ăzi s'au Î;rwcput oorbim'il(> IllajQrat-euui .pr~u
cipclui B{fri...,a,l Bu:lgaTiei. 

La. or'ele 9 1,_,ah' stri'i.zi141 şi ilulcya.rdde cari duc 
spro c.atedrab SfiliIlt:1.11 ('ralC'Nlu t:ixito de un 
public eĂ-traordina.r .do 11UmOf()ri. 

In bal'LlOume 'Şi ha ferestrele locuiuţelor 'PU'bli~'Ul 
8Şterpt.a (."\1 n.erăbdme .troc~'l·oo. impozantuJni cor
tegiu al misiunll()r şi del('>gaţiunilol". 

La. ora 9 şi 20 ţ:lTul Bulgal"iei, Ferdin.am.d, îm
preună ~'U 'rl'ginn ~i .cei dai prinţi Boris şi CiriI, 
au sosit 1a {'.at-l'lCirală. 

Toate rui~itmjl<, l"etTrăÎ1l1e CI"'\U l'oQSite şt ocupau 
locul din dW:lIPta tronului. . 

Prinţul FCll'tlina:nd .al l~tmiei stMea. aliitu.rro 
dl3 'regele Bu1g'1!ri'Pi, 1'11 drro'Pt.a, ia.r lân.gii dân.."'nl 
se afLa ma.rele dl1.CJC Andu-ci V1a.diull!uI"'UVici 131 Hu
BIeI. 

La orele 10 ",i tJ a i'IllC~'Put .iiC.l"\'i'CiUJl l'CligiO-s, 
care ",'a ofit·jat .<f~~ ~~itTă TepI"t',wnta.ntul cXI3.rhului, 
mitropolitul V .:t:'lile ~U Rw;eiuculrui, iUOO1ljUl"Ut de 
tot clerul. 

ItlJ3.into do Î'uocperea sm· ... icilui :religios, mit··t
politlul ÎllltJr'o 8I:.mrtA cu'"Wn'Ru'e ~ oorooe..ază '!D<J'w
ni tmuJui Hemis, ciiruiIR îi vorbeşte de ma.TOIl bU'~ll
ne ce o.simte :poporul buJgar <"''11 prilejul8eT"bărilor 
00 se fatc cu pri1Bjul majar..atului lui, şi de bu(,>ll'ria 
pe care o .simte el irn".,·uş.i, mitropdimtl, că ast.ăzi, 
după 18 illlti, tot el lt'OO'e îl botc.zaae, oiicinzll şi 
oon·î<)iuJ. pent.ru ln.ajQratul lui . 

L'l 11 fără!U'Il sfert, Te--Doumull8. hlJ::Lt sfu:r'9it. 
Au l3$ist.at hmili.a rog,ală, nlMiU'I1!ÎLe. stră.ine 

cu .at.a.~'lţii 1'00', oor.puJ diplom.atit~ din Sofia, toţi 
actualii şi foşt,ii mtrui'ttri, m.a.jori t.atQ..'1 mombrilor 
Stbraniei şi oorospondon ţia Zii.arclor. 

Străzile SUlltin'Undatc de tllIl public cĂ-urooroi
n.ar do Jl'lLmor08. Ordi:n~\.'1 {'$.o ţÎ1l1ltii de clitră a
gen1rii 'J>!)liţici, ~taţi din d.i.-rt,.'ln1;.ă în di5ta.Uţ.~. 

In ewrtca şcolii milita.re, situată la !II13Irgiuoa 
()1'aŞului ~',o ~tfla 'U!ll pavili:cm .splendid pavoazat cu 
drapele stiriLi'llC .şi bul,gM'c, 'reWTv.a.t f.a.m.iliei Te
gale şi miliiu:nilol" 8trăiwe. 

In marca <...'U,rte .a "1CO]~i compruni,i .dÎ!ll. fi«--are 
regiment diln g.amn.l2lOO'Illa Sofia.formează 1111 mare 
qUadriJ.au'a" <mst.e.'lgUl fiecărei otmp.a.llH în :fn.mto. 

Dupăce r('gcle \Il. salutat armata, pe o &\tJr<:!,dă 
intocmită .ad-hoo, clerul ofi'ciază UJl nou eorviciu 
:religios, <hl'pil oare vrimţul &ris a dcpU8 jură
'lllâ;ntul IlO CO'.Il.stilt'Uţie. 

A fost UlD m()men't ÎllllJ)02llmt ACeiLa ci.nd PTinţmJ 
t.crmitnând d.ep1ll!1cn~ juxământmlui şi-a. făcut de 
două <>Ti .t'fllnmuJ. oruoii ~i a sărubat CO'llatitutia, 
procu.m şi dTapolul. 

Iată textul juriimântului: 

•• Pro-mit şi jur în numele lui Dumnc.zeu Cll~ 
intrînd în armat.a bulgară, voiu servi cinstit Iji 
cr('ţl~ncio8 pe rege şi patria .. 

Imi voiu sacrifi.ca viata pentru păzirea Con,.. 
stitu.ţ1.ci, in timp de pau şi a· pa.triei în timp de 
pericol". 

DUlPă depu'IlC!'6l j111'ămâ:nt1l1ui prinţul 8' a a· 
rpropÎJa.t .de ţm-ul BuJgaxiei, ·tatiil S3.U, i...a să1ru<nt 
mîma "li 'n-gole l-a ilinbrăţişa.t. 

In ..aeel,aş momtmt l"eg<"le a 'îmbrăcat prinţului 
:Boo-iB m.ltl"{"le cordon al ordinului Bfîi:n<tului Ciril 
şi Metodic. 

Illl timpul oopt1'ThOrtri j'llirwmruntullli. tucrmrile 
au buhuit~ 

Prinţul &ris !l.1 troout apoi în fnrntea compa
'llieiN'.gimentului lf'./W şi armata a Î'l1'OOJYU't să de
fiJere. 

La ~le 1 fără un ,<rlru-t defi1.a.rea sht.ermÎllat. 
Regina, regele şiprin~ii wmaţi de too.t.e mi

siunile, au tre~"lIlt aţ)loi în s.1.loamel() .,colii milit..tre, 
.um.Je 18. avut 100 dejumuJ. . 

Dll'pă dejtm 1«lto misiunile ~tJril.inc au pl'eum· 
tat ,prÎlllţuJ.ui Boo-is cn,domile .aduse. 

P~ntT"U miine 8{'.a.ră oolonia r()mână a: O'l'ga:ni& 
zat o serbare literară şi daIli>a.ntă. 

Se vor recita ~'11 această ooa.vie p<x:>zii, se va 
juca o piesă şi după ()r!l 12 va tlTma daJlB. 

In afară de menl'brii colonl .. j române.,<tti va 
lua parte la aceastU! serată ş,i d. Ghica, ministrul 
Dartru la Sbii41, cu mtJreg p('!!"'S01lt\11u:l l~ţi(>i. 
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R.('.ţro!<e All'x:md'nl a d('JC(}'Nl.t pc g(>neralull Ro
bC$(':u cu Marele cordon Alexan-dru. 

R,(}eiot,a1.ea wrt.CTaTli1-or ,,Inclepen.OOnţ.a R<Jmâ.
nă" din România, a trimi.,q o ad1"e8ă, miniwtrului 
in.'!'\'l'1l<.'ţ.i'und publ.i<,c din Bulgaria, în eare <Ytl'pă 
C(' arrrin-u'Ştc Jk'lTt('a ('(! :a luat ln lupta <k>Ja 1877, 
ca.re a DT{'I~t lhllp:aria de .azi, il roagă să tra.n-t;
mrttl b.milici regalp. urările ti-.a.le cu ()('azia ma
joratului vrinci'j.~·Jui Boris. 

Mini.. .... ţ(·rul in.."t.ru('.ti'U'll~1Î ·vub1i<'(~ ]('·a răspuns 
muJţ.u!lllindu·l.e şi .a term.lnu.'1 cu <,'1l'ltintele ~,Trii
ia.;.că veterlmii romÎUl1" "Trăi.a..,<l.('ă România". 

Dela Românii din Basarabia . 
Basarabia, ţară cu totul a.gri<,olă, <k~i are câ~ 

teva li«'E', un .,;pmlnaT ~ o ţ'oCQa.li'i normală in Chi
şinău şi ('îlteylI. şculi demeutare de meecrii şi agri
ouh:ură, W1uş se simte Jll1l.h l:iIP'_'Ia unei şooale au
perioar(', în care să ."le pr(.'(lea toate {.'Uno~ţe}e 
n(.'f'>{'.,'iaro turUJ b\m agronom. 

Dar nu o "oroo, lipsa a~'L>.a.'l'ta 00 ~imte in î'D
tJ'"cll.g"a HTh'lie, căci deşi ţara e Rtllt dc întinsă. totuş 
in int.rcg :inlperiul nu :se află d(''JCÎl.t 6 şcoli 8U~
rioare de agri(''1lltură ş.i anume: Odesa, V orQnej. 
&mara, J-:.caterinoBlav, Kazan ~ Tomsk (Siberia) 
-cari în. -cunml uJtimilor cind ani şcoak~ au dat 
nUJnoo 148 .absolvQIl? 1.itTaţi 

Cauza :8.(':('ISTIli mic ll'Umă'r de ti1raţi e..':"te în 
primul rind faptul că: l'l~xlint.a 'ŞCOuklor e v.rea 
în.d(~pă.rtată de d.omi<--ihwl elevilor şi în al dOIlea. 
rind co.ndiţalLuile grol€ de admitere, precum şi :ri
gurontatoa C'U care devii 'sunt supraveghiaţi, mai 
~ ,*"amă în ('.rea ce priveşte C(lnvmge.roo poli
tic.e şi raporturile ce le au cu conaţionalii ],01'. 

I)e,oaro<>e ~ooalcle 81lnt put~ine ~i aranjate pe 
anumite -centre administrative, se inţel'(lge că în 
a,.('{>{'.a~ roală f,"11'ut reprczcllUrtc mai roulu~ naţjo
naEt.ăţ:i de .a.le iml.iX'rtituui. 

M01o.onmii <"ari .... or să se epecialiww in !;ttiinţ,a 
agriC'UJturci, din cauza situaţiunei geografice, ca 
u11ii ce fae parte din RllSia sud apuoo.ană, mmt 
oblig-aţi .'iă urm('.ze cur~ile la ~oala s-urpeooară 
de agridutuTă din <J.d.es.sa. 

Dar ş-eowla aooa.~ta oote neîncăpătoa:re t;-i a.<rtr 
fel mulţi din1:re cei ('C ar don să 8C inscrie rămtm 
pe dinafară şi deei lirpsiţi. de putinţa de ase ~
('ia.l~a . 

Oondu.~ de a<X'8t motiv, cât şi de acela că ooată 
plooaţ.i din Basal"abia fiii JDOlodvenilol' eu.nt siliţi 
să trăia.scă într'un mediu naţion®l cu totlil străin 
caTe în câţiva an'Î. ii f!l:('.(l să-şi uite ohârşi:.a şi 00-
roriile. trrot.oieTeU.l V i.(lraŞC'U, 1. G. Ciorăscu, V. 
E. (1almlltchi, N. K. Apostol şi alţii, au ~ropn~ 
z.em.8'tyoului ind. din 1908 să se înfiinţeze o ase
menea şco.1.lă .'>1.1perioa:rii <k~ agl"icu1turi!; in Ba
ci:l·rabia. 

* 
Dela 1908 şi pună astăzi s'a vorbit Ill(';TCU des

pre aooa8tă şc.(}ală, dax njciodată nu s'a făcut vre
un pas, care 60. fi dat de nădăjduit <Că idma ee va 
realiza. 

Anul il<'L,-"'1a Îwă Jpare că va fi de f<JJ.os mol
dovmrilor în a~"03..-q1ă pl'ivinţă, căaiavându-ee in 
vedere 6i\Tbiirile 00 .se 'Pregăt('~ în amintirea a
nexil:rei Basarabiei, zcms1;voul guberillei a luat 

. in cli"euţiune voohea proptllle:Nl şi a admiB-o in 
int'regime. vot[md în acelaş timp 200.000 roble 
pent.nt .organizarea şcolii şi o întindere de 200 
doseatinot-eren pontru aplicaţiuni !Pl'act.ice. S'a 
hotărît "lB oU.."o{'!monea să .se .akagă un comitet ape
~ia.l <'·are ('Iii t.rateze .ou min.i.sterul agriculturei 
ventnt obţinCT~~a Cll\~nitci autorizaţii şi cu toate 
comllne1o din B~arabi.a, oa să prevadă pe VoiItoI' 
rogulat în bugetul lor, Q &n.umită sumă poDtru În
treţ.inf'.re..3. ş{'oalei, su.mă care se va. vărsa anual in 
casa wmstvo1l1ui gl.lbe.rnieî. 

