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Ce e „Tr ibuna" zilelor noas t r e? 
De Octavian Goga, 

IV. 
Tabu. 

Dacă s'ar scula acum din groapă legenda
rul căpitan Cook şi într'o nouă călătorie de 
txploraţie s'ar opri pe aceste plaiuri înstrăi-
Mte, — ce bun serviciu ne-ar face ! Iscusit, 
cum afost ursit din botez, minunatul călător ne-ar 
învăţa repede limba şi ne-ar înţelege degrabă 

"păsurile vieţii. Fireşte, că din cele dintâi zile 
ar trimite abonamentul la „Românul" şi-ar 
ceti pe nerăsuilate obiectiva operă lămuri
toare delà Braşov. Văzând în aceste tipare 

Ï epitetele cari ni-se_arunçJLjjentru cele c|jeva 
; 'iTcentel'ăslete ^e^^^Ja^je^^omUetü-

noational şi-a unor jţersoane scoase la su
prafaţa de frământarea noastră politică, înţele
gând răsvrătirea cu care suntem răstigniţi în 
numele „ disciplinei de partid" şi al „solida
rităţii naţionale", — Englezul ar rămânea câ
teva clipe dus pe gânduri, trăgând rotogoale 
de fum din pipa lui de lemn. In curând însă 
i-s'ar însenina faţa şi, lovindu-se cu palma 
peste frunte, cum avea obiceiul de câte ori 
făcea o nouă descoperire, ne-ar bate pe umăr: 
,By Iove ! staţi băeţi, eu am mai întâlnit un
deva în pribegiile mele această intoleranţă, 
care nu iartă, undeva tare departe în orientul 
miraculos, Ia o cale bunicică de ecuator, în 
insulele polynesiace ; decât acolo nu se chiamă 
^Hcipnnă de partid" nici „solidaritate naţio
nală", acolo i-au dat un nume mai simplu şi 
mai sugestiv, îi zice: tabu". 

Poraindu-se la vorbă inepuisabilul povesti
tor, ne-ar face o întreagă conierenţă despre 
desvoltarea preceptelor morale la popoarele 
primitive. Ne-ar arăta că cu cât purcedem 
mai jos pe treapta evoluţiei culturale, cu atât 
mai multe şi mai riguroase sunt opreliştile, 
cari stîngenesc libertatea de mişcare şi acţiune 
a individului în societate. Astfel ne-ar face 
să înţelegem de grabă şi această manifestare 
fc cele mai rudimentare a principiului de 
suveranitate sacrosanctă, care în Polynesia e 
cunoscut sub numele tabu şi care nu se ştie cu 
Siguranţă dacă astăzi în zilele radiului mai 
«istă. 

Tabu se chiamă „opreliştea obicinuită în 
Airica şi Polynesia, de a se pronunţa numele 
domnitorului".1). Această oprelişte se poate 
estinde la nevoie asupra ori cărui lucru. „Lu
crurile pe c ri s'a pus Tabu sunt sfinte şi nu 
se pot atinge ; preoţii ori alte persoane sus 
puse, tabuesc după pofta lor orice lucru, pe 
tare vor să-1 facă nefolositor pe seama altora" 2) 
fireşte, că de favorurile acestei legi se îm
părtăşesc în prima linie şefii triburilor şi după 
atoşii, în măsura puterii şi bogăţiei, celelalte 
seturi de dignitari. In Polynesia se împart 
aceste legi după rang. «Principele în calitate 
de persoană sfântă e tabu. A te atinge de 
dânsul e păcat. A te apropia de capul lui, a 
te plimba măcar într'un etaj deasupra lui, e 
eprit. In acest chip opreliştile numite Tabu 
w venit în favorul fruntaşilor şi bogaţilor pen-

ЧѴ. Wandt: Völkerpsychologie IV. p. 111 «in Afrika 
*k in Polynesien verbreitete Verbot, den Namen des 
Htmuers zu nennen». 

*iM. Schurtz : Völkerkunde p. 231. «Dinge, auf denen 
duîuu ruht, sind heilig und unverletzlich; Priester u. 
*e(!ot bevorzugte Personen vermögen wilkürlich jeden 
beliebigen Gegenstand zu tabuiren und damit für andere 
unbenutzbar zu machen«. 

tru a le ridica puterea, un fel de privilegiu" »)• 
Se înţelege, că norme, care de care mai crude, 
asigurau dăinuirea acestor legi. „In Polyne
sia era respectarea lor strict impusă şi orice 
călcare era pedepsită cu moartea, în aiară de 
cazul când făptuitorul avea prieteni foarte pu
ternici, cari erau preoţi sau fruntaşi"2). 

Nu trebuie să mai spunem, că prin astfel 
de îngrădiri orice evoluţie socială era înăbu
şită şi că aceste seminţii, cufundându-se cu 
vremea într'o resemnare fatalistă, erau atinse 
de somnolenţă şi inactivitate. Acest tabu era 
negaţiunea ori-cărui spirit de iniţiativă, prin 
dânsul se striveau în germene ori-ce criterii 
ale unei concepţii critice, fără de care mer
gerea înainte nu se poate închipui. Societatea 
tânjitoare era condamnată deci la o stagnare 
în care spiritul public nu mai mişca nici o 
undă, ca o apă moartă, fiindcă „influenţa aces
tui tabu e totdeauna mehanică". 3) 

Şi-acum, iubite cetitor, să ne luăm rămas 
bun delà căpitanul lames Cook închis sub 
glie sub un petec de pământ din insula Owaihi, 
să părăsim atmosfera ferbinte a triburilor po-
lynesice şi să ne întoarcem acasă în ţara 
noastră şi-a căciulilor de oaie. Tabu, tabu! 
Nu ştiu, dacă acolo în umbra desişurilor de 
agave, te mai ţii încă lege nenorocita, dacă 
nu te-au prăbuşit şi pe tine vaporii şi electri
citatea în cripta adâncă a atâtor prejudecăţi 
sociale şi credinţe deşerte. Atâta ştiu, că aici 
la noi te întâlnesc pe toate cărările. Opreliş-

(tea de-a spune adevărul întreg asupra situa
ţiei în care ne găsim, porunca implacabilă 
de-a nu cuprinde în raza cercetării anumite 
persoane şi lucruri, tendinţa feroce de-a încă
tuşa libertatea de gândire, menajarea ipocrită 
a atâtor cuvioase minciuni tradiţionale, — nu 
simţiţi cum ne leagă mintea şi ochii de-atâta 
,yreme? 

Tabu, tabu! Ce nu-i tabu Ia noi? Ne mai 
vorbind de multiplul şi variatul tabu al pro
curorilor unguri, ce nu-i tabu în larga noastră 
familie de trei milioane ? De câte ori nu simţi 
îndemnul s'o rupi cu mângâierea dulceagă a 
unor convenţii mălăieţe, să spui adevărul în 
faţa nenumăratelor poticniri ale minţii şi ale 
bunului simţ, câte îţi răsar în cale. Te opreşte 
însă inevitabilul tabu. Astfel e tabu să spui, 
că cutare avocat, care în faţa unei adunări de 
ţărani varsă lacrimi făcând ne puritanul Dan
ton, în zilele de săptămână e tovarăş de „ca-
labrias" şi de sentimente cu solgăbirăul un
gur. Să te păzească Dzeu : fruntaşii sânt tabu. 
Tabu e şi discursul cutărui domn din consistor 
şi teatrul de diletanţi din Hundrubechiu şi 

') V. Wundt: Völkerpsychologie IV. p. 396. «In Polyne
sien sind die Tabugebote nach Rang abgestuft. Der Häupt
ling ist als heilige Person tabu. Ihn zu berühren ist 
Frevel. Seinem Kopf zu nahe zu kommen, ja nur in dem 
S t o c k w e r k über seinem Haupte zu gehen, war 
verpönt. Auf diese Weise kamen die Tabugebote den 
Vornehmen und Reichen zustatten, um ihre Macht zu er
höhen, ein Privilegium»... 

3) V. Dr. Eduard Westermarck : Entwicklung der Moral
begriffe. I. p. 168. »In Polynesien wurde nach Ellis »die 
Innehaltung der Verbote und Gebote des Tabu streng 
erzwungen und jede Uebertretung mit dem Tode bestraft, 
ausser wenn der Täter sehr mächtige Freunde hatte, die 
entweder Priester oder Häuptlinge waren». 

3) V. Westermarck : Entwickelung der Moralbegriffe : 
I. p. 200. 

concertul reuniunii de muzică şi găinile şi 
purceii emigraţi cu de-a sila din ograda învă
ţătorilor drept plocon la bucătăria cutărei 
doamne protopopese şi pupăturile vre-unui 
archiereu cu Tisza, — toate sânt tabu. Şi tu. 
dacă te atingi de vre-una din aceste oprelişti, 
eşti pedepsit aspru, nenorocit călcător de 
legi... 

De-o vreme încoace încalţe s'a intro
dus şi în politică această îngrădire. Aici 
marele, sacrosanctul Tabu e comitetul natio
nal. Te-a împins nenorocul să spui trei vorbe 
oarzene asupra unei atitudini, care ţi-s'a pă
rut nejustificată, ai avut un trecător zîmbet 
problematic în faţa discursului şters ori ne
muncit al cutărui deputat de-al nostru, ai cri
ticat slăbiciunile evidente delà înlăturarea că
rora depinde însăş desvoltarea normală a si
tuaţiei, — ei bine, vei fi desfiinţat în numele 
nemilosului tabu al „disciplinei de partid" şi 
al pretinsei „solidarităţi naţionale". Pe această 
dogmă e întemeiată întreagă revolta unora 
dintre fruntaşii noştri împotriva ziarului „Tri
buna" care a avut de astădată imprudenţa să 
se abată din ogaşa învechită. Tot pe această 
gamă se brodează şi acuzaţiile de „trădare" 
ale broşurii delà Braşov. Solidaritatea pretinde 
să amuţească toate accentele de critică, pen
trucă astfel solidari în binefăcătorul mutism 
să mergem cu paşi gigantici înainte. 

Ei, nu! Aşa ne nămolim, iubiţilor şefi! 
Deschideţi laro;i porţile jupţej ягутсс^п гіягя 

' ~ТІГ J vreţi sa nu ne mece atmosfera asta prea în
cărcată de fumul de jămâie_aLsterpelor şi du
ioaselor măgul ir i relnproceTDaţî-va seama, că о и ^ ^ . 
solidaritatea naţională şi disciplina de partid ^ "^* 
nu pot fi ştirbite decât de-o propagandă care ^ < n ^ 
neagă tezele fundamentale ale partidului. Câtă - r U » ^ 
vreme se judecă fapte şi persoane, tocmai î n ^ 
cadrele acestor credinţe, nimeni nu are drep
tul să tragă la îndoială cinstea politică a de-
aproapelui. Cel mult se poate supăra pe dân
sul, poate să nu-i mai scoată pălăria, ori chiar 
să-1 cheme la duel, cu sabia, cu pistoalele, cum îi 
vine mai bine la socoteală, dar să nu ţipe 
„trădare naţională", că se face de rîs. E un 
lucru elementar, că faptele publice ale unui 
om sânt a se judeca tocmai de tribunalul opi
niei publice. Cei cari săvârşesc acest lucru 
ingrat şi dificil sânt în viaţa modernă publi- / 
ciştii. Desfăcute de această atribuţiune pe cât 
de legitimă, pe atât de elementară, ziarele nu 
mai sânt mijloace de educaţie naţională şi ori 
degenerează în simple întreprinderi comer
ciale, ori, în cel mai bun caz, aduc un ino
cent serviciu informativ. 

In loc de blesteme şi de vorbe mari, al 
căror înţeles îl tociţi degeaba, mai bine slă
biţi-o cu acest sufocant tabu, ce pune stavilă 
unui feinstit criticism'ipe care_astăzi__îl înlo- 1 7 v * 
cuieşte" bombaslicul retorism ipocrit. "Numai " A* 
în acest chip veţi salva adevărata solidaritate 
naţională, care nu poate avea decât un sin
gur razim: adevărul întreg. 

In această ordine de idei, deci, trebuie cins
tit ziarul „Tribuna", care cu atâta trudă şi 
nobilă îndărătnicie „apără cu orice jertfe li
bertatea cuvântului", — cum spunea atât de 
frumos deunăzi amicul meu Alexandru Vaida. 

1Л. 
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Că sunt mulţi, cari nu se pot împăca încă 
cu tendinţa de a schimba o seamă de dogme 
învechite, e prea firesc. Sunt anume făpturi, 
cari în plină lumină se simt desagreabil, şi 
sunt anume fapte ale căror proporţii, reduse 
la realitate de o judecată sincera, pierd bini
şor din importanţa ce li-se atribuie de altfel. 
E explicabilă deci pe ici pe colo revolta, după 
cum se pot înţelege şi tresăririle unor bătrâ
neţe ruginite împotriva inovaţiilor cari trec 
peste orizontul aprecierii lor. Cu oare-care 
bunăvoinţă iertătoare putem scuza chiar şi 
desorientarea cutărui politician din ţară, care, 
confundând noţiunea „solidarităţii naţionale" 
cu implacabilul tabu al unora din fruntaşii 
noştri, cade de acord cu cei cari strigă „dis
ciplină de partid" şi povăţuit de o adorabilă 
naivitate dă crezământ tuturor bazaconiilor 
răspândite de oameni interesaţi. Cum zic, le 
înţelegem toate astea, fiindcă, slavă domnului, 
cunoaştem atât de bine şi tipul gloriosului 
fruntaş refractar faţă de çnjica, ohiectivă şi pe 
înăcritul moşneag cununat pe vecie cu u scurt 
şi pe simpaticul domn delà Bucureşti, im
piegat clasa a doua, ale cărui rapide soluţii 
politice se concentrează când în propunerea 
de a trece dorobanţii Carpaţii, când în sfatul 
de a ne împăca cu Ungurii... Le ştim toate 
astea şi pe lângă cuvenitele emoţii le înghi
ţim cu resemnare... 

Dar nu înţelegem pe măiestrul nostru Ca
ragiale, când într'un articol recent devine a-
părătorul acelora, cari confundă pielea lor pro
prie cu „solidaritatea naţională" şi când ne 
strigă nouă tabu de câte ori aducem vorba 
„câtuş de puţin (Le^prestigiul—comitehiliii"... 
Nu înţelegem şi dragostea neţărmurită, ce vom 
păstra totdeauna marelui nostru scriitor, — 
ori cât de des ne-ar trage de urechi, — dra
gostea aceasta ne îndeamnă să-i mărturisim, 
că de astădată îl găsim în contrazicere cu 
una din cele mai înalte însuşiri ale nemuri
toarei sale opere literare. Ce e Caragiale în 
literele româneşti, dacă nu strălucitorul ana
list al multelor noastre neajunsuri, spiritul în
drăzneţ, adeseori crud, care şi-a împletit ne
murirea din greşurile deaproapelui ? Aceşti 
ochi, neasemănat de limpezi, au pătruns 
în toate ungherele structurii noastre sociale, 
căci pentru ei n'a existat niciodată tabu. De 
aceia, în orice pagină ce ne-a dat, noi 
găsim moartea unui tabu. Şi să mulţu
mim lui Dumnezeu, că-i aşa. Altfel n'ar 
fi fost imortalizat nici Conul L e o n i da , 
nici Caţavencu, „avocat, prezident fundator 
al societăţii enciclopedice-cooperative „Au
rora economică română", — nici pururea 

viul Zahairia Trahanache „prezidentul comite
tului permanent, comitetului électoral', — 
nici Tache Farfuridi „avocat, membru al ace
stor comitete şi comifii"... nier atâtea şi atâtea 
figuri simpatice, ca de pildă compatriotul no
stru Marius Chicoş Rostogariu. Toţi ar fi ră
mas acolo în umbra „comitetelor permanente" 
făjă-aJLscQşi pe arenă, ca ^ j î d ă . ţ a r a j l e j e i 
şi să tragă învăţătura..; " C u toată supărarea 
de pe vremuri a onorabililor, lumea româ
nească a răsplătit cu laurii nemuririi pe în
drăzneţul iconoclast şi noi vom găsi în pagi
nile maestrului tot atâtea prilejuri de îndru
mare... 

Şi-acum. deodată din bun senin, când cu 
treizeci de ani mai târziu, aşa greoi cum sun
tem noi, nepoţii lui Rostoganu, ne apucăm să 
zugrăvim cu timiditate conturele vre-unuia 
dintre Caţavencii şi Trahanachii delà noi, 
Dvoastră ne porunciţi tabu şi-i luaţi sub aripile 
ocrotitoare, opunând sborului liber al gândirii, 
în numele căruia aţi bătut la porţile eternităţii, 
principiul obedienţei mute? Să fie acesta un 
sentiment de pocăire tardivă, sau poate vă 
inspiră credinţa, că lumea asta a noastră e 
impecabilă şi „comitetele" noastre de ordin 
diferit n'au nici în clin nici în mânecă cu lo
gica lui nenea Trahanache? In acest caz din 
urmă, noi nu Vă putem da alt răspuns, decât 
rugămintea cea mai ferbinte, de a schimba 
Berlinul cu Aradul sau Sibiiul nostru, de-a Vă 
sălăşlui aici între noi două luni de zile, pe 
urma cărora lumea românească s'ar alege cu 
o nouă perioadă de înflorire literară a mae
strului reintegrat între tipurile lui... 

Impliniţi-ne, nene lancule, această dorinţă şi 
coborîţi la noi. Vă aşteptăm cu casa şi cu 
inima deschisă, Vă aşteptăm cu flori şi cu 
glume, cu cântecele noastre ardeleneşti şi cu 
adorabila noastră sintaxă! Veniţi! Până atunci, 
însă, Vă rugăm în numele operelor complete 
ale marelui Caragiale, să nu ne mai strigaţi 
tabu şi să nu ne mai osândiţi, dacă ne dăm 
cu Stan, nu cu Bran. E destulă pacoste pe 
capul nostru lapidarea de care ne împărtăşim 
aici acasă, căci zău, nu e o plăcere deosebită, 
ca pentru fiecare rînd unde ai zugrăvit un ne
ajuns social, să întâlneşti zi de zi un domn 
burzuluit, care să se uite urît când te vede şi 
să murmure în barbă: la mine s'a gândit mi
zerabilul ăsta când a scris despre măgarii, 
cari păşteau pe Vezuv... Suntem pedepsiţi în
deajuns aşa fel, fiindcă îmi închipuiesc, că nici 
DVoastră n'aţi avea o surpriză din cele mai 
plăcute, când, trecând pe podul Mogoşoaiei, 
v'ar tăia calea un domn care iese delà „Cos-
man", un domn cu joben, un domn necunos

cut şi ţîfnos: — De ce mi-aţi insultat sotja în 
schiţa „Mici economii" din „Momente"? De
geaba, vă faceţi. — nu ştiu eu? — pe mint 
m'aţi vizat în personajul lancu VerigopolL. 

N'ar fi nici o plăcere, nu-i aşa, maestre? 

In istoria literaturii e un fenomen, cu care ne 
întâlnim des, ca marile personalităţi, în ajunul 
bătrâneţii să-şi renege trecutul lor literar. Ast
fel a făcut Gogol, avântatul apărător al ideilor 
liberale, care în apusul vieţii a devenit un bo-
goslov reacţionar aruncându-şi în foc romanul 
„Suflete moarte". Astfel Tolstoi şi câţi alţii... 

Să nu fie ispitit cetitorul, care cu drept cu
vânt pune numele lui Caragiale alături de ma
rii gânditori ai omenirii, să nu fie ispitit de 
aceste atitudini şi să-i atribuie asemeni slăbi
ciuni ale bătrâneţii... 

Ar greşi cumplit, fiindcă meşterul nostru e 
şi azi în multe mai tînăr decât noi. In orice 
caz este atât de tînăr, ca să nu apuce praştii 
şi să ne lovească pe noi, băieţandri nevred
nici, cari cu o singură însuşire ne putem lăuda: 
stăruinţa îndărătnică de-a călca în urmele în
văţătorului... 

