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en om e pre.gătit pentru lupta vieţUi când cu· 
n-oaşt<l >Îa\laJ din jurul du şi dmd RO cunoaşte 
pe sine. Dooaroce Îmi\ viaţa I3.scunde în sine taine 
n~td'i.bătuto şi 8urprimiori neprevi'i.zut~, dwareco 
adesea vedt'IID că ilJlpooibilul de ieri deyine asUzi 
po .. ~ibil şi, inyPrs, nil.d('jdile noa"tre c('le mai tr· 
nwi11i('(' !'.(' ~punleră îll fata unui aceiucnt nepre
nlZIIt. ('.unoaşt~Jl:{la vit'ţ.ii .HC va restrîllge în hmi
fl,le UIlUl' experienţe 'a{hmatc cu înţ.{>lepc.iune şi 
în tl'{\zi€ n(:>Îlle.etată de a put(','l. apuca prili·jul 
binenmit, De U{?<[,f'a ('omliţ,ia ~. dfma <lovine <:"U 

il tiit mai lnl:'R.nmată: <:'1ID{)aSit{'I'('u de sine. A ClaJi
t1.i ţ.ili.H· şi a lipsuriloT, a forţdor şi a slabiciunilor 
propr;ii, CWH.xaţ>tro"ea părţii mdc slabe mii va fat>c 
de a mă r~emna în parw în 1l8piraţ,iile mele, de 
a pot,o.!i rîv111l ÎlliJ.e.c11tă în fie.carc om do 13, ~'l.tinge 
ină:lţ.imi mui pl'(\'JUB de fire-a mea, dar în aee1a.ş 
t.irup mă va face HO. e.aut ... il mn î'l1tăr-\.'lSC din prtoa. 
uuJe ştiu că sunt htJ.llerabil, să llilillOOSC spre a 
neopcri .lipsuriLe cu care m'am nă.scut. OOnştii.l*li 
forţelol' ~ia clllit<llilor mole îm.i va du dimpotrivlt 
pUWr{l.·l furtol{)l' să intru 1U lUlltă., fiii-mi formez 
un i®ul ('am {\hirur dacă intreC<' j)llt('ril(\ mele mo
ID{'TJ.ta,nt'. li"ld\'ă vreau cu tot diuildinaul a'l ~ljLm
ge, l'\.imt d L1lă 'Pot apropia de el, 

Acelaş. tUt'['U -'le !j,l'oau- 8pll1le şi despre un popor 

~";t."'"""'o,,", •.. ~""'!IIÎ!"'_~ ~~,rl~PJP...J>O,pol'ul nostru rom Îtnos(). 
"'ţ lata noast.ră va fi R'ŞI-'\< cum o vor al-cătui-{) 

iruprejuTi'îrile mrteI'!nc ş.iR\,a <"UTIl ne-o V.offi plăz
mu~ ~oi î'llŞin.e. Spre a fi pregătiţi pentru vii1lo.r, 
treLJlllC 8ă ll'rmăm, ]XIvăt·uiţi de experienţ.a 00 ne-o 
dă iBtoria şi voşnici treji la 8urp.!'i:nde:rile -00 10 pot 
aduce z.i11a de mu.u<l, politica noastră aş-a zisă 
externă, Ba ffi<'llţinem kgăt11l'Î'lo şi pnekniile 
1Xl care le eoeotim fuyona,bile Hi rt\'lemuÎmdu-nc 
de..a vroa (''1l t{}t pr(' ţll 1 "ll\lii hlne.,h," aii căutăm 
~ă pregăt.im "bincle").X'utru eare in fi<,'Curo mo
IOOnt po'ate sosi, pc n('j;J~t(>-pt!ite, mOllleolltul 01;101'
tun. ln a~~(·luş timI) îll>.~i\ ,;Iii. ne pn.g{lvim J)()lliru 
yia.t41 1l1la.,,,tră illtm'nă, ,"il. î.ntreLuinţiim forţele şi 
aptitudinile .noastre pentru o întiirire necont.c
n1tii. ali. 11{~ {."\.ln{Jk'llŞtem <!lubieju.nile, 8prea le !putea 
indwptll. Că<~i nu e yuie să uitl.m 11U lucru: alian· 
ţ,(.'le ~i pri<,t.eniile pe e.al'i le cuutăm inaf fLTă, le 
\'om afl.a ("\'l ~vti!t mai u~or, eu cât ('a aliaţi rc
llI'f\wntăm o fortă eurc la 111l monw,nt dat poate 
!1Ă !,Il ofere, tiU numai RN <'-oară, 

~ 

Aproo1:>e jumatate din toţi IwmÎtn.i:i 1(}("UCt>C 
mafHră de H(~gat, în ţ-erile in\'ee.in:ate, d(\."p~trliti 
(pOliti{.'CŞte de Romfm.ia, dar formîmd un brhl PU
t.(>l"l)ic ('-are o indnge de toat.e portjh~. AC'('IWdta t
un fapt istoric, pe ("are nu noi îl vom putea 
!'>chimlxl. în imprcjmiM'ile aetuale. C't"i mai mulţi 
Homâni {',on.,.jderă H('('ilstft ('a marfl..'l .. nedrept.at.e 
a o;ortji, - fO!l!rte 1)uţini îşi dau soarnă că aoou:;tă 
81ă.bicimw Jloaw deveni sub imprf.'j1l1'ări şi N.te 
[~hial' şia:'ltîizi (l furţă U noa::.tră, Ră..'\vând.hi în 

. atÂtea J)ltTţi, d.intre ca:ro fi€oC'.!l.l'c a avut o altă. soar\:e, 
noi a.m putut pe aloeuri sll. dos\'x:Jiltăm 'Virtuţi el· 
ni<'€ 8Pft'iule cari pot q('l'Yi de nHx!t:'! c.chH'lalte 
fragnlent.e de R.omîmi, s,lLferinţeJ.e ~C('ula.re, di
ff>rit.{l în difN'it-e f{'ghm.i, ne~aiU dllt puteri de rc
sist.em.tă mai mari. Iar pentru cazul eli Wl răsl'll)i 
m;tl'f.l,pro\.·cstit de ani de zile şi socotit inevitab11, 
va .'n"a flÎî nd1lcU f'.('b.imhitri in I'tIA·ltmilc DllnH:1'U, 
RBgat.ul rom,î.no;-l.{, {~t€ <,oll'1!idt}rat de o lYut-el'C d('
C'.iz.id, in mare !pottrte toemui pentru faptul cii C 
inconjurat. d", UliaJ'ie}(' {'()mpa·d-c <le frll~ii de acoO
laş f<îmg(', cari nu pot fi ll~i('·otite în orie~ (,'{)ln

bl1l"aţ ii 'viitD-are. Iar dacă yi~ul lmOl' ~.(Ir{.'lJl'i din 
Viena de ta' atr~ Se.rb-ia la mal'-e.a mOll!al'hic 
D-.tlQl'("jllli, ·0 ţinta; urmărită NI llllllt~ .pel'i'eve~ 

.z~\~.v'a,~ I 
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l'&nţă. Be ,-a realiza, rele trei sute de mii de Ho
Dlîmi d{jla Belgrad Ţ)îmă la N i~, iaJ. dUOI' gla.s nu 
se ~nJ.e fUltă1.i, vor glă.'nIi p1.1rornlcatunooa .. , . 

l'entruelll. acele Jllia.<;oo ('{)mIH~cte cari în{'.ing 
Re.gat1l1 României cu un brîu puternic fiii poati'î 
în~ii tra.g-e în CllI1lpiblU viitorului, e nece-:,: .. ar ca ('le 
:-;ă nu fie }{'gat.e intre o1.-ult3: numai Iprin limbă, ci 
şi 1)]'1n tlr:Jte :J('ele mii el" l('.gllturi {'uri se ('uprind 
în. lozinca unitat{'n nuastră <"ultumlli. 

I .. ozino.a; aceasta a "Dadei literare" > a pornit, 
pl'celllH am văzut, din C'(\l'(':ul grupurii ~l a fOilt 
din nou propovt\.dultll, eu mai multă put-He, d() 
gruparea ))ămănlltornlui" ş.i de oora {li din A r
deal. 

Roadele bineJllcătoarc laJe !l{'o\. .... -;t.(,i miljeări, {)R..ri 
nu dak"3..Ză in noul ei ~p{)staz IDei de 1Ul deceniu, 
~ voo. lk~yi->teJe şi ga.zetel(l noastre tree g'11anite1e 
in nu.mă.r llJ are, de nu ,'lunt nUIllJ~u. abonate, ci şi 
C('tite, iur foile din Iu~g.a1 au in PN'lllall~'11ţă r1.l
In'iei informative o..supra v.it'ţii de JK:-it(\ h{)taJ'c. 
A"'t.fel am aj tIDS să ne C1luooştem, .,ă ne bată inima 
de bucurie dl.nd primim veşti buno, "ă ne doară 
phnă in fundul fluflctului când oetim despre ală.
bi('junile fraţ.i],>r noştri. (}{"j,ce înaint{l cu u"C.e 
ani 'au fo.'lt ('.a minostudcnţi, Îţii aduc <l.minu' că 
('ontuetu! intre l{omÎl.nii dc':>păl'ţiţ1 de munţi w 
rN.llleeo:l. la {'Îlte un oongr(':-\ shld('nt·('~ {'are &f' te>.r. 
minit cu păruie1Î, că 'IIlnta,goni<imul dintre .. Tran
:,\ihăn('ni" şi .,Hu<,oviuoni" 8tric-a. 'armonia la "i{-o
m:Înia .Tună", -că ~ej din Austro-Ungruria. ~i C'('i din 
Ţarii nu putf'ltU injghpba. din ca11za unei d~'dlvÎ~r
ţdte în .. 'ltr:unări suilet('.Şt:i, sOC'letllţi ~tud('Uţ.E'~ti în 
difcrit-ele Ol'ai;!'8 mari din l'tr:unătate. Oe şti..'l.ll1 
noi lit;lunce-n d(\ stările inwme al(> oolD'rlulto l,{\

g'illni lo{~uit.e de Homuni, de pl'obl('lmc1e cll.ri ii 
pn'<){>npă pe fratj, cîlţi eram în eurent C"U litera
hll'a ce i'e fU{'('\:l di:ll~olo d~' hvtarc? 

A"tuzi ;;Itim, in Anlcnl, ("ari :-H1nt pl'oblNUt'le 
C{' pl'('o('upă :-;piritul Pl1blic În Romî'IDa, ('[U-j <lUllt 

IUf"tt']e int.erne in HucO\·in-8, in Homimi.a Se di·,,
l'11tă dH .. ~ti1lnilc deja 1loi, in ntl~OVill(l r.aportu
riIe <'ult.uralo eu Humim.i'3 mt d('{.),'X'bit de vil şi 
a.l' fi de dorit (,~'l să i1H'etezc }i lH.,'{';\,'Ţ)lieubila re-
1.(-1'\'1'1. faţ{1 de Al'elf'.lf'n1, lii('ru.tnl"fl romîmo:l.I.'-eă ~k' 
una pretutindeni, iar limba l;"Criitorilor dp dincolo 
~i di.:w::{Il.we de nnmW aprmlj)(' ~\<.~('t>:.a.ş. 

Şi fi!lldc.i.Î a venit vorba de limbii, hdmll' 
",Ii prou:Oltez ('UNglC ÎlUrot.riYII C't.·jor ('{l C1'<'d că 
1\11 dn>ptl.t1 de fi'şi hat.e j'>\.' de t{,.lldinte1c g'rtlipll.rii 
tinf>l'f' din ~\l·drol. de a ne rle;;bdo.a dt' "a.N:lf'l(mi~
ml'le" g-r(\oaie ~Pl'(' a 1(1 inlo(':ui ('u (>xpl'f'.f\iile ele· 
gant.(l şi proprii. întrbu.inţ,at€ în He-gat. N'o far 
nu filolo~, ej ca lmul {'.art; {'11l1O,1-:;'tc cynlutia ('111-

turo! noast.re şi ~tij) dl de ('Ilt-O (iI'i ,,'a jyit în eur~:ll 
('i o llli.~ear{' import~l..Util, t,}tdeaunu eh(,~tiun('la 

limhii a fwt lm"n pe l',laJ1ul dintld. Petnl ~Iaior, 
1. ~Iuior{l8-('11. Eliadt' Rikhl1c8{':'u. KogiiJ.nieou:nu, 
~egruzzi, AJee~undri, H.Ui'&O, Bariţiu. Cirpariu, 
PUID nul , OJobp,.;.e.u; lIa:;deu, T, ?II aiol't'M"U. ş .• 1. 

toţi au 106t prN>cup<l.ţi tit, eht:-8tÎ1..m('ali-mbii 11"11-

i'tre literare'. pc toţi i·a ndini:;-t1t pl'Oblema ('i şi 
Iliei unul dil1'bl'i' ai n '3 l'reg,>(,Uli să o considCl,o 
ca una <lintre elw.81,itmilo c-ele In'UJ ln~e1Untlrt.(), 
Şi es!,e Ull merit dintre {'('le mai mar.i al "LuN.\a,
{1'1r1l1ui" ~i al "Tril)1lJ1f·i" {'li au 03'V11t iMia de a 
jC>rtfi fabul 'liutrioti.;';l11 Jtwal. ri{ aUl'upt illdi'irăt
llirut llNistl'ii şi au primit să .~ indr0pt{>lA' durpi'i 
~illl-,'1U1a limhă indn'ptătită de a ,~t',n'i ('(1 normă 
pl'nt.l'll o limbă .literară, ('('li intrnbuln!nt{l elP 
,...:.(',rÎc<t'Jl·ii nl)~t ri nwri, din Regat. Fllril ael'a.,;t il 
1-\('himbaro orice aprol)ierc t'-llfl(\~ă întro noj 
şi HomuJ\i<a, ~ra 'imposibiliî, di<,i J'~\'i",ta şi gazp!.u 

n~a8tră in aC<:ţlti zece lMli din urmă nu ru: fi putut 
străbate peste hotare. O [ptl.rte din noi nu pot Î11-
ţelE'ge încă nici azi, ('ă ,)atinismelc"...,J "a.rdelt"
ni ... w'l'le·' întrebuinţ.atc de "inteligcnţl.1." din cutar. 
or:l;-;cl din f)ătma.r, 8C..'himVlllise"c limba. nOll8tră 
stl'l\lIl,-,~"u...,di ~'l.stfd di 11U poate fi înţeleasă nici 
de ceJ mai iTId1zJg<:llt editor din ţm·ll., oa uu poate 
fi gu~t.atii, ('a. îl l'f'l'pingp {'hiar dda inceput, îl 
f.a{'(~ .'H! nu puată vedea {'u}lrin:rol, idee.a, din oaruzit 
fQrnH·,i stră.iut'. Ca 1Ul exemplu {'lll..;,ic în ac()-a8t~i 
pri,'iniă [PUt !l{lrvi cuvint-de {,'U ca.ri Al, Hu::;c:;o Je~
CJÎu odinioară impredia ce i-a fw...'11t o înăIţătoan 
OOllJl<lI'C do ]Xl .,Ci'1l11pul libertu·ţii". . 

t ,}hlltrl mirare ill ... ~pira pribl'gilor spectacolul. 
fiti {iei (':urat{) intre ::'''lll'tUOO ';Ii ,.,u<;mane; f.răţie nu . 
niuuui <le Bimgc, dar frăiie in t.l'lail ~i în obiceiuri 
~ în t<)ate rt'l14 ţ.ii-le. &c.il,t..a.tea in Principate, 01l. 

to.atc I>oeidll.tilc "ochi, .e.:;te inteme,kLtii pe nupa-
t ri viri pe in \,('rcsu.ri 00 ':>e p.rig\>1w".c şi pe i{)rllil'
hii; ArdelHllii, toleraţi J.llllnai pe' pământnl 00'1 
(JIC"llpaU Vână la 1848. şipriyillcl ('u duioşie de ŢlC
:'!te munţi la Ţări, ad(,lcă la ~ohloWl şi Valahia, 
alcătuiau. numai. o familie, ,~i o familie pt1triar
h..J.ă ... 1'1'ibDgii dar, î'Ilfă'ţi,~~ltorii luptei în prin· 
ci1~ute,a egalităţii drept1l'rlm, i-ar nu "- oamenilor, 
ul'llla.ră cu ochii plini de mirare uimitoare frăţia 
at-\'St-lta ţii !IlUI.i cii, Îll tr'un mi1ll1t de inJ.()c.arc, ar fi 
dhri1. ~ă nu sefi n.ă,licut feciori do 1kimi. In zim! 
afţlO8 frllDlOSflă:, Ull iucru lij)ooainaă -pc câmpul 
HlajuJui ... limba! ... Inteligenţii, fra.ţi şi fii ai mii· 
lor de H.omâ14i,adUllaţi, de pe tribunele Climpului 
li.}:lNtuţii, nu 'l"orbi.au rOlnâlwşte, şi vântul l:nvie1ol' 
al a.oPlt,i zile măreţe :pu:rta po dowrupra capetalOl' 
"y babilO1lie de cuvinte strO])ţllte şi smul~ din la
tfrre:;'-te ;pe eari bit1ţ;ii români nu le inţekgeau nici 
<l('<.'1lln, t!(\şi le primeau {'·a 8t'1ll.lIC de mântul'l'e, zi
t'â:nd: ,,0 ii, dar. .. a.;-a o fi .... Intr'o sută sau două 
;1(\ Î1ltelig{mţi {'J(l.Stl Vefla atullci la Blaj, numai pe 
dpi htî,rbaţi i-am uuzitg-rlwnd atu:nci româneşte 
e~ J{;'llnimii 'li aef'ţ>ti,a. eÎIl.ldiiaseulta vl)'rbiud, 
"tl'Î1!,tiU .. ,alţii! .a.;;a el" iar ·nu .,0 fi ... <ilţI<'l o fi~" -
Unul din 11,('(\i dc.>! zieca: "Cngurii vreau Umo. 
~tiţi 0(\ \'a. i!ă zid (niA> ~ Va ~i.Î zidi eă pâ;aă 
u.e-um (-i 11O-<ln inclllecat pe par f,ii acum "reau -ilit 
ne puie l1i ş{1<lua in ~pinar-e ~" ..:U doilt'l3, striga.: 
,,:Citaţi-vă. pe C'â,ll1Ţl, Hl,Jrnt\nil()r~ 1-;untem mulţi 
"a CUGtl!'lLZU 1 brazilor, ~untcm llm.lţi şi tari, că 
[JUllllH'WU (' eu noi:" ~ lhllt,re aCf':Şti doi Români 
<'ari />(ri~ial1 roman.(,\~tR, FngUl'ii l-au spimzitlTat 1H' 
u~nul. i'ilr J*- oolulalt Homiwii l-all lll11nÎt ml h.1~ 
.,1 mplll'3t.uJ }f 1l.11lilol'''. (, ~criari~ e<i, Ilan('Ş, pag, 
42-43). 

I P{lnt,ru ajtl11?,'Bl'pa ace~tei 1.ll1ităţi culturale llU 

tn'buio dfl&<.X}ll~iderat 11imi{'. Chiar şi Ul'tK»g'rafi.a, 
H.e.{w,.~tă haină eu t()tulextcl'ioară, unifi{'lQtă bi'llC
rău de .~Aj)acl{lmia Iwmâua" .şi primită tin toate 
rr-giuni1e locuite de Honui:ni, e8te o e\(unontitl'aţlP 
pent ru unitatea noast.ră <'ulturală, . 

Da.!' limb<t nu-i :numai un y('~mâ.nt exterivl', 
(~i ea (' Sn~~oxpr('.sja mentaJ.iti'lţ,ii nOlV:'1're, a. cruL 
t1uii noastre românoşti. De a{.'.(lCa ea twlnlÎe să fiQ 
lIDa p-rp.L11tiudeni, t'l'flbuie să. o desbră.căm de toar.e 
,;llregatde :-trăine pe eal'Î ni·]e-a adus in Arde.al 
şj in Buooyjna. scli'hiiaC1lhul'ii 8trăi11e, ge1'.mane 
~u ung-nreşt i, • 

. In .arti<'Olul său "Bllcur~ti-Budapi'st-a", {lo
gn it arill'!l:t: de {'-(' b"flll(l'l'aţta. lân!\ra oore o cnJtnră 
rumimf'u-sci'i.,care :llll ŢlOatfl :fi alta decât ~.ea repre
Z('ntată rte marii g:tIlditol'i ~li Hom!Îniej şi Jill M!'~ 
tloî. ('t'i1aJţi H0 1l1Îtni, Ţ)11j{'l1l adu{.Je o parte nou.i:i, 
:~ putem îmbr)gftti, dar n'o ll11tC!l1 oohimba. 
: Pe at'f'iltlta t,rebllie 810 mwo,1.Ştem· întâi ~'j ap'JÎ t Sig111' o \'Om iuhi, dki ea (' slnguNI cultură liId~-
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."ărată şi firoa.sc.:ă 'Pelltlru nO'i, pe t"'I1 ne 8tUlt ~nr
dat.e ooardele sufl€!lului nostru, care vor rămnl3 
,«lp câte ori vom reti o eugetare nJmâlleascii spusă 
in li'IDba curată 'l'omauwocă, dându-.oo I~wei fiori 
de mandrl-o llJlţiolNllă, fă'l'ă de ool'C nn 'lllU put03. 
dtwe () lUlltă atât de istovitoare. 

Acea.,>"tă mân<lrie naţională, is.-orîtă din CIUl.O:i

.;iterea noastră reeivr.vcă, va ~lJU1~ra prejudecăţiltl 
euri ne sugrumă încă. Atunci illUh>1U JUai intâbli 
tip\ll acelui BuC()viu-t'oIlD pe c~nt; -, lioou şi ln Uni
,-enitat.o da;:('ălji ,sr.riiini l-au fii~lt, dire.ct ~all 
r"~~d, ~ă (1readă eli. 1f\'J('and gl'U'l1 i (.a cicla lţe,mi 
J~i .te o ţ.w:ă menită, fiindcă nil regilooş~ spiri
.ulb: u.T()\C'rllti~.liI heamtărului din AUntri~t, va dis
l'ihc':l tipu,} ArdeleH:ndui pedw.t Oartt trecâ.nd in 
ROlllw.uin pe ia PrredeaJ ~au Turnu-ro-şu, llll()(' .111·i 
lialte inima dc bU~"I.rrie ,·~.â;rul p.,rogres.el(' ·a.ce~tei 
t,iiri, 'i"" i:;turisi .acasă că Hmna:nii mut .,J'îl-ră ca
rac'tcr" ueoareee i,lutare i..a ,dat lo îutâlli.ire la ~) 
t!afell.ru~i L1 la't>'J.t să aşllt'lpoo o jt1măUi.t~ .de ~as 
îrlzHJar. 