Şi in chipul ~.a, du!pă cum i'Ie -9000, VOT 

a"-ea moldon~nii o 'Ş<'oală SUperiORTă apecialâ, un<le 
fiii IOl' yor invăţ,a tocmai <.lC..\l mai îMemnal(;ă tq)O

cia.litElte dintre oc:upaţiunile .basarabenilor, agri
cultura. 

Kevvia unei ~<>emenea şcoli ei'.a f()arte muJi 
simţită în Ba,;arahia, dei deşi ţară eminaIDetl'te 
Bgri<~lîi, 10hlţ:l al"(' toarte puţini agrOOlomi specÎ3-
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liş'ti şi.apoi uu mai puţin im->\.~mnat ('!!'te şi faptul 
ci, n1O;ldove;oii Y'Or fj grămadil intrc ~i, 'ililtfel eli 
'Ou TOr ':JW veuj, c. m.a,iîn.ainte~ CU -oobiooi1l'rile 
şi limba. pC'.t(lut:e in (\CO'lile dc.dinco19 de Ni.st.ru. 

"Se.a:r-a tt .. 

INFO~MATII. 
A RAD, 5 februarie D. 19Je 

, 'Autodzate. 
_ Moralitatea celor car1_ fac morală. "Ban. 

.fiţ.ii '1mbl.i{':iBtie.€'inoll.~tre", artieolul nostru din 
zilolo tl"OG"U1.o, !PIN>,()(~pă f:u-w mult PQ or~nul din 
• rada i'~r.inyl. Â.:;too,i i,ncii ~.rie CQV!l. în acea .. ttă 
<lho.'ltiun,e .. ()rganul ('x"trffll1 Q(, ... moral, d(\ a.'l1ă
dntă, şi S'u:.~ tjll(l cU un J::'1lU-t~il' e.arc .~ <ll \"u t .~a tă 
I1onoN':ul unei gl~di în ,,-:intii nu mal arc 111'-'1 un 
drept in Iipo<"t{)la1.uI gtl7.cl.iirioi. Foarte ,hin(". ~ u 
mai di..''<'11t!lID ~i hlăm la C'lmo~1:intii 11('(""t caton.iam 
ltutomttt. Am '"Xli 8ă 'Ştim ill.~!l un "ingur lucru: 

Ştue <lrgamJ!l QU'toriz.at do crimele cm'i se ~ii
vârşosc ~i oC'U toate ae(\.c;.'Ul )'iimiln în tai.nă, din 
,bunih'()i,nţ:a o.:.unenilor 'Şi ~ improjurărilOT ~ Ştie 
wgauul au'torizat că de muJ1{) ori eşti 6ilit:lă pn
".e~i .tikimd C1lIll tl'1('('{l pe lângă 'tine individul 
d(>,~p1'(' f>.lln~ ştii pozitiv di (~'!tc un ţrong':JŞ d~ rp1"O" 
feme. numai fiioociL. {"OnllideTaţiilc te ,~i](\c:.c să 
taci { Ha, il nlAi suferi să ,se dl"~ <:ll d~> cÎitTă PU" 
dttre'~ 

D!t(~ă nu ştie organul autor.Îzat - !>"Ulltem Însă 
s ig'uri eli 71 iCI - atum"i .;tti1l1 noi şi mai şt iu şi al ţii. 
_'\ oi ne .mulţumim ffll atât. 

.• TR J 'B UNA" 

şi a,a i·am poy{:~ti1.-<l ~i ool't.'tlpol'Uientului DV'OA
stră. A~"wIapootru c]urijJQarea,cll_iiU. ÎllOo!o da
că ('{)r(;s.pondcnl:jl~ Dvoo..">trit dOT(':.şte i;j pot da nu
mele :pe1"S(}~,<lcl'i: care IW;). aurit şi 00 00 a zis d. 
Vajda, şi totdeod.!ltă l;Ii numele .eoH·gu}ul cu. c~e 
mam <'Îmd l"(\'lJx,(~t.i,-ul ne~ po"·(.,,,"lItit eelc ammtIte 

: mai ~tl<". .' . 
De a.ltfel .l:rtmll.('1'f.uint~ <il. COTt.'Splloomuhu Dv_ 

'DU o trug la îndoială, mll.i alea {'il fa.ptul enaret 
de <l~ .t~ ad~wii;rat.. 

B uda pe'.; t li, 1 }<,(-hr. n. 1912. 
Ou stimă: 

Iuliu Ionescu, camd. adv_ 

_ Tinerimea română din Arad (lRte -rugată 
,'lll parlliuipc ~i 6O:tNl (ti (ll"'t:) }a _ ~ 81

/, în ca
f(mea:oo V.as", la o e(m~fiitnllro, lU ~ea ba
hclui cos~un'[lt .din 8 Ft,ur1.1;3rie a, c. - V a..~!.le . 

. :tl rjoca. 

_ Statuia lui Cuza-VodA. Din laşi ni-fle 8CI"~: 
C'imd se YR inaugur.u stat.uia m~relu:i domnitor 
AI!. Ioa/u 1. Cum,:nu 00 :poat('l ~t:i i~u. In ~i'!l-d 
.~ \-a im.t.nmi OOIll~t.(-t:ul pe:mMl 3. .J~.lIdc dat:a man
gu.răT>ii. Se crf'd,' Lll,Si'i, şi lucru c '8iglll1 că )~ug'U
NtN'.a .':'0 Pd. faoe La lYr'imă\mii. Vor lua euva.ntnl 
~âţi \"a pn:>1(,SO'l'i ltuiv{I!"'$.it.ari ~i ist.ar.i~i 00 ~mă_ 

Din DUOO'\1Î'na ~i-:J,ll 3.1lUlIlya.t ~~],r(Ja dnu. S;t.
g-hin. :rf'cloJ"t\1 tUl.~n~ .... itî1ţii. &'xtil J>u~riu, El\S: 
!'op(wid, Sbk\r'3, .tJ.h.(iOT~ill ~ih'iCfPO~nlIl profooorl 
'u!ll'in.".r.jiw;ri • .:),J1oi dn.i.i fu. T. l)'(x·.oo:t't~.p~, lam
,eu ea\'. ,dH (\q:r.aNm.:~, M. "Ch~'mOVH~l ~ Aure1 
Lu~m deJl'U'r~lţi, 'Praf~jrol'ii ~D8Wr iŞ~. T~an, 1. P: 
H..a mi tiiopol i tml dt.> H.epta ~i p.rtt:·ţl1 GJ.61'm:m Şl 
El" lLid Iirof'CU!. 

V 00' hl.1.de a:..'>(UUClloo' pa.rte şÎ soeioiliţ.ile stu-
l(}{'Ill:ţeştil. 
. Hin Ardeal '''01" ,en.i lJ]~i mlllţi iromâm.i ·lin 
(~luj. lirud'~~1:a~i Viena \'00' t.ri.rni te cite 'O de-
]~.yie.. 

. _ Rămas bun. Fiilld tran..~ferat d'in Sibiiu la 
Viena. ~i n-l.'putimd {.~ootli pc to~ :prictinii şi 00.

nooeuţii mci, ,-iu 'P€ ~w.oa..."tă oale iIl..JJli lua 1lll clî.l
<11.11'08 rllUla,,; bun dda dânşii. 

6 Februarie n. 191 ~ 

1'(~ll~ţ 1.a 2 }'obru!:l.rio o. in n~ta de 75 de ani, 
, t Titas Csa~ (~ntro]ol'. 1aexaC'tOO'atul .diT"elC'
ţilmii f.im.anciare din DiciosÎtnmilrtin a l'(~ 
la uo LaillU.aric n. în.-.t1~ ... ~tă de 33 de anii . 

(}dihen.a..'l'Că i.n p&.'BI 

- Ră9boiaJ itaJo-turc. E foo.t1.e in:terma:ntă, 
J('("J.ar.aţi.a {[\CUtă (,,'11 privire !la rooboi de Mahmod 
&fkot. JXl:Şa, ministruJ de exte:rne~.:l Tu:rciei, \lruli 

gazt<tnr t~'rm..·Jll ; 
".N~- Il lipU.S mi:rui&trul - pu16n1 su'))Olrb. 

IIUli .uru.h.ă n~:l'me ll'fu.loo.iul, decit ltaA.ion..ii, .deoo
l"O.X:- ob.ohll.iolile ro.t;.a.st.rc 1"IUJlt. f~ mim. Sunr.l 
eheltuitJi piinii 13 .... '1lJn dabia fw.."O [) ;proooo.te, din 
SUIOU ch(.,ltujt~.hlo,r ltali(..i. De tiltScl noi hUl,ffi mai 
u!$Qr .în1iN'g ri ... ~u.1. Ayoon uu lllO.i elemoa·tull &rob, 
n~"Itâmp[IINtt.. cl~ie do lUlptă, catre f.atXl multD 
llepli~:~:ora t.ru.ŢX>Jor italiene. A.('Iu.m, c:u:lă ;aibă ~i 
(lC,",a de lucru .a trobu.it su 1e diiJn J ibe:ruato, ea Hl 
.atla(~j l;'kUlţuriJ(\ ita:.limwt Î!rup.icdce.ând UHt.:ft.'Îl 'ruQl'1lI 
peu tru Bu.p.a:nî. 

In TUl'ei.a 'llU ~ gând~t.o 1l'LUl<O'lli la paoo. S''il.r 
impotrcÎvlÎ, lntlr'C'lagă hll1\OO moham(.,-datnă, dacii. gu. 
vtlnl'Ul n~tl'lll .1Il:" jertfi dmn:nitntoa ţău-ii în schim 
bul 'U.'tlci paei u:miJ itoarc". 

.. 
De 'IX' cimpul de .ră.<5Uol nu se ~loază ni· 

mic dooebi;t. ('juenirile '00 .'iC dau n'aru. '\'Il'(H) ÎIm· 
portiln ţ.ă mai JIllOO"C, din PUluct devede:re &l rMbo.
iulwL 

&1 comU!lllÎeă ţ\tiroa î'llBă a U'll'UlÎ ma:ro u.r.:tg.atn, 
00 a hâllllll,it zil<lJo ,,1.oo;.'te î:n îrnt~ T.ri;poJ:itJa:nitl 
şi 08l"0 a fOOlit im..';OIll'lmOO paguho, lu.ai.ale3 ~'Yiei 
fi8,'flitu!iro la .lrrma:wi i1l..1llie:ne. de.'tvăJ.-i:nd oopro-i'7'lk~ 
spiua1H\Qr impl·O'viu..ate pe .ci.'lll'p ld~.his. I:Wmiţii 
.ajllJTlşi ffUIb ror<tl11 ti.oorau aV'Ut mom.:m.t.e grcle de 
in.dunart., ('!U tr.a!IJ.!3lX>rt.area. pe ,"at.lele de rră.a\»i~ 00-

st.ationeazii \1a ţllrlll'11'ri. - [J raganuJ la diBt:ru.s !11 
\7~-o cât(IYH aoroplam.e, .f~Wi\:Ild strie.ăciUiui şi Î'!I 
cor ăhti. 

......; Păzitorul on!inei. Ziarel('l 1Lugllreştiadu~ 
ştirlXl Ulllllli lRL'-t brul'~lI1 6ă\"iia-~it de un pojjţrim. QBU. 

pr8 lm'ud pr'OC1.1Irur din Hudapo,;'t..'l C'll n'llllIlo1e Hft
riO&-l\rth lAl.joo, fe.-.t PO '\"l"tTllllUJ'i jurlecă.tor subţti
tiUt in AIMd. A1mmo JI'l"'Ol.'U>t"Ol'11il 110. Îrn;!brooa dd\l' , 

- Cine o mai fi şi ăsta? De vrc-o \~iiptămtmii 
:şi mlJiihine, um\ll de j,.'cu](>ţ!to L Corbu. S(' -c.r~ml
,p().n(·llZ~\ ,de :prima informaţie a o:rganului a'llt.orl
;:o:at. Ii dil {'U "crimpeÎt'lp" şi nu mai l."pră"e.;rt.c. 
Pe ,<;(,\cm1l.(l tJ"at€1lzu o mulţime de che.'iti1l1u, intr'o 
forffil1, {~11'e ·.mă:f"turJ..;im. TIf'-.ar eonvNll foarte 
mult. Intdegeţi. e fQarte :-tcurt. De <'Îl.1.0 'Ori ne ui
tăm i/X*,,1e aecste notit{l ~ 'Il'lucre, nu an:~m ohi
e€'iul să 10 ('e'tim - lle bate la och.i ulCăhtura: r. 
Oo&u . .()o.rhu ... Oorbu. i]l(', ri~m şi lH~ p:rivim toţi 
intrebiiilor. 