Preot r o m â n agitator . Din Sătmar 
primim ştirea, că preotul român gr.-cat 
Petru Ciordaşiu, a fost pus sub acuză de 
procuratura din Sătmar, pentru agitaţie. 
Până acum nu ştim, care este păcatul nou
lui agitator. 

* 
Nu-i p r o s t ! . . . Un binevoitor «privitor*, vai! 

cu totul anonim, ne consacră o coloană de oarecare 
conciliantă în ziarul autorizat. Coloana d-sale, dup4 
tonul poruncitor, samănă a notă oficială a comitetului. 
După-ce ne arată mai întâi oare-care îngăduinţa, spu
nând că în dosul diverselor noastre constatări nu se 
poate ceti altceva decât » muncă de discreditare a co-
mitetului«, se întreabă cu toată gravitatea: 

»Este »Tribuna« ziar al partidului naţional şi avere 
naţională? Dacă este — să treacă necondiţionat sub 
controlul întreg al comitetului. Iar dacă »Tribuna< 
renunţă să o facă, ea trebue să piară*. . . . 

Mai întâi, că, pe cum se ştie, nu e prost acela, cai? 
ar mânca şapte pâni, ci acela care le dă! Şi mai pt 
urmă, dacă » Tribuna* serveşte partidul, nu urmeaâ, 
de-aci că acei membrii ai partidului, cari au întemr 
iat »Tribuna* şi cari o conduc astăzi, ar trebui nunei 
decât să o aducă plocon comitetului ! Şi zău, n'o pu
tem face nici din motivul, pentru-că acum cunoaştem 
mania, istorică aproape, a comitetului de a distruge 
singur toate gazetele oficiale. Vechea »Tribuna* a 
distrus-o comitetul. Fericita »Lupta« s'a discompus 

FOITA ZIARULUI „ T R I B U N A " 

Ce/e trei năluci*). 
Amurguri, toamne, patimi îngropate 
Pe gândul trist cu noaptea s'a lăsat 
Şi 'n haine lungi năluci întraripate 
Trec prin oglinzi şi 'n geamuri par'că bat. 

Una eşind din colţu-i de 'ntuneric 
Cu glasul ei de umbră cuvânta : 
— Nu mă cunoşti, sunt visul tău himeric 
I Ce m'ai uitat? Am fost nădejdea ta! 

O alta blând s'apropie de mine 
Pe când coboară 'n sufletu-mi căinţa, 
A fulgerat! In zări văd doar ruine... 
— Te recunosc, nălucă, eşti credinţa! 

Şi cea din urmă, albă ca o moartă 
Plecând din prag s'a 'ntors... par'că zâmbea 
Sunt singur. Plouă Vântul geme'n poartă. 
— Nălucă-ai fost şi tu iubirea mea ! 

*) Din volumul care va apărea în curând. 

Amor de iarna. 
Malenei. 

In trandafirul desfrunzit 
O roză palid a 'nflorit ; 
E cea din urmă şi e poate 
Cea mai suavă dintre toate. 

O simţi că n'are să râmâie 
Pe ramu-i prinsă zile 'ntregi. 
Octomvre-i rece şi-o mângâie 
Cu raze stinse şi pribegi. 

S'ar scutura la cea mai mică 
Din adierele de vânt ; 
Când o privesc par'că mi-e frică 
Să-şi ningă floarea pe pământ. 

Melancolia bietei roze 
Adesa inima-mi sfâşie; 
Copilă n'o privi. Sărmana 
E chiar iubirea mea târzie ! 

Cincinat Pavelescu. 

Primăvară. 
— Foiţă originală a »Tribunii* — 

De Alexandru Ci ura. 
IV. 

Strecoră iarăş libretul în buzunar, ştimAi-tf 
acum averea la adăpost. Munca lui, munci 
unei vieţi de umilinţi şi lipsuri, era сошъ-
traţă acum pe o pagină a libretului. Nu mai 
trebuia să poarte teamă de nimeni, nu mai 
avea să-şi încuie uşa, de câte ori deschidet 
lada ferecată... Lada o poate lăsa acum, cu 
capacul deschis, ziua-noaptea. Bucăţica de 
hârtie care cuprindea comoara, putea fi as
cunsă cu uşurinţă, ori-unde! In ladă, în du
lap, sub pernă,— şi trăeşte liniştit şi fără nici 
un gând. 

După masă, simţia cum pleoapele i-se 
apleacă peste ochi, grele ca de plumb. Miro
sul ameţitor al salcâmilor în floare, prea en 
puternic. 

îşi amintia de mutra ciudată a servitoarei 
când a dat faţă cu ea. 

— Domnul a uitat lada descuiată... 
— Da ştiu.. 
— Am chemat şi pe slujnica din vecini, să 

vadă şi ea câţi bani sânt; nu, pe urmă, să 
fiu eu de vină... 

— Bine, bine, du-te ! 
Servitoarea nu mai zise nimic. Ci ochii ei, 

cu sticliri de oţel, îl străfulgerară într'o clipă, 
întrebându-1 „Unde-s banii?" 
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din negligenţele comitetului şi prin tovărăşia lui Bi-
rlnţ. Cine nepoate garanta, că, având în vedere prac
tic» asta gazetioasă a unor membri ai comitetului, 
n'ar avea şi ziarul nostru aceeaş soartă nenorocită, 
dacă am asculta de frumoasa invitare ! ? 

Mulţumim! Comitetul are «Românul» ; are pe Goldiş, 
pe Vaida şi are destule puteri, adunate, ca să se ocupe 
de «autorizatul», până ce-1 vor da gata şi pe acesta. 
«Tribuna» Ie urează succes în aceasta privinţă, dar îl 
asigură pe dl »privitorc cu ochelari negri, că »Tri
buna« nu-i va face gustul să piară, până când s'o fi 
Împlinit datoria sa multilaterală şi până nu va duce 
Ia isbândă cauzele largi, cărora s'a consacrat de patru
sprezece ani încoace. 

* 
Românul" d e s p r e d i scursu l lui 

Szîegeszku. Iată ce scrie autorizatul dlui 
Goldiş despre discursul trădătorului : 

»losif Siegescu guvernamental: Urgitează o 
legătură ştienţifică mai strlnsă a Ungariei cu străi-
nitateac. 

Punct Nici mai mult nici mai puţin. De 
atunci au trecut trei zile şi autorizatul nu 
a mai revenit. Mă rog, se putea ? Doar 
intrasingentul director, a beut »Bruderschaft* 
cu amicul său întru»..? în ori ce caz nu 
poate fi vorba aici de trădare. 

• 
Două alegeri cu aclamaţie. Eri au fost a-

ligeri de deputat în Pojon şi Szucsăny. La Pojon 
a fost declarat ales, Dr. Tauscher, iar la Szu-
csány, Dr. M. Láng, amândoi guvernamentali şi 
amândoi cu aclamaţie. 

* 
«Usqae ad beneplacitum*. Distinsul nostru ma

niac A. C. Poooviciu ne ameneninţă din nou cu ar
ticole, In numărul 110 al autorizatului d-sa îşi pu
blici o nouă belimbrokiadă spre veselia noastră. Dl 
Popoviciu nu face însă altceva în articolul acesta, de
cit reproduce coloane întregi din broşura dlui Vaida. 
Scrie vre-o câteva cuvinte dela d-sa şi reproduce cu 
nemiluita. Mă rog, acum poate scrie cine vrea arti
cole împotriva noastră. Reproduce diu broşura dlui 
Vaida şi ne-a dat gata. Este extrem de simpatică 
această inteligentă comoditate. înainte, deci domnilor, 
nsque ad beneplacitum, cum ar zice, pe latineşte, sa
vantul nostru amic. 

Vacanţele Camerii. De Rusaliile catolice cor
purile legiuitoare primesc vacanţe de patru zile. 
Cea din urmă şedinţă înainte de sărbători e azi, 
kr cea dintâlu după sărbători se va ţinea Mier
curi. 

Era afâta ahtiare în aceea privire de fiară 
Mmândă, încât el se cutremură de spaimă. 
De unde împrumutase fiinţa aceasta slugar
nică şi blândă căutătura aceea de hienă ce 
scurmă în pământ după stărvuiri? Ce fire săl
batică doarme In fundul sutletului nostru, de 
nu iese Ia iveală decât la zguduiri mai mari? 
E ceva din instinctele străbunilor, cari trăiau 
Io peşteri, în luptă neîntreruptă cu fiarele co
drului. Civilizaţia ne-a dat puţin lustru, ne-a 
idurmit instinctele de sălbâtăcire, dar nu le-a 
nimicit — şi ele îşi înalţă capul, de câte ori 
un val de emoţie puternică pătrunde până în 
adâncuri... 

h clipa всееа, dacă servitoarea ar fi îndrăz
nit sä spună o vorbă, ar fi sărit la ea şi ar fi 
gâruit-o. 

Încuie uşa şi se întinse pe canapea, punân-
du-şi libretul sub căpătâi. 

Şi se linişti încetul cu încetul. înţelegea 
tcum căutătura ciudată a servitoarei ; va ii 
test şi ceva răutate în ea, dar la urma urmei 
ta natural să rămână mirată şi să-şi dea 
suma, că el ascunsese banii undeva. Oricât 
demult s'ar ii păzit el, servitoarea nu se pu
te» sa1 n'aibă cunoştinţă de bogăţia ce o 
ivea In ladă. Nu va fi ştiut, de sigur, câţi 
bani tie el acolo, dar ştia, fără îndoială, că 
Ыті. 

SJHicim de-odată — nimic 1 
fim, nu va crede. Va scotoci pretutindeni, 

va răsturna odaia şi, odată când el va durmi 
Hasút, ea va pune mâna pe libret şi va fugi 
ta rame. Ori poate să-1 peardă singur, şi-1 
« U due ştie cine? 

Dela Academia Română. 
Discursul de recepţie al d-lui N. Iorga. — 

Adevărata concepţie în istorie. 

Bucureşti, 30 Maiu. 
In şedinţa de azi a Academiei Ro

mâne, d. N. Iorga şi-a rostit, în fata 
membrilor înaltei instituţiuni de cul
tură şi ştiinţa şi a unui public neobiş
nuit de număros, — compus din intelec
tuali, — discursul său de recepţie. A 
vorbit, în legătură cu activitatea ră
posatului G. G. Tocilescu, despre con
cepţia nouă, de care trebuie să fie 
condus istoricul de azi. 

O institutiune ca Academia, a zis 
d. Iorga, are menirea de a se interesa 
de tot ce poate contribui la progre
sul ştiinţei în genere. Ca institutiune 
naţională, ea are datoria de a se in
teresa în primul rînd de progresul 
ştiinţei şi culturei româneşti şi a con
tribui la cunoaşterea noastră, a sufle
tului nostru şi a manifestărilor lui în 
diferite opere. 

Aceste manifestări ale sufletului no
stru au îmbrăcat în decursul timpuri
lor diferite forme, graţie influentei 
şcoalelor, dela cari şi-au primit învă
ţaţii noştri îndemnurile lor. In toate 
ramurile de ştiinţă se observă aceasta. 
Aşa şi în Istorie. 

Până acum de curînd în Istorie era 
atot puternică şcoala romantică, al 
cărei principal reprezentant la Români 
a fost Hajdău, pe care l-a urmat To
cilescu. Principiile acestei scoale erau: 
O exagerare fără de margini a cali
tăţilor bune ale eroilor. Aceştia erau 
reprezentaţi ca niste fiinţe supra-umane, 
desbrăcate de ori ce patimi sau gre
şeli omeneşti. Pare că ei n'ar fi făcut 
parte dintr'un neam, şi pare că nea
mul din care făceau parte n'ar fi con
tribuit cu nimica la faptele mari ale 
acelor eroi. Luptătorii modeşti şi fără 
de nume erau ignoraţi cu totul. Isto-

Sări ca muşcat de şarpe. 
Ce prostie făcuse? Cum îşi putuse el con

centra toată averea într'o filă, o bucată de 
hârtie, pe care o poţi pierde şi ţi-o poate 
iura ori-cine! 

Cobori scările în goană nebună, trecu pe 
uliţi ca un smintit, fără a privi la trecători, şi 
se opri gâfăind în antişambra băncii. 

Aci se reculese. 
Se simţia mai la adăpost, ştiindu-se în apro

pierea banilor pentru cari muncise o viaţă 
întreagă... Erau copiii lui recunoscători, cari 
aveau să-i înveselească bătrâneţele şi clipele 
grele ale morţii ce plutea undeva pe aproape, 
în preajmă-i, ca un vultur uriaş cu aripile 
întinse. 

Când dete faţă cu directorul, îi veni o idee : 
— Domnule director, să vă spun ce mi-s'a 

întâmplat: am pierdut libretul. 
Directorul il linişti. 
— N'are a face ; paralele nu le poţi ridica 

decât d-ta singur. Libretul e doar vinculat. 
El resuilă mai uşurat. 
— Şi în caz că mor ? 
— Banii vor trece conform dispoziţiei d-tale 

testamentare. Poţi să ne transpui şi testamen
tul, dacă vrei. 

Acum se simţia pe deplin liniştit: Nu va 
putea nimeni să s'atingă de comoara lui şi el 
va stăpâni-o şi va face cu ea ce va vrea şi 
din fundul gropii. 

Se reîntoarse acasă liniştit, schimbă câteva 
vorbe cu servitoarea, care îl privea cu ochi 
miraţi şi neîncrezători, dându-i a înţelege, că 

ricul romantic nu avea în vedere de
cât pe cel ce triumfa, ca şi când me
ritul ar fi fost numai al lui. Exemplu 
avem în „Ioan Vodă cel cumplit" al 
lui Hajdău. 

Spre a-şi dovedi calităţile lor de sa
vanti, istoricii romantici nu căutau 
să pătrundă sfârşitul de care au fost 
determinate anumite fapte, legătura 
dintre ele şi altele simulare la alte 
neamuri, ci se mărgineau la o sumă 
de citaţii, pentru fiecare afirmatiune a 
„istoriei" lor, care în realitate nu era 
decât o biografie a cutărui erou, sau 
o înşirare seacă de date. Critica, pe 
care o făceau faptelor istorice, se 
mărginea de asemenea la fixarea da
tului istoric, a locului unde s'a petre
cut faptul, ceia ce nu mai poate fi 
admis de istoricul modern. 

După noua concepţie, toate aceste 
preompări cad. Eroii nu mai au ei 
rolul principal în istorie. Nu mai sânt 
zei fără de păcate şi greşeli. Rolul 
principal îl are poporul, oastea ano
nimilor, cari sufer şi nădăjduesc şi 
luptă şi îndură toate greutăţile. Eroii, 
adecă conducătorii nu sânt decât nişte 
produse ale puterii de viată, ale pu
terii ascunse ale popoarelor. Ei n'au 
făcut nimica prin ei şi dela ei, ci prin 
popor, mânaţi de puterea nevăzută 
care rezidă în popor. Ca oameni, au 
fost supuşi greşalelor inerente firei 
omeneşti. Faptele mari nu se dato-
sesc numai lor, ci masei din mijlocul 
căreia au eşit, cu ajutorul căreia s'au 
ridicat. 

Istoria noastră naţională nu poate 
fi deci istoria vieţei marilor personali
tăţi, ci analiza ideilor de cari poporul 
românesc a fost călăuzit în decursul 
veacurilor. Cari au fost acele idei, dela 
cine le au primit sau moştenit, întru 
cât au influenţat, sau au fost influenţate 
de ideile cari au stăpânit popoarele 
vecine cu noi, la ce fapte ne-au de-

a depus nişte parale la bancă şi că îi va lăsa 
şi ei ceva să aibă cu ce trăi, după moartea 
lui, 

Bătrâna îngălbini, şi se porni pe un plâns 
cu sughiţuri : 

— Cum vorbeşte domnu de moarte, ferească 
Dumnezeu să moară domnu înaintea mea ! 

O privi mişcat, gândindu-se cu mirare la 
sticlirea stranie ce licăria înainte cu o oră, 
în ochii acestei bătrâne neputincioase. 

Trecu în camera lui, luă o filă albă de hârtie 
şi scrise cu litere mari : testament. 

Sublinie cuvântul, apoi rămase puţin pe gân
duri. I-se părea, că literele se mişcă dela lo
cul lor, că trec în sunete şi auzia propriul lui 
glas, exlamând ca dintr'o distanţă enormă 
cuvântul, silabizându-1. Nu era o închipuire 
numai. Scrisoarea aceasta nu va ii cetită de 
nimeni decât după moartea lui — şi cuvintele 
vor resuna atunci ca venite din depărtări 
imense, din fundul gropii, din lumea întunere-
cului şi a morţii ! 

El nu va muri ! 
Glasul lui va ii ascultat şi din groapă şi 

lumea va vesti cu dragoste numele lui; ga
zetele îl vor ridica în slavă... 

Un zimbet îi flutură pe buze. Vedea în 
gândul lui sumedenia de galbini, cari îl stă
pâniseră ca pe un rob viaţa întreagă. I-se 
părea că întinerise deodată şi, asemenea unui 
erou din basme, isbise Ia pământ acest ba
laur cu multe capete, ce-i supsese toată seva 
vieţii. Pusese piciorul pe pieptul acestei hidre. 
Acum, că era biruitor, va împrăştia cu amân-



Pag. 4 „ T R I B U N A " 3 Iunie n. 1511 IU 

terminat aceste idei? Ce rezultat au 
avut acele fapte pentru noi şi pentru 
cei din jurul nostru, care este legă
tura dinte ele şi istoria universală, lo
cul ce-1 ocupă ele în această istorie? 
De aceste vederi trebuie să se con
ducă istoricul. 

Obiectul acestui fel de istorie este 
unitatea sufletească a poporului ro
mânesc, Aşa fiind, dispare deosebirea 
ce se face în literatură, politică şi în 
toate manifestările de vieată ale po
porului românesc. Poporul întreg: ia 
parte la îndeplinirea tuturor actelor 
mari. Nimic nu este rezervat numai 
unei părţi din acest popor. 

Istoricul nu trebuie să izoleze fap
tele poporului său, de ale altor po
poare, cu cari vine în atingere. Ci că 
dupăcum în istoria naţională faptele 
sunt opera întregutui popor, iar nu 
ale unor indivizi, tot astfel în istoria 
universală, la diferite schimburi con-
tribuiesc într'o măsură mai mică sau 
mai mare toate popoarele, umanitatea 
întreagă. 

Intru cât am contribuit noi Românii 
la manifestările de vieată ale umani
tăţii, o vom înţelege numai atunci când 
vom înţelege importanta noastră ca 
depozitari ai culturei şi ideilor bizan
tine şi romane. Pentru a se înţelege 
şi cunoaşte mai bine aceasta, ar tre
bui să avem un centru de studii orien
tale aici la Bucureşti. 

Cu un plan de activitate al viitorilor 
istorici, conferenţiarul îşi termină con-
ferenta în uralele şi aplauzele entu
ziaste ale azistentilor. 

Dlui Iorga i-a răspuns dl A. D. Xe-
nopol, aducându-i cele mai strălucite 
şi binemeritate elogii pentru activita
tea sa culturală şi ştiinţifică, pentru 
cinstea ce o aduce neamului româ
nesc prin opera sa. Căci este cinste 
mare pentru noi când ştim că lumea 
străină se adresează unui Iorga spre 
a-i încredinţa elaborarea studiilor pri
vitoare la orientul european. Delà Can-
temir încoace, dl Iorga s'a arătat cel 

două manile pleava de aur şi toţi cei lipsiţi, 
cari îşi vor întinde manile, nu vor rămânea 
fără mângâiere. 

Aceasta e adevărata fericire, zise el mişcat. 
Să munceşti şi să ajuţi pe cei lipsiţi! Celea-
lalte sânt toate fleacuri ce trec şi te lasă 
plictisit. 

Se simţia ca ridicat în văzduh plutind în re
vărsarea imbălzamată a miresmelor. 

Scrise apoi: In numele Tatălui... şi peana 
îi tremură în mână, ochii i-se turburară. Apoi 
scrise mai departe, fără întreruperi, ca şi când 
altul i-ar fi dictat să scrie. 

Şi două lacrimî se scurgeau încet-încet, pe 
faţa lui galbînă, pe care se reflecta o expresie 
de suprapământeană fericire... 