~ă J ăsii~ !)~"6j ud{.'('ăţ.iJe acasă <ti t,l'ociind gra· 
ftiţe!) ~U: fiUl iudnlgenţi pentru slRJ,iehwlle ce le 
vedem ~i enhtsi~ti ~ntl'u părtil~ fmne-, Atunci 
Y.)r.:: w'(ltoa ('ât do minuutat <le c')TJ1plet.oază Ro
ttIll;uii tiin difnrite regiuni, vom gU,'ji tiŢnll preo
~ .. ~ui id<bl~ lUai ales ill:\.Nloo.l, raI îm"ă\-llt.OTlllui· 
7 i'U"/'.J (':1: rlo ,se-bire în n()mâ'ui-a şi al ţ.ărrurullli 
wll."riC"lIt Je ili,t'ptur ild l\tde C(\titţ.'noşl i unI i ('II 

~e14Illă },1' nlllnţii Bne(,tvin~i, Astfol. (~ur{'~rin(l 
roL tim" ull\)Cuit do Rmnîfni .a P!ltut {IrU Emine&'tl 
,..i I,m IOl"JIa să S<'r~c lllminoo$f>le lor >!tm:Hi illdru
wăt(1arf>, a;-tt.fe:l, ~reâ:ndu~se hurse ~ aj:utoo re peu
tru ti,uerJi studanti, oa să poală stJ'âhat.e I'wdibJ 
rt'lgÎu'lli!(J '1'<JIIIâneşti. \'-.m aVAA .!leca 111t:ioadă de '),R~ 
mOD i {Iad vor :,tabili legliturile !;,Ut1Qtll hli l'fil1li\

m·'::t', vor ~ti. st.a.hilitl ~poi ia t'i "ltl'fi9ă, gllm se 
pot. ('oHlplet'll hI~'Hlrile de oari "lif~rim ~i lulăhu'a 
relele 081'1 Ilie ~uie pretuttnd6JlÎ. 

Atunci, fiecare,aeolo u'Ud~ ,l-a "Mit l>llmUt"

~u !;yi unde J~a aMlU<hlt "~a:l'ta, va pnt.oo fi Dlai ci!' 
fo}Qs Rlomîl'llimei illtregi, del'ât dacă ,ar vâna Di~k 
vise 'PC aari '!'ll, uin puterilt~ sale, nu 1e poate rea.
Ela. AtunnÎ s'ar ."€Idea eli după u:nil'~a Tlolitieă 
R relor donii Priu(!ipate N)Ulu,ne, Ulllirea 8u.flet~că 
prm cuilt:urif. 'a tJUtUrol.' Romwnilo-r <9Ste 001 nUl 
mare iapt politic 00'1 JlUOOm rea1iz.a·. ~ă ea; al' 
fi existat m~li de m~llt.astă7,i n'ar -fi p:robahi) 
deeât o si:n.g-ură bi>lt'l'ieă gtr.<or. pentru HQmftllij 
din Allstro~r,n~arj.a şi *,'erilelilOOt6 :ck> domnii 
C'u<'''eroici 'Nil Moblovei n'~r :fi arr~llinţ.ato de Tiu
teniiopIQ~it,i in {.M.l'llloatl~ Buoovi'llă. DMli gândnl 
geuialulni Şaguna, a ace.-;tui lY1'ofet.ţJ<lliti~', un !I'u 
putut l'f'81iZla a.tl\llci, pied·iea n'a fost numai îndă
rătnic.iu lUlUi epi~p pc jumîl.tate rutean, căei 
eousiliern·J lui 8 ioot un R.:JtlIÎln în1l'(>g !fi ci a h~t 
eel 00 ~l ffllli)rtJlt cit p1mnJ nu se poate realiza. 
fiu!ddl în lluooviu.a s11,nt ~i Ruteni. Pe atunci ni· 
t!leni nu-i băJ-,>Ia -ineii in spaJnă ~ a trebuit S'.i. vrnă 
lUI Rornâll ea Bă '8t.r1lgii ateuţia guvern:ullll asu· 
llra 10'1', ~ă ~mle"eze.,ehestin:nea l'utoană" in Buco· 
v i'n-a. De oo? Fiin(\di unjrea RtrfJeWa~ ou 00 il a iti 
Români nu exista, fiindcă un fal~ 'J)'atriotisID 1ot!.1.l 
il fikea să se illgroz(\3.S('ă: de o r~rint8:a Transa
văuenil<Jr în afa~rile interne aJe BUiCovine.i, 
fării să vadi! -cii doscllid!:'- 1)Orţ.ile mari UlI01' ve-n&
tiei de alt llt~ltm, 

Şi urm:LnO lriC(·"t şir nI' idein,. într~bă.m: da-l.'ă 
PUl1<>tu] ('}lNlinru. al programului neţj(JnJlI, ,au
ţ(jllPUlia T11amilvanici, :al' ii roalizahi1, ee folos 
ar aH:,1 H':JlLlâJ.\,iUl(»l ()c ~<rtR cuC(\rire, <'.,ât timp 
n'al' exi8ta Î'n .:\.rdeal con.,:ltiinţa unităţii uoost.:'e 
m.cl.tm-a.le? Xll s',arnltl.!;1fi <dtiîlri analoaga oa în 
8ueovina de odinioară, 'j);ar u.r-m.a o izolaTe f\Bţă d.e 
Bănăţ;eni şi U ngure-llÎ şi o .apropiere de Nemţii ,i 
Ungurii din Ardeal, care oo-~ lHrtea ,schimba 
ulliru- l'!llf1etul mmÎinesci Autonomia 'cICoa~t.a ar 
fi o pul-ore Îlt mâna noa.,strănumai când mfl~t.il 
românesc ar ii Îmtăl'it pri:u1lr'o unij.ate temeinica 
0\lltU'l'ală cu ooi18,hi Români, t'O'l1(liţia eoonţi.lIă, 
acel prim, fa1ă de cure ()l'i~ altă nizninţăalJlaTO 
ca uu post.eri01'. 

Ceeaoonu vooa să zică ('.8. 'JvolitÎe.;j ma.rc", .~ 
{nun o îmţeleg deputaţii şi o -par~ ţl C'orojtetuluj 
naţional, trehuie părlkit.<l deooomdată, tlpre '3 ţl1'O
~ăti mai întâi :unitatea culturală. Cuyint.t'la pr,iU8 
şi pos'U:'orior mI. trebuie lll .. ~te in iuţd~ CMiflQligi'';'' 
a Il jucăt,()r bun de şah va ~ti, chinr <:<md îl preo
cupă un phru, 8ă'~i atlntoo8că privirea ru.-u.pra • 1-

l1'egului câmp de luptă., unnărind simultan şi 
alte oobinaţiuni, lleuitâ'nd 8K foadi ro~.ad~l .lIa timp 
etc. 

In privwloit acea.,;t~ trebuie făcută o di8tin~~t;'e 

p-reeisă, căci C-ElE.l1WC nm spus la Încoputul acestui 
artiool nu trebuia pierdut. din .edere: întăriT ~ 
int~mă llU e:.'Cdude, ('j se înt:regeşte cu cea e.'Cter d. 
Cei ce contest.ă îndreptăţirea "politieeÎ marF', 
identifj{'ându-Q cu o politică C&r6 aşteaptă S14-i 
pioo mura. in gură, şi dO:l'E\'J.C 1".8. toate iorţ.ele noa
~no să se îndropteze spre ,;p()liti~ de acasă", gre. 
şeS{!. TocUla.i in vremile 'noastre, cÂnd nu ştim ce 
Wtvine vor porni pe urma desgheţurilof la pri
măvară, nu e voie a căuta numai să ne clădim in 
Clllea lor o (' .. 1A~i\ da de solidli, fără a ţine 00'1l t do 
S"faturile meteorologilor, aari ln foişorul lor de. 
observare urmă..re!.l('; cu IIltenţie schimbarea curente
la1' din văzduh şi intreţin neintreruptA legătu7'a 
MI poaturile de obS«rTare din alte părţi, A ge.no-
raliZ4t ironia {"U belimhrokjade1e şi a.~upra a.ce:.tui 
punct, e depla..~t. Tof. atlÎt de greşit, oa şi când 
l'auţÎ "a'ti aţult~.şti toată atenţ,ia a&Upl\ll dzduhtl~ 
hri ş,i sA uu ce.rei întărirea pe pământ, 

f)j doopar1c ~i de alta e4ageNl.l'Ca unui punct 
de Ye<lel't', in,drept.ii.tit în ./line, dar ttn.ilateral şi 
m&Ut', .('Ât timi) llU e ÎntN.git eu {'.('lalalt .• <\.qtJel nu 
~ t'ae.(' polit.ie-a unui nt'arn. ci po1.iti<",a do partid, 
(;i.tM, Ş'pr(' ajlUlg'Prt'R unei ţ.iut,e, două căi sunt 
des,..hiSf', anl!l-lIdou~ bun.e, atll1l.('j e fir8S{~ ela un. ti 
,ia npuc(' l)(' [1 cale, J)(' (".aN' ('.i o ne<! mai bună, al
ţii [p(' alta. Sl}f'('i~lli7.area 3{'e.'!til. e chiar ne<,citBră 
in 7.Îua de azi, dind Jtlpt~ "le-iti e atât df' <,ompli
<,at:i. inf'Îlt ",bia poţi .ajunge la o izhmdă da.eă'ţi 
('on('entN>-zi t~t(' put<'l"il(l t.ale indivlduale într'o 
dirN'ţie, Iled i\{' vor naşte dOllă grupări, dintre 
cari f«:('lu'(' <"reOf't'ă dr1l.nmJ (') l' ~1 bun ~i y,a 
mt'rge \).{' (>1. 1'hilll' împotriYlll {'.f'leilBlt~ grupilri. 
PH,~t(' el~ În"ă trf·huie I<ă exi.<jte o conducere. care 
~ut.tndu-lt." 'eu iubi N' ş.i C11 grijă de rătăciri. să Le 
i llt ~hllill ţeu> ," j)l'(' bhml E' S(·,upulu.i final. 

. A('!'A9t:" ('ond u('~rc. ('Hre În mod Iog1{'. « In 
(,.'olllpt'tinţa l'Omjt('t lI],l'in aţi (f.ual. 131' trebui t;ă 
:itlf',a dM,~"p'ra gl'upul'ilor, liisilnd fiecărei gru
: hi pcl't".sa sa, îll.gl'ijindll-~u iUt'R <la luptele 
dl'}Jt<in('.ipjj să nudt>p:enel'zc in păruieli şi în 
cert.f' ('<} la u~ eortu.ltli. ci răutund ca din arti
C?lde ~zNclm' 'serj~ i.n ton urban, {'-hio.r ,i ('Â-nd 
f.a{' pol(\Irlid, să 1JlicUl'i' o opinie publioă 8li:nă
t~ru;ă, tooma.i fiindcll nu c unilaterală. Astfel va 
fi 'pij,:;;tratâ ~Hdaritatea,L.'l nici un caz nu e VQle 
Î1tsli. (.4 C('Î men;ţj dt' afi l!()I!1dt,dt~i fi~tJi flA 
se identlfi~e ('!U una dintr(> '-'1'1(1 rinl1ă g-ruVil'j'i. d~'
('rf't:l'n-d rrin~ipi1!l .,tRlm". 

Dllpă<~<lm ţillU t săfK."Ceutuez că ~el(> dO'Uă 
d$recţii nu St' t>xdud, oi se intregeoo una -pe alt.a, 
.oi urmări mai rt('varte .:pea.ceea dintre ele caxe 
pent.ru ceie.(' fac pnrt-e din p;'eU€lrllti..1 tonilrM. Mt.e 
e8 mai raţionnlli .. 

~ A {{Qu,a lozincă pe care "tiă.'lDănătorul" Il lust-o 
d('ll1 y{'('hii ~RmiiniH01'j (k> 'idei, ffl'f(' "Ţ>.!7n noi 
in~iru>", 

: A ;;pu. .. ·o, dariI Jl"U mii inşcl, mai Întiâ N. BiU
('MI. In anul I"l"yoluţ.iei. după{'C umblând după 
ali.ati ~trăinj ~'a convins di fif~arepopor are int~ 
res('w f>aJe pe cari nu 1('l voate &a('.rifica pentru un 
vi." I'OOlant:i(' ,i ('.fr ajlltornl îl en-pi\tîi n1.1m.a·i eel 
ţ.ru~. ial'nu {'.('l slab. 

, Deci, chiar dacti ·am urmari prin mtărirf'.8 
nO&'itră numai ideea ace as t.a, <iadi -am vrea să 
fim tari pentruoo aliaţii sti vie dela ~ine la noi, ar 
trelrni "3 că1ltăm l'1ă (,Hştlgăm dt mai multă! forţă 
La noi 3("3sll. DaI' pe.ntru generaţia tânără întă~ 
rin~a a{'ca:>ta nu e numai un mijl~ ce poate 
(l<uf.'e la o ţantă oal'e('a.re, ('i e ţânta in8a~i, G'enera
tÎ'3. UeeMta e..~u>! poat~ prea pasimi.<rtă ~ân.d, inte
l:\lciată pe f'hPNÎ:Nlţa ce i-Q dă. ist.oria, nu prea 
<'lfede în p.ri~tenij şi în sfântul drppt istoric, şi esttl 
poat(', prf"-a. optimiqtil ('ÎI.nd ~rede că in no:i este 
atâ'f-a rJmtere ca fiii je~inl şi singuri la liman. Exa
gerează, poate, ('ind pretu~te ('.a un el'{)'\l mai 
lllar(' n.aţio.na.l pe cutare dasdll &au preot, anonim, 
(~re ~al>ea.ză o Ş<'oală cu preţul s~rQdei sa:le pe 
titl"e tromtie s'o f\xtindi'i a~llpra unei t<1'1lZ(l de 00-

fiii dintNl ('ari fie~ .. al"(' ~,l'e de mân<,,-arf> şi - (',ooaoo 
e~maj admirabil- cere in,.ăţătură, decât ~ eutare 
ctJn eu star~ ('are'şi jertf€'Şt.c O part.c din 3"ero ca 
s~ jmată fi deputat, E roate un,ilat('lrală părert"a 
~ un rli-;eur~ in eam€' l'a (le pe malul Dunării nu 
t.-age atâta in CUJ11pănă oa munca tacită a eu
tu nli donul fii.ră rrretenţii, oare orga1lÎrează mese
rJ.şii români intr 'tIU N."l1tru român~, ridicându..Io 
it un rÎ{!i('o1 .. fond de 7R('{l bani" () easă şi inu.n-
4ând or.aş('le n{)&~tre menit<c maghiarizării cu o 
put~.rnidi burghezlme romaneaaelL Chiar O' ţinutt1 
(>J'()Ît·ii. în a{'(>(lM~ i'am1.lră, ti ?f>t'l' impotrj'va câ-
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ton.1 sute, de5pre oare raportează o săptămâni 
întreagă gaz{)tele eu putini cetitori din străină
tat{), ii umple cu mai Ipl1ţjnă IDiI.n:drie naţională 
diX'ât eiMtea şi prudenta nNemaroată, dar atât. de 
remarcabilă in zilele noastre bogate în exempl<, 
r~le, a aoelDr tăcuţi funcţiolllal"i la o sută şi mai 
bme de bănci romîmeşti, -dintre cari înciltevK 
dC<*nii nici una n'lla dat faliment ~ nu a oavtll 
un d('lapidatol'. 

. ~~i dintăi sunt falnica W<lrdă naţională, cu 
uni10rma .'!trălueÎtoare, cu care, in timp de pa.ce, 
putelll aranja ,J)a1'adele frumoaso şi impunătoare. 
atât de nC{'~re şi deeuive chiar în anumite îm~ 
prejul'uri; cei din urmă sunt ingineri tainici cari 
in. lupta dintre doua popoare clădesc fortificaţiile 
oe nu pot fi C1.100l"ite de năjmaş, &opul final 
penUl'U oar-e pr<"găteşti o annată, nu e o IDlm9Vrlt 
sau o demon8traţie nai'illâ. nu e (pacea, ci ră~
hOlul, 

.Atât că astăzi ~ cilteva puşti cu "Ioita.!;", cari 
mal mult lro.blle decât răneso, nu pr('găte~ti () ar
mată de răsboi. Discursurile inflăcăra.te, cu "tre
molo" Iu D{)ta lui Tl"Itian, nu mai ţin azi de cald. 
.~ nu mai domină glasul de sire:ră Il oongruei şi a 
attor depr8yatori d-e cOllţ\tiinte,at-'1.lm câDdacnm
{)('toNt t rliinlui ne-a i't11-prlm fără de a fi pregii'
tiţi ",'0 infruntăm. 

Trebuie alte arme, cu cari să pui~m înfrunt~l 
ol·i re nta<,. Şi .a~ef\t.ea ~unt: lumina. ~i cultura, . o~.-' 

Lumină şi ('Illtllru ia tii Il treia loZÎ'nd'i a gc: 
ner.aţiei tine~, 

LumÎl1lt dil1 b('lşug. {'lun sil pătrundă şi în cele 
m~i lI&lln~ tainiţ~spre a d~l'i ~'ldevtrW., 
ch13r ('ând v'O.r răni pentru momtmf oohii noştri 
deprinşj la înt une.l"ef' , Bă rovărsăm lumina &'!tfl'"1 
ca "it ue C'\.lllooştem deplin, să stabilim definitiv. 
('~rj ·sunt aptitudinil(' D()a!<tre. ;;ţ>Ti' Il le -putea for-
tifioo -din PUl't€l1l lor. . 

Lumina trebuie dtl.',!ă mai aJ.e'l in m~le largi 
ale poI,Pulatiei, orgllnizimdu-kpentnl o luptă eco~ 
nOnU{'ă, .('.etăţeuea ... o;.c/i şi naţională, ară!tîmdu-l~ (lt' 

pt)t iMi'. ca .. ă i.a~ă din int.lmf'.J"('~ul <'e le dă pradli 
('omătal:"1u1l1 {>{':01lomÎr 8:i It e-eluiadmilliatrativ. 

Şi lllmiu'l aecasta o' yon1 .ră.'>pând.i prin eul· \' 
tUră, ţ.; 11 mă gân<le&c uumai la ftiinţa de ~ 
t1'f>bt.u(> dR1'~ an~lfllbMilo'r. b {"lllh11':1 r()miin(>.~,',; --....:;: 
('~ tl'1'huif' ru,'lpÎllldită în minţile c.elor cr6SCUţl în 
('o feneIe lLug'ureşti, ci mai .alea ia <mI tura inimii. 

ProgrernJ cultural. întrucât el 8e r-ootrÎJlgc 
la ma.nife.'lthile lui intelootuale. ce l-a făcut }Xlpo' 
rtll român de:un veac iacoace e uimit<>r. A.stăzi 6UU

tem un popor ooropean, eare am produs art~ti şi 
oameni de ş.tiinţii, cu care 1?U drept cuvânt ne pu~ 
tem mândri. In privinţa ac('..a.eta înamtaşii n~tri 
şi~au făcut datoria în cea mai mare mă-surii, atiit 
doar că a('eastă e.uliură încă n'a pă.tmus până.i'u 
straturile de jos ale populaţiei, Dar 1Il00.'1t hwru 
se poat-eajllDgQ fără grC'Utate. 

('-e{,a.<'.(~1l·H11 fii{'1]t in,să inai.ntaşii, ~i nici nu 
rputt·01.l fll{'.('. ÎIl timp atât de ~rt, «!to ridicarea 
poporului nOlltru pe treapta popoarelor '\'echi din 
lilYl\<8 in <'.(>elice pri.e.~t~ <..'Ultul1a inimii. In privinţ./L 
aCt'ast,a se df:'>SCh.ide câm\pull.arg de activitate pen
tru ~onducăt{)ril n~tri .actuali ~i Pffiltl"U ooi vii~ 
tOl'i. 

\' oiu aduoo un exemplu. 
Astăvllră d.lătoream prin munţii :Fă~iil"a,ruui, 

oondus de un hade Ion, dintr'un sat mlrgiD:aş C'U 

Romit.nla. D.im. vorbă în vorbă, văzând că mă -iln
t{'rt".&!:'Z ~incer tie pă5'I.ll'i1e ţămnului român, <lâ~tigi 
increderea in IDine şi Îlle.epl1 să'mi spună cât de 
greu o duc, mai ales economii de ",ite <le ~ând 
l>itI nOUll ooolxenţie ţii ~u măsurile draoonice Of'. 
poli ţi e g ră:n.i t,.erească. 

.. Şi '00 faceţi oa<mmB. <le când nu mai puteţi 
tre<''(> {'.u oile dincolo? 

- Plij, ne ajutorăm şi noi cum putem", 
Şi'mi iat{)ru,i între alteloe un'U'l drm multele 

lor f!'-lur-i de "a se aiutora". Trec doi sau trei oin,i 
nOBlpiea pe partea româillea.seă a muntelui ~ "rup" 
cu t.e o sută, d"O'Uă, din tIonna de oi a vr-oon'Ui ejo
ban, Dttpă.c.e le-au ~himb.at ,,scronu1",le ,adU(\ 

prin t~.ători mlnG9Cl1:tC numai do ei şi le vând oce
lm eu bilete de ,..ite, oare totdeanna an t'ât.eva 
.,hilete" de oaoost-ea în rew:r.-ă. 

.. Dar dudi vă prind fin'anţii? 
- So ajutoră/' ~i în acest uaz, bttnă,oară în 

mod1l1 u.nnător; Când ii simt că se apropie,se f.ac 
nc\'ăr.utj. lăsând turma pradă finan.ţllol'. 

Pe o potecă. lătu.ralnică ajung ,l-a 'Un oi<>bllu 
ţJl'ie-tf'n. de pe I(Iart~.a uUjţUŢea-seă li mu:ntQlul, ,i 
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tr-allf:iacţi'lluetl Re îa,c~ in câte.a minute. Pentru 
un cîlŞtig de o băllcntn d(' capul de oaie, eiobanul 
~e !}rezintii d-N>pel'at la finnnţi, plângându-li..se că 
l-au c.ălcat hoţii şi i-au furat . .atttfea oi cu cutare 
~eIDn şi 'l'a martori aduce - pe hQţi înşişi, cari 
mliJ'tn:rL,*,scdî într'adevlir oile fUl'iite ~l1nt din 
turm.a acelui ci o.b Ull. 

In definitiv, fapt.'l acesbl' ţwt'.fI.lli, deşi e hoţie cu
ratlt., nn e atitt de condamnil;bilî1 !+aU J1U e mai imi)
raBi decîlot >Il {'elot' ce prin legi nouă îl sf,;'urteM:Q 
(J.e d-ropturi seculare, 6ilindu-'i oarecum î!ă se aJX're 
t11 felul l"udimemtul' pc ('(u'e dreptul de a trăi li'l 
Jicooa:dl acestor fii ~d muntilor. D~Î1' lu<>nu nu 
ii€' opl'('~te aici. 