Mul ţlî:me.sc din ~nim il wtOOartă ~i fraţti.lor 
pr~')tj şi ,protoj'lil]yi .din proyi.~{?(l !pentru ~~~
t('a arătatU în d('{'llT-!mJ <lăli'it,onJklr mole ofiOJOoIiOO 
,o;i mi .. ionaro timp <1(, ti nhi, cat am f05t Btati-on.at 

ofi<liu, aea.ra, după wcle !Ilvuă, cîmd ÎIn d.tmm ob:. .,~ _'_ 

- {)inB 'O mtll fi, $i ~1.qta? Dai' nndt mai scnÎe! 
,";\oi 1.<;.eălcş1e I!)C -de-asupNl. Y. 

-- Două declaratii. Primim următoarele: 

Onorală Re.d<1.<;(iullC! 

lJ.00Il.l"('{'e (~ oolportoelUii de niscai "aulonzaţi" 
j.n.f~iminci'lma că (,"\1 11U .u.ş fi vo.:i't ,"II daurepa
r"4tio {)ayttle~ă <ilui ('vre."lxmo{'ut al "l1omi1nu
Juf·~po.rrtru fll"Mllnsclc Of('.lli*l ce le--am ndllS în ('0-

l04n~lo "Tribt.rn(\i" in ('f) lPl'in~te manifestul PUR 
~licat ~je (> pa.I'te disptl.reU't.ă II tim>1'imc-i, iată do
~l~ wlefl1n că ~u:n1 în .:.'la'rC de il st-a de ,~orbăşi 
{l,l1. s a 1> i'3. La (jiLipoziţ.i8 ori şi et\rui aUttOTizat, fie 
;!9tu{I~)nt, fio lrutntu.ş. StL~tâ.n ;ptl de-a 'ntregul c-ooa 
ce .am lj('.ns. 

11 rog pe d. col'X'~'1pond,en1 ci .. Romîmuhu" 8ă-ş.i 
t,],ifUită ori ~8nd în.d~ de t r (\ i zil(l, după pu
bli~a;lX..a. ft,('~T .ş.lIoc - d(l "i11e inţdc;s sil:'mi 
~pl1.nH 'Ora - nwnda,tami d.'ialc îu{·afcnf".au.a Bodo, 
ca si. tranţl!im fi{l ~.m aM{I fit" eu ,~a,bia (·hesti.â. ma· 
nifN'hllui. Sitr. ·r~r().(',z,' 27 N r. 2 (uşa). 

in &ibi.iu. 
DorjJ1J hrturor tvt hine!<l şi t.oată furiciJ'(>..a 

dela l:nl'Ilu.l Dunm~.]',{'U, riUnÎtu {'U stimă şi cu dJ1a.
goO'te 

Bibi'lu la 2 Fd'Ml~rl'i(~ HH2 st. n. Ptn'cl TI '0.1. 
dea, JlN10pqp nliLit~ll·. 

~ Reinceperea cursurilor la universit:ate~ d~D 
Zagreb. In urma d('mosllmLţiil'lT ~tudentamel d~ 
Za.g:rHh, Ban.u.l Cu\".[lj, ol1dan;m.<;o 1111ehiJd"C1"0ll 'U'lU

v(l~Hi1:~ţii, pe Întreg smtl(l&.r'lLl. Aerun d~ă cum 
00 t\omul1.i.cij, din ViffilJ!\., lXmrul 9. rev(11lJt .atmpra 
ao('l(lStm hotliTl.ri *i Il:l dat tot'U'Ş'i .... 'Oia, ca Luni ai se 
poat.ă r{..uUOI:"}le Cl.\J"surile. 

oorvă un al] t'Yln"~hil, a cărui laternă :u u lUllI ilfi!t-
C'hrulmă pc PO:l~ţi."tu1 din (.~ltlnl s·tlr~lJoi ţ\i-i ,at.r..~ 
atWll1i4l .a.~UJll".a :t~iptnflui, (X' flO î1n'potriY(~) (,"tI dig· 
p<1Ziţiill(! ()1·{l.,q(:I1~tli. 1 \'1i1,i,·,tuil. Î!ll,,>il ~'i ·tofloctm.i!:i 
~t. . 

;. - Ce'ţi p~ă ~ Do altfol i;,pu'Ue'.rni ciam ~ti ? 
P roml/tOlluA şi -a ~pus' 1T11Uln~.M o:rJmlfnHI r.wum 

politti.stnhJli, ~ să .in~.rie llillanele şof'f'Ju:1u:i in <)9J'. 

mot, şi tili '1 1aT'.'l te 18, ~1J{). 

Â1:fti-.a trebuit poHt;istulhti. Şi-a .nidioat ealPd 
swneţ A'il!. im.cru:ntat otmaşmie ~i...a.PQi tino-tlO:· 

- l).a{·ă '1111 t.acÎ, .aşa'ţ.i Î1d'und gara, d ;n'ai ~ 
mai i'lll(>.api in ,'l:l'ill'lÎul 

Da.hi.a ţli~ ternniuat di&mTsu1 şi doi pumni 
itooluJ.tttţi S'1a'l1 !l'mimt în ~ şi .aulovit-~!D. cap pe 
pro<..'ll.rt:il'. V lizâlwliu-«(\ q>e1"Î.cl}i taţ pn:cwrorul s'a 

. îmi~ăwtat momentan, Q mers la 8OCţ.ie şr a arl
tat cazut Pro:footu1 rpoLiţiei el chemat iud!attJi pe, 
poliţi.<!uul a.riit.at, ţii J)11Dâ11dru '1 im. f.aţa 'Pl'OOU'NlI"Uhri, 
~ta .a i;'i.gii'Cluit ~ fi!Ilt.ârnplate. L.a htwrogu-
fur i~ luai u-ipo.,>ta.t p,rocua-oru1ui _ . 

- Mă ~, l!Il&Oll!ffinil'ţi bine, poliţi.<rtluJ. tt>tdw· 
'll:lI1a spit'lie numai adevărul. 

. B u ~.n P C. <:'it:ll, 1 .Fohr. 1912. Xeni. 

. ~ Divorţul scriitorului Rostand. Hin Paria 
~ '('(}muni'Că: Fta'C'C mare .sen,-;a1oie ifUi,rea, divorţu:l!u 
l'lH HOHba:nd, ItOnllwt;ul fiutlOl' :JJl lui "Cynwo de 
Berger.a'Cl', l'AiglJCnl şi a lui Ch.a.n~ler. J:.~ oon
Mţio, dooarece până .acum ro şi,la, că ~ iia
miE:a:ră a serÎ.it«nl\hU ('Ste u:na din din co1e mal 
f,ericiu'>, dintro «,le ,mai dWll'lle ac mvidiat. Şi la 
fonl1.'1!l·ea, '3C~t;ci croo in ţ,e a, .ooru.tr:i bu.it şi dffle]e 
int{~rvi(,V'll1"i .al{l d(h'lmnci lW8t.fll1d, ('.are tot în a1Â
tca. rl1Hlnn:i, \'()ITma Qe8pre ,.toate gtl'lldu.riJe ei ee 
00 C(ffi('(mtrf'.azi:i :În pOl"!:i03.ll..a biirbatuhui ,iu.bit" tk~
Pl"() ,;vinţa. ei e.o1L<;.aCratii ll11!mai 1ni" ~ despro "sue
eOS(l}e curi () fat-atât {k~ fericitfi", - ])jvarţnloo 
faee dfl altJel ~1l consimţămiun:tlll roci;p:roe, având 
n.dvoc.1.ţii (lA .aroo.j't'.l',o numa'Î che;tiiJe matJeriale. 

Pr{'!f()('tu! doi>cJiţie I!t ptmtit OOT'OO'taro oontu>~ " 
!' 

. . Onorotă Redac(iu71l' / 

In articol ud ,.&-ti'lOIl:N1 din Btldap('~t.a·' ]111bli

cat in TIr. 12 Î71 "Tribuna" 1'C'f(\nt.oi la fra7Al c.e ar 
fi :rwt1t-() d. d('!Ţl'U.f,M Dr. Vajda, 'ţin :0.30 fac :urmă. 
:f:o.a;r".-lt 1'('ctifictrro; ('Q~ponden:t,uJ J)yWt.'ltră se 
poate; <~ij m'a intdCŞigN'.şft, dconT«'C {'U am i~am 
"<1fi1"llla1., (~n .. etl personnl:yn ':lttlzit ace,le ('1uvin1e 
111('1;\ d. Vajda, ci Î-ron' cl('~hrat, ci\: un coleg, în 
fata m{".a şi Il 'lm!ui prieten mi-a povestit .că ce a 
"'I7th.q d. VuYla. J'K·d 'ş..i ('U .am '(lllzi1-() d.r!a. altul 

.' , 

-- t Ştefan Şelarla. <,omerciani şi proprietar, 
a T{\~\11za1 în Ihut.eg. la 2 .Fd}T'ltar.re n. în vristă 
de 5~ de cani. 

t Nicolae Dima... propriet.ar in nunedo~a 

~rl'p:rtulni, d('J(tlM'lmu '1 totd€Oda.ttI·~tJat. h 
t.'X:lnlurn.lea tII:li <kt "jrueJ.âr, se ma~ spune, că ]'01 i ţj-
trt:ol Il foM, dimL.-qQQ11at. . 

- PritKIerea a1()t' 3 d&Zeriori ublari. Din Ca
laf::'J.t se ,,anuntă: DiQru,;ie TlC'U, KTau.~ .Ni<C'A>lae ~i 
HosaJin 821iboTVan S<lldaţi din rog. de in.fant.o'rÎf> 
Kr_ 61 gannÎzo.a:na Timişo.an s'-au predat .autori
tătiJo;r rpolitj~n(\ş1~ aJe portului CRlafat. I-a intx>
n)~t1<1ru1 ('le Jj -R'.a hl.at do cÎÎ.tră 1011 b-e.omisarull Tb. 
1a'Il("(l"~, 1l;'UlllIÎ\iii 'au dedar.aţcă au dezertat \ 
m timplJl eimd ('Ttll1 de santinelă pt.l fron.tieră la.. 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI Văpsire'de haine. Curătare chemică. 
"'KR1STALY" !'. . . . 

, 

Spălare cu aburi. I 

"1 l' ,; 
~ • I ~ • • , 

06zmos6gyăr, Kolozsvâr" Palyandyar. La suma de ,a:sfa 10 Cor" pachetul sa retrImite francat. 
e 

, I 

I 
-r 



fi februarie n. 'O,-! 
f, 

.;t\daoa!e 'Ul1\~ enm ~en'\:lraţ.i ~).h'Când cu tot 

.:.oobipamtmtul ~ R'Mllat1.J:m 00 Ae afla la. ci_ 
-, ", T'l'CCii'1ld frontl(>:t'a in &>~, 'tlU fost BSCOrtaţ.i 

{pimll ~ N~m 'tmde li-s'a opr.it nrmă1:ura ţ(Î mi-
1I'!'tll ~hipQment, pn~â.n.du-li .... ,*, ",ă 'l'ămâie iilOOlo. 
La refru;u.l lOT ('.a.1;('~ric şi după (.~.a'll fost 
ltl'\l!li<p;OT'taţi rpfmăla. Vidrin {Bulgaria).:unde li-A'B 
:făcn:rtaccle.'1" propuneri de Il .rămil.n.ea acolo, dânş-ii 
(l'lCfu.Wnd au. ('.('ru1· insă să fit> lăsaţi a trece în Ro-
1l1&nia. In faţ.a comiii-IlMllui de:lt>ort, au mai dreIa
rr3t, ed ~'Q.u &".(';.18 ~ă dew:rtez{\ din ('Imza muncilor 
~relc, la eaTl erau l-fUpnşi. ,Au d.:'l\:Jla-rat că f/funt 
P..mnân.~ de origină. din 'l't·3;n..<;.i1,~ania?;ti au dorinţ,a 

-@!i clm10 (-cttiţ.(>'Il'il'Omîmi La, ,pt":rohiz.i tia făcută 
·00 s'ea ~{It:~it nimic SlJa~ a,s.U'pr~\ 101'. 

, Cu o ad~il oi a.u fOf>'! predaţi poliţiei oT1lŞului 
'.(\'lJ.a:fat, '1.moo li-<,!'au dres1l1 .actele in o&uzn, 'UT

mfmd a fi inaint.aţi ~wb n.':'oCOl"tR !Jl'fflfec'1lrei jude
ţului Dolj. 

i 
- Un taut' se urcă pe coperişul unei case. 