II 
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mai strălucit istoric al acestei părţi a 
Europei. In floarea vieţii încă, dârîsul 
va duce mai departe, spre mândria 
noastră, firul cercetărilor începute. 

n jurul cărţii 
d-lui Dr. 0. 

— „Cercetări privitoare la învăţământul 
nostru... — 

Fie bine venit dl Ghibu în ogorul nostru. 
Fie bine venit, căci ne-a adus o leacă de 
scuturare din amorţeala noastră. 

Prin noutatea ideilor cu cari vine la noi, a 
trezit în tagma noastră un interes, o febrili
tate neobişnuită. 

Pretutindeni se comentează cartea dsale, 
pretutindeni o ferbere, o înviorare, un vânt 
oarecare de desamorţire începe a sufla şi prin 
ogorul nostru. Chiar şi numai faptul acesta 
în sine e un succes real al cărţii domnului 
Ghibu. 

Căci tagma noastră e grea de pornit spre 
ceva nou şi poate fi mulţămit dl Ghibu că 
i-a succes să aprindă în lumea şcolară o 
leacă de agitaţie, de interes faţă de chestiile 
învăţământului şi şcoalei noastre. Eu unul m-aş 
bucura şi mai mult dacă şi tagma învăţăto
rilor şi-ar spune credinţele sale faţă de ideile 
ce le propovădueşte dl Ghibu. 

Este o boală la noi la Români că, de câte 
ori afişează cineva o ideie bună, un gând 
frumos, toţi o admirăm zicând „ce ideie fru
moasă", „ce bine scrie" iar a doua sau a treia 
zi o îngropăm în pământul nepăsării şi al ui
tării. La alte neamuri nu e aşa. Acolo de 
câte ori se ridică vre-un;propovăduitor de cre
dinţe şi idei nouă, se încing discuţii serioase 
asupra lor, se scot săbii din teacă, se apără 
credinţe, şi astfel ideia trece mereu prin fo
cul curăţitor al criticei, până iese din ea un 
crez nou de muncă pe care toţi îl primesc, 
pentrucă toţi au lucrat la desăvârşirea lui. 

O aşa soartă mi-ar plăcea să aibă şi cartea 
dlui Ghibu. Să nu dăm deci uitării chestiile 
sulevate de dsa ci să stăruim asupra lor. 
Aducă fiacare prinosul observaţiilor şi cre
dinţelor sale asupra ideilor ce le desfăşură dl 
Ghibu în studiul său, ca astfel cu toţii să 
căutăm a tămădui relele şi a face ceva bun 
şi folositor. 

Veniţi, întraţi deci cât mai mulţi în o ase
menea folositoare discuţie. 

Fiţi siguri, fraţi colegi, că „Tribuna", care 
cu toată ocaziunea manifestă cea mai vădită 
şi călduroasă dragoste faţă de şcoala română, 
în chestii de acestea ori când ne va deschide 
„bisericuţa ei" ca să ne spovedim acolo pă
surile, năcazurile şi credinţele noastre. 

Vidra-de-sus, VIU 1911. 
Iosif Trifa, 

înv. preoi 
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înmormântarea generali*" 
Manu. ,c 

Bucureşti, 19 % 

Miercuri după amiazi s'a făcut înirffi 
mântarea rămăşiţelor pământeşti ale reg'p 
tatului general G. Manu. 

Serviciul divin a fost oficiat la locui* < 
defunctului din calea Victoriei. 

După terminarea serviciului divin au L» 
nut cuvântări, în care au făcut elogiu! d*ci 
tinsului bărbat de Stat, d-nii N. Filipeaân 
ministru de război, în numele guvernáP 
C Olănescu, preşedintele Camerei, în M 
mele Adunării deputaţilor. 

Au mai vorbit d-nii Scondăcescu! ge»f.« 
ralul Coanda, M. Rabtivan, Saba ŞteWec 
şi Tache Ionescu. le 

Impresie adâncă a făcut mai ales іЛ 
cursul d-lui N. Filipescu, pe care îl repjL 
ducem aici : 

Jalnică adunare, 
Acela, înaintea rămăşiţelor căruia ne plew 

capetele îndureraţi, a ocupat cele mai ii 1 

demnităţi, fie în erarchia militară, fie în fel I 
gătoriile civile, dar mai presus de toate,aliM1 

soldat, chiar atunci când nu mai era mm 
rile armatei. 

El a fost preşedinte de consiliu şi preg
ete cameră ; a administrat armata şi a coi-« 
dat-o pe câmpul de răsboiu. Majestatea iiK 
i-a cinstit serviciile cu colanul ordinului 
rol" ce nu întuneca pe pieptul său „VirtfliJ 
militară", pe care cel dintâi în armata noauî» 
a dobândit-o. 8 

In oştire, el lasă după dânsul urme trait <eri 
Se poate zice că el este întemeietorul air» 
riei noastre şi marina îi datoreşte actuak «fi-K« 
vizie de Dunăre. 

Sub ministerul prezidat de generalul Mfc 
s'au împlinit opere însemnate. El a desevrai 
şit reforma sistemului nostru monetar. Si 
dînsul s'a înfăptuit inamovibilitatea instanţele ia 
superioare ale magistraturei. b 

Pentru a săvârşi această din urmă refcA 
generalul Manu pricepând că inamovibilităţiiУ 
funcţionarilor nu-i decât un abuz când se m\ 
face în inamovibilitatea partizanilor, a facil 
apel la înaltul spirit de nepărtinire al lui Teo-nll 
dor Rosetti şi fostul ministru preşedinte á 
1889 intră ca titular al justiţiei in cabinetul Iii 

La rîndul său, generalul Manu, şef algul 
vernului în 1889, intră ca ministru de rezol 
în cabinetul Lascar Catargiu şi, după zectin 
zile, se retrage spre a ceda locul dlui Carp j si 
a săvârşi, prin o jertfă personală, unirea part X; 
dului său. * r 

Actele sale, prin un amestec de abnegaţii Яс 

neşovăitoare şi de intransigentă adesea pi oi 
de asperităţi, capătă un caracteră pilduitori m 
desvelesc firea militărească. m 

Astfel, în timpul plebiscitului, după loviţi f, 
de stat a lui Vodă-Cuza, colonelul Manu ató 
voturile ofiţerilor şi soldaţilor de sub dâist, 
şi apoi, el cel din urmă şi singur dintre ofiţer tu 
votează în contra Domnitorului. Iar acel care in 
stătuse împotriva Suveranului, îi rămâne » p 
clintit credincios, când o conspiraţie, ce căutat 
să-l ademenească şi pe el, răstoarnă pe 
Cuza. ' 

Pe vremea răsboiului, găsim pe genetál1 

Manu comandant al diviziei a 4-a. După a|€ 
doua bătălie delà Plevna, generalul Kriidnda 
îi cere să-i vie în ajutor cu trupele românesfVj 
din Nicopole, generalul Manu răspunde ci 
mândrie: „N'am ordine de primit decât del 
şeful meu, principele Carol". 

In răgazul dat de acest răspuns, s'au stabilit 
lit сопшгіипііе de participare ale armatei roßt, 
mâne la răsboiu, în calitatea recunoscută Ici 
aliaţi şi principele Carol ia comandamente— 
suprem al trupelor ruso-române de sub iúi 

rile Plevneî. 
Aceiaş spirit de mândrie ostăşească! 

o podoabă peste toate demnităţile civile îi* 
cari generalul Manu a fost încărcat în vieaţo 
sa politică. 
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azele gloriei militare pot singure lumina 
*(lf culmi. 

ù mijlocul nedesluşirei idealurilor şi a sta
tt äbr lăuntrice, armata împlineşte unitatea 

torjunilor şi într'însa concentrează năzuin-
* [neamului. 
й tatul român, tînăr de abia de trezeci de 

jnu-i decât o clipă în secolele de chinuri 
\. iari s'a împlinit ursita noastră şi s'a înte-
" át Statul român independent. 
. A apăra acest depozit sacru al înaintaşilor 
'l ţa, a-i da trăinicia şi o măreţie ce nu e 

i decât un vis, aceasta e idealul ce sta
lte sufletul ostaşului. 
est ideal l'a slujit generalul Manu cu în-

f le militare cele mai alese, 
aducea, încă delà 1858, ştiinţa militară 

to dobândise în corpul cadeţilor din Prusia 
!• îteiul de artilerie din garada prusiana, 
^ ia o nouă îndrumare singurului regiment 

3 urtilerie ce aveam pe atunci. 
Dar mai presus, el avea însuşirile de caracter 

ri iii de cari nu poate ii un mare căpitan. Ab-
" í ţajiunea, jertfa amorului propriu şi á inte-

шіиі personal, pentru patrie, sânt însuşiri 
I ktăpetenie pentru un şef. Fără ele, cel mai 
i lasit va fi în răsboiu un element de pier-

î Tûe aceia, pentru tinerii ofiţeri, a căror ştiinţă 
", xntru noi o mândrie şi o speranţă, bătra-
[ veteran poate fi o pildă. Pentru oamenii 

lici el e un model de statornicie şi în 
" . icter. 

ioi, conservatorii ne fălim că a fost al 
5 tru şi, cu toţii, fără deosebire de partid, 
" mândrim că am fost contemporanii săi. 
1 că un reflex al evenimentelor eroice la 
' odinioară a fost părtaş, se răsfrânge asu-
1 celor mai tineri, cari, văzându-1 atât de 
1 [.pierduseră noţiunea distanţelor. 

M fulgii de zăpadă a celor 77 de ani, el 
»verde ca stejarul. Şi până pe patul de du-

ioima sa era tineră şi mintea ascuţită, 
ijurat de dragostea alor săi, el a cerut să 
Irtăşească cu sfintele taine, a făcut 
crucei şi a cerut iertare şi s'a sfârşit 
ă ca soldat şi ca creştin. 

De aceia, multe îndurate Doamne, chiamă 
pe robul tău care în viaţa pământească 
drept şi milostiv şi, cum zice sfânta 

tăciune de iertare la morţi, fă ca sufletul 
sase aşeze în corturile drepţilor. 

Cu discursul dlui Take Ionescu s'a 
tóeiat seria cuvântărilor. 
S'a format apoi cortegiul, în ordi

na următoare: 
In cap venea un escadron din regrj-
oentul de escortă, trăsurile prelaţilor 

ale preoţilor, delegatiunile după mo
bile defunctului, corul, ofiţerii cu de-
щіііпііе, carele cu coroanele, afetul 
je tun pe care se afla cosciugul, 
membrii familiei, ofiţerii trăsurile fa
miliei, trăsura regală, celelalte trăsuri, 
fanfara şi trupele. 

Pe tot parcursul, pe ambele tro-
ftuoare ale căiei Victoriei, o mulţime 
(imensă, mii şi zeci de mii de oameni 
jriveau în tăcere, cu capetele desco-

:rite,trecerea impunătorului cortegiu, 
ilcoanele şi ferestrele caselor erau 

feasemenea înţesate de lume. Felina-
:le după tot parcursul erau cernite ; 
cele mai multe cluburi din calea 

f/ictorâi fîlfîiau drapele negre. 
Când a trecut cortegiul, în dreptul 

jpalatului regal, regele s'a ivit în dosul 
runei ferestre delà etagiul I. al aripei 
ißtangi a palatului şi a privit căteva 
jflipe. Suveranul era vădit mişcat. 

La cimitirul Bellu, în clipa când ră
măşiţele pământeşti ale regretatului 
erau coborîte în mormânt, s'au tras 
salve de tun, de cătră două baterii din 
regimentul 10 artilerie, în vreme ce 
trupele dădeau onorul. 

Ceremonia a luat sfârşit la orele 6 
şi jumătate seara. 

Alegere de protopop în Beiuş. 
Beiuş, 31 Maiu. 

Marţi, în 30 Maiu, s'a ţinut alegerea de 
protopop pentru tractul Beiuş, unul dintre cele 
mai însemnate protopopiate de sub Consi-
storul gr. or. român de Oradea-mare. De când 
a devenit vacant acest protopopiat, a trebuit 
să îndurăm multe decepţiuni. Vaza bisericei 
şi-a conducătorilor ei a scăzut în mod simţi
tor. De doi ani de zile şi mai bine preoţimea 
n'a ţinut măcar o conferinţă pastorală sau ca-
tichetică, unde să aibă prilej să desvolte idei 
pentru o acţiune bisericească comună. Invăţă-
torimea noastră a fost lăsată în voia întâm
plării şi aşa în aceste zile de transiţie grea, 
conducătorii delà sate neavând delà cine să 
primească un gest de mângâiere, o vorbă cu
minte, spusă îa locul ei, un imbold pentru o 
muncă mai sistematică, ne trezirăm cu şcoa-
lele înjumătăţite şi cu chestiile culturale şi po
litice — la dezastru. 

Dar timpurile de acum pretindeau preme-
nire pe toate terenele. Ea însă nu s'a putut 
face, căci ne lipsea busola conducătoare. 

Despre toate acestea sinodul electoral îşi 
dădea bine seama şi a căutat să se grupeze 
în jurul unei persoane, care să ne reprezinte 
interesele în mod satisfăcător. 

Alegerii i-a premes slujba dumnezeiască şi 
chemarea Duhului sfânt, săvîrşită de dl comi
sar consistorial Andrei Horvát, preoţii Ioan 
Pintér, Remetea şi Petru E. Papp, din Pocola. 
La priceasnă dl comisar a ţinut o cuvântare 
scurtă vorbind despre iubirea creştinească şi 
la actul însemnat, ce-1 va îndeplini sinodul 
electoral. 

După sfânta slujbă o comisie de cinci in
vită pe dl comisar în biserică, ca să facă ale
gerea. Membrii sinodului s'au prezentat a-
proape în număr complect, dar comisia veri
ficatoare pentru membrii ad-hoc, pentru de
fecte de formă a nimicit mai multe mandate. 

Biroul se compune, fiind notar ad hoc de 
Ivan Roşu, înv. în Beiuş, iar bărbaţi de în-
credeie dnii dr. Gavriil Cosma, dr. Constan
tin Popoviciu şi Vasile Papp, protopop eme
rit. Candidaţi sunt patru : dr. Sebastian Stanca, 
paroh în Sebeşul săsesc, dr. Victor Fildan, ac
tualul administrator, Ioan Papp, preot militar 
în Budapesta şi Florian Roxin, paroh în Li-
pova. 

Se începe votarea, ea decurge în ordine 
deşi alegătorii erau foarte agitaţi. Au votat 
58 de alegători şi numărându-se şedulele 
aruncate în urmă, s'au găsit 50. 

O revoltă şi o deprimare cuprinsese pe cei 
mai mulţi alegători. Câţiva s'au şi depărtat în 
urma acesteia delà actul de votare. 

Şedulele se nimicesc, şi se purcede la o 
nouă votare. 

Votează 55 şi'n urmă se află tot atâtea şe-
dule. 

Făcându-se scrutiniul, se constată că pentju 
Ioan Papp, s'au dat 29 voturi, pentru Dr. 
Victor Fildan, 14, pentru Florian Rpxin 9, 
3 bile au fost albe. 

Veneratul Gonzistor este deci în plăcuta 
poziţie să confirme de protopop pe unul din
tre cei mai vrednici fii ai tractului, care a şi 
întrunit majoritatea voturilor. Să ştie că dl 
Ioan Papp, a fost pentru merite decorat din 
partea Majestăţii Sale, iar Prea S. Sa Dl Epis
cop l'a învrednicit cu brâu roşu. Senin. 

Scrisori din Bucureşti. 
Conflictul bisericesc. — Episcopul de Roman 
dat judecăţii. — Convorbire cu părintele Şer-
boianu. — Viitoarea conferinţă a d-lui Iorga. 

Bucureşti, 19 Maiu. 

Conflictul ivit în sânul bisericei pare a fi pe 
sfârşite. Opinia publică, îngrijorată de simpto-
mele manifestate până acuma, cere să se facă 
lumină. Avem pe deoparte o serie de grave acu-
zaţiuni în contra Mitropolitului Primat, acuzaţiuni 
din cauza cărora csţiva preoţi, cari Ie au formu
lat, au fost catenisiţi. Aceştia însă nu au încetat 
nici după măsura drastică luată faţă de dânşii, 
ci, înfiinţând foaia » România Creştină« au con
tinuat atacurile. Celor trei preoţi răsvrătiţi li-s'au 
adăogat alţ'i, între cari predicatorul delà Metro-
polie, tânărul monah Calinic Şerboianu, care a 
cerut ca şi el să fie judecat la fel cu preoţii ca-
teriziţi. 

Am avut o convorbire cu părintele Şerboianu, 
cara mi-a declarat că situaţia bisericii este mult 
mai gravă decât s'ar părea. 

— Nu sunt eu chemat să judec, dară cele ce 
se pun în contul mai marilor mei sunt adevă
rate Am însă, ca servitor al bisericei, dreptul să 
cer, ca, pentru liniştea sufletului meu şi a altora 
ca mine să se facă pumină. In acest senz am 
adresat o scrisoare sf. Sinod. 

— Nu credeţi că în tot confictul acesta ar 
avea vre un rol propagandiştii străini ? Cel puţin 
în unele ziare s'a scris că mână străină lucrează 
sici. Despre Episcopul de Roman, care stă în 
fruntea acestei mişcări s'a zis c'ar fi o unealtă a 
unor bărbaţi politici. 

— Acestea sunt numai păreri. Episcopul de 
Roman este sincer. Poate e prea sincer, prea 
ţine la canoane, deşi legea în contra căreia s'a 
jidicat cu atâta hotărâre, nu se referă Ia dogme, 
ci mai ales la chestii de administraţie biseri
cească. Dar în fine nu-i poate face nimenea cap 
de acuzaţie din atitudinea lui. El cere să fie ju
decat şi condamnat în cazul când i-se va do
vedi vinovăţia. Toţi am cerut ca Sinodul să s e 
pronunţe în acelaş timp în chestia acuzaţiunilo r , 
cari se aduc Metropolitului Primat. 

In şedinţa de eri, Sf. Sinod a hotărât să ju-
duce pe Episcopul de Roman. Opinia publică 
aşteaptă cu multă nerăbdare pronunţarea sentin
ţei, delà care depinde restabilirea liniştei aşa de 
mult dorite în biserică. Sentinţa se va pronunţa 
probabil azi. 

In ce priveşte atitudinea guvernului faţă de 
acest conflict, iată comunicatul ziarelor guver
namentale. 

>A?i Sf. Sinod ţine o nouă şedinţă. 
»Se ştie că guvernul actual este ferm hotărît 

să termine scandalul bisericesc, care a fost pro
vocat de guvernul trecut, printr'o- legiferare în 
biserică anticanonică şi antidogmatică. 

* 
»Actualul ministru al cultelor şi instrucţiunei 

publice consecvent cu cele ce a susţinut ca se
nator în opoziţie, a şi cerut, chiar din prima şe
dinţă a Sf. Sinod, ca să se aleagă o comisiune, 
pentru reformarea legii, în părţile ei anticano-
nice. 

»Suntem informaţi că unii din membrii Sf. Si
nod ar fi manifestat părerea ca să se elucideze 
şi chestia personală dintre I. P. S. Mitropolitul 
Primat şi P. S. Sa Episcopul de Roman în con
secinţă s'ar fi dorit suspendarea Chiriarhului de 
Roman. 

»Ori se ştie că actualul mimstru al instrucţiei 
este un distins jurisconsult şi valoros apărător 
al legilor şi prin urmare, socotim, că nu va per
mite nici o procedare care să treacă şi să calce 
nici cele mai elementare principii şi régule de 
drept. 

» Credem a şti că în faţa actualului guvern 
persoanele nu joacă nici un rol şi că nu se 
ţinteşte decât dreptatea, care se va da cui se va 
cuveni. 

obile ! »eaè de cumpărat 
in cauza producţiei abundente poţi afla pentru preţurile cele mai săzute 

Ш Mkily şi Beii 

Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă 

= plătire în rate lunare f â r ă n i c i 0 u r c a r c 

de preţ. 