"Şi dacii tot ,oi prind finu.nţii? 
'- Atunci ,ne scapă "GOl..dl'tH~11'·! 
- 0ine ?" 
ţli ba.dto,g 1011 îmi explică dU(l est<i -a<:.ef;t ~)e!'

i\~1llaj cu nume mitic. Un fiu de ţ3l'an din .saiu(]or, 
a,yu.na tt})l'OcaiurH 'Îln ora,şul dim apropiero. El le 
p'O-3-l'tii proee~*,lc şi le cÎl{itip;ii totdeauna, fi ind un 
ie! de căpitall 01 lor, oll1'e 10 impal'te rolurile şi 
nu s.e sfioşte sn lutl'obllinţ<.:ze tlJutc mijloacele pel'
mise şi IIlcl1ermistl, onre În!'lR îi pune e!ie'l1tii' c.;ltb 

f'CUtulmmi parag'I'ID. 

f
· Aioilucw se colUj)lidl Îll con)Jplicitau.~l fiu.lul 

de ţ.ănn ajuns "domn~' şi e ('.at se poate de delll()

ralizătool'e. Po do-o p..·ute, cei ce A'au îndulcit ]~ 
furturi de oi nu se OPl'~ la elt>, ci devin cu tim-

j' pu.l hoţi de dnwl'l1] mare, ştii'lldu-se la ladăpo.st ele 
pedeapsă: ~ de altă ipIlr!e aoo.<;t Gol-dracu, despre 

I
I care <Se .splUle d a. făout un milion în douăzeci 

de .a:ni, a adlUl, 'Prin iubirea de prooeg,e ce a Bemii-
n<a.t-<l ~ ~ său, .nenumărate fam~lii la &apl'i tic 
~mn ~1 >8. domoral17..at populatia ij.Jelltl'11 decenii 
llltregI. 

. El poate f!ervi .drept pildă vie pentru pl'imcj
d.la ~ o:,u-a O <--u.pn.nde oultrrraşco.alei şi ~ 1.JCnin~r-
81tăţll cRnd e hpaltă a{l ouiltura inimii. 

. lde,ile politi-ce eal'i au plOOM. din slÎnul grupa
rJlor lIterare 00 c:,al'acteriz.oa.ză tocmai prin 11l)ta 

lor prool'l.mţatli cu 1 tun.1 ă. &'riitorii acesti idea
lişti, veşnici. YÎlnători ai finuuosului,'au 8i~ntit tot
deauna :11: fel de ros6U'S pentru poli ti'C.ă în 'iuţ.ele-

-:- - ~!l tr~dlţlOn;~ll al ettvÎi.ntului, boemai IJi;ffit rudl ,,~)o). 
"'II\o'~-ma.~.~tată ~i întrebuinţeze arme 

l1;lOralo; lne.epiind dela politk'.8 oea. Ului ina.ltli 
('aud ~lJ)lon))a;ţii puterilor mari impart 1~ ma~~ 
wrrd~ lr:tre ,911H3 ~~rele miei fji neputillCÎ().aI;O, 
contmuand eu poht.lC8. de partid, în minist.el'e 
u,nd(l. 8C. împart funcţiuni ~i f!lnecu.l"tl pentM.l pa/ 
hZRm ŞI S(l OJYtesc cotăţen ti liberi de .a'şi 6.'(ercita 
dl·ept;.tl 1;01' de ţ'ot, urmÎl.nd >CU politioa. de cohl
promIS{! lmol'alo care ee flRoo in cuJoarele (ja,mal'e
l?r, ş. a. 111. ~?eBte î~.oie1i imorale, aceste perveI
hln d~. OOOl~tltnţ.e prm astuparea eu un os de r~ 
a .guru oo:re gt1'ig-~, tîlooste gheşeft'lll'i fknt.e sub 
et.L(l~e~a patrj~~jgmu1uj sunt părţ,ile urite de MI'] 
.,pohtiCA ~are 'I1U se Jl(Yate scu1:n.liNl. Un politici.'l1l 
bun t:(>!hUl~ ~ă. euno~ă toau, a%9OO mijloace imn
NLle. F1I ,să le mt,rrotnnţezo fără Crt1t.8/l'~, căci ast.feJ 
~ c!tş'tlgă drepturi şi garan'tii . 
, 'J?al' a~ste sunt 'Arme ou două tăi'1.I!l'i, mai alc!! 
1~ 81'tuaţl1l:~U'la im. care ~ găooşte ţlQJ)Qru1 român 
dl? Un~~r.la. C/(~l ptmtru aoeat popor oonduoiUorii 
alb pohtlcl mnt lD. aoeI~ t.imp pilde, ,şi câmd din 
lOFtunjsm . sau ;.lin Întelepciune poli ti>C'.ă , poli ti
CIlaJ1,t noştrI ~ ~Ju.n.g ou duşmanii politid oedând 
'\'Cturi rowâ:neşti Ulmi oa.ndid.at fltrilin sa~ inchid 
ochii cândnm 1"Jlldică ţine un di,'SCU1's nerl,mlâ.ne'W 
a~~i .ma.~l'El m~ri ale popoMllui eaTi privesc et~ 
~hIl ţmtlţl la faptele lor ~i .aşt.eaptl( 'rorba br 
mdru.m!{toa~ l'ămân in oo.rul 001 ma.i bun dea
OTiMltate. Deci, o altă . mişcare pa1'a1el~ 'a unAi 
polit!oi, in~a~sigente; ee nu admite din ~Tincipiu 
lalJvo.l<lh ŞI dlSOUrS'llfl 'lleromâneşti, devine nece
aară, .avind e-ă oontrabalautR..w prin .intărir& clIl
t~lfii inimii,' primejdia exmnplului ce vin~ de ma. 
Sau .~~ad'llc Ul'l e:..:emplu de activitate. 

C:me ~lnoa,t.e d~g"oltarea presei româneşti, $tÎe 
că pană bme de CU1'i'tl d in privinţa aooasta am stat 
rău de tot. De('eJ1.j i lntregi ne-am sbătut în tr'ull 
ca:-c 'Viţioa -cii'll care 'DU 1>uteam ieşi: garotarii ~e 
~lallgea;t că. !:'1.1 au 11'11 })ubhc ootitor pricepătol', 
{',are ,s!("~ 8pl'l.JI~ească; publicul ee plân.gea 'Că n'nro 
~~etar.l ~l'lOŞI: Ab~ in timpul din urmă, ('u 
~fol"ţ.ărl UrIaşe ŞI dupa o mum~.ă pt'i'.gătitoare de ani 
mdehJ!n/(aţi, a'a creat la noi o gazetă care a'a im. 
])l18 ~Thbli~lui, gMţi'e oo]x~r ce o OO1'i.a.u. In sfârş.it 
\am \!lJ1ll18 sa avem g.awtarl de meserie, cari in OO'i
~ moment şt.Îllu S8. orientez.e publicul asupra eva
wIl.le.Dtelol' ZIlei, cari ştiau serie bine, 'aveau \l1l 

~ 'l- ~ • 
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program, pricepeau "ă de~ tot C(lI.'.Ul'e Pllblieul, 
fără a-i specula i!etoo de sell7~'\ţi011'.aJ, cari au ştiut 
.să aducă la !'tine pe cei lI~'li talcnwţi seriitori şi P<' 
cei mai (,olll;>ticnţl~i OOl'('.!!V)lldenţÎ, E "Tribuna " 
('.am de ne-o doi ani înc~~, - şi () "pun '!'Ioo~~ta 
nu crnîi.nat de "simp.atii, pe C~l'i inai.nte llu le .wC"lJn 
!it ţii. de n .. >,el"t jU1'nal~ ci cu toată obiecti.itatoo 'JU 

care Simt deprins ,.,ă'mi fa!! studiile mele ştiin~.~
fica. Chiat' !,:her ... arii ('1 treLu.ie să-i dea a~i!'-'lt ~,,~
timonÎ1t: "Tl'ibullS", e cea m..l.i bună g~~Hi WIlJ..i\

n.e1U\('.ă in p;cneral~ ~ fiu Ungaria Jl'U e..xistă alt!1 

1..-"a1'O să !'le poată m[\''1ul'Q nIci -pe departe cu. ea, -
Prt'&\ eilte iu"'u cea mai importanti Ilrmă p<)H

ti('ă. O .sută de adunări populare 'lltf pot :baoo ooea 
ce o bună g!l2:E't~ zilnie.ă poM., in:depli'1'li cu uşu
rinţă: fOl':ffill.1'ea nnei opi'l1Îipublice.adepţlinfiă, 
eih~i ai \mei idei. 

Nu vr~UM di8cut d,tci'i 10'~i.nca~Hml.('.at.â in 
timpul din m'mit: n Tl'ibtroa" trebuie Sll }}ial'lr', 
06te Bau 111U 'îndl'eptăţită <lin punct de i:ooere nI 
"politi<...-eÎ inalte", pe care, mă"l'tul'i.sesc, n'o pl'ieap, 
('«-fi ce şt.iu însă este <.'.ă aooastă .R-'l'U.1llCare in aer a 
oolei mai puternioo redute naţiona1e este o fapt! 
caro st./\ in contl',a.dicţi<e eu toate convingel'il<c Cl.' 

.şi-le·.m putut fat'e () NOlll.l3ă ,J(., ~meni cu sc.aun 
la minte. Şi <iad el Pl'otol'lst.ea.ză împ{)triv~ }t(''03tui 
at~1<', o fac IUtl numai p.nutl"U că n~c,RU 11id o g.a:1"1tn· 
ţie cii (!<Ci ce vr0a31t ·~ă &tlbmine.ro fort.iirea:ţa .unt 
capabili sti c1ăuensci <tlt~ .Î'fl u.oc. ci pentTu că tlUTlt 

pătrullşi M a.Jll1,'rngel'~ că lJe limgti ,.politica in· 
un1tA'.' tTebllie "ăse tinii seamă .şi de po]nica mj!i· 
Tllntii dar indi.s'j)CMahi1ă 'il i,ntăl'irei interne. 

BfiLl'Şi.n:d, 1 wi aduc 'aminte <re lW lartico1a1 
lui Al. RIll$O, 1'11 care dupa cinei-sprez.ec.e ani dela 
intnu·8..'l in lupt~1 a ge11eraţiei .we, 300.<rt flphit cri
tic face bilantul ll.<'..estei lupte. Vorhind deHprc ge
nOr'atlla trl'ecută~ el e.'(clamă cu mindria caracteiis
ti()ă .a .aOOittor tinel'i oonştienţj de folosul ce l'au 
adus mişcarea lor: nRăpe.giun'()'J 01.1 oare se st~"e 
trecutul din:t.re 110i {' .. ,;te.cea mai straşnică judecat.ă 
a !I1oohti tl"e(.-ut" (op. cit. 12). Da.r în ooelaş tinlp 
el îşi <lă ooamă că binele .:tbsolut au l'ou putut n
junge nid ei şi, gâ:n.di'tldu--se l.a coice \'>:<1' Ul"m: .. 

set'ie .aceste CU\'Ultc ;ttât de fromOMe (ib. 13): 
"Ya H'!Jli \"l'cm8a." U1 eare şi '11oi tinerii del.l 

18:35, tinerii şi bonjmiştii Buri \;l.8t.ăzi, VOUl fi elia
luaţi, "băJ'bări'H", vom fi .iudee.aţi , nu după t"eOO. l't' 
am făA-'tlt, d-ar <lupă ceea ce ar :fitlrebuit fiii, [aool'J 
1'0'[11 fi lOSâ:ndinţi, ;nu dupll g1'eut.lltea vremilor, ,.fa.: 
dqpă patima nădejd.ilor. d . a. ~ J1 

Cuvinte ele Îtt'lbArbAtare. 
Hocietatea academică românA "Daciq," 

din Cen1ăuţ.i a adre.sat bravilor tineri dola 
Oradoa-mare. următoUTNt dpp~şă de ade
ronţă: -

Soei el CI i eu Hoa~ ''fă înt "unită tn şed'in ta 
plcuaf'ă din 16 Faur' ,191~ auzin~d deBpre 
,jertfa. t;C aa adu.s· o teologii romani din 
Omdca-lnaJ'e pentru limba 8tt'ămoşească, 
li trimite ~alutlll frăţesc şi-; incl1t'ujcnzlfî.n 
1[/ prn 101' pe-ntnL limbtl ~ neam. 

Societatea acad. rom, ,.,Dacla" m Cernauti. 

* 
Schimbări He'ntiale În eab b,etu I comun. 

"După cum am aamnţ-at ieri, baronul Bu' 
lian, ministrul de finanţe al" monarchiei 
~i,a dat demi.sia pe ill10tiv, că noul minh;t.ru 
de externe, contele Berohtold fiind supus 

. ungar şi membru al camerei magnaţilor 
. din Ungaria in cabinetul oomun nu pot să 
funcţioneze în acelaş timp doi· supuşi lm", 

gari. Acea,,,ta conform uzului de până. ;t

cum. Dar împrejurare~a, că oontele Bel'
chtold este wvga1' (potrivnicii noştri ii z.ic 
UllgHI') a atras şi· alte &Chin1bări ms-emna.t.c 
In persoano. Intâiul şof de secţie al minis
torului de exteme baronul Ladislau M'i11~ 
ler, Pl'OCUÎ11 şi al doilea şef de secţie al mi: 
nistcl'ului. contele Paul Est.erhazy, amin
doi supuşi unguri au fost demisionaţi prin 
autograf monarchic şi înlocuiţi cu doi di
plomaţi au.striaci. Schimbarea aceasta s'a 
făcut tot în virtutea uzului, că de vreme 
ce mini~trul oote ungar~ şefii de secţie tre.. 

~ 
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bpit' sa fit! (1 ustria ci. Co!:uple Paul h:·W:.t Of

lf'z.y. uup<'i cum se syoneşte ya fi lJlullit 
'1fJubil,Sadol' proba.bil PlnîtIll Paris. 
t Azi lflonnrchul a adoptat demisia bil

rlTllului Hu/'iall. numind .în lo,;ullui d(~ mj
qi~tt'lI d(' finanţe ~:A.)mun pe fostul ministru 
(Jp I'iU<111ţ.c au:;trill{~ şi gll,'erfior Hl hf\lleii 
.iu:-;lrn-Hugnn· c<.tY. !.('on Hilinski. 
J !-'.chim b(\l'ilf~ ac<:ste a li st.fu-nit. firrş1,t> 
,~dh !lei )'(>s(>ntiuwllt e patriotjce în t <1 h{ll'tt 

i~L!.eH)onil()l' noştri, rtl.ci sunt prjyitr l'a pn', 
i'mm·le. 1IU numai alI? :-lpu]lJoPrHrii MPjra

,iIul' ptlllmaghi~\l'e în Hosnin ,H(I ~rg()· 
iiuH. ci şi ca prrsrmnelf' unei epnr:i fatalll 
ţ)I'lltru HBpiraţiile de pren~l('n\J. polit..idt 
l!ngul'Nl.sdi in mona['{'hj.I~. Raronul BllriHn 
i 1'0 . .,1 .. după CUT.li ,1\(;1 Ş~il~., exponelltlll g11-

"f'rul1ll1l ungar 1ll ('ahll1etnl eornUll, Ci.\\'. 
Ditin:-;ki ,-a fi Ja rEm,lul sun rp.prf'zintantl1l 
politicf'i aust.ria.ce ill ce priv('>ştl? BO'ini., 
$Î' llerţl'g(wrn<l. I'(lpw'zintantul, dl'ci. _. 
aYl~ll1 euv[illt i3~i e.redem - şi al pmwtuJui 
de \'odfln~ adn.ptat de coroană în ch('stia 
ţOl'işoCll'elur ,wi'xate. 
: Pn~n'd\'rn ~bucnir(la unei furt nni df' 
p<Jtriotiee Îllrlignă.ri a.tâtîn pre..<;;a unga
reH.:oIc{i, cîtt şi în parlam f\flt.nl din Buc1<:t-

Propagarea ideilor refJublicane - in{ăduita. 
Curtt'.a eu jm'j din Seghedin a. adus ~)l'i (1 

spnt i nţi'!. ' ioa rt~ carapt·eristică. F osi Ili d8.
}îutClt /)r, i\'agy Gyiiryy, secuml năh,<lll(tios 
i~"re lHi făcuse o me..serie din insultaroa Ho
rnâuil;ll', a Îw .. :.epllt anul trecut pnblica,rr>A 
\Inei revistt' repuhli-cane ,_M a.gyal' K(jzf.ur
K(].'!ri~(, în ('are a fac.ut propa.gmllii:i pentru 
schimharea formeI cunstit'l1ţiona1e n Fu·i.i. 

PC'nt.rl.l agit~tia lui rep1lhllGH U{\ 4\ fll"l 

trAA la răspundere, .la.r Curtu<\ cu jHri din 
Seghedin l'a . a eltitat. pe mot jv d'.i pl'opa
gantfla.eea~t a teoretică nu este pun.i:hilă ... 

~-==:======="~==== -==~======~=~== 

Obsfraclia:.reiDce'8 .. ~ 
-' Situ.aţia pol,ilică. - ;:" 

·.fr·ad, 20 Febrllari~ n. 

$ediuţa de eri a Ca.merei deput.aţilol' 
a dat prilej celor două fra.ctîulli inoeŢ>p·T\
distu s{şi desHişure vodorile faţă do d('cla, 
ra~.iile mini~t,n.\lui-pre9('(iinte coul.plp l{}/tl

/'n ,H cdefl'a ry. 
Discursul l'o$tit de COlltole .4 ppO/l.lIi 111 

11umele p.al'tidului kossuthist, şi di.scnrsul 
itI: J usth rost it 111 numcln fraciţtmii de S'Hh 

şefia sa conglăsuisc intru t,oate cu hu
L~I iri~(1 adus€' de c.(\ie dOUH l~artid(' în COli

{!,)r€'t)ţfl!e de Duminecă. 
Partidul jt1sthist n hotărît cOl'ltinunrea 

Oo'tltrucţiei Cu toate mijloa.cele,· Drscunsul 
lui J uMil, il fo:st deci o de<:J81'are de răsboi: 
n.umUt. pa~lam.e~dlll tlotulu,i, obşl,ese 'I1rt' 

duptuJ. .~li hotarasca îll mod de/ill'itiv a~1/-
fJra. ,-;orţ ii retomlelof mi.1ita.r'('. '. . 

Part.idul kOBsut.hi8t, compus din ·eh'
mente r('~lf't.ionare ale fostului partid pal. 
Şupti8t u:uil ar, a adud numai hotăl'Îrea că 
n '(,I.re lU(lt iVt~ să n!v in ă asu p1'3 a.ti tu duH' i 
sul(> diu trecut. Cont.ele A PPCYHyi. a. fost, 
dc'Ci. în di~H;ursul său IU<lrte (~Ulnpenit şi 
fi măl'tmisit numai nernulţumire<.l partjdu
lui ~u oullce.siile neîrrsemna±..e pe cari le-a 
adus Dontele Khue-n in ce privefilte refor
mele militare, fliră să. proclame însă ră:=;
boiul impotriva, acestor roforme. Parl,idul 

• 



iii· . 
.kQ..Ssuthist ObSl'lTă Y(~chea sa atitudine de 

*' echiroeitate, Îngăduind fiecărui membru 
~il procedeze după buna lui chibzuială. 

Ohstrucţia, cu tollte aC8ste, YU 1'01nc8-
pp împotriva [pfornlP10r mibtare. căci par
ridul justhist va fi sprijinit în lupta 3('(';)

~ta şi de câţiya l1h'mbrii ai partidului po
puntl şi de dt'pufaţii inc1l'Jwndjşti Înafară 
de partide. 

Chiar dadl al' reuşi contele .1 ntl1'elS8Y 
:;[{ înduplece: partidul kossuthist să renunţe 
la opoziţia lor lllllXJiTlva refonn('lo1' mi
litare - justhiştii şi tova.răşii lor vor fi 
dpstul de tari să. zt'\dărnicea8·că orice dis
c·utie. 

Pentru <1 înlesni acţiulloJ contelui .111-
drâssy pe Wngâ kossuthişti, ministrul-pre
şedinte a grăbit să. declare că este Învoit 
~5 provoa~e o hot{trÎre a (lanwr('i prin care 
guvernul este ob1ig:atsă prezinte Camerei 
proiectul refol'llwi electorale până la un 
Tf>l1nen fix. Declaraţia aceast.a. ava,H să fie 
puntea de trecere pentru kossut.hişti, Gari 
- drşi au în programul lor vobul univer
sal - sunt împotriva oricărpi refOlme e
lectorale de1nocra tiee. 

Guvernul, ori CWI1 30 va sfârşi acţiu
nea contolui .\ndrfl&'lY, va trebui să so în
ţeleagtl. şi cu partidul justhist sau să în
cerce din nou înfrângerea obshucţiei -toh
nice. 

In cercurile guvernamentale so afirm~ 
că pre.şedint.ele Camerei a stabilit un plan 
bine chibzuit. cu a.illt-orul cănlia spf'rA să 

. zăd{n'nicească ohstrueţia tehnică. făr{l a 
viola regulamentul intern. Caro este acest 
plan se tăinuieşte. 80- poa'te. Însă, prpSll

pline că z,-on111 aresta este mai mult O 
ameninţare .... căci dacă guvernul ar fi [t

Yllt mijloac,e legale pontru înfnlngerea 
obstrucţiei. n'ar fi ÎnUtrziat cu nplicar8a 
lor aproape doi aali. 

Zileli3 viitoare ne "or putea aduce, doci, 
f-inrprindrri neaştrptat,e. 

Actiunea llOntelui Andr8.ssy. 

Oontele Andrâssy a p~)l"'Dit Q nouă acţiune în 
s.copul de a mijloci o înţelegere măoar între buyarn 
$1 partidul kossuthigt. In <.mrsul zilei de ieri au 
avut 100 mai mu]te consfătJuiri intro contele An
dŢMSY ~i Khuen. Jle.d(H) parto, şi oontelo Andrtis9y '1 ~ontele Apponyt ·de alt.ă parte. Ministrul-pre
"edmte a avut oousfătulri ,i CU preşedintole Ca
merei N6.vay. 

.Semi-oficÎQ"lll "P. Lloyd", înregistrînd noua 
a~il'u.lle. a ~~lui Andrrissy, spune că judecâud 
d~ă .d!Spozlţ1l1e ooll)r două tabere nu este exclu~ă 
POiHbllItatea unei împăd.lri. 

Şedinta Camerei. 

In şt-dinţa de azi paI\ti.dde ,au continuat să 
rusplln.dă. la declaraţiile ministmlui-I1Nlşedinte. 
~n vOl'lYlt E gr y Bel a (in afară 0<1 partide) '1 eD~wl(' Il a t t h ~. il n y i, d<'Clarând că vor ('{)m
hate reformeI(\ miJit·are cu ()rice mij10a-cc. 
. O'ootrucţ~a tehnică ,a încoŢl<\ numai ]X':->~c 3 

xiI~. <;.ayartl<i«le su aibă Vl"eme să faf',ă declaraţii 
IJ) nnclPI are. 
. .JUl<rthişt.iis'au prezintat, însă, şi azi pl·ogătiţi 
pentm Ofwe f'Hmhl'li;tăţi. 

~ ____ De ___ n._tl_II_t::_j_~~uJ_._~_;;-
NAGVJENO 

:r .pe~an.t pentru dinţi artifldall firi pod la n 
CLUJ-KOLOZSVAR.. 

(La tapătuJ Rtrbil J6"1.I ia ea.. prOpM.) 
Pune dJntf ,1 cu plAtire in rate peli~ garaaţl de 10 .. 