Din L..ndrn Sl) &:~]":i<,: La lslângton un taur scă-
ţf}8t din g'1'<'1jt:l a provoeat il ma.m T~ă rpe str!
.~i1-e or~uJui_ Un. vardist ,a, doscă1"CQţ 'liRupr,a talJ
J"lJllui un foc do nwolver, c.aa-e îruuTilat "8'a izhit 
«ie {POB:I"tt.l 'Ull{,oj elădiri ,,'1 d~hi.ziindu-<) !Il intrat 
'moontru e:i U1'CH.u.du--se poe seări a şjuns pună la 
~iul cal V -lea .. }l(l acop("Ti~uJ .a.ocstci clădiri se 
'aila'U n4M lue:riit.ori. 

rT.auaw ~r~r;11nd () dCM,:bidttUră, şi-a ~'Onti
mlAt drumuJ ipullă 00 oa ajul.LS p<" Illc.operiţ;ul casei. 
lAci iar a hrat'o la fngă f1'ilcitOO câte"i'a OC'O,hlri. In 
J. dihhrii 8C adUnJ:h';(l o mu.ltim.eenonnă. 
), Locn.tarii oa.sci diu n.':(~in:i au del'\Cilrcat ,asupra 

lt.3fU1"Ului rllra.i mult~ focuri de JP.11~i\ iufuriin.du-l 
. ~ ma.i mult. In ('(Ilo din urmil t.auru.ll(wit de 
mut,oa gloanţ.,. a murit. 

Oamlmii nf1puUmd a~l ttrH,Il.'lporta 50" pe scări, 
r~lU artl'lleat în ""t'!"3(Hi do 1'le lK'OJX"riţml ea.<;.ei. 

_ Mare cutremur de pămant. Zilde tTecllte 
'lIn ma.ro <"utrf<ID:ur de pământ 'a s...."'Uduit din loc 
j,nsuKUc Ioni('(1 ~ GT~ în lfi.l"~ ei, 

Are.'it <,utromU'l' a dÎ---rt1"Ul'l nUID<'l'\>ase sat.,. şi 4)1'. din in.'>uJf,lc It~\ka, Chl\folnia şi Zante. Ca
~a.la .u~4'i din uTmă in.~ulo il. fO!'lt nptop!lJX' cu 
d.,;,.ăyfu'îil"i' (li~-tnl.s:1, Sunt swte d(' ,-idinw ome-

...... ,.,~~. t;,~, ~. . ", 

Outn.'IlluT'U1 eaJ'() ,a fost simţit. ma.:i ,~loa.b îu~ 
m Întreg :nordul PcJ(Jpone:.,ului 'Şi in A terra., a fă
'e'll't ravRoKll IX~ ("{{re fÎTocia de multe dt.>oe.Di:i nu 
Je.-.a suforit. 

. (hn~ernul /{t'I.~>f'''OCJ a. tri1llÎ.s trupe numeroase 
la 'loc:u.l .d<P.ziI,s-lirtl.bi, pontr'\.ll <Il 'Veni in .aju-to~ 
:ruJ P'1)'P',l1 ~ ţri.~,i. . . 

In ffl\'~ Zall'tt~, ('.are a fost aproape distru..~, 
muiw oru.~ Mntite s'au upriua. 

'E!23L • 9 ._ .. ~~.Y2!&s:EL! 22 § 
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ItOMAN. 

r .. 4. 'e A C. Cer""'. 
-' (Uraare), 

l':i.4'!I'1'e Mgă de &NIml cii dupi fiecare obuz ~u('ând 
(!)agUbe după 9În~ voio1J_ solda.tilor so inteţia.. Ca, la 
"l'OIliere~ unei furtuni • .pe (6",,1~ lor se iveau reflext'le 
'UDui 1:00 ktont~1U'6 ardea. lUtibw:it. 

- Piî-erre nu mai privea la cA.mpul de bătaie si nu 
!tiai inwr~ !Iii aflf'\ ee' 60 . ~.treee acolo; el ('ra. cu 
,,"otul absorbit În oont!'lruplarea acelui toe ink'nor ~i 
\llC cil.re ii ~imţeQ, cum li incingoo. ei lui inima. 

Obuzurilo ddeau mai d{'Sti pebateril'. Răni tii, tl01-
dat1i erau m mişc.aI'{', a.b .. orbili. tn jurul tunllTilor. Ni
m('.m nu mai fărea. atenti~ ta PiNr(>.; odată ei au de 
dQUi ori. el fu chiar imbrincit '{iinde! le stătuse În 
drum. Primul ofiter. cu chipul întun~ trf'cea cu un 
'Pas r(\pooe d-ela. o pi('~i\ la. clta.. 

Tâ.nărul ofiter. ('·u ch.iput TUmt'll, îşi dă.de:!. porunci1e 

eu o mai mar(\ punc.tualli'taW. 

SoIda.ţii aduceau Dl1lnitiilt> se ::iisuceau în toote păr
ţile. mcărcall tunuril!' ş-i'"ifăr:e-a.u datoria cu el ega.nţa , 
'llii.rind cu I']}rinten;e in toate llărtile. 

Nori grei plutf'olUl df>tLsupt>a batro-iei si pe toatn clli~ 
iPurilf\ Nldia. Q,{'o('>l foc pe ('a,ro'l ~mno~t~ Pi!lrre. J.:I ~e 
.QMa kle.ma.i lil.n~ă colone.l când ofitBrul ('<-} t.linii.r 9C 

.ltlropte 00 mAnA M, chipiu. 
_ Aill onoarea a 'Ti a.Il1lil.ta. d<.Jmlllul' wlonel. că nu 

"TRIBUNA" 

T'nmele sgudu.iturl ;s'au simţit în timpul 
nopţii ~ au fMt aşa de puterni~ :np!\t l'uminll 
el~1"ic~ a. Ol'~hti s' 'l stiI\-'!, răm:\ nil(} iutr::,)lul 
oraş în1n't'\1lK'J'CC.: , . '. •. ,"Î' 

, p....mi:c-.a şi groaza JX>l>ulaţiunci Eirtl de ncd€t4-
cris': : 

La o în<,.h~oo:lrt> &...Ja. marlJin r.l3. or'a~ului d!'Iii
nuţii s'au rMculat atacand gard:!. 

S\:l.U tN1.8 f{){'Uri de pu..şc3 şi au fo~t om;>Tâţi 
mulţi din ei. 

Outremurul <1 dur.lt ,:o intermitentă t()8;tă 
noapt.oa. . 

Soklaţii trirniş.i in 'ljutor 3C0t ca<hvrelo de 
sub dărf.măt.uri şi aalvo.nă ce pot. 

m toat.ă Greci.a. S',lU '!esehi.-l li~t(l. de 31Lbclip
ţie f'('ntrll.ajutorar0a :'lupil..~taiţtlo!". 

Iniţiativa a f.t}i;t lt,'Ltă .b r,."!~'flle Greciei care 
s'a f',llh.~,ri.~ ~u o :nsemnată ~umii_ 

Toţi nliniş1.rii hU pll':llt ·;ă VI7.1teze locurile 
(".ari au ~uf~l'it de pe llrUla dez8:'ltrul .... ti. 

- Iarăşi Cook. Fllimo.. ... UJl ţ;.ar1atan, explora
toTul po1uhw N~, Drul Cook >Il .ajuns 'Îlairă oon
trol unor 'J}1'eO('Upaţil1:ni. E în vie memorie ~ăţa.~ 
uia 11ri la C'.openhaga. unde vrîmd să ţină o con
ferinţă, a fQ6t huid'Uit ~i chiar bătut: Ou toate 
a.."toa, l3\Ttmgâ.n.d în AmNiea, .a '8()()<"\ (} brClŞuxă în 
care V'{.ribia d~Te .. sut»e.esole" .'laIc în Ooponhaga. 
ZiJarul din 2'(eewyork "T:im.p,s" a de':fn;ălit însă R

ce!l.'ltă nO'Uă ~'lr1ata.nie a hlii,c-ook caTe îU.-lă la, rân
du! hri a pornit P1"{)('e-,~ contra ziarului, [pE'I motiv 
d'i a f(ffl {'a1omni~~'t'. In hârti-a de pT()('ffi cere .-d€>-.... 
păgllbirc de' 100,000 dndolari, penru reputatriJa 
hlli iftÎl'bi-t.ă: în 'UJ"Iq.a .articolului ziBll'Ului. .IÎ 

-"- A tentat cu vitriol. V n monst.ruoo atentat 
eU fv."-"t «ăvâr.'fl't în ziua. de 3 Februarie în oraşul 
C'-€tm iiu ţi. Drimn 'O {'U atât mai (pasionantă, cu. eiit 
şi aten1;at,()'.ru.l ~j yictima fac part-o din aoc.ieta
'tea mai bună ee,l"IlAnţ,iană. Impreju:r/l.rilc in c.ari. 
s'a <'Omi.'! Illt.ontatul olunt următoarele: 

Ca.ndidaTnl de udVDe.at D:r. ~and făCll~ 0U'IlQ

şinva 11I1t·i in:<ftitu'tOul"t', dşoa.I'll &hme-tte>rlin.g-, pe 
(",are :d y"Oin ,"il o ia in d ..... ător.it, şi 00 logodi8-G ('chia.r 
MI clirn.: ... a. ~bi tlloruu i:!lÎlna fetei fI'a rehimb.a..t ~ 
J>rimia. 1.01 ('u mai multă rtJ.{'k,a.1ă pe mire, până 
cllTId in1r'{) zi i-a ('.omunl<,at, ('ii .Rtrică logdna.. Ori 
ct} Î'D("m"(".a:J"e din l)'al-te.a. tî.nă.rului do a convinge 
pe fată ·:tii rt~y.ie la st'ntimeutde de m.ai nainto a 
foot 2'A«iarnică. ·F.at.a rănl.'1.'lC ll('îndui')l('(~ată în ho
tărÎn-s ei. Dr. Slmd, in in~ma ('ă:ru.ia înoolţi::.e g,e
loziaşi.;.'l prbpu.'l Rtll;n;,~i -să-ţ<irn.~hune. Cu o s'tiolută. 
de yitrjol în burtIDaI .'l'a dus 141 Ş4'{)ala d(\ fete unde 
pr.){t....-o.ar.'l. 'tO('IDai ţiues {'UT:'l. S'a repoLit la dâ.n.~ 
şi i-a arÎrneat in faţIi. În'tN'.g continutul trt.:icluţei. 
P€ unrut i-a aplicat {>;t'l'('ya impuTh.,ături in. obJ~ 
cu nişte .fv,u-feci ce le a .... "{\ la dwuL 

D~a.U mai răma.s de('M opt de,seăJ'că.turi; să urmăm 

focuJ ~ 
_ Mitraile1..1,! strigă ofit&ul care privea dl'.a .. <.upn 

redutei. 
D~odll.tă micul ofiter' scoa~~ un strigă.t. 1'0 răsuei 

şi (".luueu o pa"ăre lmHii în sbor. Totll'l se tulbură 1n 
och.ii iui Pil'rro, Ghiulele >;{' ~u(',N'>dau una, după. alta 
ijllennd ."i tropi'iind 1).0 redută, Pf' soldati -ş,Î pe tunnrL 
PH.>rre c.are tucă nu auzi.e ~Nte !;Unet~" ;ou mai pu
tea d!'>oiW'bi alt 'sgOll\{lt, Alături dl) ba.iNie. la drNl.{}UIl. 
s(llda~i.i aler"au srtig{mu: .. Hum!'·, ~ar ei nu fUiOlill 

inainte ci· ffiaPDi, 

-' Cu roţi! la mitraileză! strigă, o{it",ml. 
Un 5ubofiţ-er se a,propie de eolonel·~ ~tQcmai ca un 

,.IDJtitred'hotel" care a.r~PWle stApânwui ~ că s'a 
isprăvit vinul (li că mo..a.firii !;unt inci. la ma.să, el il<

mUltă cu un aer 8pel'ia.t că S'o,u iciprăvit munitiile. 

"- Vezi d-t.a ce ne fac tâlhaw. ceia.? intrebi ofi t.e.rul 
Gdresrutdu-5e lui Pierre. 

. _ llexgi la rezervă şi adă Uz.ile, porunci el soJd ... -
tului 

- Ră mă duc eu. făcu Pierre. 

_ Ei, boerulo. doar nu e locul d-tale aci. zisI' Ull 

solda.t. 

Dar Pierre I'IJerg,j in mij.locul ghiulelelor cari cădeau 
inaint.e,b dl'eavta, la. stânga oi in jurul său. 