= Mare asortiment în tnisouri pentrn mirese. = ş 
La cerere din provincie trimite bogatul catalog ilustrat 
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»In acest scop şi în acest chip, numai gu
vernul ţine ca Sf. Sinod să se pronunţe şi din 
hotărârile acestui înalt Corp, actualul ministru al 
cultelor va trage concluziunile legale şi echita
bile, pentru restabilirea păcii în biserică şi adu
cerea lfniştei în sufletele credinciosi'or.« 

Discursul pronunţat de dl Duiliu Zamfirescu 
în şedinţa de Vineri a Academiei române a pro
dus o vie nemulţumire în toate cercurile lite
rare. Presa a condamnat ieşirea aceasta bruscă 
şi întroducerea discuţiilor personale la Arademie. 
Mai ales felul brutal, în care fostul elev al lui 
Macedonski a atacat pe unii scriitori cari nu vor 
să ştie de pretenţiile aşa zişilor aristocraţi, a căror 
mentalitate este mai jos decât a celui din urmă 
paria, a fost desaprobat. Toate cercurile literare 
impută dlui Zamfirescu reaua credinţă, de care 
a fost condus, ocolirea cu bună ştiinţă a ade
vărului. 

Academicianul român trebuia să ştie că în
treagă opera lui Ibsen, a lui Dickens şi , Björn-
son este scrisă în stil »poporanist«, eiste inspi
rată din vervile mari ale poporului, din mijlocul 
căruia s'au ridicat acei scriitori. Şi trebuia să 
tină cont de influenţa ce au avut-o asupra Iumei 
literare scrierile acelora. Întrucât priveşte atacu
rile triviale la adresa » sasului < Agârbiceanu, a-
ceste atacuri sânt considerate ca çel mai dure
ros certificat de paupertate intelectuală a celui 
ce le-a vorbit. Vorbind despre aceste atacuri cu 
un tînăr scriitor, acesta observa : 
^ E ceva ruşinos, ce numai la noi se poate în

tâlni. E răutajea ciocoiului care se manifestează 
când este vorba de aceia, cari întrupează năzuin
ţele masei mari a poporului, cari luptă pentru 
realizarea visului de libertate şi de lumină al ce 
lor mulţi şi buni, cari prin munca lor răsfaţă 
lenea tuturor înfumuraţilor. Cine şi-ar putea în
chipui că în academia franceză s'ar putea găsi 
un membru care să vină şi să-1 atace pe Mistral, 
care scrie în dialect, aşa cum Га atacat dl Dui
liu Zamfirescu pe Agârbiceanu? Dar ar trebui 
să nu mai dea nici odată ochii cu oamenii, în 
faţa cărora ar rosti asemenea cuvinte la adresa 
marelui poet. 

După cum se ştie, aceia care au dus la triumf 
curentul naţional în literatură, este dl N* Iorga, 
căruia publicul i-a făcut ovaţii atâta de entuziaste 
cu ocazia discursului său de recepţie. Indirect, 
cele spuse de dl Zamfirescu aveau menirea să 
lovească şi în vederile dlui Iorga, care, apreciază 
pe Agârbiceanu. 

In şedinţa de Marţi a Academiei, dl Iorga va 
arăta care este rostul literaturei şi al scriitorilor 
în viaţa popoarelor, spulberând afirmaţiunile dlui 
Zamfirescu. Va arăta rătăcirea acelora cari au 
aceleaşi păreri ca şi pesimistul dela Soleni. In 
cercurile literare se aşteaptă cu mult intens con
ferenta dlui Iorga. Coresp. 

Povestiri de femei. 
Biblioteca unei femei moderne. 

Am văzut una model, acum de curînd în casa unei 
femei elegante. Adică într'un cochet coif al unei hale, 
ce era salon, sufragerie şi odae de primire, între un 
mic birou, şi o măsuţă cu de-ale lucrului de mână,, 
îndărătul unui aranjament de plante odihnea o etajeră 
de bambu şi pe ea biblioteca. Douăsprezece cărţi. Ce 
credeţi ? Sonete ? Aşi, amica mea socoteşte, că o pă
lărie şic, face cât şeapte-zeci şi nouă de sonete de ale 
lui Eminescu, a cărei prêt dealtfel şi atinge acum cifra 
unui peisagiu grigorescian. Cu toate astea, între un 
surîs plin de fineţe şi o privire semeaţă, graţioasa ele
gantă mă asigura că'n răftuleţele acelea delicate, era 
instalat întreg arsenalul apărător al menajului, în care 
sta ascuns tot armamentul ei de femee, gata să résiste 
la lupta grea a vremurilor de azi. Mă apropiiu şi ci
tesc pe legătura albastră, în piele de viţel, strălucitoa
rele litere aurite: »Ca să-ţi ţii casa bine«, — »Ca să 
cunoşti bine usagiile lumei», — »Ca să te ştii îmbrăca 
bine«, — »Ca să te ştii purta bine«, — »Ca să-ţi ştii 
creşte copiii bine«, — »Ca să mănânci bine», — »Ca 
să ştii face sporturile», — »Ca să ştii lucra bine acasă», 
— »Ca să-ţi poţi cunoaşte bine drepturile*, — »Ca 

să te ştii bine initia în Arte«, — »Ca să fii frumoasă» 
şi pe cel din urmă volum mai citesc »Ca să-ti poţi 
câştiga bine existenta». Ah, încântătoarea mea amică, 
dar eşti fenomenală şi mă întorc s'o felicit. Va să zică 
aci stă tot secretul perfecţiunei tale de femee modernă. 

Dar, o mică observaţie ca chestie de gust, vezi o 
aşa'comoară, o operă de aşa importanţă nu-şi are locul 
aci. Fiind-că în definitiv, ăsta e sufletul, adică nu, toată 
maşinăria care conduce bunul mers al căsniciei voastre 
reputate. Şi pentru asta ar trebui ceva special, nu zic 
o cameră de turbine, ca la calorifer, măcar că se vede, 
asta e şi căldura şi lumina, adică mai bine zis moto
rul conducător al casei voastre ; dar cel puţin o »Ta-
nagra», cea mai nouă invenţie dela Paris, ingenioasa 
vitrină de cristal în care se expun, în marele saline, 
bronzurile şi porţelanurile de înaltă valoare. 

Unde a ajuns cultura ! Ce progres ! Eşti stângace ? 
Dai fuga, iei cărţulia din raft şi mănânci rîndurile. 
Teorii digestive, lesne de asimilat. American. Aşezi 
bobinul pe sul ici, şi colo iese rochia în picioare, 
ţesută şi cusută gata. Alergi şi deschizi cartea, lemn, 
şi când o închizi, ieşi plină cu duhul celor mai ire
proşabile manierei. Adorabil ! Mă uitam când la prie
tenă, când la mica şi preţioasa bibliotecă şi rîdeam cu 
poftă de seriositatea cu care 'mi desluşea ea temeinicia 
operei acesteia, când deodată dau busna pe uşe doi 
copii încăeraţi de păr, sbierînd cât îi ţinea gura, în 
ciuda guvernantei care într'o ultimă sforţare se silise 
să-i oprească afară. 

In primul moment al asaltului aceluia neaşteptat, 
neapărat, am alergat la o armă şi fuga ca şi cum aşi 
fi întors un şurub al unei maşini ce ar fi luat'o rasna, 
pui mâna în arsenalul prietenei şi aleg cel mai potri
vit instrument, volumul al cincilea : »Ca să-ţi ştii creşte 
bine copiii». Amica mea ca ori-ce femee modernă ce 
se respectă, vă puteţi lesne închipui, a avut o uşoară 
ciisă de nervi, cam aşa ceva, ca leşinul unei cucoane 
vanitoase, care s'a răsturnat fam nesam în loja unui 
teatru, fiindcă 'şi văzuse prietena într'o toaletă la fel 
cu a ei. 

Sfârşitul atacului a fost o compresie, sărutări şi două 
prăjituri. 

Şi eu am plecat, măgulind în minte, rostul biblio-
tecelor din casele mari ale femeilor moderne. Văzusem 
acolo numai o pagină din voluminoasa revistă cu ilu
straţii caricaturiste, satirisând aceste coduri banale, de 
educaţie, cu liste ca de bucate. 

Am mai văzut eu interioruri de femei, parfumate şi 
stilizate după indiciile codurilor acestora, cu cele din 
urmă volume literare deschise şi risipite pe fotoliuri 
şi canapele. Cumpărate de formă, deschise şi chiar ci
tite de formă, nu de dragul adevăratei educaţii sufle
teşti. Şi când te gândeşti că amica mea gonea în pod 
vrafurile de cărţi necitite, arunca în praf şi amesteca 
în gunoiu mărgăritarele picurate din sufletele atâtor 
minţi suverane, alergând să lege în piele de viţel, o 
colecţie pentru lustruirea superficială a formelor nu
mai pentru că presidenta unei asociaţii de femei, o 
ducesă dela Paris o recomandase femeilor moderne. 

In zadar sunt toate formele, amica mea elegantă, 
ele nu au nici odată destulă autoritate, ca să poată 
ascunde lipsa de ceia ce e esenţial : inteligenţa şi sim
ţirea aleasă. Numai astea clasează în mod hotărît. 

Tot de geaba, osteneala şi bătaia de cap, a întregei 
tale representaţii casnice, cu mese înflorite cu sosuri 
complicate, cu copii gătiţi, cu casa împodobită, cu ser
vitori bine crescuţi, dacă îndărătul succeselor tale de 
femee sportivă, elegantă şi plină cu spiritul ales din 
manuale, izbucneşte când cu gândul nu gândeşti, toată 
miseria unei lipse de adevărate bune educaţii. Codu
rile tale legate în piele de viţel au uitat să-ţi spue: 
că servitorilor nu e frumos să le tragi dela gură, ca 
să ţi împlineşti bugetul economiilor pentru toatete, — 
că copiii trebuesc crescuţi în dragoste curată, unul 
către altul şi că pe bărbatul tău contrariat şi supărat 
să-1 mângâi şi atunci, când nervii tăi iritaţi că ţi-a 
stricat bucătarul îngheţata, te face să-i baţi din picior 
şi să-i arunci complimentul, »urs« care'şi păstrează 
feţele bune pentru alte părţi. 

Ce folos de toate preceptele cărţilor tale, dacă din 
somptuositatea casei tale, afară de invidioasele care 'ti 
poartă ciuda soartei ce-ţi oferă mijloacele de a te ridica 
deasupra lor, nimeni nu-ţi păşeşte pragul cu mulţu
mirea de a putea duce în sufHul puţin senin, din ca
drul tău înflorit, unde s'ar părea că zâmbetele şi ma
nierele tale alese ar vrea să spună ceva despre o fiinţă 
bogată în toate. 

Şi materia discuţiilor tale vai ! nu e decât de resortul 
acelora cari, ca şi tine, îşi pot permite luxul de a se 
interesa ca chestie de modernism despre cum ai putea 
face »Ca să-ţi poţi câştiga bine existenta». 

Nu e surprinzător, că mentalitatea ta învăluită în 
aburii parfumaţi ai atmosferii împaradate în care tră-
eşti, nu ar fi în stare să se înalţe, ca să priceapă, o 
oare-care mamă, care dupe ce a vorbit ziua întreagă 
după toate datoriile-i casnice, la miezul nopţei, legă-
nându-şi al cincilea copil, îşi purta ochii neobosiţi, 

savurând «Liniştea» lui Delavrancea poate, pentru, 
două-zecea oară. Ai caterisi-o pur şi simplu în lume, 
celor fantastici, deşi neorientată de coduri savait 
sufletul ei alimentat cu altă hrană, o poartă cu 
frumoasă siguranţă, chiar şi în ceia ce poate atingec 
femee modernă. Sultănica. { 

Mangra Vorbeşte... 
Budapesta, 2 Iunie 

Şedinţa de azi ne-a rezervat noui 
Românilor o tristă senzaţie : a vorbi 
faimosul trădător dela Oradea-marti 
Mangra Vazul. Dacă ar mai fi páf 
să existe vre-un naiv, care să se 
măgească cu speranţa, că nenorocii 
vicar e jertfa unui pas greşit, făcuţi 
bună credinţă, citind acum cuvântarea 
de un cinism şi de-o frivolitate pol 
tică atât de fără seamăn a călugării' 
lui transfug, îşi va întoarce cu oroare 
faţa dela pilda unei devalvări atât di 
ruşinoase pentru neamul nostru. 

într'adevăr, cuvântarea irodului dii 
Grosvardein, întrece prin cinismul a 
toate paginile noastre de ruşine pol 
tică din trecut, întrece până şi ingái-
mările slugarnice ale lui Szegeszk 
Dar să lăsăm, deocamdată, să ur
meze la vale un scurt résumât al ace
stei cuvântări, pe care o primim abil 
către încheierea ziarului nostru. Щ 
mitem să revenim asupra ei, precum 
şi a celei comise de Szegesku ii 
trecute. Acum mai amintim numairi 
cuvântarea vicarului transfug şi-a § 
sit ecoul cel mai nemerit, căci a Ы 
subliniată, numaidecât, de către cea 
mai frivolă creatură a parlamentaris
mului unguresc, de către Polonyi 
Géza, al doilea erou al şedinţei de azi 
Ansamblul a fost deci pe cât de bizar I 
pe-atât de caracteeistic. 

Mangra a fost cel dintâi orator al şedinţei 
de azi. La începutul cuvântării sale a arătat 
motivele pentru cari a întrat între mamela 
Fireşte, a retăcut motivul adevărat : cârja de 
mitropolit. A spus apoi că comitetul national 
nu e îndrituit să ia conducerea poporului ro
mânesc. Aceasta a susţinut-o în teza gene
rală. Conducătorii fireşti ai Româniloi suni 
arhiereii şi preoţimea, pentrucă aceştia sunt 
aleşi prin voturile tuturor păturilor sociale, 
deci ale poporului întreg. Partidul national 
românesc nu mai există azi, dupăce el fusese 
desfiinţat printr'o ordonanţă ministerială foci 
la 1894. 

Doreşte ca pacea între Români şi Ungi 
să se înstăpânească cât mai curând, Romă 
se vor putea desvolta culturaliceşte şi în ca
drele naţiunii ungureşti. Legea din 1868 le în
cuviinţează acest drept, dar numai ca m 
membri ai iudivizibilei naţiuni politice ungaie 
(probabil să ii înţeles „ungureşti". N. Trai) 
Orice „naţionalitate" poate să-şi deprindă li
beră drepturile limbei, nu însă în paguba 
limbii de stat. „Naţionalităţile" au o autono
mie bisericească garantată. In vremile vechi 
Românii şi Ungurii se sprijineau împru
mutat, aşa va trebui să fie şi în viitor, 
Dumitru Stardza a arătat deja că în faţa 
primejdiei ruse, Românii şi Ungurii sănt avi-

cu aten
ţiune la firmă! ШІШ KÂBOLT 

Atelier de fotografii artistice, 
— — de primai rang. — — 
TIMIŞOARA, Józsefváros, Hunyady u. 5. 
— — (Lângă Casina » Délvidéki*.) — — 

Fotografii şi portrete, reproducţii după| foto > 
grafii vechi şi noui în mărime naturală, щ 
puneri de obiective speciale pentru interioruri, acaj 
tice, şi lucrări în aquarel şi olei artistic exe 
cutate. Ceice se provoacă la anunţul din »Tribuna 
capătă lOO/o rabat. Fiţi cu atenţiune Ia firmai 
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zaţi unii la alţii. Numai prin alianţă vor putea 
să abată ravagiile panslavismului. Cunoaşte 
psicologia poporului românesc, îi cunoaşte as
piraţiile şi aceste aspiraţii culminează în do
rinţa să poată trăi ca făcând parte din indes
tructibila naţiune ungurească. • împărtăşeşte în 
toate privinţele convingerile contelui Tisza. 

ldată dupăce a răsunat şi cel din urmă cu
vânt din această straşnică declamaţie de pa
triotism unguresc s'a anunţat la cuvânt Po-
lónyi Géza, care 1-a felicitat pe Mangra pen
tru noile sale credinţe politice. 

A spus că vorbirea lui Mangra a fost o spo
vedanie pe care Ungurii au ascultat-o cu plă
cere. 

In restul cuvântării sale, care s'a întins până 
la sfârşitul şedinţei, Polónyi şi-a complăcut 
iarăşi în noul său rol de sfântul Gheorghe al 
partidului clerical-şovin. 

Şedinţa de ieri a Camerii. 

Li discuţia bugetului de instrucţie, Intre alţi ora
tori fă'â greutate politică, a luat cuvântul şi con
tele Andrássy, faimosul autor al proiectului despre 
reforma electorală pluralistă A vorbit despre cu
rentele confesionaliste, combătându-le din puncul 
de V dere al «unităţii naţtona'e ungureşti ' . Dacă 
inltresele confesionale particulariste — a spus 
contele negru — ajung stăpânitoare Invitata pu 
blică ele primejduesc în modul cel mai primej
dios unitatea naţională a popoiului unguresc. A 
tratat apoi că prevalenta curentelor confesionaliste 
în anumite şcoli se poate reduce prin sporirea 
şcolilor de stat, fără, însă, ca să se reducă prea 
mult numărul actualelor şcoli confesionale. Tra
diţia cea mai frumoasă în vieaţa publică ungu
rească — a spus cu emfază fostul ministru coa-
liţionist — e liberalismul şi dacă bărbaţi de stat 
atât de diferiţi ca personalitate cum erau Szé
chenyi, Kossuth şi Deák au putut să convină 
asupra unei atitudini unitare atât de liberală în 
ce priveşte confesionalismul, urmaşii lor trebuie 
să primească ca pe un gând călăuzitor libera
lismul lor. 

Cronică dramatică. 
> întâ ia rază . 

De Victor Eftimiu. 
In ziua de 10 Mai s'a reprezentat la Teatrul Natio

nal dm Bucureşti poemul dramatic într'un act «întâia 
rază., datorit colaboratorului nostru Victor Eftimiu. 

Această piesă, jucată de dna Olimpia Bârsan (Salva) 
şi de dnii Z. Bârsan (Crisanthe). A. Athanasescu (Sa
bin), Nedelcovici (Dragodan) etc. a fost premiată de 
direcţia teatrelor cu premiu! de 1000 Iei, fiind aleasă 
spre reprezentare printre celelalte piese prezentate la 
concursul deschis anul trecut de cătră d. Pompiliu 
Eliad, fostul director general al teatrelor. 

«Întâia rază* e un epizod din viaţa Românilor din 
veacul al V, când cei dintâi apostoli ai creştinismului 
străbăteau în munţii noştri. Romanul Sabin se căsă
toreşte cu daco-romana Salva, care se duce în lagărul 
barbarilor să fure foc, cu care Romanii creştinizaţi 
vor aprinde cele dintâi făclii spre slava mântuito-
xalni. , , . . . 

Reprodueem câteva fragmente inedite din »Intaia 
•dk 

După trecerea unei cete de barbari, ţăranii ascunşi 
I peşteră ies afară sfioşi şi vorbesc : 

- S'au dus ? 

- S'au dus ! 

Condrea 

Dragodan 

Condrea 
— Ce viaţă sbuciumată !... 

Abia se duc... şi alţii în urma lor s'arată 
Şi alţii iar... şi alţii şi nu se mai sfârşesc 

Sabin 
De unde vin atâţia şi unde năvălesc? 

Cantea 
Şi vin... şi vin ca norul ce trece peste soare! 

Sabin 
Ca grindina ce cade pe coaptele ogoare ! 

Cantea 
Ca stolul de lăcuste pe verzile câmpii... 

Sabin 
Ca fiara nevăzută ce cade peste vii!.. 
Ah viaţă ticăloasă !... 

Dragodan 
— Şi tu te plângi, Sabine? 

Cantea 
De ce să nu se plângă? 