~ n:-:Ust -~~uJ. I • -• 
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" F'I~ ,.ar 

Scrisori din laşi. 
Sărbătorirea ÎmpăcArei dlui Vaida-Voevod 
, Octavian Goga. 

llllp{lCal'Cn pe care d. Constantin Store 
a lllch'plinit'o în Ardl'ul intre cei doi băr
baţi emincnţi ai neamului nO~'ltru. a arut 
IIiI.ml să uască în Ia~i o impozantă mişcare 
tii' uniiil',uO şi .simpatic faţă do importun
nIl nct polit.ic p~')tr(\Cllt acolo. Cond.ucătorii 
pulitici şi GUltl1~1fali ni oraşului nostru. ig
[)ol'<:llld pentru un moment 'Ori ce dis('nzill
fll' de v('d!~ri, s'au întrunit in .scara zilei do 
·1 Februarie în localul ,.Cercului didadic" 
şi cu o perfe-dă inţelrgere au hotărit săr
bi'itorirea împăcării diIl .Ardeal .~i a con
dudiJorului politic d. C. SterD. stăruit-ontl 
[tl'estei împăcări. 

Iniţiatorii acestei idei sunt domnii pro
fesori sPC'undari a.nieleni - S. Haliţa. C. 
Sparea, Popeia - precum şi d. profo-sor 
univ~ 1. rn;u. La întrunirea do cDnsfătuiro 
au luat parte ~efii tuturor cluburilor poli
ţice locn.1f1. S'a discut.at pe la.rg importanţa 

..actului politic săvâqit peste munţi. no<:o
sitat('(\ unei înţeh'geri trainice. care să. se 
întindă mai pre.slL'l de per.'loane, pest.c În
treaga opinie publică ardeleană, eare să 
unifice vederile celor cffluă organe de pu
blicitate .. Tribuna" şi .Romtmul'. In mo
ment(\le de faţă a dednrat d. Matei Can
tac'1tZino necrsitatea înţPlegerei annonioa
~e a tuturor puterilor noastre politice (\sfe 
de netăgăduit,. Se cero din pnrtea u9astră 
a tuturora era mai dpplină unire. Unire 
nici. uniro rlinc-ol0. In. fraţii no,~t.ri dr peste 
hotare. n. Sterp. fapt.a dbJe B mai prrSllS 

de -ori ce laudă. Fii încredinţat că 'n ac
ţiullr;J. pl' carp. ai intr(>prin:-;'o. asc:un.'J. t.o·au 
ajutat aprohălilf' noastre unanime. Arată 
fraţilor A.rdeI0ni. interp,sul cald po care 
ti-l purtăm. ,~i inn.»derează-lp necesitatea 
a ('ţiuneÎ comune dt' unix\:'. 

Să.rbăt~Îriroa împădlrei va fi prăznuită 
printr'un ban-chet organizat, ~ cele mai 
alosc împrejurări, la ca.re "Vor fi invit.aţi 
toţi -cetăţenii binevoitori. Iată apelul lan
sat pen tl'1l acest scop: 

APEL. 

F criciţi de rezultatul 'obţin'ut i.n Tratk 
Silt'fln·ta. prin Împăcat·ea. dlor Dr. Alex. 
Vaida-roevod şi Octavian Goga, doi din
tre fruntaşii românismului, împi1care ob
ţ/:lIufă pr'in sfăl'u'inţele con!.cetăţeanului 
nostru C. Stereo ne-am unit a. sărbC1tori 
acc.'~t act folosita?· pentru întreg neamul 
române.sr. printr'un banchet eaTe va avea 
lor jf arii "1 Februarie, ota 7 jum. Î'n sala 
CI' se ea. anun ta la. timp prin ziare. 

Ru.qăm re toţi bunii ro n1 (Î11i. /ărrL dco
sc/FiTe de partid. să binevoiască a adc1"Q. Ia 
/1('caBfr1. nwnijestre a noast1'li. rornâ.n:esnli., 
prin participare. 

Adeziunilc se COl' trimite la cercul di
dactic; str. Lăpuşneanu. la ori ce oră,. până 
cel mai târziu Luni st:ara. 

V.Sculy, N. Gane, M. B. Cantacuzino. P. 
Zamfirescu, A. C. Cuza, Gr. I. Buicliu, I. Bura
da, Dr. Negel, A. A. Bădărău. Dr. T. A. Raco
viţă, N. Cananău, Dr. M. Manicatide, G. G. Măr
zescu, S. HaHta, 1. Ursu, C. Sporea. 

A u răspuns până acum a.pelului publi
cat: 1. P. S. S. 'Mitropolitul Moldovei şi 
Sucevl\i Pimen, P. S. 8. A1'hiereul Nioo~ 
dpm ~{llntf\anu, dnii A. D. Xc-nopol. C. 
Climf\8cu, C.Negruzzi, Al. Filipide. Paul 
Bujor, 1. Stamatin . 
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Comitetul .. Centrului studenţeso" 
hotărit să partkipo şi studenţimea l într'\. 
{el raro se ya ar[lta e<Ît do curimd la ace, 
stă manife.staţi0 impozantă. Se crede chi, 
că aeum ar fi momentul unei apropie 
cltnt.llse Între studenţi, apropiere c.a.re n'il 

llece-sita din partea nimanui v1'e·o capih 
Iare şi carC' îI1 acelaş timp al' servi de pild 
tutm'or lJlţl'l('gătoriJor. 

Tin să l'e]o\,cz un fapt neplăcut. 110pi 
lliu"' de a~H·aI'ă., lH' tnţp}l'g[U1d măc.ar de (Ul 

rn-dtlti\ delicatoţa annistiţiului Închoia. 
în mod tacit. insinuiaz{L că d. A. C. Cuzc 
a iscălit a.p«lul do mai sus. dar a fost con 
t l'a banchetului. Afirlllaţia necn,\-aloI'r(l.sd 
a "Qpiniei·' trebuie Înlăturată. Am av'ui 
cinstea să vorhesc Însunli ('11 d. A. C. CUZC1. 

Dsa a fost printre cei dintili care s'a a-so
eiat 1<1 ace..stă idee şi care :1 lrnldat in cu
vinte alese fapta ului C. SterG. E penibil 
~ă se tulburo sc>ninătatea atât do înă.lţă
toare a acestei manifcsla.ţiufJi cu adevărat 
naţionale .. prin veninul ve.şnic clocotit.or al 
UB0-i uri I)(>~t.ăpâIlite. Să ne cloprindem !l 

fi mai civilizati în lupt<:'le noa.sf,re politice. 
CorueHu Carp. 

~.-=-=== 

Mare demonstraţie contra 
Ungurilor în -Serajevo. 
-- Steag unguresc ars. ~ 

o!ll'bii şi Croaţii din Sarajevo au Cll'g~luizat 
al /l1tăj(\l" i. Du.m iner.â o maro deIl.li0lli>tJr a ţi(l oou tI' tl 
C IlgJurilor. A foat izbuC1li'1'(\;'l ~~('{lleifI.:J nemulţu
miri gon{lJ',a1o c<mtl'a, 8tilpfi.nirii 'Il.ugu.reş.B.~.rc 8'11 

manifeRtat în ]'"('Pf"tit.olt'-Fn·rhlri in ("1'''':-!Hn. ,:;:rr.4l if',:" ..,; 
lulhul'<lJ'ilol' de "tradii. ~l mal.lii't.l.:lLavlilor OOIll1~ 
banului 'li .gu\'{)rnului maghiar, a doselor cio.cn.iri 
între Pl>liţ,io -şi ('('.ti'iţMll 'Şi ea rezuJt,at al anle.erocu
lui studeuţimei. in inchiJor-ea universitătii din Za
greb. 

Seara pe la 01';fl 8 l'Oi,au rînduri. riudul'j de C(>

tăţe:ni în,-;pl'o oatoo1'ală, dlltând cânteoo naţionale. 
O{'upîmd întrag.a piaţă a intervenit :politia, care 11 . 

somat lumea ;lă .se împrăştie. La .aparitia p<.l}iţişti- ~ 
1{)1' lUuI timea a 111('('P11t l:Ul ,~(' agitc, iar cil.nd s' a fă
cut ~{)mIlti.aunii a luat. potr.i ţoi aUll1Sviirlit asu}}rR. 
poliţi~tilor. Poliţ.iştii iaU scos sabia şi au năvăEt 
ao'Upra mulţ.imoi, din rîndurile cihreia -s'au dat ma.i 
multe impuşcături de .rovolyer: Un g-lo;nte a. ni· 
morit în cap pe un student mohamooan, oare a 
fo.-tt transportat 1a tlpit.al. Do pietrile axun<late a 
fOdt rănit mai grav u.n poliţist. Neputând poliţta 
împrăştia po manife",tanţi .g'·a oorut ajut'mlul miU
ţiei, la sosiroa cărei.a mulţimea a1.a împrăştiat. 

In timpul aco..;tei în<::ăierări, o mână de oaIlllOni 
au pătnms in strada unde se află şcoa1a ungu
roască, care stradă LUS{)i*) mai .inainte inohisă d ... 
un cordon de poliţişti. Ajungîmd ilLaintea şooalei, 

. au sp.arrt feretrt.l"('Jo, .şi luând steagul 00 fâlfă.i& p4il 
edificiu l'au aprins. Ardm-ea steagului, 18. fost lTl
BOţi tă .(le câ.n tece ;naţionale şi huiduitmi la adr~a. 
Ungurilor. A sosit Ţloliţia. dar t'lJ'\1l târzil1. Numai 
SNum ma.i 'rămase din Meag. :Ji 

Ancheta a eon.statat că demonstnmţii au fost 
in"tig-aţi do nişte studenţi din Z-agrob. 

Domonstraţia s'a oolltinuat şia doUll\ zi Luni. 
Elevii dola şeoalele din Sarajevo, împl'f1Ullă cu 
studenţii au pal'C'Urs dtlmonstrÎn-d străzilo princi
pale, e.imt.âlld aremenea cântooo naţionale. Nişte 
deputati, fiind .adamaţi au vmbit manifestanţiln, 
îmlemnâ.ndu-i să lupte cu. insufleţire pentru oaU7Al 

naţională. V Ol'bi riIe tau foot subli,uiate de strigăte: 
.,Bosnia nu e a Ungurilor, ci a S1ovol1ilorl Pi!i.ră 
ungurii! AfaTă C11 ei din ~T.a 'ast.a!" Aju.l1gând 
demonstranţii înaintea 'Cdifi{'iului gU'V'ffi"'nului, pc, 
litiu. i-a imprăşti<1t. DHTyntaţjj prezenţi i~au rugat 
qă nu fară disordine~ -ci să 80 rot.ragă. La sffiturile 
deputaţilor, .stuucnţii s'uu împr~tlat 'Cântând im, 
nul naţ.ion.aJ. 

Cu 8venim-cntole ll.<x;stor nouă zUes'a ooupat şi 
8aborut 1n şedinţa sa de ieri. A vorbit primarul 
o.I'lU}uJui Curcid, deIYlltat virilist. A ataaat în tol'· 
xooni yiolenţi poliţia, care I:t vă:rsat aân.g"l' nevinova.t, 
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Jll'OJllme {'~ în wmn de OO11U p("ntru j-cl'tfa br-.l
talităwi poliţici {'ii se ridice şedinţa. 

Vvrbil'{'il n f01,-tprimită eu .in"'lIfl~lite aptaut.c. 
Zjodinţa >;'<1 riJi't'llt. 

Serbarea plugarilor 
din Pârneaya. 

Fn pOllor.(,lIr~ nu-si cultivă limba 
lui şi nu ti.ut> la datinl'lo lni strămo
şeşti. nu e de·mll sA trăiască. 

'!'ătl'allii ]'omâni -din subull"biul Pârnoovll. au 
:uilllljnt w-ri ooară in sala Casei Naţiouale o pe
l/('C(lre pire<-,cd,ată de producţii watl':.Ile ~i câ'11tăl'i 
('xetmtate t.o.ate do fii di11 ·popor sub conducerea 
Jlllliadtră a dlui 'Învăţător G~rgc Popovici. Ziu'll 
:woost,a a fost pentru plug!i.rim(·a romana din su
lJll1l"biul Aradului una dÎlltrc (lele IlY.l,i îIlăl~l.toarc. 
ItaI' s~a dat prilojnl, ahlt ţări'imimei di'n părţile a-
1'\':lite, dtşii:nteli.g·cnţei de ai~'i să vadă întrunită 
1 ~l o $Orbare atfrta Jume dOl-ni(~11 cJ.a a auzi poveţe 
f rumoa.se -şi -ci'lllteoo in frumol>"ul nostru grai româ
IIc.:;c. E un Ttl'OgN:'-'l Într'adovăr uimitOl", dacii astăzi 
('U toată opl"('.Siunea barbarii, ce s'a deslănţuit a.::ill

(ll'a capului llO!-ltru do ~.il.J1'd n~~am pomenit - pu
ti'm 8ă asist(un -chiar 'Ş.iîn părţ,ile ,a,c-estoa, unde 
\'lLlurile du.'jmănioi 'CUtropitoaro au fo<lt nl.'li Pll· 
ll~rnice, - puu-m să&",istăm zic - la serbi'iri al 
!'iil"()l' {!araCoor românesc n:c înduiO':}OaZă pimă la 
lacrimi şi ne t~le.c să tro<;ărim de hucul"i(~. Sărba
tOaTea <ie i(ll'j este llU puternic înoomn pentru LOt 
!~ornilillu,l d<l Inimă, 8ii.,şÎ dea tot oonrursul pentru 
"oaJizlll'Ca visului n08tnl de Iml', {',are f:Ht<l ct\şri
garea dl'CptmiJor lloastre căJtlllte in piciolllie, li
klrt,atea naţională I1~mit.,"Îtă, t'galitate in drept :l~'i 
ţ'i in datori11t.o eu toţi fiii ţărei :we"wia. 

Şi d(l sigur că lW vom buC'tll'ade izbânda 'O<ln.:ei 
lioastn>, (bdi vom avea i'Jl. tot loeul oameni d{~ 1l~
ti unI{', {'a harlli{'ul în"ăţ,ătol' ci i.n l':Îl'neava d. O'oor
,!!'ll l\lpovieÎ, ,';li Homftni de if!IP1'avI1 oa prOţ;eJdilltc!e 
. ·'{>nţiunei rârnaa.\'a~ 'a. A"ooiaţiUllPi ~lrlldan(l d. A 
kxe 7.k'IlH10,ea. vi(~e-pr<'ŞCdint(11c (}eorgc PcciclI.n ~i 
{';I epitropul Constantin Don. 

. Oamplli desintOlw,aţi, {·/M·i prcţuil'S\! mui mult 
:- ".~1'Df.de ~'WD. ~i.nai:ntal·e.a nQamuJui no;.;trll pe 

,~ .. fr)ate. terenole. d~t interc:;.elc lor proprii, lSooşti 
h!'a?l HomâDl aJ'utaţidc fmuiliile de SOOJnă din 
!'realita.tc, ne-au arăt1at ieri 00 {\Ste in stare să faeă 
• mul, cu adevi.i;rată dragoste de nea.mul lui, n~au 
do\"(~(l.it odat!t m.ai mult că in firoa noastră z.a.ce 
" n('maÎpolll{>ltită dragoste eiit.l'!t limba şi uati
IJdo n{Xl;:,ltre străbune, o drago>lte etU'O cu toate 
rUltlU'lo n(',(.'.:lzllri {'B-RU dat p~'Ste capu] nostru 
n'a Iptut fi stim,'l:l în nici () il1imă do romtm, 

Stl'ăiuii ~i duşmanii noşt.ri. nu pot d('{'ât >la ne 
invi<iie7,c JX"l1tru 11l1lt.a frull10a.."u'i, ee ,'le po.:1frtă PI'C
tutind(~n(';a !În intere~mI pil.strării n('~tinsc a na
tion~.J~tăt·ij, fi firei n()l.1."tre moşt.-enit<> din neam 
In neam, 

* 
lu{,:l JX; Ia {'easurik opt sear'a (1 vie anink..'1,ţ.le 

.klmn.e.'l. în .... ub-urbiu] romÎl.n{'\'>C qj pe t<>a"t.c stl'ii
"...ile se vwl('au g-rtlrpuri de plugJ~ri îmbri1.cat.i în 
hai'll€ de :-;ârbătoal'C înainti'md vf'l-i-C')i spre ,Casa 
"1' 1 ' .~>aţJona ii". 

ln SC'lll't timp flllJ.a era arhiplinii, :lşa încât lu
mea s'a văzut 8ilitii' {ojă staţioneze şi pe coridorc 
şi 'Prin odăile lăturaln.iec. 

Pllmevffiii în ~stumul lor eurat (,'11 iţal'ÎaJbi 
(lin Jiină groa~ă. OO!lll lLIl.glllriţi la croială, cu vo..'!tc 
Hmrte pline. d-e nasturi arg-mtuţ.i, cu ciimăp,j măc
'itr:Ît lucrate, că.rora însă le li})i\(,'Şto bogiiţi~ cămăl 
ţlilor noastre din pi'i.rţ.i·!(l ~lJrdt'leno, şi ]e lipsoştc 
ma-j ("U seamă c:roiala lor romÎmeawă cu foi bo
~ate, Jil'ililJtc 1ibcre în bătaia vântului. Oameni voi
'ni<'i; frumoşiJ.a figură, o adeviLrată rruow româ
!D.~~ă curtat pilstnată şi uc-pătl''llnsii. d-c ame~('0 
striiin. 

latil ee ne întăre.şte şi mai mult in na,c1cjck'a 
no~tl'ă <-"li neamul nostru ~'l!N baze sănătoa.se, ~.ari 
ti g"llrallt.f':1Zl1 tin viitor ",trii]ucit. 

F(·t)wilc au lj{'f;looşi tră.sătU]'Î fru mollS{' , care 
(ill,Nl<'tt'l'iJ',{'{lZU originea noastră romană, dUl"ere 
:în~i'i di ('.](':, 1l14'lâ ~Iabp de În.ge.r .s'au Jăpooat de 
po.rtu1 n{)~t IU pitoresc şi s'au imbr:1cat în ţoale 
-'lt"ră1im.e şi mai mite şi m~li puţin trainic.(J şi şi 
dlmpW:rato ~u bani scumpi în dugh1.Ml-oLe evreieşti. 

Şimai-1t1.T !erlleile-din părţik aoosf,.eauu·o hteei 
jal'ăş.i moştenit dela ~~ne ~îe ce lină Spul'<".ată 
.~if :<le ('u.uesc ptJ obraz. Strl('ă frtlUls('ţa lămttă de 

_r'.'" -_o· 

.. TRI B tI N A" 

Dumm17.cll eu "iip.';{,lfl de tot ti-hlI, eari fie, fie ;t,ii' 

intre llOi, dau- iţj iau şi gUcllru-l de sărutat. 
Cu i.lld~·n1Iluri ~i pon'ţc frmJloas<', {"r{~em <'Î'î 

\'om putea intll'o<1uc{J ţii pe aici drag.oot(·.a })C"nt.ru 
portul no.'ltl"U ;;oi YQlll put{>u de,~biira ~ fl-umoastllc 
noa<:tre UraGall!' ~i J)C {'de din jur ,,>u.'ţ.Î mai ,,:1-
1'111<' obr1l7;ul, ea să nu le mai putem ziee: 

~unt.eţi alhe de albd{,· 
~i I'o)'oii de rnm~'nel('. 

Pe la i(}l'(·l(~ nouă şi-au făcut 3lpantla d. lh. 
Nicolae o Il eu , direct<>nll g-C'D(>raJ uJ ÎTl:-:!ti tu tuJui 
.,Viet<>ri,a" , împnmnă ~'1l d. Baya Rai{'U, dir('{'r 
toml aCMtui inst:it1.lt; apoi membrii reQactiu;nci 
"Tribull(1Î" îl1 frunt.(! eu d . .s. Thx>u {"'1l doamna. 
d. }Ioldo\':lJl, eomptabilul "Victo:riei", <"'11 'C-ci doi 
fii :ai săi, p~lrintdc Văţall eu d,yanm.a, părintele 
Hode-a, d. V, ~\ Il toneseu, d. llie l'ap, d. IC)n Van
eu, in vut.iit<H·, ('11 do-amlLa. Mai tiirziu au ~osit şi 
d. 1)wfau C. POP. d(>put.at eu doamna, d, Vr. H.o
Jl1111 Vf\lk·iu <.'u doamna, <!l1ll Dr. ;'li{'le~l. Dr. MoI
do\'an :;;1 nlţ.ii. a el1l"ur nume ne .-;.capă. 

Ihntn· tără.llil1li.1 ·am ob,.,erv~lt 'PC d. AI('xe 
Za:-J6, (tem'g-c P('('i{'un, ('onh·ta;nti11 l)oll,Fratii 
Haicu, f'a.miJia J)(}briie~tilol', haţ.ii p("t'.j(~im •. MoiO{', 
G r~l()ro, familia Curticean şi npl'O-I.IJX:' toate Ltmi
!iile din .Pi"trm':lYI.'l.. 

* 
R<-prezent.a ţi-a s'a jD('{'put eu "M'Otto" d'i.ntat 

in cor mixt compus din ('opii de ţiiran sub cond'u
(l(>1'ca d, 1 m-i'iţ ii.t<)] , }JOŢlOV ici , Au urmat ':lipoi e(}m
poziţiHe miî~\qtrului Vidu, .. Ne.gI'1lţ.a" ~i "Imi 
,plat'{~" (:,X('{'utut~, {'U l1luJtăarm·oni-o şi prN'.iz.iune 
de acdaş COl'. }h.l1, <'11 seamă solo din ,,~egruţa" 
c~ntat de Corlld~.J:'I:{'t;a;n cu o vo{'(l plăeufii şi 
rblădioa.sti a stîmtit aplauze llleritJ.1.to ale publi
eulu.i. 

Toate euntul'il~al1 fost )'{·pet.au~ la dori.nţk'lJ a..,,-j
st(mtei, earo a 1'~lllla,,, uimită de frumoase!c pre-'Jt"lr
thmi rue {'A)piilor. 

S'au jucat apoi h'ci blldiţ.i mOl'alizaioarc 'ii 
cr!ueative 8{>ri,,*, {"u mult tt'mei ini'itnwtiv de 
d-~oal'a .Ma.ria Drăg1an, învăţ:H.oare . 

In prima pi('să "D(\~pre !f~rt:ul l'omilne~~' fe. 
tiţeh' AUI'dia elll·tiei'an, EJp,)nOrH 1In .. ('{~am, :Ma
ria Tn1:illl, .... i ;\llU ~Iarc în frumo;;(' t'OShlme de 
}1i'id11rt'unci'i 'S'I!.!!U achitat foarte frmnos d~ rolul 
k,1". }[a;Î <"lI ·seamă mititica Aurelia C'urti{'{'un C1":1 

'atut de simpk1.ti<'ii {li avea un joc atât de lilwr şi 
De,Î<'nut incîtt II fost ohi{'ctul d<.· admiraţie a.l tll
turor . 

. "l~,,\'rprc sÎil"băto.rile biilwfti" a fost ju('ută cu 
k11('('(I~lşi înd-f'muizarc de f{'tiţ.e.le Paulina .Miiconic, 
htliana Plllillcaş şi L1wrctia Cresticj, ('ari încă 
au fO'lt l'ă..~lătit(l C-1I însufletito aplau8e. 

Tn~i băet.i Xioo]J:l>e Gl'igore.!'>Cu, Bie Mihailo
Ylci şi Ilic C'urtieean au dat fnullofi..<;e Înd<,mnuri 
pluga.rilor, de a'şi pla~1I cclpiii IJ.'l! m{\<;cl'ii, jucând 
buea:ta. ~,Dc~pre măcstrii". .. 