El cm aproa.pt' de lă1.ilil colo 'Verzi cand dl'Oda.t.ă 
fu ră"."tumat de o sguduitură teribilă. Un foc marI' îl 
lumină ÎnMNa..., timIl, briD urechi auzi e..a, un bubuit 
de tUlWt. un tr07.llet şi nn ŞUCl\at. 

Când putu !iă privoo.seii in juru-i ... 1 viitu că în lo
cul Ladei celei verzi nu mai rtl1U a,cum <lN!ât scâurluri 
aprinse ei pe-tioo rii.~p[~ndlte pe ia.rba pirjolită. Gnul 
din cai 9cutllJ"înd <l.' p.(' el {'~e mai rămil :;('5e din O':lie. 

PaS! 7 

Vlictima lmpl'iool de du.'mri grorJa~ 131 prta.. 
. a stl"iga dupi!. aju1m. fl"intn tiffl"iOl3'l8. produs • 
panle!. de nedascria. Ţi~ sfăşi.etnal"e um~ 
~ ~âIDd~~~~.~-i_ 
n'a ])'U'tU't pTinde pe atoota.ror. Dr. &1"IKl. &It 
totu.şi pl"Î.!n6 maoi tâ.rzri.ru. şi mamtat paIlOhetut.i, 
C.1IlSa-.a,,~.îp. ~ ~tiT. "';> : ',' ". 

Niag~amlhe~tA. Din' N-ew-Yoo-k ee CD' 
:mu.n.ic.ă: Ofere Wlll d.i:n,t.n) ~Q, mai 8ulporbe pri,..., 
:Ii~ NÎQglara ingheţ..'ltă.', ' 

E Q Il"~itate, daWritli frrigullui mrobicittwit, ... 
d mulţi vizit:.Ltori ~ 1u1 Admire .a<.~~ im~ 
,'l'i~ !OOl~i~ă de ghilaţ.ă. Ingh~ N~ 
OO'\lO(l in.să ,mari pa.g1.l!OO fubrioolo:r, oo'~i 8l~ 
energia din ('~.oo ,wpă.. 

, - Ziarul "Tribuna" se află de vân
zare în.: BUcureşti.la librăria: "Neamul 
Românesc~: Calea Victoriei No 101. 

" . . 1 . 

J: Semlnarul Juridic Dr. Gereb. Ch"" Str. Fa.rkaa 
(lAngl edificiul eel vechiu al teatrului). Pregăteete .-, 
lAugă. ODotu mi~ pentru eu.menele de drept. de net, 
riguroase, de drept de stat. examene de advocat $i .~ 
magiatrat. In il luni se ~tigll. licenţa. de doctorat. Fi.la. 
in pragul projecte'or de l'oWrmll.a ~vă.~!i1:fj.ntul1li jII
ridic. e dorit ca. toti cei interesati să se adreseze spro 
biuel@ lof·lii·a,ooai &emÎlla.r. eea.rl' 'lnleeooşte mult 0Ilrier-~ 
adneatia1ă. . l .' , , .. ~ 

x Dul .o~ _ bel ceai Ierti ... poţi sA incer" *i 
litm 4e .lam ende&MC, ei o eutkl de <'!eI.i 00fIU. numai e 
JO". Ua litra ~e ~nţă J)eotru difel"ite tieheufnri 00 ... 
.a UtnI esenţa de rachiu. ro fiI. ei un litra esentă 001lft 
,..-40,fU. i.;J H ~;~ .. ld t 'i.d .. ~ {i '-i Jj.- .-;~~'h:O, ~) 

PreS81'T&UTe J)&DtTu birbati .i dame bnt:aIa 41 .. 
J .ecitm 'lH'Mltnl l'&âmitqrJi,. pentru burti· P~eeaIIl ... 
~ke articele ce !le tu. de braalle le ailA le. <hoguflria 
..Jag«"' .. ".i Fekete .litâb', lfaro8Tbarbel;r.Pi&.ta 
&eclt~ ('.emaoo&le ~te ItI eor se tFimit ~r.fllU~, •• 

U,le.rl culturali ,1 soci.IL 
r~- .}'. ~:"'l ~ ~,J ..... :-_'J 1,~ ;.~ .i., ~~, 

-. PfJtrecMi, ooneerte. -

'1 .' ,·12 Pebruarie ... 
Bal in Blaj. La' 12 Februarie U. 'Va a"\'ea re. 

in hotelul "Univer.9' din Blaj un hal fi.J.ant~ 
Inecpu'tUl klI t>re1e 8 ~, i , . . 

15 Pebruarie L 

Seari hazlie in Abrud. Re:u.niuuca fem~i.It3r 
'romane din :Abrud.-, -Abmd-oot ~ jur învrtl ... 
,~ hazlie'1 W1n'ată de ~recere eu joe-oo .... 
'1'·c.a loc inh-otc1ul ,,Deţuna.ta.H la 2 (15) .F~-
arie. Inooputul la 4J.N'Je .8 ~. . . 

~u &lături d~ Piette. In vtelBi3 tt> Wul eelalJ:af ... 
aiooa.ia. pă.9Jâ,nt&CoiM. ţjl>ew in('i'~ ti JlllnB~ 

XXXII. 

Nllucit de spaimă. Pierre se ridică dintr'o sări-' 
şi -ie .1DtQII.rse fun la ba.toPrie. e<ll. ~ Q.Ili~I,retup~: ba-
~riva, Ql(Jrilo~ . ~rn Î,mpre;mu.i>\l-Il. '( .~ ';F'! 

Pe când pătrundoo. in· retr:~(\nw.. el obserTi .. 
nu se 1ll~: auz~u !QYitnri 4e t\lll 114 ba.teri\\.l 4,.r .. 
soMaţii, a. Căr<l'l'lm~zentă nu şi-a explica, se 1nvQ,r~ 
pe 6,{'.olo. El .il zl'ui Pf ~ll)n.et, c)llca.tpţl pâ.n~Cii! la. 011_
gine.a. şa.ntului c.â .şi cum .privf'a. in jo~ .;i'l zări:. pe _ 
soldat care se silf'a a. se smuJg/\ diu ~trtnsoa.rea noii .. 
veniti, {ltrigând: ,.Fraţilor! fro·tilor!': El ll~, PtiOOl* 
numai decat eă {:oI.()Jlelu! era mort, ('.it soldatul tate .. 
sbătee ~rQ. flic.ut puţ;onier ~ că un Q.lt soldat f\t'& st .... 
puns ne o baioneUi, s-ub oehii lui. 

Abea pătrunsese Pi"l':re inretra.nşamonte, că Wl .. 

!l1a.b, Ila.lben, cu. chipul în sUiloa..rr. intr'o uniformi al
ba.stră şi cu sabia in mână, in.a,int.â cătr1i dt1n!lul •. s ... 
ţ4nd strigăte. Pierre se apără in~tinctiv, Il iuhll.ti .. 
em,·iCaN> m-a. uIi ofiter fran t"(>l , îi J)tI~fl () mâ.hi ~.~ ~ 
ai cu oealalt! il strinse d~ gât. OfiţC'r.uI lăsă 'llă-i lJ~ 
sa.bia şi1 înfă.acă ai el pe Pi('fi(\ de gul(IT. 

Timp de mai multe clip(\. N se privirii unu! PQ aHIIII 
eu ,qpaimii şi ambii erall :nedomiriti lntrebtndu-ee .. 
fu ei 6i ~ vor trebui să facă ... Ou.rl' eu sunt Ill;SOni&

rul. sau c{'lălnlt ?:' :se intrf'hă fiecare din e-i. 8e vede 
însă c1i ofiţ<-rul frllJleez era mai c.om·ins că el era p~ 
i'onierul. căci pumnul "igurO<i al lui l'if'r:r6, îuU,rit " 
mai mult de o spaimă involuntară. ti stringea dtleiC 
din M in 00 mai yiguros. Fra.nrt'zu1 VQi 81 vorbea._ 
dar deodată. puţin deasupra ('aJ)uJui ~i\u şUNA o gbit
Il'a: frllJl('o('>zul aJllec.ă oapul eu atA ta. 'l"iole>ntil. tuah 
PiN]"!" an imprM1:l ră <'inf\Ta i-1 ft't<-ZMe dintr'od"-

-~) 

• 
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BI BLIOGRAFII. 
~Au t1opi1.rut fÎ 80 află de V8nzare la ...L1hriIri. 

'1' ......... , 
Dia 

_bml roman al rontedui Leo Tolstoi. apă!'a1 
.,RĂSBOIU ŞI PACE" 

yolam.1 II. 
. , Pl'Cţul 1 CQl'O&Dă SKt !il. 

Preţul n.lumuJUii 1 este 1 cor. 00 fil Ambele 
~ se găsesc de vânzare la "Libriria Tii...... 

V ~lumuJ li va apĂreit în ollJ.'înd. 
• 

"Insemnarile unui trecator" 
crâmpeie din sbuciumările dela. noi 

de OdavÎan Goga. 
Preţul 3 Cor. In România Lei 3'50 plus 38 

Il porto, recomandat 60 fii. 
• 

Calendare pe anul 1912 
Calendare de lux (bloek) pentru maf!ă şi pl. 

r~ cor. 1.-, 1.50. 9.- şi 3.60 + 20 fiI pono, 
reooIll!i3:Lllldat 45 fil. 

»Calendarul Minerveit: pe anul 1912. 
Pre11d )'25 Cor., 45 filer; porto recomandat 

CăJindarul Poporului (Sibiin) a 40 fiI. + 10 
fit porto. 

Cllindaru.) SăteftlluJui {Sibiiu) 80 fit + 6 
fa. oporto. 

Cilendarul Poporului Român a 40 fil. + 10 
m. pano. 

~Calendarul National" editat de "Foaia inte
resantă" din Orăştie. Preţul 40 fiI. + I.S fil. porto. 
()onţin~ numeroase ilustraţii actuale. 

,.,Calendarul Llgei Calturale" pe 1912. Pr& 
lul 75 ba:ni plus 10 fiI. porio. 

"Calendarul Lumea Ilustrat!" a 1.50 + 510 
..fiI. po l"to. ret.'Uilll. 45 f.ii. 

• 
A apănlt şi se găseşte de vânzare la 

.. Lib1'ăt'ia Tribuna": 

"Din ţări străine" 
scrierile inedite alui Of. Iuliu T. Mera. 

Preţul 2 Cor .. în Român.ia lei 3'50 plus 20 
ftL porto, recomandat 50 fiI. 

• 
LA Librăria "Tribunei" g afli de viozare "Po
.mel.ieul "iilor • morţilor" lerat În pinsl, .urii 

.. preţul de 50 fileri piuI 5 filerl porio. 

A~': 
.... ri-te mărairlte- de Victor Eftimiu, poem care 

Ii'a nprezentai pe scena teatrlllni NatioDal din BlIell
fetid ('111 mare sueeel. Un .~um 2 oor. 

Delavrancea: Linişte, Trubadurul, Stăpânia o
(~i. Preţu] 2 cor. 50 fi!. + 20 fiI. porto. 

Maria Theodorian Carada: J'JRevizuirea Con
stU.iiei·'. Bucureşti, unt. 

• 
A. M.auzoni: Logodnicii. - Preţul 80 fiL + 

11 fiI. porto. 
G. R.otici: Poezii. Ed. a n·a. Pretul 2 001'. 

idOlI 10 fil.porto. 
- Cine TI'N Il câ,tlp fl1llllGale cusitarl romA

neetf li cumpere lozuri de ale loteriei orgaaizate de 
l{euilllte& femeilor: din Arad. 

Pretal mnRi loz 1 eor .. eomandele si IfI adreeeze 1& 
•• Y.bftri& Tribun", ~hgA.ndll-8e fJi portlll JIOstal.. · ' 

Ultima noutate literară: 

•• La Ma la CallealalN 

lluvele ,i aeLite 
de 

CatOD Theoclorian 

W. elegant v'Olum de 180 ttagini, .",riuând 
14: DlJ"IIIel~ şi 9Chiţe alese ale distiBSUlui D1J'VeliAt.. 

PMţml TOlomului 1 Ml'. 60 ilai + tQ bui 
.'J~J'tIft. De ,.BnzaTe la ~ibrăria TrilMrua". 

* 

... 

•. TR IBUN A" 

lA Libr6ri. HTribnnei" ee &.fi, de 1"lDzve pe .... l 
1012: De toa.te şi din toate pent1"ll pa"r &au Cartea 
Neamalul eUJlrinzi.nd: Date isterice. TradithmUe. Cre
dilltele oi datinltle wp.orului romb, - .ra.njate lunar. 
LiteraturA şi CalendlU'. Intocmit oi mult adăugat de E. 
B:left.erescu 6. 2 cor. + 20 filari pollto, reooma.ndat 46 
fileri. ,. 