Sabin 
Mă plâng, căci viaţa asta mă pierde an cu an.. 
Să stai şi zi şi noate cu teama de duşman! 
Eu, ce-am trăit la Roma atâţia ani de-arândul 
Cu dorul Romei scumpe să nu-mi mai tulbur 

gândul ? 
Eu, ce-am dormit o viaţă pe marmora de băi 
Să stau în adăpostul sălbaticelor văi? 
Eu, ce-am sorbit uitarea în cupe de Falerne 
Să simt cum peste minte o ceaţă mi-s'aşterne? 
Să las să-mi crească barba pe faţa de roman 
Iar toga mea romană s'o schimb într'un 

suman ? 
La Roma sunt palate de marmoră... terase... 
Columbe 'ndrăgostite pe turnuri şi pe case 
Şi temple 'mpodobite cu iederă şii flori 
Şi cântece şi jocuri... 

(Logodiţi, Sabin şi Salva rămân singuri) 
Sabin 

Vei fi a mea de-acuma ! 
Salva 

Vei fi şi tu, Sabine 
Al nostru... 

Sabin 
— Da... al vostru. Al vostru pentru tine L. 
O 'ntreagă 'mpărăţie aş vrea să ţi-o închin... 
E drept că dat-am una : al Romei cer senin ! 

Salva 
— De ce-mi vorbeşti Sabine de Roma ta 

într'una ? 
Eu nu-i cunosc nici munţii, nici soarele, nici 

luna. 
Şi nu ştiu de-i depate, de-i mare ţara ta. 
Dar ştiu că 'n toată Roma de-i sta şi-ai căuta 
Tu n'ai să afli zare şi gârle mai senine 
Ca gârlele şi zarea din ţara mea, Sabine... 

Sabin 
— Nu — nu sânt nicăirea nici cer, nici munţi, 

nici văi 
Ca văile şi munţii răsfrînţi în ochii tăi... 
Privirea ta mă'nvinse... privirea ta ciudată 
Cu ochii cari aleargă şi-apoi se-opresc deodată 
Alunecă... se'ncruntă şi fulgeră pe rând 
Svârlind albastre umbre şi raze scăpărând... 
Sânt limpezi ca seninul şi tulburi ca 'nserarea 
îşi schimbă licărirea, tristeţea, desmierdarea, 
Acum te chiamă parcă... acuma te fereşti : 
Par solzii unui şarpe şi nu poţi să-i priveşti... 
Ca picurii de rouă pe două flori de munte, 
Pe două flori albastre din culmile cărunte, — 
Aşa par câteodată frumoşii ochi curaţi, 
Străini de orice taine, de patimi ne'ntinaţi... 
Când stau ţintiţi, departe par două noi monede 
In cari oţelul zării luminele-şi străvede, 
Iar când pornesc în fugă sânt aprigi, cenuşii 
De fluturi ce colindă pe munţi şi pe câmpii... 
Desmiardă şi omoară... te dor şi te alintă 
Ca ei, nimic nu ştie să tacă şi să minţi 
Şi nu e lanţ să ţină un suflet mai legat, 
Ca ochii ce revarsă lumină — şi păcat ! 

I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D , 2 Iunie n. 1911. 

Din cauza sfintei sărbători de mâne „Con
stantin şi Elena", numărul nostru următor 
va apărea numai Luni noaptea. 

— Profesorul principelui Carol. 
Prietenul şi colaboratul nostru dl 
D. N. Ciotori, absolvent al facultăţei 
din Stockholm, a fost numit profesor 
al A. S. Principelui Carol. 

Această dinsticţie vine ca o stălu-
citâ recunoaştere a muncei cinstite, 
a caracierului frumos şi a talentului 
prietenului nostru. 

— Plecarea M. Sale din Gödöllő M. Sa 
Francise Iosif, a plecat, după patru săptămâni 
de petrecere în Gödöllő, la Viena. Se spune, 
că M. Sa, împotriva veştilor din urmă, se 
simte foarte bine şi a plecat din Gödöllő în 
cea mai bună dispoziţie. La Viena, M. Sa, va 
primi în audienţă pe moştenitorul de tron, 
care va pleca nu peste mult la moşiile Sale 
din Komopyst, în Bohemia. 

— Dăruiri pentru fondul ' Şcoalei 
de fete». In lipsă de informaţii exacte am 
publicat în numărul nostru trecut că insti
tutul de credit «Lipovana» din Lipova a 
contribuit cu 50 de coroane la fondul vii
toarei scoale de fete din Arad. Lămurim 
azi pe cititorii noştri, că numitul institut a 
dat, nu 50, ci 500 de coroane pentru fon
dul şcoalei şi că cele 50 de coroane anun
ţate erau cea din urmă rată a frumoasei 
sume. 

Cu acest prilej facem un nou apel că'.re 
toate inimile generoase şi în special сгДге 
conducătorii institutelor noastre financiare, 
să uşureze prin darurile lor înfăptuirea ş coalei 
de fete, cea atât de mult reclamată r'je inte
resele noastre româneşti în aceste 'părţi. 

— Alegere de preot. Ni-se scrie • in frun
taşa comună din Bănat, Toracul-nr' i C, la 15/2& 
Maiu a avut loc alegerea de preo ,t gr.-or. ro
mân. Alegătorii acestei comune de mult au 
dorit să-şi aleagă preot după гДас. Această 
dorinţă a lor s'a împlinit, alega âdu-şi cu mare 
însufleţire şi cu totalitatea voti mior pe dl Eu
gen Muntean, vrednicul preot din Vărd, rigo-
rozant în drept. 

Ajute-i bunul Dumnezeu a păstori* această 
comună mulţi ani. 

— Alegerea de deputat din Ciaba, 
Pentru împlinirea mandatului de de
putat din Ciaba, r ă m a s vacant în urma 
morţii lui Achim, s 'a ţinut astăzi ale
gere. Lupta s'a dat între candidaţii 
Kristoffy şi Urszinyi căci cel de al 
treilea şi-a retras candidatura. După-
cum ni-se tdeforează, alegerea s'a 
sfîrşit cu învingerea lui Kristoffy care 
a obţinut 1038 de voturi fată de cele 
953 date pentru contracandidatul său, 

— Un învăţător român îşi ma
ghiarizează uumele. .Monitorul ofi
cial" delà 2 Iunie anunţă că Vasile 
Sarea, învăţător gr. cat. în Vîşmort 
(comitatul Solnoc-Dobîca), şi-a ma
ghiarizat numele în Szepesi. 

Corput învătătorimii noastre româ
neşti s'a vindecat de-o pată... 

Szántó Dezső Nagyvárad! Sz t , János-u. 25. 
lăcătuşi pentru edificii. 

Telefon 491. = Telefon 491. 

Primul magazin industrial de rolete de lemn din 
— — Oradea-Mare. — Atelier de ferărie. — — гшТПТп 
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— Grevă generală în Fiume. In 
Fiume vr'o douăzeci de mii de mun
citori au declarat greva generală, so-
lidarizându-se astfel cu muncitorii 
delà fabrica pentru Dreaugnoucht-uri. 
In fata aceste-i greve societatea na
vală „Ungaro-Croată", a hotărât să-şi 
aducă muncitori din Grecia, destituind 
cinci căpitani de vapoare, un meha-
nic controlor şi toţi impiegaţii. Din 
pricina aceasta nici primul Dreaug-
noucht „Viribus] ünitis", care urma 
să fie aruncat pe apă în scurtă vreme, 
nu va fi isprăvit în curând. Gazetele 
ungureşti privesc această grevă ca 
un mijloc de a forţa guvernul ungu
resc să ridice subvenţia de 100 mii 
de coroane, societăţii „ Ungaro-Croata" 
subvenţie pe care o avuse sub guver
nul coaliţiei. 

— Portul nostru naţional. Atragem 
din nou atenţiunea cititorilor noştri 
asupra frumoaselor ilustrate româ
neşti (serie nouă) editate de „Librăria 
„Tribuna". 

Ilustratele aceste reprezintă portul 
nostru românesc atât de frumos — 
pe care l-am admirat în Arad la ba
lul din urmă. 

— Cununie. Măriţi Porutiu din Ceanul-de-
şert şi Aurel S. Micu din Bistra îşi anunţă 
cununia ce va avea loc la 18 Iunie n. în bi
serica gr.-cat din Ceanul-deşert. 

Felicitările noastre. 
f Dr. Augustin Străiţiariu advocat, preşe

dintele composesoratului foştilor grăniţeri, 
membru pe vieaţă al „Asociaţiunii", membru 
în congregaţiunea comitatensă şi în reprezen
tanţa oraşului Haţeg, membru în direcţiunea 
institutului „Haţiegana", prim epitrop al bise
ricii gr.-or. din Haţeg, etc. etc. după scurte 
suferinţe a încetat din vieaţă în etate de 35 
ani, Joi în 1 Iunie 1911 st. n. la orele 9 a. m. 
Rămăşiţele pământeşti ale scumpului defunct 
se vor aşeza spre veşnică odihnă Sâmbătă 
în 3 Iunie st. n. a. c. la orele 3 p. m. după 
ritul gr.-or. în cimitirul comun din loc. 

Fie-i ţărâna uşoară şi memoria binecuvân
tată. 

Haţeg, la 1 Iunie 1911. — Ioan Străiţariu şi 
Susana n. Nemeş, părinţi. Mina m. Fărcaş, 
Lucreţia m. Georgescu şi Florica, surori. Ioan 
Fărcaş, paroh şi Nicolae Georgescu, paroh, 
cumnaţi. Romulus, Emil şi Miţi Fărcaş nepoţi. 

Trimitem familiei întristate condoleanţele 
noastre sincere! 

— Rehabilitarea unui notar român. Din 
Oradea-mare ni-se scrie: Azi, Joi, s'a sfârşit, 
după o desbatere de două săptămâni, procesul, 
pornit pentru încercare de omor şi jaf, împotriva 
notarului român Aurel Popescu, din Lazuri şi 
a servitorului său. Amândoi au fost acuzaţi că 
într'o noapte ar fi întrat, mascaţi, în casa jida
nului Neumann şi l'au jefuit după ce l'au bătut 
crunt. 

Interogatorul numeroşilor martori n'a putut 
însă confirma acuza aceasta gravă. Dimpotrivă 
s'a constatat că familia Neumann a nutrit întot
deauna cea mai mare duşmănie împotriva nota
rului român, căutând să-I discrediteze şi ruineze 
în orice chip. Insuş Neumann, care a fost atacat 
noaptea, s'a încurcat în contradicţii. In faţa pro
testului energic al acuzaţilor, nu s'a putut aduce 
nici o dovadă pozitivă, decât vorbe şi bârfeli. 

Juraţii, ţinând seamă de toate aceste, au adus 
verdict negativ, iar tribunalul i-a achitat pe a-
mândoi. 

Acuza a fost susţinută de procurorul Kármán 
(cetitorii » Tribunei» îl cunosc de când cu pro
cesul lucrării istorice »Iobăgia< de I. Russu-Şi-
reanul); apărători au fost Dr. Nicolae Zigre şi 
Dr. Sever Poenariu. 

Verdictul a fost primit de pub icul asistent cu 
simpatie şi vădită satisfacţie. — Cor. 

— Statuia Iui Verlaine. In zilele trecute 
s'a ridicat marelui poet francez, Paul Verlaine, 
o statuie în grădina Luxemburgului din Paris. 
O lume imensă a luat parte la festivitate, 
unde au vorbit între alţii şi poetul Leon Diez 
şi membrul institutului, Jean Richepin. Ver
laine este cunescut îndeajuns şi la noi. Poeţii 
St. O. Iosif şi D. Anghel ne-au dat un mi
nunat volum de traduceri din poeziile lui. 

— »Martiriul Sf. Sebastian». Piesa lui 
D'Annunzio despre care s'a scris în ziarul 
nostru, că era anunţată cu mare aparat de re
clamă, dupăcum scriu ziarele parisiene a că
zut. „Martiriul Sf. Sebastian" a displăcut pu
blicului parisian, pe care corespondentul no
stru din Paris ni-l'a descris aşa cum este el 
în privinţa gustului literar. 

— Papa de 76 de ani. Azi se împlinesc 
76 de ani delà naşterea Papei. Cu acest pri
lej Papa, a luat toate dispoziţiile, ca să nu fie 
conturbat, voind a petrece aniversarea retras 
în tovărăşia amintirilor. 

— Regele Petru între ziarişti. Dupăcum 
se anunţă din Belgrad, regele Petru va lua 
parte la congresul ziariştilor, ce se va ţinea 
în în capitala regatului, iar a doua zi va primi 
delegaţia ziariştilor la Palat. 

— Concursul aviatic Pariş-Roma. înce
put sub auspiciu mai bune, ca Paris-Madrid, 
concursul Paris Roma a adus o nouă glo
rie aviaţiei franceze. Ieri, Joi, la orele 4 
şi 3 minute a sosit la Roma aviatorul, lo
cotenentul Beaumont, aşteptat la aerodrom 
de un public enorm, care la vederea aero
planului, a isbucnit în însufleţite urale la 
adresa Franţei şi a lui Beaumont. Studenţii, 
cari se aflau în număr mare, nici n-au mai 
aşteptat formalităţile autorităţilor prezente, 
ci trecând pestre barieră au mers la aviator, 
pe care Iau aclamat frenetic, iar apoi l-au 
ridicat pe umeri şi l-au purtat în jurul aero
dromului. 

Cu acest prilej Paca şi-a arătat dorinţa că 
ar dori să vadă şi dânsul sosirea lui Beau
mont anunţată din nainte. I-s'a raportat tim
pul sosirii, la care Papa împreună cu secre
tarul Merry del Val şi alţi dignitari bisericeşti, 
au aşteptat în grădină apariţia aeroplanului, 
care s'a şi văzut nu peste mult venind cu iu
ţeală enormă, spre biserica sftului Petru, pe 
care ocolindu-o şi-a luat direcţiunea la aero
drom. Papa a privit cu monoclu la acest zbor 
frumos, şi în avântul în care se afla a spus : 
„Laudă lui Dzeu, că m'a lăsat să văd cea 
mai mare învingere a secolului în care 
trăim. 

— Loialitate dusă la extrem. In orăşelul 
prusian Liebstadt s'a ridicat o nouă biserică, a 
cărei sfinţire a avut loc zilele trecute. La ban
chetul dat cu această ocazie, Drul Barun epi-
tropul bisericei a ţinut un toast pentru suveran, 
zicând între altele şi următoarele : 

» Respectul meu faţă de împăratul nostru este 
fără margini, şi cred că în manifestarea acestui 
respect, iî vor urma şi acei, cărora li-se va da ocazia 
să cunoască bogăţia sufletească a domnitorului. 
Noi — a continuat doctorul — suntem pe lângă 
Maj. Sa, să mi-se ierte espresia, nişte dobitoci, 
aşa e de mare admiraţia mea faţă de împăratul, 
care cuprinde toate prin mintea sa superioară. 

— Călăul şi luptele electorale. Am înre
gistrat şi noi mai multe cazuri hazlii făcute 
cu prilejul luptelor electorale în Austria. Cel 
mai recent caz este rolul ocazional luat de 
cunoscutul călău al Austriei, Lang, cu prilejul 
unei adunări poporale în oraşul Kaiserebens-
dorf, unde numitul îşi exercită drepturile cetă
ţeneşti. Lang este creştin-social din cap până 
în tălpi. Convocatorii adunării l-au încredinţat 
pe Lang cu menţinerea ordinei, care rol că
lăul şi-la îndepiinit cu totala mulţămire a con
vocatorilor. Adică, pe cei ce întrerupeau pe 
oratori, Lang cu ucenicii săi îl ridicau dia 
sală şi îl conducea afară. Astfel s'a întâmplat 
că unul a întrerupt cu cuvintele : ,L)e ce nu 
vorbeşti de protejarea săracilor? N'aveţibani, 
căci îi cheltuiţi pe banchete şi alte fleacuri*. 

Lang, încredinţat eu menţinerea ordinei, s'a 
furişat la celce a întrerupt, i-a astupat gura, 
1-a luat pe sus şi drumu afară. Un alt alegă
tor a avut şi el mâncărime de limbă şi a voit 
să vorbească contra oratorilor creştini-sociali. 

; Dar d'abia a spus: „Nu împărtăşesc vederile 
! antevorbitorului meu, şi amicul Lang, la un 

semn al preşedintelui, s'a şi aflat înaintea 
' nemulţămitului, pe care 1-a înfăşcat şi la con

dus la aer liber, unde l'a lăsat ca să-şi verse 
tot amarul asupra oratorilor. 

In urma acestei interpretări a postului pen
tru menţinerea ordinei, dată de Lang, ceilalţi 
adversari politici, cari se aflau prezenţi, s'au 
codit să mai întrerupă şi astfel adunarea a 
decurs în cea mai perfectă ordine. 

— Banca «Berzava» în Reciţa-mon-
tană. Românii din Recita-montană şi 
jur înfiinţează un institut de credit şi 
economii, cu un capital social de 
150.000 cor. sub numele „Berzava". 
Adunarea generală de constituire pre-
sidiată de preotul local, dl Ioan Po-
poviciu, s'a ţinut Duminecă în 28 Maiu. 
Director executiv s'a ales cu unani
mitate dl Grigore Pocrean, proprie
tar în Reciţa-Montană, iar în direcţiune 
şi inspectiune fruntaşii comunei noastre, 
lsufletirea noastră e mare fiind cu toţii 
convinşi despre însemnătatea ce o va 
avea noul institut în viata Românilor 
de pe valea Berzavei. De regretat e 
faptul, că nu ni-a succes să câştigăm 
şi sprijinul Românilor din Reciţa-ro-
mână, unde o reculegere e dorită din 
toate punctele de vedere. 

Avem nădejdea, că deşi trăim vre
muri critice şi suntem ispitiţi din toate 
părţile, totuş vom avea tăria să învin
gem greutăţile şi vom face nume in
stitutului ce am creat. Raportor 

— Origina cânelui de casă. S'a discutat 
mult asupra originei cânelui de casa şi cercetă
tori: s'au întrebat dacă el se trage dmtr 'o rasă 
anunr 1 , s'au dintr'o rasă sălbatică, ca de pidă 
lupul sau şacalul. 

Dl Trouessart, profesor la Paris, reluând che
stia, a semnalat academiei de medicina din Paris 
o particularitate care până acuma a scăpat zoo
logilor. 

Examinând foarte de aproape colecţia de cranii 
pe care o are muzeul din Paris, învăţatul francez 
a ajuns la concluzia că lupul mic de India (caniş 
pallipes) seamănă foarte mult cu cânele de casă 
şi că aceasta e rasă primitivă din care se trag 
câinii noştri. 

— Populaţia Chinei. Guvernul chinez a 
făcut pentru prima oară recensământul popu
laţiei. 

Principalele rezultate sunt azi cunoscute. 
Imperiul ceresc are cam v reo 400 milioane de 

locuitori, adecă aproape un sfert din numărul 

L E 
In cea mai modernă execuţie se pot procura l a : 

p e n t r u d o r m i t o r 
s u f r a g e r i e 

l o c u i n ţ e , g a r t o n 
î n g a r n i t u r ă d e 

p i e l e ş i d e a r a m ă 
precum şi c o v o a r e 

- K e s s l e r 
f a b r i c a n t ele; m o b i l e 

Sibiu—Nagyszeben, Str. Şag a na Nr. 7. 
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total al locuitorilor de pe glob. Până acum eva
luările vânau între 400 şi 500 milioane. 

lata cifrele pe provinci: Se-Şuen 79 milioane, 
Sangtung38; An-hui36; H u p e i 3 4 ; Canton 32; 
Tşi-Si 39 şi Manciuria 17 milioana. 

X Dr. Couylat, medic francez scrie : IImii pa
cient am dat apa pu rga t ivă Fe reez József, în. 
urma căreia s'a vindecat pe depl in, celelal te me
dicamente nu i-a folosit nimic. Apa amară Fe-
renez József, se află în băcăni i şi d roghe r i i . Di
recţiunea de expedi ţ ie — Budapes ta . 

X La croitoria universală. 1. Petraşcu, Sibiiu — 
Nagyszeben, Strada Cisnădiei Nr. 30, Telefon 721. 
Se pregătesc cele mai frumoase haine, după croială 
cu şic, pentru civili : fracuri, saloane, jachete, sacouri, 
pardesiuri, paltoane etc. Asemenea se execută pentro 
oficeri şi voluntari, tot felul de uniforme, iar în de
pozit se află diferiţi articli pentru uniforme : săbii, 
chipiuri, portofee, mănuşi etc. Atrag deosebita atenţiune 
»supra reverenzilor preoţeşti, ce se pregătesc în ate-
jerul meu, după moda cea mai nouă. Comandele se 
pregătesc în timp foarte scurt. 