J)'upă rcpreY...cntati~ Il Ul'nwt joc, und-e M,riişi 
al'adanll nu prC'H Sllllt măestri dooare.ce jocurile 
nost re J1Ja,ţ.ion.aJe 311 fost ~u totu'l n{'glijate în 
piirt;ile a{'('st""a. 

Su{'e('~<;.ul moral a fost dosig'lH puk>rnic. clici 
uUInlu unind la <>laltă toate elf:ment€'le răslcţite 
pl'intJ'(' 11.1Jurilc ;put{'.rn:ieea1c străiniol', ei închc
gitndu-e vointa 'Prin sf~hlri, şi îndemnuri fru
]l)Ofl~e româneşti, ,"om ajungI:' la izbîmdă deplină. 

I 
E., .. te lln îll(~Pl1t .care merită toată buda, 110a-· 

stră şi a tutuJrQr R01nânruor de bine, este o mân
d,rie naţională $ă yeden: ~upă o Vl"~me urîtă d~ 

J ]n.ne('JA'alr. un eurent I'mnat'G\.'1pomlt de enNK!J! I 
I tari, de orum('ni destoinici, cum sunt învăţătorul l 
, Popovie.i şi fruntaşii Alexe Z3.."']o, Gheorghe Peci-
ean, Ccmstu.ntin Don şi alţii 

Dr. ROTH KĂlMAN, 
MEDIC. 

TEM E S VĂ R· ERZSEBETV AROS. 
Strada Battbyliny 2. (Colţul str. H unyady) 

Cosultaţiunl: a. m. 8 -10, d ... 2 - 4 ore. 

Consultationi separat pentru tubercul~L 
.... Altoiro cu TubcreuHn. .... 
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Scrisoare din Bucoyina. 
Ti'of,.·u .~i concerle. - 8(';rate d.ansante. - .Juhi· 

leuJ ".t:::o('ieIăţii". 

1. 

SUCMl'(1, 4 (li) }'aur 1912. 

Ei, Zlt';t cLne ~C-a Yl"{Ja, tot oamenii ooi ve'Jhi 
(>1'I:1U mai cuminţi şi inţdcgcau Inai bine vi.aţ.a. ~i 
da.d n'au fORt ci mai civilizaţi - porueniau pi 
pe atullei do .a€'ropla.llc?! doar de aripile do ceară 
ale lui lcarus! - au fost de bună seamă CU mult 
mai culţi. E o gr{'_~ală a timpului nostl'u aOOa8N1, 
de oonfUlldll>tTI 'Civilizaţia şi '0'l.utura! ~i toată cul
t11'ra !<l.ntieiÎ. tKJtul ce ne.1- m.ai rămas din vrem:lc 
~\{\lea t.ro<·1it~ ·aeum.:t 00 mult, o datorim în maro 
parte teatmlui, Pcatllnei ..,tat.~J îi plă1.ea poporului 
să m(~rgă l,a toatrll, 1.llldc se rcpn .... .ent.au dra.me.lo 
unui&"fode . .,i comediile unui A ritofaJleJl: aCO:i:.t.a 
('/'a oom'aţia poporului din \'relllul'ile acel{'. "Şi 
f icca.l'c e piirla ... ~ la plă.cc.rl'(l. t uluror, ca·re întărită 
şiid~ali2,(ttă, din mii de ochi seÎ,lldre{lplâ SjJl'S el, 
şi. în pieptul .~ăt/. e acuma. numai Wl s('.nti,numt -
acda: ră c om". 

Xu Hiu de ~'al' HUli pulou aplica eu\'intde a" 
<"'est(J ale marelui Schi,IlN şi in ziua de azi, când 
orri 00 'Jlcispl'ăvit, dimia i...a S'U{'J('.('B să .tl0ătui3d, .. ă 
{>ÎÎwya ~n(!, 10 pol'{.."CIt\~te comedie" şi (\â'l1d Mi 
{'(l <lilotant, carc ştie iUTa C'tl pric{'iiX'ro din mtLm;.'l 
ftItora, e autor d-c operelc! 'X oi încă n'am ajuns 
în stadiuJ t'd mai inalt de eultură, cum era la ('<'i 

vC<.\hi 'şi înd n'am {'ăzut în ..,1Jal'ea ~tc'(l(;';a de dce~
dnnţil', <'-wre o azi Î:llll'Dcle ecntro curopen{'! Snn
U!m în privi;llţa aceasta - ca şi in multea.Jtl('!c--, 
abia lH Î·il!C'cput. Tl"Upele de opcrot.o din ]k~rnân':a, 
cari 11e v in di n când in câ.nd cu ,,:F::u"Jll(l('nl u:l1li 
v!\,J,;" sall cu :dte pl'OdueţiU"lli ,~l~c:.<.lml1l(l" SOSC'fe', 
pl(\f-l.('ă şi in urmii h.sii Jllllllai o <.lim'! de col1b. f'e 
'nţelege, că dirc('torilor trupelor a<.'Ctltol'.a nu le o 
do Pl'op~*'andă culturală, ci de afaoori. ArtişTii 
11U'>8 Il jcj~)dată şi (·:î.nt:heţi sau actori b1L11i foa ;·te 
rar. Şi siu,g'lur1l.1 sue(l('l:! "mol'l.'ll" e poate, cii vrc-'Ill 
stud\'nt dda liceu S>(~ îndrii.go5t.(>;;te de o subrolă 
mai dl'ă.guţă; do altfel nimic . .*) 

);u voi -:<:1 vorbc.<;<-. aici nici u(',"lpre trupa tici,:, 
{'are n·o vine in fiee.arc au, nif.i dc..ipre Ag'atha 
Bâ ri'f'"eU .'>'tU ul ţi <lIrtişti ('Ilcl ,,\.utollC5<'1l, cari VIa 
din elind în când, ei c!e<;pre str:td.uinţclo n(){t8~/'e 
pe Il.(·,{·st t·ercn. Sunt două s<wii.>rtitţi, eoari se [)('u!Jli 
cu a"th~1 do pro.p~lgandă culturală: OO<'ietatea a.t.'it

d'(~rni('ă ".1unimoa" .şi socictatea muziea!ă ~,Al'm.) .. 
nia"; 0('~1 dinuti cu t~atTltl propriu zi!':, pe câlld 
"N!' n1Dn ia" mai mult cu opereooţ;i oon{~r te. ~ fl 
'nţelogo .că şi'n vllcanţe la nenumărate pet7l'CC(ll'i 
poporaTe se joacă. încă câte o bucată d.o teatru, î.nhă 
a~e.~t.e do obieei 11'.an :de<:Îlt un succ.e..8 moral tTecă
tor, deoarece SilI) t aranjate pentru int,elig'{'.nta Illl· 

1..('.lor şi nu j}(mbl'u popor. Dintre sooietăţHe cult,l
l'alo ale Ql'dşelol' dj'n provinci.cabia din cimd in 
dtnd de dă una astfel de oomne de "iaţă . 

C'uUlV(ldeţi în lipsa unei societ.ăţi pontrn tea
tru, .cum aveţi Dvoa.,>uă i11 Ardeal, 16 noi toa;.li 
mişe.a:rca toatr:tlă ,,;e :rf>zurnă in activitate-a pc aoo.:,t 
teren a societăţilor "J 11llimea" şi "Al'mo.nia". Deo
camdată nu ne putem giindi la <> trupă stabilă, că:Î 
nicăiri Il'avem utâţia intelectuali, {'.ari să poată 
~mslillCa U11 teatru şi :nici nu suntem aşa de ho
gaţi, Totll~ avem lln grup de diletanţi buni, cari 
se l5ile..;.c "ă ne \'orhea.s.cii <le pe OC"ffilă o limbă r'}
:mfmeasdî cl1TaUi .şi frumoa,'1ii. Totul ce avem în 
privinţa u,(:('-ast.a datorim nwuai .~i numai dJui 
Aurel Ee-rar'i, ('.are e cu lllUlt <mai mult ca un dile~ 
tant priceput, ci e singurul nostru wrtist. dram41ti~ 
de talent - oaspeţi huou::reşreni, cari l'au văzut 
j1H'Îtnd ÎmiIY.lrocă "Baba Hârcii", căci e şi clb
tărot" l'au u,*,.mănat cu Li-eiu - care fără vre-Q 
răspllată L11 bani, CU abllegaţio -'li eu stăruinţă i-a 
şcolit.) pc aeoi dintre tinerii şi dOllmi~ar('!l(l noa
stre, care au o seîmteie do talent, Pe insll~i di'~ 
-l'am ,ăzut jucâ.nd admiro.bil in ~,Beizadea Epami
nonda

H
, "Serisoare pierdută", nDo-aJe Cairnaval'u

hIi", ,,~eya:'lt,a lui Cenltll", ,,:Fu'Dcţionarul deI-a 
Domonii", 'Şi multe altele. Numai lui avem a-i 
mulţumi di eomediile m.aiestrullli Caragiale su ~t 
flLnosc'Ute aproape în î.ntreaga Bucm'ină şi că ."un
tem în curent şi cu mişcarea teatraJă din Rn-
mânia. . 

Tn istoria Illuzicei romîmeşti Bucovina •• vesela 
grădinil", va a .... e.a o pagină .strălucită. cădi ac.}},,\ 
care a bătut calca., pe care au păşit .alţi oom:pozi-

.) Cin(~ se int.eres~.a.ză dt> xmşcart'& teat.raHi. mai 
v~chf' la noi. citească ex.eolenu-J.e. articole ale dlui T'l
fan in ,:n.'ltu RomâJ]oR$('ă". 

• 

, 

J 
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tod români. cel dintâi oor() 18. introbuinvat meli)
diilc poporale in opol·etă, a fost t.'.îprian Porum
lKlSCU, un fiu .al "trăHltIDoi ':\I·ooWo.-.o, cu eânt(.,'Cile 
şi eu liiutarii ei ren Ulll i ţi, <m,ri pe vremuri Lm 
in.:-pirat şi pe ·Carol ~kuli, şi ru do11oa. Cc'll'(':a :,i
dioat muzÎ{'a romihwască la o de_'!ăvârşi't'o şi vir· 
tuozitat.e 11e.ajUll"ă până atlmci a fost Tudor <'Jl\'. de 
.Flondor. Am:1ndoi ~'lu murit tinihi, după 1.) acti· .. i
tat.o fo:wtc ronni('ă şi ne->:LU îmbri'ieut J:'n forma 
'"(>~n j(!ă aartoi cÎillt.eeele ,şi moJ.od i ile nonstre pri
miti\'c. Poporului 'nostru ioan jertfit pe altar. al'l'Jia 
eo el întâi a pliimi'idit di.n suforhlţde şi din kleri
mile ,sale: doil1a. pc c-arc ei au f:kut~,) Rit ră~lltlC 
pÎUlll clep3Tte în bolt~l. lu.mei . .E d(~i fire.8(~, ea pe 
tl!rtlla JOI" ,'<R riL'l31'Îi şi alte t..'llente .. ~>.ari 11rmează (m
Ica indi{~t~t de dil..nşii. 

j'rLntro '!l~'('Ştill. primul loc îl oeupă fără Îndo. 
ială Euwbie MaJ1(li('(~y~,ebi <'U miîip.'ltrdc ,'>alo }itur
gohii; el Ill<'ll fiind lWof(',sor la 'COllSC1T.ltom} :1m 
Vitma nu 1l11ti i-a part.e aet.ivi'î la nnmea {'('-o depl.l
>Ilem ndÎ m:a..~ă pe 'll.(~(,$t tore-Il. ~('-a "('nit pentru 
~i('ClCa ~n;..il o forţ .. l tîl1iirii, oare promite mult. d. 
Co'UstJll.ntÎl1 t:\.:monl. ah:"oht'l1t 'al ('ollSC'rY:lt{,rului 
<,li.n Viena. 1Wl11llUJlik· noa:;:.trc de ('llntări, pâl1ii 
JK'Um 'ayoau diri.g(l'J11i str:lini, cari abi'a aw'a idee 
de Ul'llzieii ~'omâ('.ll..-;,:'ă. şi fiT~te <,ănsta llU m;ti 
Jll1k>~'l să dăimlia~~ă mult. D. ~andrn ]1U "jne înd 
JJJ'(XI turziu. ~~ictat{la "Armonia" d<,la llJoart{'J!. 
1ui FltJ!ldoJ' În(!:l J!. Jn0eput să deie înapoi. N,>u) 
dirÎţ.,"Ont a seos-o l'lIsă din :lctHrgio şi ~\euma.a Înc('
put L.'lrii o <a{<:tivit'atc febrilă, la (,~'ll'e i!11U P111'tC 
t0·j memhrii, {':lei rnUOOţ;t,i cu .1'Ost şi 'mai eu dr:u; - d . . , 
('au e.~tc eme.să te ~)O,·ătuia,.';că şi să t.e 111demne. 
.. \ImI -8('!·Sta. pe ~mne Re VJl. mai juca o operetă d(' 
Ca.nd('lla. C1111l .an} măt.at t.oută mişC.iN.'u noa~trli' 
toatmlii şi muzi{".aIă 9(' J'ozumi'i .a7.i in două nume: 

Anrel Jk-mri'Şi Con s t.an tin ~:mdru. ('Mi îllCUll

juraţi eu d'I'<~(A~te d(' <lilet/l.utii 11oşt,ri, îşi mI' urma 
de hllUă seamii !;Ii 0(' ~l('llma mmwa cu mai multă 
lnt:onsit<lt~;şi i.::lrll intii. Şi dad vom ;ljlmg~ ('ând"a 
nOI buoovmcnll să vorbim eum se e.ade române. .. re 
~i că ~lYelll oar(K~ar(' ell.ltură a:rt.istieă "a fi m::re 
parte meritul aeestar doi 'brurwţi, c.ari î.şi împli
nesc atât de fruJllos dat.oria {'urră ne.a.m. Viitorul 
istoric al Bucovinei ''1\ trohui siH j)olllcnoosdi cu 
evl'ilvie şi r~l()şt.Înt.ii, De 'altmi·nt.eri amândoi 
sunt in('ă detohIl de tinări aşa că toiul mundi incă 
îi ~tc.aptă. 

Scrisori din Bucureşti. 
Mişcarea femenistă. - Un almanah al scriitori

lor. - Investirea noilor episcopi. 

JJucurcşti} 5 l<'e\n-uaric. 

O mi~re fe.menistă propriu zisă nu a exis. 
tat pană ~lOuma in ltomâ.ni:a. S'a ri:cli'Cat În dife
rite 1'~ndur~ din <şirul intolOOhlalclor tiin ţară 
glasurI, ('.arI, :alătur.Î.lld,u-se 18. illlc socialiştilor, ~I~_ 
reau pentlru femei .aceea.şi d'I'epturi pc <'.ari le ~u 
şi băl'ha~ii., uita:nd însă <le ind'llt.oririlc pe cari le 
au a{~e~t1a,. ~'au ri<li~t glafluri cari oorcau drept 
electoral Jl(IUUru femei, cwrÎ cereau să li-se dil~' 
chidă porţile parlamelltuJui. uitând că nu '8.CO.:LSLa 

ar fi prima ~cvoie. Căci, fiillcl vorba de dreptul 
Ck'Ct(H'al~ se Impune cu t()tul altă reformă deellt 
aceoa <lea 00 d·a femeilor drrept1l1 să ia di'l'("('t }JII1rt-e 
la luptele polit.~. E offi'a1'OR m.asă a ţ:'irănimei, 
eare de oele IRaI multe ()ri, dat fiind sist.emul ce 
domneşte acum, nici idee ;nu <are ci'nc sunt ut'eia 
cari o reprezintă. 

!!i~roa fe.ministă !Biei în ţară nu-şi a1'(, N'ţ. 
tul decât ca m~re eul turnl ă. ş.i acest lucru pare 

'..'1·1 fi inţelos o sea.mă din reprezt"1ltlantde int('le.c. 
tualdor, in fnmte (~U dna l~tnC\t1e,'il-U d" Helld 
earca. îl.tfiin(1at de ourind o societate • .al cii'rei &:o~ 
cstcrHhcaroo prin culhtJ'ă a f~mcilor dÎ11 ::.:tratll' 
r!le de jos I8.Je $)Ciet~lţ.ii. In fiecare săptămi'tnă se 
ţl~ eu:sllri. dj~l di.fCl~ ik~le l'.amuri de eUDoştin te, 
eUrS-Ul'll, la carl 1l:IS1.-;ta un 1IlL.'11'(' llUmăT de lucră
toa~ C,'hOI'Il li-:sc dau, jntr'1.m libaj U~{)J' c]PlUpn
tele Ind!~pens:\lhdo pentru fOMna'rOI -'nIfJetuJui ullej 
~n~f' g.osJ?Odi'OO. ~ dă cu dro~i'r(' nwre ateJlţj'l1lC 
Jg!lC~~'] ~l 'lum'uhll Uc ca...,ă. N ici li terahI1' a JlU f.>"~~ 
IH~!lJ'~ulşi de multe ori so ţin eursul'i de 1it",ra
tura t~at se poate de inter{'AAnte. 
~. I(~-<:putl~l fl'i{,,~t. d~ dna. ~ell..'l. h BllcuJ"(~,?ti !lă

(/aJdUlIll ('u \'a fI IUlIll'at ŞI III alte r>raşe din ţară 
d ~ ~, , 

~Ill e pana wmllla mI s a prea dat multă ootcne.'llă 
eu 'l"idjearoa nivelului ~tural al femeilor, cari ;~i 
<'âştigii ('xi.~t.Mlta prin m1lllcă greu. . • 

'. ,~ ~ '1iI~"'t - ,"" _ ,';lW.iăt~ 

,.TRIBUNA" 

Alnmn.a.bnl M!l"iitorilor dcla noi, editat ou atâta 
prioopere de d. &~'»!tian llornomiM a fost primit 
în ţară cu multă oimpatie. ldeia in&u~eţitt~~ui ~ 
ditor -dela Ori'~tie a f03t M1utată de totu 8Ol"1ltorll 
din regat., oori rau hot~lrit să sllootă şi ei U'Il ruma
IUlh al tut.tlror ~iitQrilorromâni. 

D. Emil Oâ.rloo:nu, pr~tele wcictăţii scrii
t{)rilor rom.lni a adullat ruawrial:\ll D{,'tX\8ar, portre
tp]() şi dat(~le ,biog.raJi('c ule :-;eriit .. .Yrilor. J)'l"eOllm şi 
bueiiţi lit.cral'e or.i~illJa.lc de ale fi('t'.ă.rui~, car~ a
dunate intr'uD clt'gOlut. volunl, YOr :lpllre ill cunnd 
sub titLu.! ,~A 111l"auu.hul seri itorilor ~'omlmi" 

* 
lnn~tirea. nouilor epi8('op.i J>. S. Sa Cali.Rt al 

Argeţ;uluişi r. ~. & ThM08ic ~ll lwmanulu.i se 
"'fi fa<'(l cu dOO5(..-bită ;;;olenUlitll.te Dumineci 12 (25) 
Februarie. 

La orele 10 dimineaţa nouii episcopi vor -asi· 
$ta .la ofician"i .~,ervici'lllui /religios in Sf_ :MitJ'Q
po]i(,. Vor asist.a de ~~wa 'Wţ.Î melD~rii .s~. 8~
llod şi. m('Jnbrii Com.lstorului Sllpel'JOr lu.gerl

<C08<J. 

La 01'('.1(' 12 Q. m, nonii cpii:l('.opi vor 'Ill€rge la 
palat:ul n'ga.l unde "ir fi primiţi de .Mlljr Sa Re
gele. asistat de d. C. C. Arion, min:ist11lu .ou1te13r, 
<.:i'mG ~l<llj. Sa le ya înmâna cÎtrjde epi~pale_ 

Cu .a~x.'\'l ocazie P. H. &1. epi5('op1l1 Caliat şi 1'. 
S. Sa (>pi",oopul Thcodooie 1,'01' rosti <'ilte o Cu.vim

tare_ 
hlstal~lre.:l non.iJor cpL"-I.'Opi în -lit(~'\un{lle epiSC<l

pale- se va [.ICC in .a ,d(Hla jllmă11aW a 1unei Fe
bruarit> în pl'{>zenta t1lui C. l'. .A.!rion, miruistrul 
eultel()l' Core,~pondent. 

Seminar pentru clerici In dieceza 
romlna grl-nat. orldanl. 

Eliminarea braYilor clf'rici români din 
seminarul romano-catolic din Orade, pen
tru virtutea lor de a ţinBa la limba lor şi 
Între zidurile acelui seminar - a produs 
o leg~tim~i indignare la toţi Homânii făr! 
deosebire de con[t\"iune. 

Cnîi --- după noi nf'oriC'ntaţi asuJ?ra 
situaţi0i Hwteri;!lr a dieeE!'zei gr. catohoo 
din Urade - au şi pus la cale Q colectă 
pentru el'earf'a unui fond din. care ~ă. se 
infiinţezt' un seminar gr. catolIC roman la 
l'('şpdillţ<1 episcopului. 

După p[n'erea noa."tr[l această coLectă 
ar fi o ofensă {.a adresa cpi,,~cop1Ll~i gr. caAt. 
din ()rade ori·cine ar fi a.cela, ŞI cu atitt 
mai ytu"tos la adresa episcopului Radu, 
care la masa mrtropolituhli din Blaj, cu 
ol'a.ziunea adunării generale a .' "Asocia
ţiunci" din anul trecut, a dat dovezi de 
cel mai înflăCdrat simţ naţionaL 

Xu arc neroil' episcoJiul fir, t.atolic TO

mân din Orade de ajutorul nimănui ca să 
Îllli'in teze un seminal' dieeezan pentru ele
ricii săi. 

Ep:;;f'opia gr. cat. din Orade aŢe sin
(JUJa li/ai multă avere ~ir('n:~ă mal mare 
clrciÎt toate celelalte cptscopn g·r. cat, TO

mânr 1.mpreunc1. 
La multe sllte de mii de coroane S~ 

urdt yenitul anual al bunurilor diecezane 
şi al desdaunării urbariale şi al regaliilor. 

A re Ri loc'll fi. potrivite pe ca.ri să-şi edi
{iet' sen;inarul, at.ftt în Orade, cfl.t şi mai 
ales în BCÎ11Ş. care este ('.('htru~ d~iu
h1i. unde are şi frimna.zilll slIpenor ŞI reşe
dinta sa. 

Bani sunt. 
Loc potri"it t'stP şi cll1ume. (',el ma~ po

t ririf, lor I'Mi' Jlei1(şlll, unde meI odată nu 
YJ fi expus la insulte> cllm a fost e,xpus 
chiar şi hlândul şi ino(rnsiyu} eplseop 
I)arc[ huduilldu·l plebea şi spărgându-i re
restrile reşedinţei djn Oradl". 

21 Februarie n. TOl!! 

Xo{'('sftat(','l unui semi.nar propriu se 
simtia ~fc mult, d('ja la înfiinţarca motro· 
poliei gr, cat. rom{mo.şi numai bursele, 
acele nenorocite bUr.lm ce le a1'8' din fondul 
religi07lGT dipc('za. gr. cat. oradană pentru 
un anumit număr de deriei au îndupl('~ 
cal'o ca În detrimentul creşterei naţitYrlal l > 
a rm>otimci sale ~ă·şi adăpostca&Că pe ~ii
torii pn'oti în seminariile romano-ca.t.olree 
de prin Ol'aâc, C ngvar ew. 