La Librăria" Tribunei" să :.fIă de vinure 10-
sari dela "Reuniunea Femeilor Româae". Bucata 
Cor. 1 + 10 fite.ri porto. Recomandat 35 fileri. 

>Il 

La librăria Tribunei se anii de vii.nzare Cu"a.ntilri 
biseriooeti de Ma.ssilon tllliscop de Clermont. 'frad. de 
I. Oent prot,oJ)op gr.-cllt. Volumul 1 cOllti ă eer., iar 1'0-
hunuJ II 9.40 cor. 

* 
Nicolae M azere profesor în Iaşi Harta 

etnografică a r:l'ransilvanioi în mărime de 
107-97 em. l~ncata costă cor. 4, cu su
pliment cor. H.nO. 

= 

La librăria "Tribunei" se află 
de vânzare următoart!le: 

Bibliotec:a copiilor, a 4 fileri. 

N r. 1. Penf>ş Ourcanul, Poe-eie de V. Alecsandri 
NI'. ~. Tolpa şi Ştefan Vodă, Trad. pop. de S. 

Ji']. Marian. Ţăranul şi Pescarul, .Fabulă 
de o. B:'i.Iănescu. 

Nr. 3. Toma a lui M~~ sau Românu] ]8 butrî. 
neţ.e, ugendă de -V. -Alecsandri.- Fra
gile, istorioară morală. 

Nr. 4. Stan Bolo"'ln, Poveste de I. Pop Rete
ganul. 

Nr. 5. FulgeruL htorie mora]ă. Sfaturi bune, 
Nr. 6. Fata hărbată şi fata leneşe, Poveste de 1 

de Anton Pann. 
V. O. }<undescu. 

Nr. 7_ Po,estea unei pă.Răriec, PO<.'tlio de V . 
Ale<'~':!nndri. J 

Nr. 8. Patru fraţi, Dialog de I. Dariu. 
Nr. 9. Oprişanul, Logendii de V. A IeCtJalldrÎ. 
N r. 10. Isteaţli şi pfwe, Poveste de .r. Pop Reti.. .... 

g'1l.nul. 
Nl'. 11. Ari('iu! şi vulp!'.o, FahuHi de I. Ispircscll. 

Judecată dreaptă după " Icoana" lumii 
Prc1uerate de 1. Dariu. 

Nr. 12. Copilul ('er~itor, Tfltorioarii morală de D. 
J>ăpădat. J\f ai bine ('eva decât nimic, 
Fah. de A nt.on Pnn. Leu] la vânat, Fa· 
hulă dEl Alex. Crmid. 

N'r. 13. Trifon Tjg-anul ~i Popa, Poveste de N . 
UJontil, Tăranul ~i vulpea, Fabulă de V. 
O. Carp. 

Nr. 14. Bătrânii p.ăl'aci dar oncr;>ti, POVt'6te de 
Învăţ. !l!'oeltiţ. Mircea cel Mare şi Solii, 
I~g('ndă de D. Bolintincanu. 

Nr. 15. Costea Ciob anul şi mama lui, Poveste de 
D. Lăpădat. Preda Buzcscu, I,e.gendă 

de D. Bolintineanu. 
Nr. 16. Plescută, Poveste poporală de Domeţiu 

Dogariu. 
Nr. 17. Omul frumos, poceie de A. Mllreşianu. 

O familie fericită, (din IAtorioarele lui 
Anderaen). Tradusă de I. Popovici. 

Nr. 18. Armeanul Neguţător şi Fiul său Ober· 
gheJ, (Povpste culeasă din gura popo
rului) de Robreanll. Bunica evlavioaRă. 
(din iRtorioarele lui Anderson). Trnd. 
de I. Popovici. Gâcituri. 

Nr. 19. Norocul şi mintea, Poveste de 1. Pop Re· 
teganul. 

Nr. 20. Bărnuşca. Poveste de S. FI. Mllrian . 
N r. 21. Doi fraţi şi două surori, Convorbire În

tocmită pentru copii de 1. Dariu. 
N r. 22. Picătură de apll, Istorioarii instruc. dupli 

. "Or~. pedng." 
NI'. 23. Movila lui BUl'cel, I..egendă de V. Alec· 

sandri. Urmările Limbuţiel, PovestirE' 
morală de Anton Panu. 

NI'. 94. Ionit·ă, Istol'ioH.ră morală do P. Vancu 
Flnturii, }'008ie de N. Beldicenu. 

NI'. 25. :Bătălia dela Oălugăreni.Fragment istori, 
de C. Ariceseu. Clopotul, Illtorioari 
morală, trad. de I. Popovici. 

NI'. 26. Sandra, Legendă pop. de Ion Dolog8 
.K r. Z7. ~>\ ng}l~lUfJ :fcdor de impurat, Po.este dt; 

6 Februarie 1912' 

D. :Dogariu. . . 
!\ T. 28. 1 ndrt'pturt'a ş('o!amlni strieat,. lEltor. 18<). 

rale de~. &iu. Vorbe 9i răspUll6Ul'i; 
potrivitt\ de P. bpifi~~U. . 

Kr. 2n. Copila de (HD('nic şi Hoata Norocului. Ia
t{)rioare morale după .,Şcoala ,i Fa·· 
rnilia". MlU'('uş torcu, I.R..gendă de 111, 
!)ompilin. . 

Nr. 30. Rentinf'la l~omână, Poe.llie de V~ Alet~ 
i'!andrî.· 

* 
Cărţi de rugăciuni. 

E:iaslo\' (Orologion) ]E'g'. roşie 
" " 1. piele rO-'Şie, aurjtă 
n " h"lg. rOţIle 
'. ~IlU orologiu .,~ " 

Manual de cântări biserict'--şti sau Octoihul 

2.40' 
4.-
9.1!). 
1.90' 

mic legat pif'le roşie .. . . . . 3.20-
Manual de ('Îmtări bisf'rl('et:ti Han Of'toihul 

mic leg. rOi}ie 
Octoichu] cel mic . . '. ' 
Cele opt glaAuri sau octoihnl cel mic 
Aoaftisul preaEfintei nÎÎ8eătoare de D-zeu 

1.6Ot 
1.50>· 
1.50· 

şi alte rugăciuni leg. în piele rOţlie 3.00-
., leg. în piele neagră AUrit.i 4.~ 
., " " " brună, neagră şi li1a 

(>11 negnl 
.. Jeg. pÎmză neagră, auriti'i 
" ]('g. pânză ro~ie 
" }~. de os alb foar'W :frumoasă 
" de piele brună 
~, im de os, albă 
,. Jeg. ro!?ie 

Acaftiflul Prf'u Sfintei Născătoare de 
DumneZBu şi alte acaftiste ~i rugă-
ciuni fonrtc cvla.vio8Bc şi de folos 

Patima ~i moartea Domnului şi :Mântui-
torului nostru II-ma Christos. I.egătură 
neagră aurită 

Icoana sufletului. Oarte de rugăciuni şi 
<'ântări bisericeşti leg. . 

O.jQ. 
1.7. 
1.7() 

10.-
10.·
~.71l, 
}.7.;· 

:l .. _-

1.._-

-.iO-
I 

Rl1găeiunile şcolarilor ,;,i cânt.~ri bis. 
pentru şcoalcle popora]e române. A
lese şi întocmite de N. St.efu, înv. 

}'{ăr~iiritaTul sufletului. Carte de rugă
~inni şi cântări, in~mite pontr toate' i..~,:-. 
trehuintdc vietii leg'~ rOl;\ie şi vânăUî J. 

• 
"Biblioteca Teatrală". 

1. Soare eu p1oaie, comedie într'un oot 
de 1. V n)ean .... 

2. Idil la tarii, corn. în 1 aot, 1~81iz. de 
M. Baillle.sco, după Juin şi Flerx 

3. Biletul de tramvaiu, corn. in 1 act, de 
Gr. liiirllnţeanu. • . . 

4. Un om buclucaş. comedie într'un act, 
local, de M. Baiulescu, după M. Mic-
haeI şi Labiche . . • .• . 

5. Trei doctori, oorn. în 1 act., localiz. din 
limba germ. de Virginia A. Vlaicu. . 

6. rălăria ceae'lOrnicaruli, COlll. în 1 act, 
de Mdm. Emile Giradin, loc. de A. 
G. N. . .. 

7. U ndc dai şi unde ereapă, corn. în 2 acte 
de AIex. Cosmar, loc. de 1. Popescu. . 

8. PeRtru ochii lumii, com. în 2 acte de 
I.abiche, localizată de Gil.. . 

9. Ruga dda Chiseteu~ corn. pop. în 1 act 
{~U cântece şi joc de Iosif Vulcan. • 

10. Vacantii COOl. oriA'. in 1 act de M. Ba-
iulescu •..••.•.. 

11. Dragostea cu toane, pastorală în 1 act 
,i în versuri de Goethe, trsd. de Şt. O. 
Iosif. . . • .' . . .. .• 

12. O şedinţă eomunală, cam. în 2 acte 
de G. St{)ica. Premiati 

13. Curiozitatea lemeească com. în 1 act 
p. fetit.e •. . . • 

14. lAsata secuIni, corn. în 1 act pentru 
fetiţe. ' 

• 

-.~ 

-.te}. 

-.31: 

-.4t}< 

-,1)(} 

-.4C-

-.~. 

-.00 

-.S(} 

-.40' 

-.40 

La "Librăria TribUDa" selrl1ă de vânaue d)... 
ferite (20 i(lluri) jocuri sociale cu explioeaţij fter
mane ~i maghiare (1otto, tombola, halma, domino,? 
reroplan, bursă etc.) in preţul de 001'. 1.-, 1. ~,O~ 
:l--.5 ~i8 .- eu re.hu:ere de pret 10%. 

Pret curent se trimite la cerere gratuit. 

Redactor l'e8poMabil: 1.1i. GiarFa,. 
..Tribuna" institut tipogmic. Nichi. " COOo 
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REISI MIKSA 
FABRICA -DE 

OBIL 
In 

BEKESCSA8A--NAGYVÂRAD 
Andrâssy·ut 41-43, RakOczl-ut 14. 

(UngA ,Apollo.). 

11,.11111111111111.11 •• 

ŢIMBALE 
cu organism ~.
tentat de oţel, dând 
sunele re<>onante ş: _ 
foa.rie plăcute, - .. 

.-iiij~iiiilil se pot căpăta şi pt 
rate. -' Oramo, 
foane cu plăci ar· 
tistice, - vioare, -
flaute, harmo_ 

nici II- a. - Numeroase distincţii şi medalii pri- .. 
mite ca răsplată. Inventatorul pedaJului modern _ 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. -

Mogy6rossy Gyula, 
M -

kir. szab. hangszergyâr. 

"lIN E B" cremă neUD snroasa. 
Cel maJ IiOU pro
duct hlgienlc: pentrt. 
curAţirea fi jl1ftu. 
muaetarea feiei. -
Inlături petele gal
bine, bubele prld· 
Duite de iDHerbin· 
ţeli, sgrib unie ,i al te 
I1ecuriţeDif de piele. 

Crema aceasta ziua 
le poate folo~J mult 

mal cu aucrel. 
I aeell 1 coroanA. 

Ianer" puitr~ E non piUI ultra pudref. Buni la 
. " U a. baluri, Ialoane ,i de zilnic folol, 
care acopere inc:returlle ,i e cu totul nestricAdoaal. hI 
culorile: raza. albă ,1 cremA I cutie 1 coroanl. 

"Ianer" săpun 1 bucatI 60 fllcrL 

"Ianer' pasta. pentru dinti 1 dod. I cor. J 

"Ianer" apa pentru gura ~C~~~!~~~";id~~ 
reii buretn,r, contra mirosuluI greu de gura. t .treJl 
cor. 1'60 I JumAtate aticll, 80 fileri. 

"Ianer" esenţa pentru păr ~~~~~:::r:lll 
trelei ,i cautIa caderii părului I IticlA, I cor. 30 flleri. 

Janer" pomadă :f:t~ ::;:!~:a pirului 1 te-

"Ianer" văpseala pentru păr :~ ~:~~~ o~ 
in blond pirul ~UT Ş' dlrunt Nereuşit. colorii e n~chld 
La comllnde să le neteu ci pintl Încirtmţit tn ~ coloare 
si le vipseasd (neg", brullet). Un canon 4 coroane 

"1 a ner" apă care face părul blond 
Pentru a vipsi in timp sauţ In bIJ, auriu, pirul blond, 
ro,u. chIar ti bronei ori negru. 1 Itiell 4 cor. 