1>гГVTÎTT O R G KAUB. 
Medio universal, medic şcolar calificat, profesor de Igienă. 

Institut de dantistică. 
A r a d , Andrássy-tér Nr. 22. — Etajul I 
In faţa palatului administrativ (comitatului) 

Mişcare culturală şi socială. 
— Petreceri, concerte, etc. — 

3 Iunie n. 
Gîrboviţa: producţie teatrală împreunată 

cu joc în sala şcolii. Se vor juca: „Aşa a fost 
să fie" de A. Ţinţariu ; „Ţiganul în căruţă" de 
E. Suciu ; „Tinereţe-nebuneţe* de E. Suciu. 
Începutul la orele 6 jum. seara. 

Despărţământul Marghita al Asociaţiunii 
pentru literatura română şi cultura poporului 
român învită cu toată dragostea pe membrii 
săi şi pe toţi sprijinitorii culturei româneşti la 

I-a sa adunare generală-ordinard 
care se va ţinea în comuna Popeşti, la 12 
Iunie V. a. c , 2 ore p. m., în biserica locală, 
cu următorul program : 

1. Cuvânt de deschidere. 
2. Constituirea adunării. 
3. Prezentarea raportului general asupra au

torităţii despărţământrlui şi a raportului casei. 
4. Alegerea unei comisii pentru cenzurarea 

Tapoartelor de sub punctul 3 şi a uneia pentru 
г înscrie membrii. 

5. Prelegeri poporale: 
û) Coriolan Manu: Despre meserii. 
b) Dr. Aurel Nichita : Chestii juridice. 
c) Ioan Abrudeanu : Folosul învăţăturii. 
d) Victor Pop : Biserică, şcoală „Aso

ciaţie". 
6. Înfiinţarea agenturii şi inactivitatea bi

bliotecii a treia a despărţământului. 
7. Alegerea alor doi membri, cari să repre

zinte despărţământul la adunarea generală din 
anul acesta a Asociaţiunii, la Blaj. 

8. Rapoartele comisiilor de sub punct 4. 
9. Propuneri şi interpelări. 
Notă: Comitetul despărţământului se va pre

zenta în corpore la serviciul divin, ce se va ce
lebra înainte de prânz. Corul mixt din Coheţ, 
sub conducerea dnului înv. Grigoriu Görög, va 
cânta răspunsurile liturgice, iar după adunare va 
concerta 

Din şedinţa comitetului, ţinută în Marghita 
la 30 Mai 1911. 

Dr. Dionisie Stoica 
directorul despărţământului. 

Stelian Russu 
secretarul despărţământului. 

Centralele cooperativelor. 
In organismul cooperativ un rol foarte 

mportant îl au casele centrale. După obiec-
ú întreprinderii lor deosebim casse cen-
tale pentru băncile poporale, cari au de 

scop alimentarea cu credit şi înlesnirea tu
turor afacerilor de bancă pe seama bănci
lor poporale, cari s'au ataşat la aceste cen
trale pentru cumpărarea şi vânzarea în co
mun de articole în contul diferitelor coo
perative. 

Pe pieţele de bani, ori cât ar fi de uşoare 
condiţiile de credit, pentru însoţirile delà 
sate, folosirea lui e împreunată de foarte 
multe ori cu multe neajunsuri, aşa încât s'a 
simţit necesitatea, ca tovărăşiile pentru ace
ste trebuinţe, să-şi creeze singur un isvor 
de alimentare. 

Condiţiile în cari aceste centrale acoardă 
creditele sunt în împrejurări normale, foarte 
avantagioase, căci nu se are în vedere nu
mai strângerea de venite, ci mai ales ajuto
rarea tovărăşiilor. 

Acordarea de credit la băncile poporale 
se face după o examinare amănunţită a tu
turor evidenţelor, din cari se poate stabili 
averea cooperativei şi a membrilor ei. 

în astfel de cazuri, se cercetează: 
1. Statutele cooperativei. 
2. Lista membrilor cooperativei şi a averii 

ce reprezintă fiecare. 
3. Bilanţul anului care a expirat. 
4. Bilanţul brut al ultimei luni. 
5. Raportul ultim al revizorului. 
6. O copie a concluzelor direcţiunii re

feritoare la îndreptarea greşelilor observate 
de revizor. 

7. O listă a dării ce plătesc membrii 
cooperativei. 

Fiind adoptată la cele mai multe bănci 
poporale, garanţia nelimitată, acordarea cre
ditului nu prea întimpină greutăţi, fiind ri-
zicul împărţit pe averea privată a atâtor 
membrii. 

Ferma acestor case centrale este cea 
a cooperativelor cu responsabilitatea limi
tată, sau a societăţilor pe acţii. Membrii 
pot fi însoţirile de credit şi alte coopera
tive din ţinutul respectiv. E bine dacă în
fiinţarea astor fel de centrale se face după 
judeţe, provincii sau ţinuturi, de oarece se 
naşte o separare necesară pentru viaţa eco
nomică. 

Casele centrale pentru cumpărarea şi vân
zarea în comun, au de scop cumpărarea în 
mare, de articole necesare pe seama coo
perativelor săteşti, sau vinderea în comun 
de producte agricole. 

Prin faptul că se cumpără o cantitate mai 
mare de articole, se obţine totdeauna un preţ 
mai favorabil. Mai departe se asigură ca
litatea mărfii şi se ia rizicul pentru orice 
pagube. Aceste case centrale n'au magazine, 
ele mijlocesc pe lângă o proviziune mini
mală, cumpărarea şi vânzarea de articole. 
Au legătură pe toate pieţele şi sunt orien
tate asupra preţurilor şi calităţii diferitelor 
mărfuri;-

In cele mai multe sate, serviciul caselor 
centrale se face de cătră federale, unde e în
treaga conducere concentrată. 

Principiul diviziunii muncii, s'a arătat şi 
la cooperative de folositor şi s'a dovedit că 
un avânt mai puternic numai aşa se poate 
da, dacă se decentralizează această muncă 
şi fiecare îşi ia organizaţia ei de sine stă
tătoare. Astfel întâlnim în Germania case 
centrale pentru însoţirile de credit, pentru 
cumpărarea şi vânzarea în comun, centrele 
de lăptarii, de vieri ş. a. Chiar şi organiza-
zaţia raiffeisiană a adoptat punctul acesta 
de vedere. 

In Austria încă s'a arătat tendinţa aceasta 
de decentralizare. E. 

BIBLIOGRAFII. 
«Păstorul Sufletesc», ce apare în al VI-lea 

an la Şimleu (Szilágy-Somlyó), e singura re
vistă românească de predici — atât în mo
narchie cât şi In regatul liber, România, — 
deci n'ar fi iertat să lipsească din biclioteca 
nici unui preot românesc. In ea se găsesc 
predici pentru toate Duminecile şi sărbătorile, 
precum şi pentru {toate ocaziunile. Revista 
apare lunar, apucând înainte predicile pentru 
sărbătorile din luna ce urmează. Nrul 6 — pe 
Iunie, care deja s'a trimis abonaţilor, are ur
mătorul sumar: 

t Dr. Ioan Szabó. 
înălţarea Domnului. 
Dumineca a şeptea a sf. Părinţi. 
Sărb. Pogorîrea Duhului Sfânt. 
Ziua a Il-a de Rusalii. 
Dumineca I. după Rusalii. 
Dumineca a Il-a după Rusalii. 
Cronică. Bibliografie. 
O recomandam cu căldură clerului româ

nesc. Abonamentul 10 cor. pentru monarhie. 
In străinătate 16 cor. 

La „Librăria Tribunei" se află de vânzare: 

N. Iorga: Mihai Viteazul (Schiţă de poem d ra 
matic). Teatru ;i 1 cor + 5 fii porto. 

E. Suciu: Nunta Ţiganului. Comedie originală îu-
tr'un act, scrisă în versuri á 60 fil. + 5 fil porto. 

E. Suciu: Au plecat la târg de vite. Dialog á 30 
fil. + 5 fil. porto. 

E. Suciu: Ţiganul eătană. Comedie originală în— 
tr'un act á 30 fil. + 5 fil. porto. 

La „Librăria Tribunei" se află de vânzare: Biblio
teca „Lumina" á 30 fil. + 5 fil. porto. 

Nr. 1. Em. Gârleanu: Trei Vedenii. 
Nr. 2. H. de Balzac: Călăul. 
Nr. 3. I. Agârbiceanu: Prăpastia. 
Nr. 4. Paul Heyse: Prisonierii. 
Nr. 5. N. Beldiceanu: Un singuratic. 
Nr. 6. Alfred de Musset: Mimi Pinson. 
Nr. 7. Carmen Sylva : Prinţul Codrului. 
Nr. 8—9. Er. Renan: Viata lui Isus. 
Nr. 1U. Victor Eftimiu: Fără suflet. 
Nr. 11. Benjamin Constant: Adolf. 
Nr. 12. C. Micszáth: Cavalerii. 
Nr. 13. D. AngheLPovestea celor năcăjiţi. 

POŞTA REDACŢIEI. 
„Coriştii" dîn Cohalm. Adus în publicitate, con

flictul dv., numai agrava se poate. Căutaţi o soluţie 
paşnică, aşa cum cer interesele noastre româneşti. 

Şomoşcheş. Ziua venirii lui Corfescu la Arad nu 
e fixată până acum. Vom publica de cu vreme ziua 
concertului, după ce ni-se va comunica. 

M. M. (Murani). Adresaţl-vă cilui Dr. Dionisie Mol-
dovan, advocat în Sibiiu, care vă poate da lămuriri 
exacte. 

S. R. (M) Raportul în numărul de Luni. 

Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin fi f i u , 

E I § Z 
M I K S A 

în 

Oradea-mare-Nagyvárad 
Calea Rákóczi-uí No 14. 

(Lâng-ü Apolo). 

Vin de deal. 
Din 910 cu preţul de 48 cor. Hectolitrul 

să capătă la 
Aurelia Dr. Petrán 

Kovaszincz, Arad megye. 
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>C O D R U L« 
institut de credic şi economii în Buteni. 

CONVOCARE 
Invităm pe domnii acţionari al institutului 

de credit şi de economii » C O L ^ U L « la 

Adunarea generală 
extraordinară 

care se va ţinea în Körösbökény (Buteni), 
la 17 Iunie st. n. la orele 10 a. m., în 
localităţile institutului. 

O B I E C T E L E : 
1. Deschiderea adunărei. 
2. Alegerea a 3 membrii în comitetul de 

supraveghiere pe timp de un an. 
3. Eventuale propuneri în senzul § 21 

din statute. 
Körösbökény (Buteni), la 29 Maiu st. n. 

1 9 1 *• D irec ţ iuuea . 
Dispoziţiuni statuare: In adunarea generală 

au vot decisiv numai acei acţionari, cari au |fosta 
induşi în cartea acţionarilor cel puţin cu 30 zile, 
şi au depus cu 24 ore| înainte de adunarea generală 
r.ctiile lor la cassa institutului, ori la institutele 
designate de direcţiune. Eventuale plenipotente 
încă sunt a se depune la institut cu 24 ore înainte 
de adunarea generala, căci la din contră nu vor 
fi considerate (§ 17). 

Fiecare acfie dă drept la un vot (§ 18). 
Plenipoifnţatul trebuie şă fie însuşi acţionar al 

institutului. 
Mcj üti acţionari nu"poate avea mai mulţi ple-

nipotentati. 
Pe minorem îi reprezintă tutorii, pe societăţii, 

coiporatiuni şi institute le reprezintă reprezentanţi, 
lor legali şi în cazul când aceştia n'ar fi acţionari 
(§ 19). 

Conform §-ului 17 din statute pentru primirea 
depositărei a acţiilor, am rugat institututele 
»Victoria« Arad şi filiala ei din Világos (Siria), 
«Lunca» din Boroşineu. 

3 L i v xj N T . 
Banca pestană societate pe acţii, caută 

un corespondent 
apt de limba română şi maghiară. Ofer
tele sunt a se adresa Agentei de publica-
ţiuni: J. B lockner , Budapesta, IV., Strada 
Semmelweis N o 4. 

stabilimeot de hydroterapie şi sanatoriu 
aranjat conform tuturor recerinţelor mo
derne; dietetică dup! sistemul Dr, Lahmann; 
(băi de aier, de soare, de abur, de aier cald, 
de acid carbonic, de oxigen, de radium, 
băî medicinale şi electrice, gimnastică etc.) 
30 minute depărtare delà Viena în regiune romantică 
şi sănătoasă. Indicat la toate boalele nervoase şi cele 
ale schimbului organic (neurasthénie, histerie, amemie, 
diabet, diathesă urică, reumatism, boale de stomach 
şi de intestine etc. — 

Cură de slăbire şi îngrăşare. 
In stabiliment nu se primesc morboşi de boale infec-

ţioase şi boale psychice. 
P o s t a : Maria-Enzersdorf bei Wien. 
Telegrame şi telefon : Wällischhof-Giesshübl bei Wien. 

Cu prospecte şi cu detailuri stă la dispoziţie 
direcţiunea şi medicul-şef al stabilimentului: 

Dr. Marius Stürza. 

A N U N Ţ . 
La proprietarul loan Popescu în 

Magyarád se află d e v i n ? a r * îp 
cvant mare şi mic i 

VIN VECHIU ŞI NOU 
de Măderat. 

f Cancelarie administrativă • 
şi birou de informaţiuni l 

И i r i Budapesta. " 

P r o c u r şi dau in fo rmaţ iun i în toa te afacerile 
procesuale , ex t raprocesua le , admin i s t r a t ive şi co
mercia le , mijlocesc împrumuturi personale^ hipo-
tecare şi amor t iza ţ iona le ief t in şi în scur t t imp ; 
mijlocesc cumpărări, vânzăr i , e x a r e n d ă r i de bu
n u r i , maş in i mo toa re şi a l te rechis i te economice ; 
f inanţez pa rce lă r i de moşii , exoperez a ju toare de 
s ta t p e n t r u preo ţ i , î nvă ţă to r i , scoale şi pen t ru 
cumpărare de izlaze şi păşuni; efeptuiesc totfe-
lu l de comande comercia le even tua l şi la bu r să 
p rompt , pe l ângă t axe modera t e şi an t ic ipa ţ ia 
p e n t r u corespondenţă . 

Dr. Constantin Manea, 
advocat diplomat 

VIII., Aggteleki-u. 10., I. 7. Telefon 171-27. 

Leon Tolstoi. 28 

RĂSBOIU ŞI PACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C. Corbul . 
(Urmare). 

Prinţul Vasile, grozav de palid şi de slăbit, îl înso
ţea şoptindu-i mereu la ureche. După aceasta el se 
opri în sala cea mare, acoperindu'şi ochii cu mâna. 
Apoi se ridica şi se îndreptă, zorit şi cu chipul plin 
de îngrijorare, spre apartamentul celei mai mari dintre 
prinţese. 

Persoanele rămase în lumina slabă a «alonului şop
teau între dânsele ori se întrerupeau brusc şi aruncau 
priviri curioase şi neliniştite spre uşă, ori de câte ori 
aceasta se deschidea şi eşea sau intra cineva la 
bolnav. 

— A sosit clipa! rosti un preot bătrîn, ce şedea 
alături de o doamnă care-1 asculta cu evlavie... A so
sit clipa... A merge mai departe nu-i cu putinţă. 

— Nu e prea târziu pentru sfânta cuminecătură ? 
întrebă vecina lui, prefăcându-se a nu şti nimic. 

— O să fie nevoie de vreme lungă, răspunse preo
tul şi, trecându'şi binişor mâna peste cap, aduse spre 
fruntea-i pleşuvă o şuviţă de păr sur. 

— Cine era ăsta?... Generalul şef? răsună dintr'un 
capăt la celalalt al odăii... Cât pare de tânăr! 

— Are aproape şaptezeci de ani... Se spune că con
tele şi-a pierdut cunoştinţa... Era vorba să se împărtă
şească... 

— Ani cunoscut pe cineva care a fost împărtăşit 
de şapte ori... 

Delà bolnav esi a doua nepoată a contelui Be-

zukhow. Ea avea ochii roşii; se aşeză alături de doc
torul Lorrain care sta într'o atitudine graţioasă sub 
portretul împărătesei Catherina. 

— Ce frumoasă vreme avem, printeso, admirabilă! 
Par'că suntem la tară, nu la Moscova. 

— Nu-i aşa?... răspunse domnişoara cu un suspin... 
Îmi dati voe să-i dau de băut? 

Medicul căzu pe gânduri. 
— Si-a luat medicamentul? 
— Da. 
Doctorul îşi privi îndelung mâna. 
— Luaţi un pahar cu apă fiartă şi puneţi înăuntru 

o linguriţă de (el făcu o mişcare cu degetele lui sub
ţiri) de... zahăr. 

— Nu cunosc nici un caz în care bolnavul să fi 
rezistat după a treia dambla, spunea un medic neamţ 
unui aghiotant. 

— Ce om robust era! îi răspunse aghiotantul... Cui 
îi rămân toate bogăţiile lui? 

— Se va găsi, el moştenitor, reluă neamţul cu un 
zâmbet vulgar. 

Uşa se deschise din nou. Toată lumea privi; era 
a doua prinţesă care, dupăce pregătise paharul, intra 
la bolnav. 

Medicul german se apropie do Lorrain. 
— Cred că se va târî până mâne. 
Lorrain îşi strînse buzele şi făcu un gest negativ, 

solemn, cu degetul arătător: 
— In noaptea asta cel mai târziu! şopti el, zâmbind 

cu orgoliu de propria sa ştiinţă, care-i permitea să 
precizeze aşa de bine situaţia bolnavului. 

Prinţul Vasile deschise uşa odăii prinţesei celei mai 
mari. înăuntru era aproape întunerec: două candele 
mici ardeau în faţa icoanelor, răspândind un miros 
dulce de flori şi de parfum. O mulţime de mobile mici: 

Băile a s Pavel 
(com. Maramurăşului) 

Proprietatea moştenitorilor fostului episcop 
Pavel. — Peste sute de itelectuali români 
vizitează an de an localităţile balneare şi 
climaterice Pavel din Slatina Maramurăşului 

Băi de apă sărată, inhalaţiuni, 
cură de hidroterapie. Aer ozonat. 
întreţinere splendidă, camere şi viile ieftine, 
şi pentru familii. Promenăzi cu brăduleţi. 

ш Ш s Ш 

Prospecte şi informaţiuni trimite la dorinţă; 

Direcţiunea Băilor PaveL 
S l a t i n a . (Aknaszlatina, M á r a m a r o s megye). 

Ш Ш І И І І 1 1 І 1 І 1 І І 
Nou ! Modern ! 

S a d e s c h i s 
librăria, papităria şi magazinul 

de note muzicale 

G é z a D é c s i 
Strada Forray (Palatul Hunyady 

lângă firma Brunner). 

.scrinuri şi măsuţe, încărcau odaia; pe jumătate ascuns 
de un paravan, se deosibeau cearşafurile curate ale 
unui pat alb. 

Un căţel latră. 
— Ah! d-ta eşti, vere! 
Ea se ridică şi trecându'şi mâna peste părul \ms 

de credeai că e acoperit de un strat de ceară: Ce s'a 
întâmplat? m-ai înspăimântat! 

— Nimic nou; mereu acelaş lucru. Dar am venit 
să vorbesc cu tine despre afaceri, Catişo, îi zise 
prinţul. 

Si el luă loc cu un aer obosit pe fotoliul de pe 
care se ridicase prinţesa. 

— Ce cald e la tine! Şezi colea şi să vorbim. 
— Credeam că s'a întâmplat ceva, şi se aşeză în 

faţa lui, gata să'l asculte, eu aerul ei nepăsător şi 
aspru. 

— Am încercat să dorm, dar înzadar... 
— Ei bine, drăguţa mea, începu prinţul Vasile 

luându-i mâna şi aplecăndu-o încetişor, după obi
ceiul său. 