A cuma să răsbună această PC0110-rlIlC 

lata/ă. 
Şi 8(' poate ert ehiar mânQ provedinţl'i 

a pus la cale mudul cum s'au llla-nifestul, 
sirnţftllljllt(·If' de iubire a ş\.winiştilor ro
Jnano-cnt,()lieÎ . iaUt de clericii gre~o-ca
tolici. 

Bur:wl(· d(' cari SI.' bucură dieeoz.a gr. 
cat. oradană din Fondul religioua,r eal. 
p(mt.ru un TIUmll.r de doriei ai săi, nu e~p~ 
oem eli SI' pot, ren.)ea nici in .cazul când dw
{'('za va avea semmar proprm. 

Dar chiar să le d(,Il('gl~, să le măn:mce 
SlU1ăt·oşi. - In lCl'rsul naţional al bi.ser~cii 
gr, catolic!' române nu SI' poate subo·,.d,na. 
inte1'csclor pungl'i lui ruda. . v 

A sOi'it timpul şi pentru bogata dlcc.oza 
gr. cat. l'Oll1.1nu oradanrl să-şi provad~ pa
rochiile, mare l'urtn ('xpu~e la desnaţlOna.
liza.re. cu preoţi CUI/ştii de misitmra lor 
naţională. 

Aceasta p",t C p{u'pl'ea unui 
Român ortodox din 8iharia. 

Domnul Iorga privit prin lprizma 
-'~~,oYintsmulu.·-~mBg~ilri'" .... 1:-

Dela un ('etitor primimmunătoarelo rinduri: 
C(ltim in nr. 41 din 4 (17) Februarie:ai 7.i.l· 

rului .Pesti lIixlap" - :f.aimoa:la primadonă p"-
" h' . d~·--\. n~ritoaro ra. narţiU!IliJor nem-fIg Iare .m ~"11I _~ 

ne.suf.eriţilor de vaLahi - pe l~ă nIŞ.~ u:f-amll 
impe.rtimmte la wireşa tineriy?~i tool~lee Şl a St·~ 
mina.riilor noastre, şi o gI"atdloo.re dm ool€'. m:tI 
~retrnL."C La .adro..."4l per€OThalităţ.ii dlui l~a, grai 1-

ficare tiCremută din oolldcÎ.la.7ul unui bart, cor('.~
pon<lC!lt din J)e,;-a. ., . ~. _ 

Cicâa.r fi observat dintr o teonfer mta hterJ.l"a 
~ aet.i .. itatea. cultJura1ă ta ~lui. lor~, ţinut.ii 
in seminarul din ('aran-se~, ca e in pertcol un 1-

tatea statului 7ll'aghiar. Vezi J)oWllllle ~ cu1tivll 
sentimente do iTideutism daco·roma.n. prm () 0011-

feron:ţ.ă literaro-oulturaIă.. . ~ • 
Dar ce crezi cucoană lUdeo-magh.iara lTlI

preună CU oorospondeutu·ţi ~ Ce 'pl~. de Învăr,a· 
mânt ne-aţi mai impune şi in seUlI.:n.arIile moaatn' ~ 
După 00 n.e illwrzioe În mod hrutal în in&titutA.~;~ 
:noastre bLl.Sţin u te l'1i cu han i de ai 'l1IOŞtr i <.Lreptl~ 1'1 

firet;;ti de DWll date, acum când roată psool"08. !ţ!l 
cirip~t('~l'ailll În dn\ţă \'oio, ... ('uiţi să ru: n~ai ;~
t.aeaţi şi dreptul de culLivarc 1"omilnea8Că Jll m<;ll

tutde 'llOaRtrc ~ ]Ii u ne-aţi impu.n.e oa.re-<cUlll gl()~' 1-
ficare-a obscurităţilor vooBtre? 

Şi se in t'l' eabă bietul coresPOl1<k-.:nt că ~,~ine-l 
I;l('.el Iorg.a~ ikuHtj?" "Turhatul erou aJ. lrlded

tismului valah, care nici in România, patria ~I, 
nu este luat în &e&mă, care a ciomăgit publice re 
un profC80l' de universitate, oolcgal său, oare ni"i 
în Româl1Îla nu,şi poate câ;ştiga aderenţi penlir'l 
ideile salo turhate, a picat roşill1os din parl1Ullen. 
tul român deşi a candidat în opt locu:r i; pe 08Jte 
Fa exehi6 poliţi011oşte de pe teritorul austriac Il!;' 
liţia Qustl'i'3.eă pCJ:ltru ~itări dCl.'}uehiate, care L.· 
tr\rn mod de ~pătimit rurorşte lmg1.l!rii .atât in 
seri" cât şi î.n .graiu viu'~. 

Şi nu 00 m,li poate rmira, cum <lo ,,arelit om (10 

o fantasrnif bolnă\-icioasă precu.Il} qi ideile lui ~o 
imp'un dm'ik'I' seminariali din Cara:nsob~ (~Jl
nevelo inti·7.cliink)". 

Dela Oradea treooţi la Cwransoboş? Azi-mâ"1o 
voţi veni Şl la Arad că voţi găsi amintircJl. un ~i 
MOL<loNicooră; unui ŢiclJ.indeal, sau la Sibii:l~ 
unde personalitatea. IUÎ ŞagtlTIa eare ne-a olupt:ti 
drepturile <le cultivare românească în instituttll6 

I 

I 
( 

l 



rW3.<;tro - ii impu.'lu dl"l'11t kleaJ de ll.'rmat A3U 

~hiar la Blaj nndo ll'\",{>,Jll ,at:.îtNI. 'amintiTi frumoase. 
1 Toate ace..'Ito 10 veţl face pe tuma IDOlliIt.ruOs.să' 
'1 '1.mităţii statului mag'hi,:rr . .Ne a.şt~tărm şi la a· 
~JStla, cMi la ('-O nu te Mi aştepta sub fe.ri{'ita 
pblăduiro din ,patri>a aooast&.. 
I A.,"Ji.& ni-se 'l1ariootu:reari băilharţ,i'i de netăgăduită 
".a.Jo,wre in 'l':i:a.r.if'tioa maghiară prin 00 8e deşn· 
.,hiBa;ii opinia puhlicii 68Upra ce avem noi mai 
Iim.J.tRp, .a~"Up.r.a rni~ilor c-'i11turale. La ţipctQle de 
"anteri 4110 -cutărui j idiinaş ootoO<t <lupă triumfuri 
l)jltriotioo, oetitoruLui acela na.iv !şi milfr,gruit la 
~un~ti11ţde i!<tori<t1C ale neamului ~ău îi l'ine a 
J(·redoo 'l'il i.ntr'·lldevă.r 111 seminarele noo..~tro se po
!trec hH'hlfi dc-o imor'uIitatoe culturală. Re impun 
at{'O}Q tipuTi d(~ 11.1(> erimin"alităţii sociaJo. biit.ăuşl, 
Oiiluanţi bolllih-icv,}şi ~j mai .ştie Vreu ce; drept 
r.J(k'...'lluri de urmărit. 
i După 00 ne tra.gct,j f1o.H.1'"(\ll elitei noa. .. tre int'j
tl.f'Ctur.iJc in nîi.molul im'1l'Ont iirei I<i culturei ce vă 
~tIrpil.n~te; .pt'! noi obiditii ne înt~nit~'ltj pentru 
... ·âre-o n(JviJloyată oft~t,'(, do d·u.r<'.rc, care din întilln-

l.:pJUJ'C ar fi at Î1lkl mgol iul vo:;tru. 
. Pontl'u TIDi Ni<..'Dlne Iorga nu-i decât. un "om 
"",le o fu.ntazic bol.uăvl{'Îoadii." poate pentru eă !l.e.e:lt 
1~ITiJalŞ de \·l~~.nicjc eu-;op-oaua, 0ll'.CO't ,aspru j~dedi.
t Î(U' al ~ltoplllor womilor a<X',;tDra 11 arc dceat ('Il

i vinte de aspră oond~l.mnal'o la. intffllliunile cu C'~'lI'i 
.aţi voi -sti ·ridicaţj P(~ ,obi:diţii săi frati la superIa
~ivul I.:-ricirci. 

8ărllllJ.lli valahi proşti, cari nn pu1.('m pătl'1111dp 
in profunditlltea întel{ll)ot~ilLJH>i umanit,ari!or noştri 

I ,,:'ompatrioţij şi ;:oup utm descifra di.n piilmuirile 
'I€ zilnic ni-oo dau, mult t.l"imbiţat.'llor bunăvoinţă. 

, lmpl"llmut~'lţi-ne şi metodul {~ c.uwo ne tractaţi ne 
. ~wi. door atunci vii vom putea intrue.gc. . 

Da.<-~1 in institutde voa.'itl'C nu mai putem tl';<Î 
.le dNl..gOstca cu care ne su~ruJnaţi; JiisaţiJne .t

remi ruâll~l'iiC'roa să ne .admiriiln nctulburaţi bik
Lat·ii !1l.oştri ~a cum SUTit .,:fiauta.sii hoIIlih-ieioa.~·' 
in in.'I1itutelon.oartr(l ",iiră!l·;lcÎoase. J.iisaţi-nc ~şa :11 

I Jlrootia noallt.l'ă. cH piinii ("l(' VOlU fi .pre..-;.ti nu o <:H 
'-"IŢQ'ind,om pat rin. X. 

= 
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I ~ Şezători literare. Din Bu(';u:reşti ni·se 8('nc: 
J.hmnnl,<,ă ,~'a tinut lîl Toatrui ,.Gomocdia" a doua 
;;czăto.a.re litera.ra. , 

Au azi!-ltat A. ~a Hl~~81ă Prill('l}X'Sll Maria. 
A. Sa Priueipcoo Eli"aOt·ta. A. ~a I'ri.n{'ipe.!e Ca
(f'ol, d. C. A rion, lluui"trul in .. 4l'Uctici public.o etc.. 

La ()rde 1 rei eortilUi "-(' ridie.ă-: la o ma...,ă., în 
mijl~, sia d. Ch. J)ianwud,Y, pr('~ntde Socic
tllţii AlltOrilol' Iham,iti(~j, iur în ,iuru 1 său. pc 
~ll'Ull(','artiştii T ... a1ruJui C<'mI(H~ia şi RlltorÎ oari 
tl'('huiau să cit.('~1&·ă I:meătiJ.e 101". 

D. Oh, Diamand.v. dela eaf(;(hă, dă euvîmtul 
::lnto.rilor şi artiştilor. (,.:1ri ,,{' cxft~ută. 

Au 'l"t-..eitat; d. C. Tvnf'·anu, o anecdotă din 
ffh. RfX""anţii. dna Ya8îJiu "Xu t<>-ui priceput" de 
Ooşbu(·. J. }ln.l"'1l1esell ,,2[, Minute" de Cara
,gia1i, dor-a Tina Iktrbu \"el';;uri din Piiun-Pincio, 
.a. 1. Mu.l101cSof'u "Dorim iubito!" de Vlahută. 

O-ra l:'liJ'C'.ăşnnu, -Il dnta·t at"ii P'OI'Plllarc. 
1\ li citit din c·v·prilt> lor ('.' i :.;. Stanl.3.tiad(·, 

~ 'mc,jnat I'an·!('..'leu. lIarala.rnu "Lt':C~I. V. Ehi-
1nru. Emil :\ I{'olau, 1. jlluule!'Cu şi Brilt~~· 
VoIDeţ<ti. 

S'.au dat ('jtirc <-er1oorilor prin caN.~ dnii Spirn 
1laret, 1. NegruZ7.i ~ 1. l:l.a&",arabe~~u ~lderea.ză 
la !l<'C'Q.<; t il .9{)("i('ta t.e. 

-,0 frumoasă manifestatie socială in Zlatna. 
t";timatc DJe redactor! Ou dco,'l.ebită satisfactie 
lt,n>obru.ie să Vă c:-.omun.lc că În 7.Î'UR de 12 c. la "Trei 
) era.rchi", am arut rara OCaz1Ulli' dfl-.a Yc<iP.a o 
IJ)(lIf'N:'<'erc suc.(',ca.să in rru<'11} nOSlrn on'i~~l Zlatna. 
.A fc",t un bal COl'ltn1n1llt, dt' C'.1l"C în 10<' mI ni..s'a 
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mai doat şă vedem şi laudă br3\;-lor C'O'llducăt.ori 
ai "RenlU!D.el f('!D('lior rom. gr. ('.at. It'din }>(loC. cari 
au PlM a<t-oastii petrecere la cale. Ind~bi însu 
laudă i-ee cu ... me • .r«l.nic{'i doamne Elena Albini, 
prozi<4mta ronniun('i, e~ro a făC'Uf tot <'C-i sta în 
JYUWrtI ca ~ 'ne lmx."Ul'C clciătarc sufletească. -
Au fe..,t l'tl'p~z('nt.at.e costumelo de Biinat, RomÎl
nia, de pe TimlltW, de pe M Ul'ăş. Zla1na, Buciu
ma.ni, T(,uş ek.şi budwtul n~ta.de aame coo
tumut<: <1 1'08t oatil't de dri"iguţ şi de atrăgător in~ât 
am 'fămas ('11 toţii "indtnt.ati de frum,.;;eţ.a 1,ortul'll1 
no.stnl natiunal. - In ŢluuziI ",'a Ţl{'trecut frumos. 
La ridi<.' .. 'lr('~'l mes('j :t.araful a ('ântat inmul naţio
naL oare .a prc>(hL.i Q generalii in...'iufleţiro, - după 
~~e('.a :t 11l'n1lL1 iară~i j~ p;Înă în zori. 

De închi('l"~ ob!'.('l"V: a<'Şi putini, Zlăgncnii cu 
putt'ri unite int<ltdpuu:na pot pro.-:;ta ducruri df>stul 
d(' frumoll.-.e. Şi ar f.i timpu1suprem, ca lă.o,:m.d 
in{!<ll("llta şi neaeti"itate!l 1.a o parte, să se pună 
oammili 1)C lu<"ru şi să <'ltlti"c mai cu j:;făruinţă 
vinţ;a R-\~ială în di""{lfseJe ci manifestaituni. ca 
IliI!'tfd ~ă-şi în<l('pline:\."«'ă unul fi€'ţltecare datoria 
fată dE' ne.amul său după cuviintă. - Un parti
ciŢ)ant. 

- Impăratul Wilhelm şi socialiştii. E obi
{'('iuJ în (;·ermania. {'s pm~intcle Pt.<'idlst.ag-ului 
să îTh'ljntf'Zp. împăratului, raporl dc"pt'(' al€'.g'('rt'a 
pr{'şorolut('}lli ţ<i yi{'epr('~intilor {'.amerol, ('('riind 
t'1lu{'('st Ţlril{'j ţii aud:if>nţ!i ŢX' ~('ama tuturor ('.('}O'l" 
{'(, f~1.(' part<, la r;:'lr~id{'.ntjC'. Fijnd În.'>ă in rândul 
!\{'{'sta lllps ~ 1111 ,~'ia.14·m·A~l"at de yi('('·pr~in· 
t.r, ~fU'l ]Y.l1"tiouhli ~()ci.'lI-<lcmO{'rat, l~he-l a de
<,larat, că un !'O<'ialtf1.t nu Il(' poate pre·zent.a in au
dif>nţn inaintpR ~lly('rmmlui. In urma a{'.(\"te.i d('
claraţii. pT('~roint~l{' {'.-amel'('j s'·a văzut nevoit să 
~Ii{'itll' audi{'nta numai pc $('ama fla şi 1l C('Jui· 
~!\lt vi{'('JH'{'Ş("lintl'_ La CCl'(>tpa f!\cut.il a venit în.~ă 
rll'~JTlms, di .Maj. Ra nu !poat!.' primi in audienţă 
Ipl'('~idel1t·ia. 

&- ar'de I'ii l'iL~P1.Ul,"'ll} a f<>-<.:t dat la ",fatul ca.n
edurld)li, <'an' nu a :putut ·r{'t~omlLnda domn:ito-
ru.hli, \'a ~ll':lt i'mdu-."-{' {lt' La \"("I'hhll obic{'iu să a
prob(· ('1'('dLnţa ".ocial..dt'mocraţ ilo 1'. 

,-- Ale~eri "libere". l'{ll'!'ul cled~H'aJ Sic (lin 
('militat-nI ~oln'I('·H{iLi'to:Jt u Ujll1HI \-a~,a.nt) dUŢl[~e 
d(j)'tltntllI I:n('.z[;di Jl fost rpus .sub int<,.rdictic şi in· 
ternat lintl"lln ~n,nat()riu. 

In rere sunt numai 180 de .alegători, C'ltJmpania 
(>]C'<"tora.lă p...'lJ"('l ON:'i lL<;oară. ImpotJ'h-a candida
tuhti in~nd('nt nr. tăng ALadar.advocat în 
ţlimleru, 'adminiRt rnţ.ia "pUJloC în.<;ij in mi~('are intr('g 
~"pnr!l.tuJ O{' tNorU-'lr<', ('llno~<."ut tutUl"or ae pe 
~-N'm{'lCli aoleg'~rilnr generale din 1910. AJ('.gi'itQrU, 
hăn1liti că vor ,"ota <'1J Villg', ~unt chemaţi înain
tf'lI I'l'olgttbiriiul'lli şi, "mb <liferj~ Ţl1'M(\xte. !pe{ieop. 
ş.iti cu 100--500 cor. J andarmii cutrooră .comuna 
a.rnenitnţim<l ~qJeg1"lt.ol'ii ('·u baionm.a. 

l.ang l-a denunţat ŢI{' ~Kgiibiriiuautorităţilor. 

- China Îşi schimbă calendarul. IntâiuJ pTe· 
t,'!r-dinte a~ f'epubli('('i (,hina .luall!'lik ka.i a dat un 
In.anif~t, în <,nr(' ~plmp ('ii introd.u{'(' călcmlarul 
{,UI'0I)i'~m, fiinclastfdîn1lîillI anal :rcpub1 i{'('j 

HI1:!. Prt'!;'{'dintple ya ri{)tifi{'~'l 'in ('1Himd al'l"p'"e
rl'a !;U putNilor. {'('r:tnd l"{'('lmOa~t(,l"('a republi('el. 

Intr'un alt m:lnif('.~t multumf'ştc poporuhli. 
r[)('TI1ru Înel'NlN(\.'l Ţ>usă in el dec.larîmd d ŢlTi. 
m('Şt.(' prf'~intifL Ho~g-ă imă poPldatia "ii mI 
s!irhlitol't"a$('i'i U('C'll!'tă alt'g'Prc, lH'\"oind să jig
nea;;{'i! s('ntimentpl(' dinastiej detron...'lU>. ("\1 
toatil d0rin\.a pre~lltclui. poliţja a. dat orolll 
propriC't,'l.rilol" de ('a.~c. <'a în tjmp de 5 z.ile toat.(' 
('a..~el(' ~ă fie payo.'lZat<>, !pentru ~iirbătorirea 1\li 
.1 uan,'>ikk.ai. 

Din ~.ankuj S(' ma.i ammtă -că poporul din 
toate pi'irţilf' ţării a pr'Îmit cu mal'(' bucurie alo· 
gerea 'Pr~>d.inwlul. 

- Soda1iştii italieni şi răsboiul. Din l~o.ma 
SoC ('.omurud d: Veputatii socialişti din Camera 
italian~ .au hotărît. lHii inooapă o mare «~ţiune 
uontro. ri\.sboiuluj. ('are <'ere jertfe mari băn~ti 
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şi ·omeneşti. Y or duoo etl8 mari aprigi e8lIl{J>8.D.ifJ' 
oontl'a fnl\'el"Illlllui, :pâ.n.ă la retragerea decretuhli 
re.gaJ. d(}llŢ)l'e tmoct&roa Tr.ipoht.a:niei. In urma ... 
oost.ai. h-otil.rîri, muncit<lrimea din Milano e'a ed.
nat ÎlHIci.ntrP.a reda<'ţiei z.iaruhri "AWLnto" dmnon
strîmd zgOI1lQtOR contra răsbOOuJui. l\)liţi;a intar
vcninda împraşt.i.at mulţimea_ Atât hotă:rure8 
dept.aţilor cât şi demo1ldtraţ.ia muncit.orimci a 
produ.s maT(' agit.aţie în rii.ndurile Italienilor pa
trioţi, p<lntru CSl'i social--democraţji sunt rniş~ 
trădători ordinari. In cazul ~x()Cutării hotărîrii 
luat-e, se ~ştc~~ptă in oraşele Italiei mar.i turbură.ri 
şi in('ruernri de ... tradă intcc burghezime.a patrio~ 
tică~ şi 5ocial~ocraţii trooător:i. 

- Pentru O perC(:be de cizme. In noapwa dl" 
Sâmbătă I'<pro Duminet'ă birj~rul 8â.nth;a. Kă~ 
din Bud.1.~tQ. a ucis pe 6ot:ul lui de kt.ie Siit6 
Sundor, de .profooie măt1ll'ător de stradă. 

Siintha 'Il chefuit o noapte intr0lgă cu Siitl) 
şi dUlpăcc li.s'au ~ătat b.:mii, au fost daţi a.farii 
din fic.{'are cÎirciumă in c.arc voiau să bec proba.-
bil pe datorie. , 

Intr'uu c-oJţ de str~dă S[mth.a s'a Rândit, C'~ 
ar fi bine să d1 ringă o '}oadl de gât :pc Siito, Ca.:t'<, 

llyea cizme nou.ă, 
L-a ş.i înhăţat 7.dr.avă.n şi t.rintindu'l la pământ 

,:;'a P1Ul l8,'J ghemui până cîmd bietul {lm şi-a dat 
.,·uf]('tul. Tot 01 .apoi a aIl1lTlţ.at lmui .politi:3t că s'a 
impiedeeat de un om mort iJle fltra.di. 

P{llirÎl3i <lupă o ..'<CUI"t.ă ~tarc a desooporit 
po criminal şi l..a dat pe mu.na pa.rchetuluL care 
J-a şi depus. 

- Catastrofa unui Cinemato1traf. Ziarok 
străine publidi o ~tire <K-spre .arderea llll1U cine
mat:ogNlf din Bucn.r~ti l.a caro au căzut vieti~ 
UlI:ti Inul tj {)am('Jll şi <'DI;:)ii. CîU1d a isbucnit ineea
diul t.c.ată lumea .'l'a repezit la ~ire, netinîmd i .. 
socoteală dC<'Ht.pie1oa propri('. In îmbul:wala 8X

tr'...'lOJ-dina.ră d(}i copilaşi 'alI f().i,t Rtriviţi formal 
de ţ>llbl'Î('1ll care i-a di:l{'fit, în pi{'ioare. O femee 
a eă.rci fetită 11 f'A3t <"llpriru;{l,. de fladi.ri,a Îml

bllllit de <:ik.IX'J\.U"C. 
l'r"ll';)ri(~t~lhll ()in{,lllatografl.llu.i a:'luŢ)1'a căruia 

ctl<ka toată Tl'."'pon!'-:1hilit~I.1P,'l lle.nor(){·irii, ,de tca 
Irln urmiir.ilor s'a îmlJUţK'at. 

ln.rogistrăm ştiJrf.>.a 8.008.;,!tamai mult (!a o 'Curio
zitate, eăci ziarele bucuroşt('..ne de azi nu 008-

firmă intru nimic lU('rurile de mai sus. 