DiscretA ,i z;lInlci expediţie cu poşta. - Telefon 476-

Pentru inconjurarea contrafacerilor numat "Preparatele 
lui Rudol! laDe .... Ieşite din fannacia 1& ca valoare ,i le 

pot capăta la 

Vag. O 

Ca.ut 

un seri etor stabil, 
care e versat În afaceri de cancelarÎe advo· 
caţială. - Londiţii favorabile, post stabil. 

Dr. Oavrll ,Coama, 
advocat În Beiuş. 

• 

Sa!on da haina barbătesti 

I Buda.pest, VIII., Răk6czi-ut 71. 
• -AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII fj 

farmada "Maria ajutătoare" alui Rudolf 
laner, Tc.mesv4r, G)"'r~aro. F6-ut 70. 

J. Schneider, Slbllu 
Hermannsplatz 8, etagiul 1. 

Palatul Habermann. (Nagyazeben) • 

~ 
! 

~~1iiII' In atenţia oomicultorilor I 
Ofer altoi de pruni bosn I eci ca 
,Balkanska Carlcac (Rl'gina bal· 
canului) şi o KralJica Bosne- (Re· 
gina Bosniei). - Altoiul de 2 ·3. 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

pruni. Poama e foarte mare, escepţional de dulce şi 
foarte. gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
clnd se poate folosi ca deesert, pentru uscat. la fa
bricarea ţuicei şi a sligoviţulul. - Prunii mei nu 
lider de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat Tn diferite rânduri, cu premiul întâi din par
tea guvernului. A fost premiat la expozitia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expozitia din Viena 1897 cu me
dalie de aur, )a expoziţia internatională din Paris 1900 
eu medalie de argint şi in fme la expoziţia regnicolari 
din Bosnia şi Erţegovina tinută la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prumlor garantez. 

&a.V& T. KoJdiC, 
mare proprietar In Bre~ka, Bosnia. 

~ --~ i5~al!)~iiii~i~i!i~i5H~iiiiii(jj 
:g iV\ar~ deQozit de cUQtoare. E 
i3 Am. onoare a aduce la cunoştinţa ono public, ci în OI 
~:> (Cluj) Koloszvar, Mono.tori·u. 7, ... .ascbis.a OI 
!9 ma' ... aaazia Inregistral şi provăzut cu cuptoare din !! 
fE) ţară şi străinlitate, unde se află in 'depozit permanent :: 
f€) cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de ~ 
lE) olane Danie~ precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. ~ 
t€J Atrag atentia publicului asupra depozitului meu model, asigu- !! 
lQ rind-u) totodată. despre calitatea perfectA ale articolelor ti preturile ..,... 

I cele mai solide. OI lS Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebitA stirni: 61 
~) Tam'sJ J6Zllr, Si 
m I ~g""""-:-4\ i 2!il~mmHmH!22;;m2!2!mm2; 

Avis! Domnilor fabricanţi şi particulari le 
aduc la cunoştinţă, că am edif.icat o 

Atelier de curellrle, 
,elArie ,1 coferlrie I 

Orendt O. & Feiri WI 
turnătorie artistică pentru metale 
SIBIIU, Stra.da Marga.retha. Nrul 18. 

Prin practica mea bogată câştigat! În ţară şi streinătate 
mi aflu în puicuta poziţie să pot satisface oricărei cerinţi 
de branşe, in bronz, messing, tine, cositor, aramă, 
după desemn ori după modele vechi. 

Andrei Paksa, 
SibiAu - Nagyszeben. 

(odlololrl &odetate. carelarilor) 

SlbUu-NagyHzeben, 
Biltaaerg. Str. CiSDldiai 45. 

Magazin bogat în arttcole pentru clrotat, clllrtt, vinat, 
Bport ,1 voiaj, poclAzl " procovlţarl, portmonee ,1 bretele 
Bolid. şi alte articole de aalatiterie, ca preţuri ft"lllfte moderate. 
Depozit permanent in carele de ma,lnl, carele de CUtlut 
,_ legat, Sky (vârzobi). - Recomandl. pe urmA cei mai buni 
jamperl de piele fabricaţie proprie, pentru OI Y ~i ,i militari, 
cari stau strins hpite ,e picior. - Reparlrile se executi prompt. 
Mare deposlt de hamurl pentru cal dela soiurile cele ma~ 
ieftine până la ceie mai fiDe, coperltoare (ţolurl) de eal,. 
cofere de cilitorle. - Comsndele se eieptuiesc con,tiin,ios. 
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Pentru boJnayii da stomac! 
Tuturor ari luferl de stomae, ff~ În urma ricem, ori-ci ,i·a prea fn

clreat .tomacol, fie ci n'are plJf'ă de mincare, ori mistuie greu, ori-ci ,1- a 
ttriat 'tomacul prin mindri prea reci, ori prea ferbinţi, prin o viati cere 
autati, având astfel atat de atoame, eirce" dureri, milltulrc grea. le 
recomandăm: 

Vinul aromat »Hubert Ullrich~, 
silllUrW remediu bun de caii. recunoscut de lumci medicalA. 

Aceat yjn aromat eate pregAtit din buruieni de leae ,1 din yjn 
bun, int1rette ,1 dA vllţl org:anuhd de miatutre al omului. Vinul aromat 
lIoi,tette .durerile ,1 iatrind in linge are calitatea de al re'ooL 

Prin intrebuintarta la timp I vinului aromat Se vindeci toate morbu
riIe. Astfel aă nu Intirzie nimeni de a-I incerca. Simptoamt, ca durerl. de 
cap, ragAlell, arderi in stomac, cari obvfn la boalele c:ronic:e de stomac toate 
di.par dupA .0 ,curtă intrebuinţare. • 

NERE.OUL.ARITĂŢI DE SCA.UN precum ,i urmările lui colice 
palpitAri de Inimi, Insomnie, luitea sângelui in ficat. hemoroide se' vindeci 
sigur prin vinul aromat. VIDul aromat influentell.i in med hotă;'t lndepir-
tând cin atomic ,i imestLne, materiile stricăcioase ,1 de prIsos. • 

PAUZENIA, ANEMIA, SLĂBICIUNEA, toate sunt urmArile unei 
1~.Je mi,tulri, a 1;mei formliri dofecluuase a sângelui şi funţ!onirii nepriel 
n'~ a ficaluluL ŞI la astfel de perloane se poate observa: ir somnle dureri 
de ~Pi ct.c:. • o. Vinul aromat dli u~ nou Impuls vieţii BIăbite. t!\ir~şte 
ap.etitul, aluti mistuite., regulenl schimbarea materiilor in stomac, inflnen
ţuIi formarea sângelui, calmeaz! nervii şi di vioiciunc. Multe Sa1sori de 
mulţimită ,1 recuno,dntă dovedtsc p,e deplin aceasta. 

Vinul aromat le poate eumplra in butelii de 3 ,i 4 coroane in 
farmaclile din Arad Ulara~. Glogovăcz. Oy?rok, Menea, Paulis, Uppa, 
Hidf.R"kut, Vinga, Szekesu t , Pecsh, Tomya, Vllago~, Egre~, Nadas, Berrova 
OrCl1falva, Merczlfalva, Sandorhaza. Bog-arl s. Szerb-Sz' ,-peter. PerjamOl: 
Szemlak, S~arafalva, NlIgyl~k, Pa Iota, Alberti, Mezohegye~. Batonya, Marl"Z,b, 
Dombfgyhaza, Kurtlc9, VI'Srent-Anna, PankolB, SiIlngyia. Taucz Szlatfna 
Baja, KHprucu, Bresdovac1, Rekăs, Oyarmata, BruckenaD. Zs.ada~y Szeat~ 
Andlb, Kis Becskerek, Mehala, Temesvar. • 

Trimit de altfel ,1 iarmadile din Arad, vin aromat in ori· ce parte a tăriI. 
SI cereti ellprea yjn .romat~ .. Huberc Ullrich 1'" 

"'C"<"t 

Vlnu! meu aro",at nu e o compoziUe tălnulti: constă din vin de 
Malaga 450-0, estnţi de vin 100-9, Olycerin 100 O. vin roş" ~4 O 'lamă de 
tătAi, 150-0, de dre,e 320(1, Anla rădăcină americani, a 10 O. Diu' aceste le 
face mistura. ' 

B,---------------a 
o O 

----------------------------------------
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---
Garnituri de Îmblătit cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 

Construcpe de mori: 
mori de rijnit şi măcinat, teascuri de ulei, instala~i de apa· 
duct, flntâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desăvârşite. Lămuriri specialiste, pro· 
iect de cheltuieli şi preţ-curent se trimit gratis şi franco. 

Societate pe acţii pentru industria tehnică de maşini. 
1\1: C'ttl8za.ki. ee. Gepipari ReszvenytArllitas,â,gf 

Budapest, V., Alkotm4ny.utca 25. 
Keprezentant:ul pentru Arad şi prOVincie I 

LENGYEL OYULA, 
ateHer de lUotoare "i nUJ.fjlini 

Arad, (Hal.t~r) Szentpal-u. 1. 

II • I II I I I I I I I I I , I I I I 'ITI-IT 

.r. teleloaulul 804. , C81 mai ;".r. flrml rominalsei din Unjaria. 

Arad, Piaţa Boros Beni-fer 1. (Casa proprie) 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferărli, arme şi totfelul de maşini agri

cole, maşini de trierat' cu aburi, maşini de trierat cu motor şi totfelul de motoare cu benzin, cu 
oleiu brut şi motoare sugătoare cu gaz, arangpm mori cu motoare cu preţurile cele mai 
moderate şi cu plătire în rate. .~ 

ţ i~' .... 

---

Cu garnituri pentru trie-
. rat şi cu prospecte pentru 
mori servim bucuros, e
ventual pentru primirea 
lucrurilor acestora şi fa-

cerea contractului 
mergemlla faţa lo
cului pe s pesele 

noastre. 
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~ SchrimplSzaniszl6 = Ha~J Saudor, sculptor, 
Arad, Kossuth·utca Nr. 4. 
In stabilimentul de pietrlrie a lui Malrovitz. 

Execută fi rerareazl 

Incrări de sculptură artistică 
fi~urate şi docorative precum şi por· 
trete dupA naturi şi (otografiii, monu· 
mente mormântale, totfelul de producte 
ale industriei, apGi lucr~ri moderne 
sculptate pentru decoraţia zidirilor din 
teracotl, piatr~, ghips, ciment şi din 
alte materii pelângl preţurile cele mai 

:= taa ~.i mara lurlli'oria ,i fabrici d8 .. ~ 
" lumlDlri da c:aar~ in Unjaria d8 sud ~~ 
i. Temesvar·Gyarvaros, Fo-ntca. ~'c 
~ Recoman?ă co~er~ianţilor: turte şi prăjituri cu miere, ~'~ 
~ precum ŞI lummărl de cear~ albe şi colorate, fade cu a,~ 
~ , -.. ~ '.' preţ moderat. - Bisericilor se dă la ~~! 
'» .. /1IL\'~ • cum x d 1 . . ah J:' ~ .. ~ t9:-:~ ; rli' I p<trarea e ummăn r at. - ... 
~ ~t{!,;' g1Al~1~ Comandele se îndeplinehc prompt. ~ 
~ ~~ :-~., :tz ~ 
~ "~,, "'~ - ieftine şi seniclu constiintios. .:==================. ~IZZ~-Z-Z-~~~~Z~~XX1~~ 

In 1904 a câştigat dela 50· 
cidat~a din Budapesta a 
l'l~ .horilor auritorilor şi 
hlstrullonlor diploma. -

Taferner Antal 
aurltor de biserici ,1 saloane 

Versecz, Temesvâri-n. 20. 

a· FJ 
i Bencsik Zsigmond în Deva 

- 6rr 

Prime,te spre executare, conform planului 
aurire ,1 repar.re, ICODoatase, altare, 
... mormint, acoperi, de turnuri, Ifan~ 
jam.ente bisericeşti apoi presltitca tuturor 
(ucrlrilot de bran,. aceasta precum ,i re-

- par8.lea $i l'opsirea de DOU a mODumentelor 
deasemenea ,i orioe Icoane bl •• rlcc~tJ. 
La dorinţa pregltesc prospect; pentru 
vederea lucrărilor tn provinţl morg pe 
- - - Spflll.:)e mele proprii. - - -
Exetuţie prompti. Servicill COD~tîir: ţiO!!. 