Aceste cuvinte păreau a cuprinde multe lucruri, 
căci vărul şi verişoara se înţelegeau de minune. 

Prinţesa, cu talia ei lungă, uscată şi disgraţioasa, 
întoarse încetişor ochii ei bulbucaţi şi cenuşii spre 
dânsul, privindul în faţă; apoi scutură din cap, suspină 
şi căută spre icoană. Mişcarea aceasta se putea înţe
lege în două feluri: durerea resemnării, ori oboseala 
şi speranţa unei odihne apropiate. 

Prinţul Vasile o interpretă în felul din urmă. 
— Crezi tu că eu nu sunt istovit? Sunt istovit ca 

ini cal de poştă. Dar să vorbim serios, te rog... 
El tăcu şi strîngându'şi buzele dădu chipului său/ 

o expresie neplăcută, care nu semăna de fel cu acei.} 
/ 

/ 
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Local de prăvălie. 
In Nădlac (Nagylak) da închiriat din 

1 August în casă nouă, pe piaţă peste drum 
de biserica românească şi sârbească, în locul 
cel mai bun, posibil din centrul românesc 
şi fără concurenţă., Ocaziune rară ! Locali
tate mare cu rolou'ri de fer, alături maga-
zină şi odaie de locuit — Ofertele să se 
adrezeze Dlui Pavel Roşuţiu, Nagylak, Ia 
banca »Nadlacana«. 

ţr, 
) In atenţia celor ce 

zidesc case! 
TEODOR CIOBAN 

ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARHITECT 
ARAD, Deák Ferenc-u. 2 0 a. 
Cu onoare încunoştintez onor. public, că 

în branşa arhitectonică 
execut totfelul de întreprinderi de trans
formări de zidiri vechi, repararea de biserici 
române şi şcoli, precum şi zidirea lor. 

Cu planuri şi budgete servesc la cerere. 
Comande primesc atât din loc cât şi din 

provincie Preturile-s foarte moderate. 
Cu stimă: , . , л . , 

Teodor Cioban. 

•AS 

CURĂŢIT SIMPLU SI DUP LU л я > ^ 
LĂRGIMEA TOBEI PANA LA 6 50%», 1150 % Ц 
MNABIL CUMASlNApEVAPORIj.MOTPŞ SI VÂRTEJ 

MASINA ŷ ^̂ ^̂ v PRtîURI EFTINtCON?-

, NOOATSICURATJT̂-̂  LA DORINŢA 
\TRIFOI #1 . / I R M A r . ^ GBATIâ 

BUDAPEST 
VI,NA6yM£lÖ-UTCA66. 

3(Ш 

шв ê НЩйі 
(ESoĝ clarig-ós). 

Comitatul Timiş, pe linia Timişoara—Lipova, 
delà staţia Charlottenburg 7 km. 

E consult de a comanda trăsură la gară. 
Baia e situată în regiune minunată, lipsită 

de praf. 
Băi excelente contra reumatis

mului, podagrei etc. etc. 
Camere frumoase şi ieftine, mâncare bună şi Ieftina 

Sezon pâflă la sfârşitul lui Septemvrie. 
Clarificări dă D i r e c ţ i u n e a s taţ iunei cli
mater i ce R igós fürdő . Telefon 2, precum şi 

Anton I M A g e l e , 
farmacist, Timişoara. Teltfon 322. 

- Timişoara • 
/ C e n t r u ) . 

str. Takarékpénztár 4. 
= Articole de coafură specială. = 

Chignone, b u c l e , 
împletituri, turbane, 
plete, transformaţii, 
p e r u ce , bandouri. 

9çt«m«B»lke 

Specialităţii de par
fumerie, garnituri 

pentru curăţitul ma
nilor, noutăţi de 

piepteni, orno şi an
trepozite pentru păr. 

Mare depozit în ar
ticole de toaletă, ape 

de păr, pudră. 
Primul salon pentru frizat, conservarea, 
ondularea, spălarea, culorarea şl curăţirea 
părului şl a manilor din Ungaria de sud-
Comande prin poştă se efectuesc prompt. Prej 
— — — curent gratis şi franco. — — — 

P a g 1 1 

MAGAZIN DE MOBILE 

tîmplar artistic pentru edificii şi mobile, în 
Sibiiu—N.-szeben, Elisabetg. 2 0 . i 

! 
I 
! 
Î

Desemne şi proiecte fac gi 

Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
s c o a l e , b iser ic i , magazine, b i rour i şi 
locuinţe , deasemenea pentru clădiri, lucrăr 
în cel mai m o d e r n stil, pe lîngă liferare 
promptă preţuri moderate şi din material uscat. 
Desemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. 

I 
Ѣ 

I 
« 
! 
i 

i 

i 

i 

M a ş i n i s e m i s t a b i l e . Maşini de aburi. 
Cazane de aburi. MOTOARE. Şinuri. 
Pumpe. Maşini pentru moară. TRAN
SMISIUNI moderne. Fir de telegraf. 
Se pot cumpăra conform tuturor cerinţelor la 
T>ÏIÏT I DUT UC s e c ţ i a ±ter&rii ş i m a ş i n i 
M I L АВІ ІШ Budapest, V. Váci-ut 88. 
— Maşini şi cazane se dau şi împrumut. — 
Telefon 132-14. Adresa Telegrafică: »BARSET«. 

în orice cantitate flori de romoniţe (mu
şeţel) flori de tei, flori de friguri, flori 
de soc, flori de bujor, flori de grîu, 
mama de secări, frunze de mătrăgună, 
frunze de măsălarniţă, bolondaică, ciu-
mafaie şi rădăcini de mătrăgună fie 
verzi ori uscate, precum şi vespi de 
— frapţen (gândaci de maiu), — 

F a r m a c i a 
Alexandra Szokoly, Arad 
— (vis-à-vis de biserica sârbească). — 

pe care o lua fată de străini. Privirea lui se schimbase 
şi ea; ceteai într'însa neruşinare şi teamă. 

Prinţesa, tinându'şi căţelul pe genunchi, cu manile 
ci lungi şi osoase, îl privea cu băgare de seamă, hotă-
rită a nu rupe tăcerea, chiar de s'ar prelungi până 
Ia miezul nopţii. 

— Vezi d-ta, scumpă printeso şi scumpa mea veri-
soară Catherina Semenovna, reluă prinţul Vasile cu 
o vădită sforţare, în clipele acestea trebuie să ne 
gândim la toate; trebuie să ne gândim la viitorul no
stru... căci vă iubesc pe câteşi trele, ca pe nişte 
fiice, ştii... 

Cum prinţesa rămânea rece şi nemişcată, el urmă 
fără s'o privească şi împingând cu o mişcare bruscă 
o măsuţă: — Ştii bine, Catişo, că voi trele şi nevastă-
шеа sunteţi moştenitoarele lui directe. Pricep că su
biectul trebuie să'ti fie penibil, dar şi mie îmi este 
penibil, t'-o jur; dar, scumpa mea prietenă, am trecut 
de cincizeci de ani şi mă gândesc la toate!... Ştii tu 
că am trimis după Pierre?... Contele 1-a cerut arătând 
spre portretul său... 

Prinţul Vasile ridică ochii la ea; dar nimic nu arăta 
ci l-ar fi ascultat. 

— Eu nu încetez să mă rog ferbinte la cer, vă-
lik, pentru ca să'l văd mântuit şi ca frumosu-i suflet 
ii se desprindă fără dureri din această lume. 

— Da, da, de sigur, replică bătrînul prinţ, trăgând 
de data asta cu furie spre dânsul nenorocita măsuţă... 
Dar, to sfârşit... tu ştii... contele a făcut în iarna trecută 
un testament prin care lasă toată averea sa lui Pierre, 
despoindu-i pe moştenitorii săi legitimi. 

— Oh! câte testamente a mai făcut el! răspunse 
cu o linişte perfectă... In orice caz nu poate lăsa nimic 
lui Pierre, căci Pierre este fiul său natural! 

— Şi ce facem noi?... striga cu putere prinţul Va
sile, strmgând măsuţa s'o spargă... Ce facem noi dacă 

contele ar cere împăratului, într'o scrisoare, ca să-i 
legitimeze acest fiu?... Dato fiind serviciile contelui, 
împăratul i-ar împlini, poate, dorinţa!... 

Prinţesa zâmbi, şi zâmbetul ei spunea că ea ştia 
mai bine afacerea decât interlocutorul său. 

— Ceva mai mult: scrisoarea e scrisă, dar n'a fost 
încă trimeasă, şi cu toate acestea împăratul are cunoş
tinţă de dânsa. E vorba să aflăm dacă a fost distrusă: 
dacă ea există încă... atunci... când totul va fi sfârşit, 
— şi el suspină pentru a face să se înţeleagă ce voia 
să spună cuvântul „totul" — se va scotoci prin hârtiile 
contelui... testamentul va fi arătat împăratului îm
preună cu scrisoarea, şi Pierre va moşteni legal totul. 

— Şi partea noastră? întrebă prinţesa cu ironie, 
încredinţată că nu trebuie să se teamă de nimic. 

— Dar, biata mea Catişa, e limpede ca ziua, că 
dacă el va fi singurul moştenitor, nu vei căpăta nimic... 
Trebuie doar să ştii asta, scumpa mea! Testamentul 
şi scrisoarea au fost ele distruse? Şi dacă nu, unde se 
află? In cazul acesta trebuie pus mâna pe ele, căci... 

— Asta ne-ar mai lipsi, îl întrerupse ea cu acelaş 
ton şi cu aceeaş privire... Eu nu sunt decât o femee, 
dar după d-ta suntem toate nişte proaste?... Eu sunt 
sigură că un bastard nu poate moşteni nimic, un ba
stard! adaogă ea în franţuzeşte, ca şi cum cuvântul 
spus în această limbă răspundea victorios la toate 
argumentele adversarului ei. 

— Nu vrei să mă înţelegi, Catişo, căci tu eşti inteli
gentă. Dacă contele obţine legitimarea, atunci Pierre 
devine contele Bezukhow şi toată averea i-se cade lui 
de drept. Dacă testamentul şi scrisoarea există, ne vom 
mângâia cu ideia că vom fi fost buni, devotaţi, etc. . 
etc. . asta e sigur. 

— Eu ştiu că testamentul există, dar eu mai ştiu 
că nu este legal şi eu cred că d-ta, vere, mă iei drept 
o idioată, răspunse prinţesa cu convingerea că a fost 

muşcătoare şi spirituală. 
— Scumpă printeso Catherina, urmă bătrînul prinţ 

cu nerăbdare, n'am venit aici ca să te insult, ci să 
vorbesc cu tine despre propriile tale interese. Eşti 
o rudă bună şi amabilă, şi'ti repet pentru a zecea oară 
că, dacă testamentul şi scrisoarea se vor găsi printre 
hârtiile contelui, sora ta şi cu tine veti înceta de a 
fi moştenitoarele lui. Dacă n'ai încredere în mine, 
adresează-te oamenilor competenţi. Tocmai am vorbit 
cu Dimitri Onufrievici, omul de afaceri al casei, care 
mi-a spus acelaş lucru. 

In ideile printesei se îăcu deodată lumină. Buzele oi 
subţiri, păliră, dar ochii păstrau aceeaş nemişcare; 
vocea însă, pe care n'o mai putea stăpâni, avea sbuciu-
mări neaşteptate. 

— Asta ar fi încântător! N'am cerut nimic şi nici 
nu vreau să primesc ceva! strigă ea aruncându'şi că
ţelul din brate şi netezându'şi rochia... Iată recunoş
tinţa, iată dragostea lui pentru acelea cari i-au sa
crificat totul! Bravo! Perfect! Diu fericire, n'm nevoe 
de nimic, printe! 

— Dar tu nu eşti singură, tu ai surori... 
— Da, urmă ea fără să'l asculte, ştiam asta de mult, 

dar nu mă mai gândeam Ia ce e invidia, ipocrizia, in
triga, cea mai neagră ingratitudine, iată la ce trebuia 
să mă aştept în casa asta. înţeleg, şi ştiu cine e pri
cina acestor mizerii. 

— Dar nu e vorba de asta, scumpa mea amică! 
— Ah! Iasă-mă; s'a strecurat aci astă iarnă şi a 

spus contelui nişte orori, nişte lucruri înspăimântă
toare despre noi, dar mai ales despre Sofia. Nici nu 
pot să ti-le repet... Contele s'a îmbolnăvit şi n'a dat 
voie să intrăm la el, mai bine de cincisprezece zile. 
Şi atunci a scris el mizerabila aceia de hârtie, pe care 
o credeam fără valoare. 

07a urma). 
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„IANEB" cremă neunsoroasă. 
Cel mal nou pro
duct higienic pentru 
curăţirea şi înfru
museţarea fetei. — 
înlătură petele gal-
bine, bubele prici
nuite de Infierbân-
ţeli, sgrăbunţeşialte 
necurăţenii de piele. 
Crema aceasta ziua 
se poate folosi mult 

mai eu succes. 
1 teglă 1 coroană. 

ТэЛРГ" f\nnV5 E n o n P ' u s u'tra pudrei. Bună la 
„ldl lCl pUUldi baluri, saloane şi de zilnic folos, 

care acopere încreţurile şi e cu totul nestricăcioasă In 
culorile: roza, albă şi cremă 1 cutie 1 coroană. 

„ІаПбГ" SăpUll i bucată 60 fileri. 

„Ianer" pastă pentru dinţi ! ăo*,, C O r . 
„Ianer" apă pentru gură Е й г Т / Й Е 

geii bureţoşi, contra mirosului greu de gură. 1 sticlă 
cor. 1-60) jumătate sticlă, 80 fileri. 

„Ianer esenţă pentru păr S Ä 
treţei şi contra căderii părului 1 sticlă, 1 cor. 30 fileri. 

„Ianer" pomadă [ Й с Й Г p ă r a , u i - 1 te* 
„Ianer" Yăpseală pentru păr S 5 S 
ія blond părul sur şi cărunt. Nereuşita colorii e exchisă 
La comande să se noteze că părul încărunţit în ce coloare 
să se văpsească (negru brunet). Un carton 4 coroane 

„I a n e r" apă care face părul blond 
Pentru a văpsi în timp scurt, in băl, auriu, părul blond, 
roşu, chiar şi brunet ori negru. 1 sticlă 4 cor. 
Discretă şi zilnică expediţie cu poşta. - Telefon 476. 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „Preparatele 
lui Rudolf Ianer" ieşite din farmacia sa ca valoare şi se 

pot căpăta la 

Farmacia „Maria ajutătoare" alui Rudolf 
Ianer, Temesvár, Gyárváros Fő-ut 70. 

M O T O A R E ! 

Cele mai bune şi vrednice de încredere 
dere motoare de benin, accesorii pentru 
trierat, automobus cu benzin, motoare 
originale suedeze cu olei şi motoare cu 
gaz, se pot cumpăra pelângă condiţiunile 
cele mai favorabile şi cu garantă pe 
mai mulţi ani. Eftinătate şi promtitudine. 

Karczag Testvérekî 
Budapesta, V., Aulich-u.. Ъ 

Prospecte şi cataloage trimite gratuit. 

jVL S c h r ö t e r n 
mehanic 

Braşov—Brassó 
Hosszú-utca No . 27. 

! 

Recomandă Iu atenţiunea onor. public 
din loc şi jur 

marele său atelier mehanic 
aranjat în Braşov, Hosszú utca 27, unde 
se efeptuiesc tot-fclul dc lucrări atingă-
toare în aceasta branşă, precum : 

maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apaducte, 

pe largă preţurile cele mai convenabile 
şi execuţie solidă şi punctuală. 

i a i 
cari cu considerare ţin Ia sănătatea) 
lor dau zilnic câte 1—2 fii.mai mult: 

Specialitate de club 120 foiţe 20 fii. 

70 „ 12 „ 
O cutie de tuburi (100 buc.) 

70 fii. 
Marcă de scutite. 

Se capătă pretutlndenea. 

Cine trimite adresa la 

Halász Ferencz, Budapesta 
Strada Nefelejts N o 4. 

primeşte două cărticele gratuit 

И Г La sfaturile medicale, foiţele nu 
sunt imprimate, dar cu toate aceste 
au o marcă de scutire şi apoi sem
nătura fabricantului „MODIANO". 

Birou de informaţii ! t 

Cunoscând multele lipsuri ale publicu
lui românesc din provinţă, m'am ho-
tărît să desebid în B u d a p e s t a un 

. Birou de informafii şi 
Agentură romanească. ^ m 

Orice informaţie relativ la petiţiile îna
intate la ministerii şi la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în general în 
orice cauză dau în restimp de 2—3 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile 
în modul cel mai cinstit. Urgitez rezol-
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo
rabilă. Fac totfelul de mijlociri comer
ciale şi comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt, informaţii detailate. 

• La aviz aştept la gară. = = = = = 

1 OLARII), Budapest, Lajos-u. 141.11119. 

Magazin de mobile 
K U M S C H AM T A L 

tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utca. 

(Vls-ă-vis de casa comitatului.) 

Primeşte orice lucrări de edificaţii. Are 
în depozit aranjamente complete pentru 
odăi, lucrate In atelierul propriu în cel 
mai modern stil, delà cele mai ieftine până 
la cele mai bune, după planuri proprii 
sau la comandă. — Pentru lucrările mele 
primesc garanţia cea mai extremă. Mare 
asortiment de mobile de alamă şl fler, 

deasemenea şi fotolii. 

Pentru s&zonut de primăvara! 
TT Recomand magazinul meu bogat 2 

г 
albituri, cravate şi miţe 
Mare asortiment în pălării de băieţi 
pelângă preturi fixe. Totodată recomand, 

atelierul meu de blănărie 
pentru efectuarea a totfelul de lucrări 
ce cad in branşa aceasta pelângă pre
ţuri moderate şi serviciu prompt. 

Cu deosebită stimă: 

Joan Bálint (János) • 
Timişoara-Fabric. Palatul orăşanesc. £ 

Expoziţie permanentă 
în localurile firmei 

JOSIF JIKELI 
din SIBIIU 

STRADA C1SNÄD1EI No 47. 

Vizitatorul nu e obligat il cumpere 

Consemnarea mărfurilor expuse: 
Sticlă, porcelan, obiecte 

de bueă tărie. 
Instalaţie completă de 

bucătărie în diferite 
preţuri. 

Cadouri de argint, ni
chel şi aramă. 

Obiecte decorative. 
Ceasornice, articole de 
toaletă, de voiaj, pentru 
turişti şi manevre (alu

minium). 

Obiecte de oţel engle
zesc şi Solmgen, tacâ

muri. 
Scule bisericeşti: ca'a 

log gratis. 
Cadre p. tablouri şi 
ţinătoare de fotografii. 
Corpuri moderne pen-

iru luminat. 
Garnituri pentru spălat, 
mese de spălat, băi, 
comite, mobile de fer. 

A m i n t i r i d i n S i b i i u . . 
I S T o u t â ţ i s o s e s c n e c o n t e n i t . 

P r e ţ u r i i e f t i n e . 

•ä K Á D I F E R E N C Ь 
с а Ц ш г ortopedic pentiy bărbaţi şi femei 

TemesYár-Josefstadt, Hunyad i -u t 1 3 . 

Îşi recomandă depozitul său bogat asortat cu 

ghete p. bărbaţi, femei şi copii 
calitatea cea mai bună cum şi comande după 
măsură pelângă preţuri convenabile. Repa
raturile se primesc pelângă preţuri ieftine. 
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Ce faceţi băieţi? — Tata ne-a j | 
dat voie ! Căci fumăm doar tuburi veri- — 
tabiie Antinicotin firma „JACOB!" 
din cutii de lemn 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI. 

Păziţi ! Suni veritabile numai cu inscrip-
tiunea »JACOBIc 

Pentra femei şi bărbaţi 
I CAPSULELE SÄNID 

s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fără 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor subite 
şi cronice. O cutie cu instrucţia aplicăr 
(conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei 
funcţionale sunt renumitele capsulele în* 
tăritoare ale Drului Timkó, sticla costă 
10 cor. şi se trimite contra ramburs delà 

Farmacia „Magyar Király" 
Budapesta, V., Marokkói-utca 2, 

Piaţa Erzsébet. 
Corespondenţa să se facă în limba română. 