- Olimpal in Placări. Se spune că muntde 
Olimpul esk> âncunjumt .din toate părţile de foou1 
pus în pădurile nemă.r~inite dela poaJole lui. 
Incendiu.! ffi întinde şi F!?re e~et.ul munteh:â 
1;11 e teamă cii &atde împrăştiate prin văi vor li 
nimicite căci orice acţiune de sah-:a.ro la ră.m_ 
ni'putin()ioasă. FO<'UI 11 fost pus dp mânii oIne
nOlk<;e.ji şi Be rrec ,eii e tm act de ră.~bunare 180 W''Il

nm victime s'au t'Omplicc inşf' lat. eăd iu aoes1:e 
p~lduri găzduiau banclde de l.SiIltarţi greci ~i capii 
comit.agiilor <,-ari prin:'\(:'St'l"n yara trecutii pe i'A
ginerul german Ui('htor. 

- Un ofiţer şi o biciuşcă. Din Oradetarm8ft 
Y'ine ştirf'8 <'il ~îlmbătă &'Iara rpe -eîmd un -ofiţer 
dela rDgimcntw 37 de i'llfallterie 'Il i('t;'it din Caai
n01t1 militl<l.I', i-a SU1.qt in-aÎnte o femee el-egantl 
şi S00ţand din manson o bioiuş('ă i·a ara n'o t.r8 
lY\'ituri PP!-It.c obraz. Lu-crul s'a făcut repede a. 
tut e;{.(.'j pÎlnii I'ă se adune lum('.(l din apropieJ't> 
dOllJUI1a dispăl"U<"e. iar ofi t('l'u] ('u pricina 00 per
dea grit bit in <'eata siiriÎ .. 

C'..u,uJ !Il 'ajl.ll:18 la C'Unoştinţ-a romasnclei llliB
tal~ dar ooroetărilc se urmează in .secret şi ~
meni nu e :în mil~ll.ră de cunoaşte preludule a
et:'S1;{'i mieiintitmJ?lă:ri ('are pae..i0.pează de eâten. 
zile ŢYtlbli~ul Orădan. • . ~ 

...:... O nouă casă de jO(: Monte Carlo. TIn C<lIl. 

so:rţiu st;riiin in frunte cu un ~iu elveţian şi 
un bancher fra.:ncez UMIloozÎi tratu.tiyc eu gJUV. pea
trn a ]na in chirie iru;.ula M.argareta pe l;l&iZ(l('~ 
de ani. Se pJă.nU('Ştc inJiintt'(',Jl unu.i Ca.<>.ino rnodd. 

FABRICA DE SPALAT CU ABURI Văpsire de haine. Curăţare chemică. 

"KRISTALV" 
06zmos6gyar, Kolozsvar, PaIyaudJar. 

, , 

Spălare cu aburi. I La suma de pesta 10 Cor., pachetul S8 ratrfmfta francat .. 
j 



D.. 8 HTRIBUNA" A~ _____________________________________________ ~----------------------21 Februarie t 91 

Yonte-C'.arlo. "U.nrlc ~c ni. jllt'a În regulă, cu scop 
-de a wnfl.a pu.n.gile chiTi&;!ikJl' şi a indrepta \'a

'tarile de vi.zrtato.ri din pară şi străinătate spre 
BuduJX"8t.a. Contractul d('arendare e !pe ~ de a 

(>6 inchooa 1}Î Ta raduce Budap&!t.ei un "{mit de 
douăsute.ooce mii coroane plus 60 prooente din 
etak>nul de peste şase la sută ai aCţÎo.ruarilor. 

- AI t92-Jea! Cassariat1l1 "Reuniunii române 
de înmormântare din Sibiiu" a :pIătjt ajutorul 
3t.atu.tar după răposatul membro PiinkOsti Ger· 
~y, maior pt"-ns.ion.a.t. Acesta oste al 192-1e& eaz 
• moarte in sâ.nul ne-uniunii române de inmor
.. ânta.re sibj("Ile. 

- La fondul Victor ,i Eugenia Tordăşianu 
fl('Jltru înze.strarea fetelor săr.ac.e al Rcuniunci 
mcsor.1a..<illor români sibien:i, au mai dăruit: Oc
tavi.a.n Ve{otemian sod. maşinist tipograf 20 bani, 
C'T(>Orh~ Doroea, blănar (Buc~ti) 50 hanî. 
1. Ooşa calfă de pl'iivMie de piele 20 bani, Teofil 
Holerga, paroh (:Frâna) wţia 8a Maria născ. Pă
ru'U ~1 copiii lor S(\ptimiu, Olimpia şi Emil 1 cor., 
loa.n D.an, paroh (Şard) şi SQţia sa Ioana n. Mol-
4KtVllJl 4D hami, Alexti'hdrn Fugătă, ftmeţ.. oolU'o. 
;lQ bani, Ioan Râdea invdţikcl faur 35 ba.ni, Ioan 
~roşt{'1loanu înv. rpa.nt .• Remu8 Cotruş, ID •. Iă
(lă~ CÎlte 30 hani, Va..<Ulo Ban. măestrb cisma.r 80-
~ia sa E",tera şi cO(pii lor V &'>ile, 01ga. Ioan şi Iu
tiana 1 (·or. 20 bani. 

- Logodnă. Domn:iş()ara MclaIleQ Po~u. 
fiica notarului din Ictars'a logodit <"ll domnul 
Cor:ioJan Popoviciu caM. de preot din Cheue.. 

Feli(·.itii.rile noa~tre! 

x Of~ albituri pentru mir~ luuu proJlrio, tn e
teeatare solidi oi specială: HelIn L atetier special pen
tl"n albituri, Arad. Piaţa libertăţii ~zab8dsâI!Hft) 

ar. 20. 

- Ziarul ,}Tribuna" se află de vân
zare în Bucureşti la librăria "Neamul 
Românesc" Calea Victoriei No lOr. 

x Pa.ntofari si dobotari. daei Toiti să vii procura ti 
Jaaterwul Deeesar calitate bună şi pret ieftin, &dre98.ţi
vă la firma 1. GottsteI.n şi fiul. Slbila, Piaţa miei 5. 

Y Cu vl'nire.a vremilor J)loioa.~('. recomandăm tn at<>n
ţhmea. O.n. eoUtori ma..,noazia df\ corturi $Î umbrNe 
Gvata,. SchmJdt. Sibiu, KJ.ein(>-rUlg 3. paJa.tul institutu
lui Baden-Credi-t, unde se poate cumpăra ~u pret i('ftiu 
eol"tud şi umbre.k cea mai boni ca.lttat.e. - prt>gă,ite 

în atelierul propriu. 

femeie care se pricepe la brodărie 
şi.agenţi se primesc la Singer Ca. 
fabrică de maşini de cusut soc. pe acţii, Arad, 
/6zsej joherceg-ut 9. - Se recere cunoştinţa 
limbilor: române, germâne ŞI maghiare. 

·ECOHOMIE. 
Impărtire de sămÎnţe. Cu scop de .a inlesni 

N'~)nomi]·or n~tri ('ultura nut.r€"ţUrilor ruilie8trite. 
su~.ri."'1t.1 rumitet a luat hotărltt.a a împărţi (dis
tribui) in primăvara anului de faţ.ă intre mem
brii Reuniunii noaa.-.tre in mod gratuit (de cin
ste) $C'minţe do trifoiu, de napi, de nutreţ şi de 
luţernă. 

IkJritorjj de a ~c Înd€"Jt'tn.iei cu cultura plan
t.clol' am.illtit.e ",ii se adrf""eze ditră 8ub.--criffi11 co· 
mitet {'cI Illaj tarz:iu până la 10 Martie .D. e. 

Membrii Îllrpurtă9îţi în anii trecuţi cu seminţe 
de tQt .soiul ."unt rugaţi eu frăţea."<.'ă dr.ag{)ste să 
bW('Y,}ia.."'Că a ne fu('.e raport cât nl.:li aruiimmţit 
de,:·wre IDD(.hJJ de ţlurt'«icro la <'Ultu:ra lor şi dt'S
pre r~ultatlt.1 rt'('()lt{.J. D-atclo de interes ce li' 
vom primi, le ... om fo]oai CU plăcere în raportul 
llO:'ltrn gtmcral pro. 1911. 

~jbiiu, 17 F(\br. n. 1912. Coruitet,ul central 
al .• Rllniuni..i rom. d agri~'Ultură din c()mitatul Si
biiului·'. - Pant. Ltwuţa pN'zident, Victor Tor· 
dăţ.i.:m u ,.('(' T(> ta r. 

BIBLIOGRAFII. 
lUlde se a!lă în bo~at asortiment, tot felul de W.i N~u<1 "'et'i .. ~t.ă r~llă. Dt'! sub ditreoţiUllaa dln.i 
.• v"ches" indigene iji atrli.ine, cru.pon, e.\ptoşeală 118 C. Râdu.lf'scu-Mofru a. apărut ru unnătorul.·mmar: 
'oate ulităţile. Piele, de şeno şi box, diferite labrioaţii. 

Nou/tiţi: fliirbiHorirc-<i lui Cara.gi.a.lc. - IncidoTl' 
'ioori de gumă Berson Pa.I.ma şi americana. SOliTMl, 

tu.l Yaida-G~. - O ~)Iuţie Silllp-li,:>u"i în af3ee-
upe tii galbene. rea Cuza.. Ce.-:tiuni adUIJle: A . .:\lexandre;:cu-Dor-

lui. Polemice: )lffi'''-a H~tt.,: Pro do:mo. In 
rl-ă,.i: bl che:"tiJl D-rului RU~.ywskv. - O ee 
mie hud.getară m {'o:n~'l'''atol·. ~ Pentru 
solY'f\uţii -Şl."IXu(·lor de n.gri~lJltUJ·iL - O ::iirbiitJ 
l-a V ikijn;şti. Re.t'Î.sta ,.evi,~h'lor: lkyi~ta Cafu.: 
- _'\rhiHi Gt'nealogieă. - Journal Je ~()('io.1(J 

}f.('rt'111'e de Fr.an('(~. - La VOl"t'. 
• 

* 
A :rpărnt ~'i,,"t>a Jitars.ră ilustl'at.ii, ~ăptă 

nală Cvn.</inZNl1/4 Nr. 7-1912 'CU urmÎi:tQnU 
prins: Al. Uiu.l'a: O pO'rOt:,te~ care nu ':)'a ~1lllil. 
mtarina Piti.ş: Când pNnd a<mm eondCllul, I 
"ie. 1" ictar Bra ni.sce." Aminti.ri din înt>,hi903 
de stat. R{1a.u Mărge.an: Xoetu:rnă, 'PO&ie. A .. 
gazzaro.-D. Tome~~cu: Mi,stcnll poetului, rom 
Gct. Lttpeanll: :Numaj ;noi, poesie, tr.ad. No 
Fe:rn(~ia şi turistioa. F1Wid{'-() zi: * Oa;rnegie. 
Ilustraţii. - S:-'Crimr~ de-la Redacţie. - Obi 
tLni llu:;tratt'. 

• 
L.s. librăria Trib1lna s(' află !It> vlÎJ1z&r<>: revi 

lit-Nară, a.rtistrcă şi ~cialA ..Flacăl' .... Plină aenm 
a;părut 16 nri. Ui"r. 1 t' epuizat). Preţul unui nu.mil· 
bani. .. 

Cărţi mai DOUă apărute: 
1. NenitHeu: Poe7.ii. Editie ('ompletit :i 1.511 cor. 111 

20 fiI. porto. (Ed. Yinena). 

* 
Hai !ă ridem. Almanahul rf>yisff'i .• l(in('r~·~" :l 1 "l 

plus 10 fiI. pOr«), .. 
Bihliotl"('a "Lumina" :i 30 ba,ni plu~ 5 fiJ. DOliu. 

SI'. 18. Ion Dra.g~av: Pove.s«-a trăsnetului. 
-Sr. 19. Rudolf von Got~'l{'.ba.ll: Trădt'itorul. Tl"a.duc~1' 

din limba !!"{'rmani cU> -". Fr~z{'Scu. 
Xr. 20. Thl'oprulp Gauthil'r: Aria Y:U·(,l'lla. 'rrad. ti 

?i. Davidescll. 
~r. 21. N. N. Bcldiceanu: ~(>guri. 
NI'. 22--23. OctaTian lfina.r: Cum a iubit Emiue,,(·<J. 

P~ini intim{'. (Amintiri, <:K'ri.sori şi J)Ol'zii in(>(ji«:». 
• 

Spiridou Pope~~cu, profesor: C<lntribuţlune 1. IJI1lnCI 
pentru ridicarea poporulaL ~8eriS<lri cJ.trii mvit-itori. 
preoti şi că.tră c.ei ce vor Bă .... ~i cuno&sc.ă neamul) Lacrare 
pt"emilltă de Academia Română, â 2 (·Of. plus :li') fiI. porto. 

POŞTA REDACŢIEI. 

c. s. {fa~i). Poat<> Pl',~te vre-o lună-doui ..... 
D •. w,. (Tăl'hm,geni). N'a,Vl'lD eun~intă de ,;~risOar(>~i 

in ~he$tw. 
:1 NumaJ siminte de a lui Maathner târguie~ ecollll- na: Cartl,g-iruc. Lite.ratură: V. A1. Jca.n: Ce ştia 

,oii ii gră.dina.rii, ca.ri Bă ?tiu -cugeta bioo &9Upra lo<'ru- satul ... C'amooie într'unad, jueată pe scena Tea
J.u; şi atunci dlWă rultfel de sământe ar fi mai ieftine. truJui Modern din Cu.pitrală. - Icronim I,auriIL.'l: 

~.'en_t!l!l"U!!!!c!!!~!!tt!!!!t!!'!im!'!"""d!!!i!!'!n!!!e!!!!x!!'!P!!'!e!!!r!!!!~!!I!n!!t!!ă!!!!,!!!!C!!!ă!!!!ac!!!!el!!!e!!!!!n!!u!!!!!!c!!!!or!!!es!!!!!P!!!!u!!!n!!!d!!ş!lill!!!:'!!!!I!!I)l!!e!!!!S!!'lu!!!b!!!,!!!('!!a!!!t~!!!!J.l!!!!P!!i!!!. !!!!!!!!!!!!!&!!!)!!!!!l!!!c!!!,t,!!!. !!!!!!!!!!!!I"'!!n!!!c!!!!:&;!!. ~!!!!'a!!,!!!!lu!!!!!!!i.!!!!!!!!(!!Y!!!e!!!r!!!!5!!!u!!!r!!!!i,,!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R!!ed!!!!!,!. RC!!!!!!t!!!o!!!r!!!!!,!l'e8!!!!!!!!!!!!PO!!!!!!!!1l8!!!!!!a!!!b!!il!!!!:!!!!!!!I!!!a!!!!'!!!ill!!!!!!!!G!!!i!!ar!!,!!!!~!!!i!!"!!'!!!!!I!!I~ \·1 llamai paguba lor o .să fie Ia urmă. Psihologie: N. M. Toohari: Ed:u~ţia ca~te"!'"n- .. Tribuna" institut tipografie, Nichill ti coa.. 
&2 CE 

După ciÎtel"3 zile, la una din aeele serbă.ri feerice pe I 
cari ll' da El~na. la moşia ei din KaIlH'ni-Os-trov. ii f'J: 

l.eoa Tol.toL 220 ... 
" .. 5101U $1 'ACE. 

ROMAN. 

Trad. de A. C. Cornl. 

(Urmare). 

- Nu, nu mi aştl'pta.m k a.şa. ee.va, spus€' el aghio
ta'lltului siu .care se intoa.rse noa..pwa tarz1u. 

- A. veti nevoje d{' odihnă, A:.!tetll. Voastră, îi zi~e 

a~hi<ota.u rul. 
'- Du aan să-i fac să-şi mâ.nâ.nee caii, ca pe Turci! 

!!uigă Kntuzow fării a. l"lk~llnde. bătân<I in masă eu mâna 
Jui cea groa.să. 

XXXVIII. 

Când se intoarse El{\na. la San-Petersburg impreuuii 
ru Curtea, ea era intr'o situaţiune foarte incureat.ă. 

bw.intea plecării ei din c.a.pitaJă. ('a se burora de prQ
,teeţia unui-a din cei mai mari -l'Ieniori ai Curţei. La 
Wilna. ea ant legă.turi intime CQ un Ună.r prinţ străin. 
La 1"l'.intoa.rcerea (!i tn Petersburg, prinţw ei demnitarul 
işi cereau drepturile lor .~i El('n!>i ii rămânea să rezoh-e 
fl prol»emă ea.re nu i-se Dre~nta.se meă in viaţă: de 
~l...şi pă.stra legăturile CU ambele persoDag.u fără a răni 
I1ici pe unul nici PE' ee:lAla.lt. • 

Ceea ee a.r fi putut să J)&ri "P1nOS şi ehiar impr:M:-
" ti-ea.bH ori cirei famei. nu O W'rli pe eODte8a Bez.ukhow 

nid o clipă de indoia.1ă: DU degeaba aVeQ ea reputaţia 
tI~ a fi eruvma.i inteligentă femci-e din Petersburg. In 
100 de a se ~nde !j,i de a ~1Ha si iui din această 
,it&atie prin viole.nil', FJena, mtocma.i <'.3, un om de stat 
('~lre poate ori (OI' Vl"{>a, puse dreptatea de partea I'i. 

De Î»d3tă Cof! prinţul oeI străin indrăz.ni s'o mu&trez(', ea 
îşi inălţă cu semeţie ca.pul ei frlllDos şi ii zrse. privin
du.J ])('Ste wnă r: 

- Recunosc in dta I'goi.smui şi cruZlm(\8. birbătea.,ca! 
.siei nu mă putl'~ a.ş.t(>pta. la altc€'Va. Iată ee răsplată 
primeşte o f('.meie ea.re suferă şi se ~aerifi.ci. Ce drep
t.uri are Alteta Voa.stră ~upra-mi pentru a-mi cere 
&)cOieaJă de .simvatiile şi de prieMniile mele? Omul 
a<'.f'_->ta {je ('.are sunteti gelos a. fQ54: pentru m1n<> mai mult 
de'Nit un tată ... Su. nu, să DU mă intrerupeti. Se poate 
ea sentiment.f'l{' Pf' cari le are faţă de mine să nu fiI' 
tocmai pă.rintf'şti. {jar nu pot să-i iru-hi{j ventru e.cea~t:1 
{'.asa m€la.. Dar ~xuJ dl"oo,.;;tră ră.;plă.te.8U> Îllwtdeaulla 
bună.tat(>a eu ingratit.ucli~e. Dar să ştiţi. Alteţă, că IlU 

dau 8()coteală de sentimentele mele intim(' d~â.t 1'11 
Dumnezi'U şi conştiinţei mele. 

Ea prin la ('.el' ~i-şi atinse cu degNu! fl"umo~ul toi 
piept care S~ umfla. de emotiune. 

- Dar, doa.:mnă. {jaţi-mi ne ... 
- Luati-mă de sotie şi v()i fi ;;cla.va dvoa.;;tr~. 
- Dar aceasta nu e cu putinţă ... 
- Nu voiţi să vă injosiţi a vă cii.să.tori C\I mint'. făcu 

ea isbumind in la.crimi. 
Prinţul se puse 'S'o mâ.n.!răe şi Elpna ii l'M>punS{' 

printre Ja('.rimi ,că nimic n'o putea UnpiMeca. de & se 
remă.rita, că au mai exi~tat ('a~uri la fel. că ea DU fuse Re 
nidodat.'i femeia soţului ei. ~-ă ea a f(Y;t~a("rifi('~tă d<> 
părinţIi I'i._. 

- Dar }('cgili>, re-ligia? 

- lR..!riIe? Religia? hm .... Dar de ('(> ~unt el€' bUni' 
de('!Ît 'Pl"ntrn a. 9(>rvl. 9('opu{ui nostro? făeu ea. 

AJteta R{>.gaJă fu foarte uimrtă de a MI fi ajuns sin
gur la a.t'i'f1t Mz.ulta.t aşa. de simmu, ~i num&Î d«ât merse 
să ia sfatul unui frate a.! SOO~ătii lui bus eu care 8-
VUcS~ N\latjuni temeinice. 

Pl"E'wtat sNÎu~ătoru1 d. J anbet, un j('ZUtt cu sutaIl:l.· 
~curtă, ~are nu mai era tinăr, <iar al cărui păr alb ea : 
zăpada, -contrasta. .eu ochii săi ('ei nt>gri şi vioi. Şi in t 
grădină, la lumina lamlnoallelor şi la sunet.cle muzicei; 
1'1 o intre-ţina mult timp pe Elima desDre iubirea de t 
Dumnez-e.u, oospre Hristos, de.s-pre inima sfintă,!1 }(a.icei. r 
rât şi d"spre md.ndieriie pe ('.vi numai adevăra.ta roli- ' 
giune le putea da; ('ă.ci religia. ea.tolică, apostoliei şi 
roma.nă procură credind~or ei ade.ărata fel"i~ire, atilt 
in lumea a.cea"ta. <,ât şi după moarte. 

Elena fu m~cată şi de ma.i multe ori artâ.t ei cât , 
şi dlui Jaubet }i~e ump:l.uri ochii de lacrimi ş.i vocile le 1 
tremuraTă. I 

Cava.lerul {'are l"eni in dipa aceea s'o inrne la da.n~ 1 
îi tulbură ('cunvl'N>atia ce o avea (,ti viitorul ei director 1 
de c()nţi ti in tit; daT a. doua zi ~eara. iezpltul o vizită din I 
non, ş.i din a~a zi cl deveni un oa:i~ ziLIni<: al oonwsei ţ 
Bezukhow. , 

1 
. . _. t 

ntr o ZI .... o conduse pe cont-esa în biserica catoliri;. 1 

uude ea Îllgl'nuu-rruă lângă altar. Seduc.ă,wrul d. Janb"t I 
ii puse arntiudouă mâniJe pe <,re.ş:tt"tlll capului iji, duf)ă 
cum p<n"esti {\Il însăşi mai t.'\.niu .,ea simti un suIlu in-
"ioră tor -strl'-Curindu-i-.se în inimă". . 

I-se explic~ ei a.ceast.a era gra.tia care o pătrUD9<"Se. 
?iumai d!'-Cât un aba.te eu sutana. lungă se apropii de I'J. I 
Q lm.părtă4i ~ ii dete ~i~a. I 

A doua z.j i-se aduse () ('asetă tn care era SfiiJlta ,':_ 
minedtură. 

După d.teva zile Elena află spre warea f"Î bue'J~' ~ 
ci intrase de aenm sub ocrotirea. adeYărate:i hist>rk~ ... j 
că Papa, ea~ f~e 1nştiinţa.t de ut".a.sta. îi TI! .ni,~ 'II 

~{"risoar!! cu ins~j mâna sa.. 

, 
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Andrăssy~ut 41-43. RakOczl~u1 14. 