" 

Oferi. OHETE AMERICANE $1 
fRANCEZE cusute cu mAna fn 

j atelierul propriu precum şi O H ETe 
I OA TA. format modem pentru blrI bati, femei şi copii. Oaloşi, ghete 

1
, tCl1UJadt li pentru gimnasticd. Mare 

I 
magazin de game renumite de Su· 
livan pentru tocuri la ghete şi erenu . 

, excelente. Ghete pentru picioare ne- t 
regulate ,i bolnave le pregătesc 
după mburl. La comande din pro- I 

), vînei. este destul a se trimite o 
gheati folositi. - Serviciu prompl 

! I 

al===~============~=====?=1J 

in.t:ltu-t de credit şi de econor:nii societate pe act!! tn Brad. - ... w ... - --

Domnii aqionari ai institutuluÎ de credit şÎ economii .. CRrşANA« sunt invitaţi prin aceaeta la 
I! 

IV-a adunare generală ordinară, 
are se VI ţinea în Brad, Duminecă, in 25 Februarie st. n. ia 2 ore d. a. in localul inltitutului cu urmAtoarea 

ORDINE DE ZI; 

1. Constatarea numărului acţionarilor şi al acţiunilor' pe cari le reprezintă. 
2. Denumirea alor 2 notari ,i 2 scrutinători. 
3. Raportul direcţiunei şi al co.itetului de supraveghere despre gestiunea anului 1911 ,i stabilirea bilantului. 
4. Propunerea direetiunei ~i decidere asupra împărţirei venitului curat. 
5. Darea absolutorului pentru direcţiune ,i comitetul de supraveghere pe anul de gestiune expirat. 
6. Propunerea direcţiunei pentru urcarea capitalului societar. 
7. Propunerea direcţi unei pentru modificarea § lui 6 dift statute, 
8. Fixarea preţului marcelor de prezenţă pro 1912 pentru membrii direcţiunei ,i a speselor de cllătorie pentru mernbrii 

eomitetului de supraveghere. 
9. Alegerea alor 4 membri in direcţiune pe un period de 3 ani. 

10 •. Alegerea alor O membri în comitetul de supraveghere pe un period de 3 ani. 
Se atrage atenţiunea domnilor acţionari asupra următoarelor dispoziţiuni din statute: 

, \ 

§. 21. al. 2. "Femeile se reprezinti prin pl€nipotenţă, millorii prin tutorii, curanzii prin curatorii lor, societătile~ corporaţiunile şi institutele prin repre· 
zentanţli lor legali, l hiar dacă aceştia dm urmil. nu ar fi acţionari". §. 22. "Numai acei actionari au drept de vot, cari sunt trecuti ca proprietari de actii in cartile 
socidlţii cu cel puţin 6 luni inainte de adunare şi cari işi depun cu 24 ore inainte de aceasta pe lângă re,,:ers, acţiile lor, eventual şi dovt'~lle de pleniootenţ~. Ia 
aasa societăţii, eventual la lOCUrile destinate de direcţiune. - AVizul despre depunerea acţlilor la locunle destinate are să s~seascA cu 24 ore tnamte de tinerea aduuării. 

In legătură eu cele cuprinse în §-ul din urmă notificăm, că pentru depunerea resp. primirea acţiilor şi extradarea docu· 
mentelor despre depuneri s'au designat resp. au fost rugate institutele: »Agricola« (Hunedoara), »Albina«- (Sibiiu) şi filiala Lugoj, 
:.Ardeleanac (Orăştte), ,Cassa de păstrarec (Selişte), :.Decebal« {Deva}, »Ustredni bankac (Praga) şi filiala Viena, »VIădeasa', (B.
Huedin), »Zărăndeanac (Băiţa), .. ZIăgneana« (Zlagnal şi filalele institutului din Hălmagiu şi Ourahonţ. 

B rad, la 2 Februarie 1912 st n. 

. 
, 

--~-/~,..J.. 

,/ .......... 

~,-;. ,~~ 

.p" " 

Direcţiunea. 

.. , 

1'5f 
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"CRIŞANA" institut de credit şi de economii societate pe actii În Brad.. ~ . 
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Actl~a-Vagyon Contul bilanţ cu 31 Deeemvrie 1911• Merleg-szamla 1911. det.ember h6 3l-~n. Passtva-Teherl 
= -~- - .-

Cassa - Penzkeszlet -_.. .... --.' .... .... .... 2391830
1

' Capital societar - Reszvenytâke .0.. _... __ o 

Bon În Oiro-Conto şi la alte bănci - Osztrak- Fond de rel. gen. - Alt. tartalekalap*) 150483'02 
magyar k>ank es mas penzintezeteknel __ .. -- 27782221 fond de rez. special (pentru pierderi) 

Cambii - Vâlt6k .... .... .._ _... 937121'01 I Ktil6n tart.·alap (vesztesegek szamâra) 10692'20 
Cambii cu acop. hip.- J elz. bizt. vâ1t6k 651978'- 1589099iO 1 ! \ Fond de penziuni - Nyugdij-alap .... .... . ... 
Obligaţiuni asig. cu hip. - Jelzalogkolcson6k -_.. 592672!3DII Depozite spre fructificare - Takarekbetetek _ 
Obligaţiuni cu cavenţi - Kotvenyk6lcson6k-) -0'_ 360247118! Reescompt - Visszleszamitolas _ ._. .._. 
Lombard - EI61egek erlekpapirokra .. _. 0 __ ' •• -. 39401-! Diverşi creditori - Killonfele k6vete16 szamlâk 
Efecte - Ertekpapirok _._. .._. -... .... '.'.. .... 40350150\' 1 Dividende neridicate - Fel nem vett osztalek 
ImobiJii - lngatlanok .... '-., .__ .... ---. .... 1090()0!1 -:,! Int. t!anzitoare anticip. - Elore vett k6lcsănkamat 
Mobiliar - Felszerelesek --_ .'-- .... ..-- "0__ 7224 J.) II ProfIt net - Tiszta nyerese g .... '-. ._-- '-.' 
Avansuri - Elolegek .. __ _ .. _ -...... .-.. ._.- 100°1-
Proteste - avasok ___ o __ •• •• •••• • .. _ ___ 50 12 

---11.-2-7-5-5L-8-jl~III __ _ 

200000 -

16f 175 22 

2
842TI 150806564 

740164i-
. 12258161 

132'-
45035'44 
60025186 

I 
2755283 78 

.) O parte dm ele sunt rnlabulate - Ezen kbtvenyek egy ram Jelzalogliag brllosltva van. . .) Cu dota~a din anul acesta va fi ~ A f. evi dotaciovaI lesz K 161.200'60. 

Cheltutell-VeBztes~g Contul Perdere şi Profit ca 31Dec.191l. - Veszteseg ~s Nyereseg szamla 1911. dec. 31·en. Venite - Nyereg~g 
'" ~ 

Interese de depuneri - Betet kamat o... ._.. • .. _ 7070239\' Interese dela cambii - Vâlt6kamat ._.. ._.. __ .. 
Interese de reescompt - Visszleszamitolasi kamat 35388231 Interese. dela. camb'i cu acop. hip. - Jelzalogi-
Int. după fondul de penz. - Kamat a nyugdijalap uUn 1242 24: fag blztOSltott valt6kamat ___ ._._ _._. . ... 
Salare - fjzetesek ___ .. _.. .... .._. _.. .... 20030 _. Interese dela obligaţiuni asig. cu hip. - Jelzălog-
Bani de euartir;- lakberek .. _. .... . __ . _ .. _ 3275 - k6lcson-kamat _._ ._.. .... .... .___ ____ _"_ 
Maree de prezenţă - Jefenleti bareak .'.' . __ . 3490 Interese dela obligaţiuni cu caventi - Kotveny 
Diverse spese - KiiIănfele kăltsegek ._.. .".._ 95 t 7 31 kolcson·kamat .. _. _'" _ __.. .._. o... ._ .• 

Contribuţiune di rlctă - Ad6k es jlletekek .... 1470 L 181 Interese de Cont·curent - folyaszamla. ka mat 
Dare după depuneri - Betetkamatad6 _'0. 70703 t Venite dela efecte - Ertekpapirok jăvedelme 
Chirie .... Hâzber .... __ ._ _ .. _ .. _ _.. ._.. . __ . ... 600 - Chirii şi arânzi - Haz es haszonber jăvedelern 
Amortizare din mobiliar - leiras felszerelesekbol 80235 Proviziuni - Jutalekok .0.. ".. _... .._ .'0' 

Diferinţa de curs la efecte - Ertekpapir ari. vesztes. 18442 

7506656 
1"-

4629451 ~ 

4508361 

3679690 
22757 

177926 
696069 

14221 13 

Profit net .- Tiszta nyereseg '_0_ .•.. _ •• _ .,__ 6002586 
___ -t __ 2_~7_2f(~:~~1 \---. __ ..--:--"-. ..-. __ .. ___ ~~::::==t!~"lir.f~.-#--~::;-';:-;::;; ..... ;:. t::.A@!~ii!70ffi'~:juJ~~~'Jot .-

. 
B rad, 31 Decemvrie 1911. 

Com,a m. p. 
. director executIv - yulrliaz,ato. 

DIReCŢIUNEA -.- AZ IOAZOAT6sAo: 

p. pa. Ohi,a m. p. 
~ont.bil - konyvel6. 

. 
~ 

Vasile Damian m. p. Cornel Lazar m. p: 
, pre,edinte - e/n6k. r vicepreşedinte - alelnok. 

Dr. Teodor Pap m. p. . .. Ion German m. p. Aron Roman m. p. Ion Cutean m. p. Nicolae Bedea m. p. 

.Dr. •. ~icolae Robu m. p. Petru Rimbaş m. p. Nicolae Obedeu m. p. Romul Coţioiu m. p. 
.... ~ ~ , ... , 

, " 1" 

/·:.·~,.·~~it·,~;·,,~:,:\ COMITETUL DE SUPRAVEGHERE - A FELOOYEL6 BllOTTSAo: 
.-! I .• ~.:y·,.... ;~"""(~~~ '" ~ ''''-~f",o, 

'tSu~stri8â' tOmtsjune de supraveghere am examinat conturile prezente şi le-am aflat exacte. - Alolirott feUi2'yelo·bizotts~g~·1 fenti 
szamlăkat atvizsgâlvan, azokat rendben taMlta s 6sszhangzasban az intezet kănyveivel. 

B rad, 2 Februarie 1912. 

George Părâu m. p .. 
preşedinte - elnok. 

1. Perian m. p. Savu Stănilă m. p Andron Bogdan m. p. Nicolae Popp m. p. Dominic Raţiu m. p. 

Iosif Lissai m. p. 
revizor expert al ,Solklarifătii" - a ,·Solidaritatu. ,evizorli!. 

, Onorată adunare generaUl! . 
In anul expirat am tinut mai multe şedinţe şi scontrări, con

trolând astfel administrarea averei institutului. 
Bilanţul încheiat cu 31 Decemvrie '911 J care arată un pro

fit curat de Cor. 60.025'86 fll., l'am controlat ~i aflându·l corect, 
vi·l recomandăm spre primire. ~ . 

Cu privire la împărţirea profitului curat ne alăturăm la 
propunerea Direcţiunei. Totodată ne alăturăm şi )a propunerea 
D.recţiunei privitoare la inmultirea Capitalului societar. ~ 

In fine Vă rugăm să binevoiţi a da, atat Direcţiunei, cât ~i 
Comitetului de supraveghere absolutorul pentru anul expirat. 

B rad. la 2 Februarie 1912. 

COMITETUL DE SUPRAVEOHERE: 

Georgiu ParAu m. p. 1. Perian m. p.. Dominic Ratia m. p. 
prcşediDt~-elnok. notar· jegp6. 

Tisztelt KozgyiUis I 

Az elmult evben' .tobb· iilest es rovancsoIast tartottunk s ily 
keppen a tarsasag vagyon· kezeleset ellenoriztijk. . 

Az 19)). december h6 31· en 60.025 korona 86 filler tiszta 
nyereseggel lezârt merleget megvizsgaItuk s azt helyesnek ta· 
lâlva, elfogadasra ajanljuk. ' . 

A tiszta nyere~eg hovaforditâsa irant az igagat6sâg inditva· 
nyahoz csatlakozunk. EgyidejUieg elfogadasra ajânljuk az igaz· 
gat6sag reszvenyt6ke szaporitasat iU. inditvanyat 

. Vegul kerjilk, hogy ugy az igazgat6sâgnak mint a felijgyelo. 
bizottsâgnak a felmentvenyt a mult evre megadui meltoztassanak. 

Kelt B r el d o n, 1912. februar h6 2-an. .f 

FELUOYEL6 BIZOTTSĂO: 

Nicolau Popp ni. p. Savu Stanila m. p. Andron Bogdan m. D. 
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