Schuster Ferencz 
măsar pentru zidiri şi mobile în 

TemesYár-ErzsébetYáros, Korona-tt.18. 

Execută după planuri proprii sau străine 
wtr m o b i l e -ve 

Íientru dormitoare, prânzltoare şi sa-
oane precum şi aranjamente pentru 

cancelarii şl prăvălii cu preţuri moderate. 

SITUAŢIUNE SUMARA. 

1910. 
8 Maiu 

127 027 830 

I 797 244 
64 176 548 

26 199 259 

11 999 876 
14 798 94З 
3 1 1 6 121 
6 001 3 8 

712 208 
696 674 

105 279 ico 
38 2 4 8 3 5 7 
39 5 4 365 

439 577 833 

12 000 ooc 
2835a 686 

4 180 436 
2 5 5 349 060 

î 474 827 
105 279 ioc 
3294 t 724 

439 577 833 

A C T I V 

{ 8 9 6 6 5 116 Rezerva metalică aur 
37 362 714 > trate aur 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu român şi străin 

{ *) Impr. pe ef. publice . 
» In cont curent . 

Efectele capitalului social 
Efectele fondului de rezervă . 

» > amort. imob. şi mai 
Imobile . . . . 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Cheltueli de administraţiune . 
Depozite libere 
Conturi de valori 
Conturi curente. . 

1911. 
30 Aprilie. 7 Maia 

122 905 222 
50 843 0 0 0 

9 975 
12 605 

100 1 
861 J 

şin. de imprim. 

P A S I V 

Capital 
Fond de rezervă 
Fondul amort. imobili, mobil, şi maşin. imprim. 
Bilete de bancă in circulaţiune 
Dobânzi şi beneficii diverse . 
Depozit de retras 
Conturi diverse, sold . 

Scomptul 5°/o 
•) Dobânda 5V*% 

173 6 0 4 3 1 8 173 748 222 

1 4 5 5 419 î 502 338 
101 807 236 110 969 831 

22 307 069 22 580 961 

11 999 789 11 999 789 
I 7 8 8 5 442 i 7 856 442 
4 285 121 4 284 121 
6 0 2 1 993 6 0 2 1 993 

736 028 7 3 6 0 7 4 

729 997 743 862 
111 270 3 6 " I 5 5 0 9 3 5 

1 8 7 3 9 -4« 17 805 708 
55 205 704 45 733 18b 

5 2 6 0 4 7 157 525 533 461 

12 OOO ooc 12 OOO OOO 
3 ° 359 9 ° 7 30 359 9 ° 7 

4 4 6 1 614 4 4 6 1 614 
340 383 16- 338 3 5 6 68c 

î 4 7 ° 583 î 550 439 
111 270 260 " I 550 935 
26 101 993 27 253 886 

526 0 4 7 5 1 7 5 2 5 5 3 3 4 6 1 

H A L A S Z P . J Á N O S 
a t e l i e r p e n t r u b a n d a g e c h i r u r g i c a l e 

B U D A P E S T I X , Ü l l ő i u . 5 
unde se află cu preţurile cele mai convenabile şi brevetate 

Suspensorii , bandage pentru burtă, picioare şi mâni 

artificiale, ciorapi de cauciuc, benzi pentru îndrep

tarea staturei (gradehalter), maşini pentru umblat şi 

sprijinit, precum şi tot felul de articole necesare pen

tru îngrijirea bolnavilor, preparative de fabricaţie 

engleză şi americană, irigatoare şi injectoare. 

G r i j i ţ i d e a d r e s ă . 

Pentru 16 Cor. 
Cele mai noui c e a s o r n i c e 
Electro-Gold, remontoir de 
buzunar pentru bărbaţi renumite 
n toată lumea, sunt ceasornicile 
Horwich, Wacht & Co. 
Singurele ceasornice splendide, gal-
vanizate, cu aur 14 carate ce fiecare 
preţuieşte la 100 Cor. In realitate 
costă acesta provăzut cu capac cu 
trc împodobit cu bogate gravuri de 
mână, mecanism Anker, absolută ga-
nnţie a durabilităţei a galvanizărei 
|cu aur 14 carate deosebit garanţie 
pe 5 ani numai 16 Cor. Un lanţ 
legant potrivit ceasului 6*50 Cor. 
ixpedează contra ramburs. Necon-
- venind se restitue banii. — 

Sit Gentrai Rudbakin 
Weis »I Weisgărberlânde 58. 

In atenfia cumpărătorilor de 
Ь і І 

le recomand magazinul meu 
din Arad, strada Fejsze No 6 
unde ţin în depozit: aranja
mentele cele mai moderne, 
pentru dormitoare, sufragerii şi 
saloane cu preţuri moderate. 

Primesc comande în a t e l i e r 
conform cerinţelor preliminare 
şi mustrelor ce le servesc pu
blicului. — Condiţiile cele mai 
favorabile. 

Cu stimă: 

C s a t l ó s A n d r á s , 
măsar şl dulgher. 

I L U S T R A T E 
cu motive româneşti, 
vedeţi din Arad ş. a. 
se pot căpăta la 

LIBRĂRIA = 
ETRIBUNEI 

Luca & Alesievits 
pregătitor oY haine preoţi?» 

NEOPLANTA - ÚJVIDÉK. 

fo««» 

Recomandă atelie
rul său asortat cu 
totfelul de recvizite 
şi haine preoţeşti de 
îmbrăcat în vremea 
slujbei in biserică. 
Pregăteşte tot-felul 
de icoane sfinte le
gate frumos cu aor 
şi mătasă, s te n ' 
prapor,* 

a. J 
= = • 1 
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~ll Stefan F e k e s h ă z y U 

institut de väpsitorie da haine şi curăţătorie chimică 
Bistriţă, Főtér Í J . Lângă Pr imăr ie. 

Primeşte: curăţiri lucioase şi fine, cură
ţire de trusouri, albituri de desupt, de masă 
şi albituri de pa t ; perdele şi orice lucrări 
de branşa aceasta cu preţuri foarte ieftine. 

Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfelul de haine pentru bărbaţi şi femei, 
pardesii şi jachete fără ale desface; apoi 
materii de mobile, perdele dantele şi altele 
Execuţie promptă. Preţuri foarte moderate. 

D u l a p u r i d e g h î a ţ ă , 
vane de scăldat 

provăzute cu cuptor 
de încălzit 

Vane de legănat, de şezut şi pentru copii pre
cum şi orice articole igienice în execuţie solidă 
se află în asortiment bogat, pelângă preţuri con
venabile. Totfelul de lucrări de tinichea pentru 
clădiri, apaducte cu gaz aerian, instalaţii electrice. 
H. M. WOLLNER, Budapest V., 
Arany János-utcza 22/H. (Colţul Bálvány u.) 

Telefon 36 - 63. ' Catalog gratis şi franco. 

— Premiat Ia expoziţie cu medalie de aur. — 

H. PÁLLÁN succesor 
S f y â s z n i J ó z s e f 

prima fabrică ardeleană de b i l i a r d e şl timplăiie in 
Kolozsvár, Dávid Ferenc-u. 3. 

Primeşte aranjarea complectă a cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi în 
provincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şi vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fondată 
Ia 1875. — La dorinţă face şi tîrg de schimb. 

Bicicletele de re
nume mondial : 

THE CHAMPION 
Ş i P R E M I E R 
cu osie campan ilară 
roată automată (cu frînă liberă) se vând pelângă 
garantă de 3 şi 5 ani cu preţul original a fabricei, 
făr' de nici o ridicare de preţ in rate lunare de 

12 şi 15 cor. precum şi 
— părţi alcătuitoare pentru biciclete — 
ca gumă interioară şi exterioară prima calitate, so
nerie, lampe, pedale, lanţuri, roată automată, conus. 
In urma circulaţiei mari unde în toată Austro-
Ungaria trimite şi în provincii cu preţ foarte redus 

aranjor mare cu preţ original de fabrică. — 

se e f e p t u i e s d áng Jakab Şl fîul 
tcare in aceasta brai?,.*' . . . . . . „ ,. , -, .. 

maşini öe c u s u « " ^ , " ' ' 0 ^ 

pe larga preţurile cele mai c o n v e n a b i l i i . , а г л Ы І І 

şi e x e c ţ i e solidă şi punctuală. " g Ш 

Prealat a. Medalia «ea маге la « p . milenară flia Bpest» 1896. 

Turnătoria de clopote. — Fabrici de scanne de fer pentru clopote, t Iii 

A N T O N I U N O V O T N Y Л Ж Г 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor noua, precum la turnarea 
i e nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo
nioase pe garanţie, de mai mulţi ani provăzute ca adjastări de fer 
bitut, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel acutite de crepare. 
Sânt recomanda- ПТПТЗПФРТР П » T T D T T U ^e dânsul in
te cu deosebire u L U l U l i l i b U A U Г\1 1 £1 rentate şi pre
luate în mai multe rânduri, eari tűnt prorăiute în partea superioară 
-^са riolina — cu găuri ca figura 5 si au un ton mai intensiv, mai 
tdânc, mai limpede, mai placat şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
cele de sistem rechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
egal în ton ca un clopot de 461 klg. patentat după sistemalrechia. 

Se mai recomandă apre facerea scaunelor de ier bătut, de sine stă
tătoare,— spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
- ca şi spre turnarea de toace de metal. Preturî-tmrante ilustrate gratis. 

Institut de pictură bisericească în Sighetul-Maramureşului. 
(Templomfestészeti Műintézet, Marmarosszigeten). 

Cancelaria: Piaţa E r z e é b e t - f ó t é r No . 11, uşa 18. 

I O [ 
щ ajaj Ne angajăm pentru pictarea în stil modern şi foarte 

artistic a internelor bisericilor, icoane pe cerime, 
fresco, icoane pe altar, altare construir de iconos

tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane 
la încrucişarea drumurilor, pictarea icoanelor sfinte şi a ori-ce 

• soiu de icoane bisericeşti. =============== 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pictarea, 
abducerea cu marmoră şi auritura lor o executăm cu cea mai 

mare artă şi cu preţuri convenabile, — parohiilor 
mai sărace eventual şi pe lângă plătirea în rate. 
Examinarea bisericilor, măsurarea, înţelegerea mai amănunţită — Ia 
faţa locului o facem gratis, cu planuri fi prospecte servim cu plăcere. 

Dipl. de onoare Lovrln 1902. Medalia de aar Timişoara 1891. 

S Z U B O T H A S A N D O R 
p r - e g A t i t o r - d e o t i o j e l i i ç i a d j u t u r i b i s e r i c e ş t i . 

Iitimiiit Ii 1888 Tilifai putn «mit. fi orif 498. 
Liferantnl excei. Sale episcop Dessewffy din Ceaad. 

= = = = = T I M I Ş O A R A C E T A T E 
In coltul străzii Lonovics ţi Jeno főherceg, vis-à-vis de hotelul «Hungarii 

Recomanda magazinul său bogat In atenţiunea blnevotoare atât a preo> 
ţimei cât fi a acelor, cari voesc să cumpere pentru 
biserici capele, sau societăţi de înmormântare 

odăjdii, steaguri, cruci, statue 
- sau altfel de adjusturi bisericeşti -

tot astfel marele său asortiment pentru materiale 
— necesare la formarea adjustărilor bisericeşti. — 

Pentru liferările mele Iau răspunderea. 

— Servesc bucuros cu catalog ilustrat — 
WWWW W ^ W W W W W v WWW\ f f f f f f f f f T ' f f f f f f f ? f W ? f f f f f V W W wW WW W WW WWW 

Í 

ASORTATĂ' OU 

ELECTRICE COMPLETE 
Motoare de olei brut Ѳ W I D E R S K I 
Motoare do München Й Л Й Я 

ini electrice M. S. W. 

Pompe centrifugale şi turbine. 
Auspiciile inginerilor şi prellminarele de spese le 

pune bucuros la dispoziţie. ^ 

, , E L E K T R A 
soc. pe acţii pentru edificarea uzinelor electrice 
Budapest, VI., Gyár-u. 11 | L Telefon 84-64. 

ІК 
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ca să tunzi părut ciasuri întregi cu ajutorul foarfecilor şi al 
piaptănului. Fiecare econom poate comanda pe o carte poştală 
* seama fartld щ п ^ ̂  ̂  

pregătită din cel mai bun oţel. 
F o a r f e c i l e maşinilor noastre nichelate 

sunt ascuţite şi ciselate cu mare îngrijire şi 
astfel să şi expedează, alăturîndu-se la o 
maşină şi un piaptăn de tăiat de 5 şi 10 m | m 

un feder în rezervă, şi olei de uns. 
Expediarea se face şi cu ramburs, ori trimiţîn-

du-se banii înainte. 
Preţul unei bucăţi 6 cor., două bucăţi 

se trimit franco (poşta plătită). 
Fratü LENGYEL Testvérek 

m a g a z i n ele e x p e d i ţ i e 
KAPOSVÁR. (Somogy m). 

J o h a n n Spiler 
c u p t o a r e d e l u t . 

Sibi iu-Nagyszeben, Neustiftgasse 2. Atrage a ten ţ iunea on pub'.ic, ca pr imeşte 
pregătirea a ori-ce fel de 

c u p t o a r e 
desca r r a r e şi zidirea vetrelor de fiert cu 
preţur i convenabi le şi pe lângă serviciu 
p rompt şi corjşliirjţios. 

Comandele se execută imediat . 

II: 
1 

ÎNŞTIINŢARE. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public român 

din loc şi jur, că am înfiinţat în A r a d , Jdzseffőher-
czeá-ut No 9, un 

nou institut de văpsit, curăţire chi
mică şi spălarea albiturilor cu aburi 

bine aranjat şi corăspunzâtor cerinţelor moderne de azi 
Praxa câştigată pe acest teren în capitală şi alte oraşe .mai 

mari ale ţării, sunt în stare să îndeplinesc toate condiţiile celor 
mai gingaşe pretenziuni. Asigur onor. muşterii pelângă serviciul 
prompt şi efeptuirea — cu preţurile cele mai ieftine. 

Rog binevoitorul sprijin, al on. public 
Cu stimă : 

EUGEN JUNCAN. 
Comandele din provincie se efeptuiesc prompt. 

S3SS3ÍE E u g e n L i e b l i c h 
— fotograf -

Siblin—Nagyszeben—ïïermanstadt 
Erzsébet- u. N o 56 (casa proprie). 

= Execută totfelul de icoane artistice. = 
F*la.tin.£ttipie, icoane simple, mici şi până la 
mărime naturală. JPictvir! renumite în 
оіеіл în toată mărimea, după orice fotografie mică. 
Fotografiarea copiiilor executată 
modern, fotografiere în grup şi familie, se ştie, că 
atelierul acesta în privinţa mărimei este primul. = 
Atelierul în timp de iarnă este încălzit, se poate 

fotografia chiar şi pe timp ploios. 
Cu desluşiri servesc Preţuri moderate. 

Ş 

Telefon 557. Telefon 557. 

Profesorii şi ins
tructorii de mu
zică primesc favor 
— cuvenit — 

Cataloage ilustra
te la dorinţă se 
trimit gratuit şi 
porto franco. — 

P e i r o f A n t a l W o n k a J ó z s e f 
fabrică de piane cesar regale in 

Timişioara-Josefin, Str. Szilágyi N o 13. 
Magazin în Hunyâdi-ut N o 16. 

ÎL 1 ferea ză * 

i r PIANE şi PIANINE ~ M 
efeptuite în stilul cel mai modern şi execuţie promptă. 

FODOR D. József 
prăvălie de ghete de primul rang 

Gyulafehérvár, NoYák Ferenc-tér 13. 
Se recomandă p. onor. public din 

loc şi jur, pentru pregătirea promtă 
a totfelul de 

g h e t 
p. domni, dame şi copii 

precum şi c i o b o a t e p e n t r u d o m n i şi cop i i în 
execuţia cea mai elegantă pelângă preţuri moderate şi la 
ultima modă. — Totfelul de r epa ra tu r i se execută repede, 
trainic şi ieftin, precum şi toate comandele. 

Mobile ds fer şi aramă 
împletituri şi garduri 

d e s î p m a 
Cataloage pentru mobile de fier şi 
aramă se trimit gratuit şi p. franco. 

furnisează mai ieftin fabrica lui 

Hoffmann & Hicker 
Budapesta, VII., Holló-utca N o 3. апТаІ^т^мт^}^ 

Cel mai ieftin loc de cumpărat 

m o b U i i i ® p. cafenele, hoteluri ş î ipltalo. 

F I U L I U S T E U T S C H 1 

Droguerie ,,I soare" în 

Braşov, Strada Claustrului 11. 
Mare alegere în c e a i u r i f i n e , 

cele mai bune rumuri, prăgituri pentru 
ceai, cognac, c a f e a naturală şi prăjită, 
precum şi esenţe franţuzeşti şi germane. 
Parfumerie, articole de toaletă, bandaje, 
desinfectorii, călii chetnice, şi văpseli. 

Mare depozit în 

aparate de fotografiat 
şi articole necesare. 

Cărţi ilustrate cu vederi, ş. a. 
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KAUFHAUS M. BRECKNER 
Trimitere zilnica 

poştală, cu ramburs. 
Comandele peste 

20 coroane se trimit 
franco. 

Heraannstadt—Sibiiu—Nagyszeben. 
:: Cea mai mare sursă de cumpărare din loc! 

La cerere se trimit 
şi mustre. 

Comandele se 
execută prompt şi 

cu acurateţa. 

cam 1000 
250 

bluze de dame delà C. 1*60 până la C. 
haluturi de dame „ „ 6*50 „ „ „ 
poale „ — 
jupoane „ 
Şorţuri „ 
costume „ „ 
haine de copii 
şorţuri de copii 
cravate pentru domni „ 
cămăşi „ „ „ 
mănuşi „ 

C I O R A P I 
pentru 

domni, 
d a m e şi 
copii, 

calitatea cea mai bună 
preparaţi în 

fabrica proprie 
de croşetaj. 

Mărfuri diferite: 
cămăşi, pantaloni, veste, 
jachete, şorturi, jachete 

GOLF*. 

Garantează pentru cele mai bune 

ghete pentru domni, dame şi copii 
T" Preţurile pentru ghetele de 

dame şi domni sunt C 9-— 
1 1 - şi 13-50. 

MARCA »SALAMANDER«. 
Calitatea primă C 16-50. 

De lux C 20-50. 

GHETE DE SPORT. 
GHETE DE COPII. 
GHETE DE DANS. 
GHETE DE GIMN. 

ArîLole de modă 
pentru domni şi dame. 
ALBITURI, BATISTE, 

CRAVATE, 
BRETEL ŞI JARTIERE, 

CORDOANE, 
CH1P1E TOT FELUL. 

Pentru copii: 
PĂLĂRII, BERETE, 

ŞĂPCI ŞI JACHETE. 

U M B R E L E : 
BOA, ŞALURI, PLAID, 
C O S T U M E DE BAIE. 

Articole pentru călătorie: 

Cofere, corfe, cassete nécessaire, portmo-
neuri, obiecte de piele diferite, tacâmuri 
pentru turişti, sacuri de escursiune, 

bastoane. 

Articole de toaletă: 
Oglinzi, perii, piepteni, săpun şi arti

cole pentru denticure. 

Aparate de ras. Căruţe pentru copii delà C 15—80. 
Căruţe pentru sport delà C 12—45. 

Mărfuri de galanterie: 
Evantaile, rame pentru tablouri, vase, 
garnituri de fumat, aprinzătoare, lampe 
electrice de buzunar. Bijuterie modernă. 

Articole de cadou : 
Mărunţişuri, etagere, figuri de teracotă 
bastoane de promenadă, jocuri diferite 

Tacâmuri de alpaca şi argint de al
paca obiecte de oţel. Articole de lux. 

Noutăţi diferite. 

ß 
m 

Mare depozit. Cumpărarea nu e obligată. Preţuri ieftine. 
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