Oltoiuri de 
struguri 
expedlazJ, ga
rantând de soiu 
viţA americanA, 

Q C1 neted! ,I cu ri-
dlcinl, precum şi in diferite soiuri, recunoscute 

de traînlei!, asortimement bogat 

KnkOll~menti els~ szolooltvany.telep 
=P/'Il:::prf=.tI=r: Caspari FrÎgyes, ~:~u~:~:t~) 
p.,rliţi ,i eerpţf preţuri eure.nte ilustrate. 
Din preţul curent se pot ceti scrisori de recuno
şt1nţi din toate părţile \ărei; şi aşa toti cei ce do· 
resc si comande pot cere mai intAiu infonnatiuni 
dela persoanele cunoscute aşa verbal ca şi in scris, 
despre Încrederea ce o pot avea în firma de IIUS, 

Gafea şi Tea 
Extras din Catalogul lui Kotânyi Jaflos: 

Cafea brutA: 

Jamaica l/2 ChTgr. 
Jaortorico 111 I • 

Cube III ». 
lava aur ». 

. . . 
Ca.iea prAjitA: 

(rn prJjitoria f ledridil proprl~), 

Cor. 1'00 
• 198 
, 2'
» 1'10 

&iJitate buni ll2 Ch 1 g'. . . . Cor. 1 'Ot 
C3litate fini 1/2 c , 2"18 
Mixturi foarte fin! (Cuba, Aur, M~-

nado, Mocca) 112 Chlgr. . I lOO 
'rea.: 

Rlmlşlte de tea ]/2 Chlgr. . 
Tea de Congo 1/2 ~.... 
Mixturi pentru familie 112 Chlgr, . 
Tea imperiali foarte fini 1/2' .. 
Tea Orylon foarte aromatict 1/2 . • 
Mixturi ucelen tă de prăjituri pentru 

te. ]/'2 Chlgr. . . • , . • • 

Run:J: 

Cor. 2'10 
, 3-
, 5-
, 6'
» 8·-

» -'SO 

1 litru rum pentru tea de famiHe Cor. 1'90 
1 litru rum fin de Brazilia . .• • 340 
1 stidA 1flo rum fin de Jamaica •. »350 

Renumitul ,ARDEIU KOTANY'c se 
vinde in cutii originale. 

KofaDJi JaROSt 
al_re cottlcrciant de ca.f'ea .,1 t"ea. 

18egfladln, Budapesta, VIena, D~blin~ Bari~ Abazla) ~ 

ARAD, J6zsef f6herceg·ut Nr. 3. 
in ecUfidul blncli .. Arad·Csan'dl Tak.r~Jcp6nzti,... 

Nr. teletonului 809< 

SFAT ŞI AJUTOR 
celor cari sufer d iregularităti de stomac, 
contra stomacului stricat, ardere de sto· 
mac, incuierea scaunului, sgîrciuri de 
stomac, greaţă, ameteală, voma re, in· 
somnie, cohcă, anemie, gălbinare, etc, 

le recomandăm: 

Picăturile de stomac »Bnidy« 
mai nainte .picăturile Mariacelr.. 

Se capătă in fiecare farmacie, O sticlă 
mare Cor. 1'60, sticlă mică 90 fiI. 6 sticle 
Cor. 540, 3 sticle mari Cor. 480. -
Pentru trimiterea inainte a sumei tri· 

mite franco: 

BR 'DY K farmacie II "Regele Ungariei" 
A , In VIENA, 1, fleischmarkl U4, 

FIŢI ATENŢI! la marca de scutire, care reprezinti pe 
• Sta Maria de MariaceU" Ja impachetarea roşie şi la sub
scriere, eaTe ute copie chipului de pe lature şi să respin-

eeţi orice imitaţie. 

0=======1 
Peşfe sărat. 

Taranka, alb 100 kfgr. 70'- Cor. 
Deverika mare» » 90'- » , ' 

Deverika, mai mare »100'- » 

Şalău . . . 100 • 90-- » 

Ştjucă. .. » » 88'- » 
Crap, mare, » »110'- » 

Somn, de mijloc per kIgr. 1'20 » 

Som n, mare :.» 1'40 ,> 

Som n Pana, in Ulii » 1 '80 ~ 
Ceapă 100 klgr. 16'-» 

Liferează cu ram bursă 

PETROYITS 4s PANTITS 
'ERSECZ. 

=--:= ~ ..:o..~--':=--.---=- -= II 

•• I !AL • 
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1 Pregăteşte: butoaie vane 1 
I în ori-ce mărime; din lenin de stejar i 

uscat şi alb, pe lângă garanţă .. - Pri· 
meşte ori-ce comandă mare, aranjament I 
compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabil. : 

i 1\fARE DEPOZIT! : 

rUI{NISOI{UL CUI{TII I{EOALE I{OMANE : 

1 WESZEL V BELA 1 
: PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE, 

f. -+t LIPOVA. *"' 
~::' ................ """ ............. ...., 
Â. Slepak, 

Mare asortimenf in ceasuri de buzunar de 
aur, li rgint şi nickel, În ceasuri de părete. 
Oiuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
in argint şi articole optice. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garantă. 

Preţuri solide r - Serviciu prompt f 

.;..\; . . , 
~ ~t~~~~~~~~~~~~~~jS!w~ 

~ Am onoare a aduce ]a cunoştinţa .~~ .IL 
~ ono publIc, că mi-am aranjat În ~. ~_' 
, .. "lE ~ ~ I Timişoara, Piaţa George Nr. 4. I :~ 
~ un modern :.:::, ;,). 
~ ~ !~ 

;- atelier dentistic. ~ Timbaieie/nvent.te d. :::.~ee:Âni' · : I Practica mea veche mă dispenzează I~ _ m<?d~met.cu organism dllblu de otel, foarte i@, .... _ 
I\.!IE ~; trainice ŞI de o resonantă deoseblti se pot ~ 
~ de o mai arnănuntă recomandare, i~ -?!- comanda numai dela mine, cu preţurile ... -

1
", augurându-rni în schimb increde- :.t ~ J -{!. cele mal moderate, pe lângă ga- ~ .... -
~' rea În satisfacerea ori· cărei pre- ~~ _~. ranţie de 5 ani. ~_ 
~ ten tii a pacienţilor. - Cu stimă: ~~ i -+~: l' [cszaros Fereu.c," ~ 

I 
it 1· tabrican.. do cin,b.a.le. 

~11 . Gătzl Măr, ~ l' --~ Budapest, VII., BethJen-u. 39 .. -:i-
~ .~:\ -~. Pret~urel1turf, ta cere,.., .se trimit gratl .. Cor-es. -:;. ....... 

dentist ",,_' pOl1denf.a intrucAt !le poate si. se r.o::lI. fn limba 
~ I -.,; unf'ur~asdl. g~rmani sau .tl'be.aseA. ....... 

m~~~~~~~fr.~~~~If1i I X ~ "f ~~oIV"VT~r-T ·f·} + "'ţ .+. "f r + ~~ 
J 



!!& l' 

PregAtesc 

cuptoare de tera~otă, 
clminuri, vaze, glastre, 
cu preturi moderate. 

Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea cuptoarelor vechi ,i 1n provincie. 
Rugând sprijinul mult onoratuiui public: 

M~gyar Istvan, 
fabricant da caminuri Si articole da lut 
Temesvâr-Gyârvâros, Kem-u. 16. , 14 

EDUARD LEI~II, 
liDichijiu ,i IDfaprizl de insi.tariunl 
Bra~oy Atelier: Strada Luajl ar. 83. ' 

y ,PrlviUII Strada Gabai Nt. Z. 
Teleton N.-- 334. 

Se recomandl pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum coperişe, şi mvelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru Ehlaţi, vase pentru spălat şi altele. 
SpeciaUIiilt: In a.paducte ta ca.se, canali'Zărl, 
conducerea de gaz de iJumlnal, ,1 Instalarea camerelor 4e h~!e. 

o <1.."1)' lampe de carbid de totfelul 
jeJa 3 coroane in sus. - -

, Engrosiştilor li-se dau rabat 
Depozit bogat În vănl de 
scăldat, cămine. closete etc. 
Serviciu eonştiintios. Preturi 
moderate. Reparaţie promptă. 

~
i~ 'C)_~.. ~~/ ~ .. ~~v;;;:..,-... ; .. :;: : = ~() i'-' ~"1 

. ~o) 

~. H. I\;Iil~.16s J ... 
ci.a.sornica.r, '~ 

Sibiiu - Nagyszeben, Reispergasse 11 1/1 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a tollelul de l' 
CI~~SORNICE 

d~ buz~nar şi de pjrtte-şi 
clasomlce. deş.teputtoare, 
precum ŞI artlcli optici. 
Prăvălie de obiecte de 

~~r!iH aur ,1 argint signate 
~_~Q!i~:~ .', oficios. ~e 

_',ar Toate reparaturile le ne-
'" .~. cutl prompt ti CII garanţl. . 

~=:;;:~==:~~==:=;:::==== ~ , " -- ~ ~~~, t 

- ~-~ -

~--
:\C.;?§athi g" 

Pian uri sau Harmoniuri 
se cummpără mai bine ,i ieftin in cunoscutul şi solid",) 

magazin de pianuri ,i harmoniuri 

V. Heldenberg, Sibiiu O~::~l 
(vis-a-vis de Hotelul 'Imp~ratul Roman). ln~~" , ~ 

I Intemeiat J. DtlJ 1867 ca I·a prlviJie de planuri f~~ ,n ~~ •• ~ ~ ~ ~ ~ : '; " ", ~ ~ 
fn Tranalhranl.. . Ii! ii '"' ' ,w:0;2 II ~ . ~ l' ;> ~ ,1 ~ 

:t'T"""'I'''~ ţ 
rvtare ~epozit d.e in~tru~e~te nou~ şi ':~~~~~:ţ~~ :;~ 
mtrebumtate: planun. plan:ne, harmo· ~~~)i:':~'~2 ' 
"iuri cu preţurile originale de fabrică ~fi\~~~~~1l' .. 
Sortiment boga~ de planuri de .tn• t; :~'~l~~ '~'.,:) .. '::r~' 
~~:~~~t. ;;c~Iă!::e !~i::::C d:i ~~~~ ~~~~~JJlw"ţf~ 

R".'" J 
••• I.~t •••••••••••••••••••• · ~',' . ' . - ~- . ' . : .: . -"~~ Georg BarthelmtC i 
I ~. " J:11cch.a.l1ic • : 

.::: . . B r a Ş o Y, Strada Porţii Nr. 4L • 
: ~~ ~.~~:~;,~~~-='-::~~ (Coltul dela l~d.,SrtntUlu~ Ioan). :' 

• Atelier pentru maşini, de scris, socotit, : ; 
: dictat şi de cusut, apoi pentru aparate ' • ~! 
• electrice şi fizice, j fampe electrice de • . 
• burunar, gramafoane, plăd~ ace, hârtie • . 
• - de copiat şi diferite utensilii. - • :' 
: Telefon 380. I 
• 7 Instructor pen~ scris la maşină. - • 

•••••••••••••••••••••••• .. ~G 
Eliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii II 

: Trinta fabricA ungureascA de cuţite de :' 
- DJaşini şi unelte de otel. FondatA la 1859. -- -.- -
§ Ba~tusek Karoly § 
':1 Budapest, VI. ker. David-utca 10. SZ, : 

-1 . -.. ' ~~. .AI A.:. Singurul s cialist in Un· -
: ~~~ '~~ ,.~. garia pentru ,fabricarea de :' 
_ ~ .", unelte mehamce ntru lu- _ -~-----------------I" --_ "_' J OTI~AVA _ 
- ,Il (~ '" • l' -'Llq~ ,i se potnvesc a on-ce ma· 
: 1" ~ţ?>: . ",: şină pentru lucrarea lemnu- : I 
_ fui, pentru-că sunt fabricate 
"'1 ~din oţel de cea mai bunâ calitate. Astfel sunt: caţiteţe : ~. 
.. pentru rindele de maşin~ scobitoare; capete de cuţit, _ 
_ ferestraie de mtÎnă (horony) şi lungime; sjretfele pentru _ 
_ siredelirea de găuri adânci; cufiie de sfîşlere~ unelte - iIII 
_ pentru sfredelire, crepare şi fabricarea ds ceparl, cu un _ l1li 
_ cuvânt totfelul de unelte mehanice pentru lu.cran:" _ _ 
.. lemnului. - Preface şi osiile ţiitoare!or d~ cutlt~ !n .. III 
- patru colţuri, oprite de serviciul superior de md~.str!e, an .. .. 
- osie ciiindrică şi fabrică, după comandă, nouă 0811 CI lin.: - C 
- drice pentru ţinerea cutitelor. Cuţite pentru compactoru. _ ~ 

: Ori-ce desluşiri se dau În cel mai scurt timp. -- -IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZI, 
f 

L 
- ~ ~'t-... ~~'!~~~~~~~~~,,~~'" "":~ 

4 '" _ ~ ~ ~.... _ ..... __ ............... _~'-- • ~"""""I.IE", .... --------------~-~-
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·USTAV SCHMIDT .~~ 

Ilum şi 

I p!oiere 
I 

'e caUtate excelentA 

MOBILE IEfTINE ŞI BUNE 
.A pot procura. nUJnai Ja 

Prin:13, {'abrică de mobile 

.,,-1_ 
f RIT Z W. L O E W, 

lăcătuş artistic şi pentru 
clldiri. 

Sibiiu, Potschengasse Nr. 11. 
Se recomandă la ori-ce lucrări 
de lăcătuşerie artisticA şi pentru 
clădiri precum: strângerea în fier 
a clădirilor, pregătire de balcoane, 
foişoare, ingrădituri ]a morminte, 
porţi, casse de păstrare contra 
incendiului, basreJiefuri precum 

tt;~~~~~~ .. şi piese pentru biserici. Lucrează 
şi după desen cu preţuri ieftine. 11===============8 

~~~~~ZI~XX~~~ZZ~' 
I J Gottste' Il 'nI prăvălIe de piele ŞI ~ I . In" accesorii pentru in· ~ 
I N b " austria de cojoGărie. M 
r agysze en, Klemer Rmg 5· curelarie şi ciobotărie M 
1 

Mare depozit de diferite piei Jucrate In tari şi str.!Hnătate. - ~ 
Spedalitati de piele. Piele lucioasA şi şurturi de piele. Tălpi ~ 

I Vach~ şi opind. Fete pentru cisme şi ghete. AţA pentru ma- •• 

1 
~lnA şi (usut. Sfoar! de cusut W 

I 
aiba şi coloratA. Tort diferit, - JP";i. 'III 
PâsUI, barchet, pânzJ, fjlpi de ~ 
pAsUl şi asbelh~ garnituri de gumA .. 
şi ciorapi de gumA. Şireturi şi ~ 

, " I ,1 I postav de curil!t ghetele. Cuie a-i 
. ,. . , '1 ' de Itmn americane. CaJapoade ... 
, I . pentru ghete şi cisme. cr

et11
i ~ 

.XJ!J!xxxiliiiixi •• zr' 

.~--~-

Gaal J:6zsef, 
tt"1.ăsar, 

Nagyyarad, Csengeri-utca 21. 91. 

liferează cu preţ ieftin ar
ticole de măsărie pen1ru 
biserici, şcoale, larma ... 
cii, prăvălii şi birouri 
cu preţuri foaMe ieftine. 
Trimite la dorintă planul 
şi nota cheltuielilor. - La 
comandă mai mare ici-

dere de preţ. 

' .... e. ~~~~~~~~3.~. 

• TokOdt' T t ' k Recomandlm comere;' • es vere anfi1or~ "ropmtarillJr 

I ' dl ~f~':&~~:;uo' 
. fabricanţi de cumpene. cu m pe n el e 
HOdmezOvăsarheJy, - Szeged, noastre, preg./ltite din 

__ : Lânc-utca. Bokor.utca 10. cel mai bun material. 
Cum~nl. c4ntare tU
cimale din fier cu ba
lanţe de oţel, infradu
rabilt>, autenMicate. -
Pentru RomAnia Hfe
rim şi fUautentijicate. 
Comerciantilor le dăm 

~~~9 rabat. - Catalog la •- I cert> re tri m Item cu re· 
A . intoarcerea postel i 
... ,:::: ~~~~~~~~31 •• 11 

Cal mai bun şi mai ieftin jzyor de cumparat ! 
Ce] mai mare asortiment în 

p.ilării de domni ,i Gopii 
numai fabrlcaţil veritabile in cele mai moderne eolori 

,i fason elegant, - apoi in 
Cilin.dre şi Claq u.e-uri la 

Custav Schustef succesoru', Sibilu-NagyszebaDM 
Gro8ser Ring 17. 

Specialitate: fa~ricatie pr~: 
pne de pălaru 

pentru t ă r a n ii români şi saşi. 

III '-'-1 I 1)111,. II I III. I : II 

B=================U 

Vinde şi repari pe lângă preţuri mo
derate: casIe de bani, biciclete, 

maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. - Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum: in
troducerea soneriiior, a lumini de 
electrice şi a diferitelor motoare. m================_ 

r· .-
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in~titut • .le credit şi t->'C'O.l101:rtii societate t~C a(~ţii in. Şeica. .. n:"1.a.t"e. 

D.wmii a~ţionari ai societăţii pe acţii ·,AjUTORUL. se Învită prin aceasta, confoffJII §-lui 16 din statute 1. 

a III-a adunare generală ordinară 
-.e se va tinoa În Şftica~Mare în 10 1\ J ar'tie st. n. a. c. Ia 10 ore a. m. în localul institutului 

o SI I~C; -,. ELE: 

1. Deschiderea adunărei. 
2. Constatarea actionarilor prezenţi ,i a plenipotenţdor. 
3. Raportul direcţiunei. 
4. Raportul comitej'ului de supravegl1iere. 

7. Modificarea statutelor, 
8, întregirea directiunei. 
9, Intregirea comitetului de supraveghiere. 

10. Statorirea marcelor de prezenţă. 
5. Prezentarea bilanţului. 
6 Darea absolutorului directiun!i şi eOlllit d~ supraveihi~re 

11. Eventuale propuneri. 
Şei cam 8 re 28 Januar' 19 J 2 , , . 

I le . 
I:lil"ecţiul1ea. 

Activa Bilanţ cu 31 Decembre 1911. Pafilliv411. - . - -- - - -~-'- -- _. 
I 

I 

40300141! i Cassa ---- .. -_. ~-.. - -~ _ . ,--- _.- " .. _- ..... -- - Capital social -~. - - .... -_.,. --- . . - ~ 2500001- : 
Cassa de păstrare postală 755i88; fond ---- ---- -~ -- - --- --- -

Cambii ... __ . .. --- ..... _ .. .... _- -... _- --- - ---- ___ o 

Cambii cu acoperire hipofecare -.,.-- - ... .. --- ----
Imprumuturi hipotecare ... _- . _-- --_ . ~--- ... ---
Credite personale ____ ..... -- ___ -o ---- L ___ 

.. -- -- -
Imprumuturi de Cont'l.urent --- -.-. .-.- ----
Efecte .. --- .--- -. -- ---- ~- .. ---- --- ... 19750'-

amortizare ___ 
~-- - ---- ---- .~_. 

_lI. __ 620'-

Edificiul institutului ._- ---- --.-- --- 38161'39 
amortizare " __ ---- -'"0" . --- -.- ---- 161'39 

Mobiliar --~-
__ r_ ---- --.- __ 0- --- 2835'08 

amortizare ____ - __ '0 
'00_- ---- --~-

0 __ ", 235'08 
Debitori __ 

~_ .. - . -.. -- - ..... -- -- ---- -- -. 

JlJterese traniitoare restante ŞI de r~scont ----. 

De'b1t: 

Interese de depuneri -_._ --- --.- -.-
Spese: 

salare __ .. _ ____ ____ -.__ J>__ --_ ____ -4716'65 
imprimate reiistei, diverse . __ ____ 8094'39 
po.rţo poştal __ , _ .. .__ ____ 865'26 
chlfle .___ _.__ ____ ____ _._ .... __ 90'-

de rezervă -~~- . -
4922091941 fond de penzlUne . ~-- -.. -- ._-
117938;98 1 fond de binefaceri T ___ -- -- ----
1244, 916r!1 i Deposite spre fructificare ____ -- .... 
IlL554i60i Reescont -_ ... - ... _-- ___ o ---- . - .... 
234221-1 Oividendi neridicată .. __ - .... _- ----

1913°1_1' 
Creditori 

--~- _.~- -- - ... "- -~ 

Interese transitoare pe 19]2 -..... -

'ii Profit curat , I --- --- ... -

38000!-1: 

2600 -
738704 
56861041 ! 

984404/49, I 
1-1; 
, , 

Profit şi Perderi. 

1664311,741 i 
II 

. 1 !! 
j I! 
! il 

Interese de escont __ .___ _ __ o 

» )} »h pot~car __ .. 
» »imprumut hipotecar 
» .~ credit perional_. 
» »Cont·Curent __ o 

» :t efect~ __ . __ o. __ _ -_._--- 96661!3011 ,. 
Contribuţie: -

directă şi aruncufI___ _. 
10 Ofo după interese de depuneri 

Amortizări: 
efecte ._. - --.- ---. . .-

... 8465'75 
____ 2664'37 

spese de fondare ---~ . -_<- -___ ----

620'--
482'16 
235'08 
] 61'39 

mobiJiar -..-
edificiul institutului '"-_ ---- -.-- -.--

Iii Diverse venite 11
1 

__ _ 

] 113°,1 121 ! 
II 

I I : . 
1498163' I 

Profit curat __ -' -. .-- ... , __ , ____ .. __ 274 t 9165, I 

___ 1-_7_63_5_81~i 1--- • 
, I 

Şeica' mare, la 31 Deeembrie 1 ~11. 

DI RECTI UN eA: 
Dr. Nicolae Ittu m. p. Ioan Ittu m. p. Ioan Ni.tor m. p. Con!t Tipuriţ:l m. p. 

preşedinte. 

.. -- ...... 

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

._~- ----

"'--- ---- ..... -
-._- -.'-" --- . 

....... - -........ _ ... _-
.- .- ----

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

-- -- -0_" -00--

-~ 

. ___ 42298 63 
____ 9187'62 
.. __ 9233'9~ 
____ 9407'97 
___ 2191'44 
____ 1282'-

. 

72298116' 
9769124. 
325036 

53647821 : 
56475 I 

-1 

104 -,~ 
12729 8~ 
15879 99 
:'H4] O 65 

i 

--
~'~~ 

98440449, 

I 
Credit! 

, 

! 
! 

r 
J 

73601 58, 
275618fj'l 

\ ! 
~ 

I 1 
I 

I 

7635844 

Ni,tor m. p. 
JtTim-contabll. 

Andreiu Blotor m. ", 

Subsemnatul comitet de supraveghiere am examinat conturile de mai ~us şi 

Şeica· mart, la 28 Ianuarie 1912, 
le·am aflat În con~onanţă cu reiÎstr!le in!HhttuJuU 

COMITETUL oe SUPRAVEGHiERE: 

Itttl m. 11. Emilian Dancăş m, p. Pavel Radu m. p. . , 
Matefu C. Jig:a tll. p. 

revisor expert al "Solidarititii •. 
14 4 

"TBT.BUN A" INSTITUT TIPOaBAFIC NIOlIIN ~I CON~t - .6BJ\'.D. lua. 
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