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Unu puţini. 

Bătrînul şedea ghemuit în jeţul din faţa 1 
biroului. In jurul lui o întreagă baricadă. de 
"olume, manuscrise vechi, caiete de În
sem,nări, grav uri, file înegrite de-o slovă 
măruntă. flioate purtând par'că urmele u
nor degete nervoase, ingră.rnădite în nerin
duială, ca pe un câmp de bătaie. In col
ţul mesii licărea lampa sfioa.să sub abaju
rul verziu şi razele ei se plimbau pe pereţii 
căptuşiţi cu cărţi. Ochii îi luminau faţa. 
cu strălucirea lor UIl1cdă şi 'n barbă-! ju
cau sclipiri de argint. Stam cu obrnjii :în 
pal:me, pironit în ullgherul meu şi-i ascul
t.,'),m vorba, cum curge domoală, oa şi când 
ar spune o poveste din alte lumi ... 

pe la paa;" :'~L! ,.~ <i ;".' ; ,',', :) apunea I 
soarele... '" b ,'. ,.:, i:;" ,{;" i',,:,;, ;a. nlargi~ 
Ilea orizo t ~l il:: ~ ; ["',.:~ "1 ;' ""pură. In 

aduc aminte, pe băncile şcolii sta, ală.turi 
de mine, un băiat} neîndemânatec, pros
t.uţ, fără pic de lumină în ochi ... Astăzi e 
mare, viaţa l-a săltat sus, să-ţi spun nume
le te-ai crud ... :Mă vei întreba., cine fa Îm
pins dela spate? Propria lui tăcere, ţi-<>i 
răspunde. Dumnezeu nu i·a, sădit în suflet 

- Cum mă vezi, băict.p .. acnmu sunt 
C[Ull P(' lsprli yj(e şi pu ... La şaizeci de ani, 
C'U-II) iuimă oare şi-a slăbit tic-tacul demult, 
nu mai poţi croi planuri pentru vjitor, t.e 
mulţumeşti dacă ţi-o dat să priveşti înapoi 
şi -t~ cam gr~~tsti de drum .. _ Iaca, eu de 
multe ori în slngur1Hatea mea st.au şi mă 
uit pe unde .. am umblat, îmi fa,c aşa. soco
t.eala ,ca de ,plecare. Oi Ii dat multe greşuri, 
nu zic, că n'am fost de felul meu om cum· 
pănit, dar .o mângăiere am .... Nu m'a;m 

, , , 

, 
J • 

, -~ Ijol prin viaţă ... Cum să-ţi 
" în suflet totdeauna ,ceva, 

dinţă, o fărîmă de sbucium 
,1 odihnă. Dincolo de îndrnn-

_ ~" I zilnice era în mint~a mea 
!_d, nânt.a veşnicşî mă Jăcea să 

;' ln stăptmire noapte,a când 
'i ziua când îmi încrucişam 
dihnesc şi eu ca lumea. r:['e 

: din Virgil, un t.ablou, un 
ă cetită. la gazetă îmi răs
lfletului, ca ,o piatră arun-

't, da ... Toat,ă viata mea am 
un orn fără hodină .... 

: ' .. opreşte o .clipă şi fruntea 

L: '<_ t 1_ 

'. iudat, dar totdeauna, fără 
,', f\4 ce imbold tainic mă îm

un.. .. şi 'alt.ora credinţa mea. 
~nde nici binele, nici răul 
h~al'e. Mi .. se părea, că ar fi 
~~!flbop în mine, că tăcerea 
t, că ~'f(ate desc.operirile ce 
nf )tte l~tre, sunt ale Iu· 
)ra. Sl '\,,,:i, mergeam de-

'hna asta. ..• fi~duc aminte, 
câmp af\~ plimbam 

ploaia de ::z~' d'l < '. ,': ,1 i ," j: :I-U în um· 
bre viokl ~ ~;" ,: v l '" c' ~; '?a ca ar-
gintul. E:'., 1·', ~' " 1. J;u" 1 pricioase. 
o simFonj.· U" ," ',: I ,., 1 .:~ ,. ~,'h,tt,ă. Stam 
uimit de ;",,: Clr c , ,;),:':1 amintire 
mi·se iyj<::'j 

CaroL. ~\u 
ten, în cl: ' j 

'r~Jr-'; ,- ';1 ::1: ~f l--'-~lnzele lui 
i (',<:) ',1 ,< JingurMa-

,r c',., 1;':1 ~;~;L '" ,Irejur, do-
rea'Il1 lU, (, ";,; )\ lL,~ ; spun ce 
am pe i1" '1,,('.; :: } I ' ,,':nrlirei mi· 
se agita\: 1." \ r.'" '>",' i"'t ,pe bancă 
tlrl tÎrlăI ~t ~r~, ;, I(J"'p[1' il. a. tacticos 

~ 

din ţiga.l "i"l ,';,I:': :_'" i, ', .. Ei, cre-
de-InD., n,; l;,~,; ;);! C T:,:"" :"şi nu .. l vă· 
Zllsprn 11' ,)"dLL "n;1,:l ,'t'l' ,a el de s'a 
spt'riaL I,~;tl" 'i ~'c \~\, ! a, ; fras de mâ
necă: D, . ';j., i ""t, li ~>';}:""leUt uită-te 
cum rt p l)' ( :-.,,,::;,~,;;; .. + 

I " ." ' • A d t· . -,,1 (i"i','" . ,i .-:" le,·u ':1 1., gan eş.l 

P"'obat)!': ",,-. ,i,.",,,,?, ",,"'. "·"·icut n '\'01' fI' t' ,~ "_(~.L 'Io:L,_ L1- _ f 1_"...:'.0- "~' ~_,' ,\,) 

fftGut eli {k~)r:n(;,'~i"~:Hj , ";'!:l Dlea. Ade
vărat! Când ase;l.:/ ": 1.,~!,. ,,_ gândurile 
t.ale şi nu le poţi iinfrîl1";'; I J!;' . a de-a cere 
cuvânt. atunci de obicei UJllt'L' în conflict 
cu alţii, doar năzuinţele omeneşti sunt a
tât, de potrivnice. Cuvântul tău poate să 
răscolească pa.timi, .să lovească interese, 
să. taic calca unor 3lSpiraţ.ii cari pândesc 
din umbră ... Fireşte, că t.oate tresar atunci 
şi se aşează în linie de bătaie, ca .să-şi a .. 
pere ('nhilibrul tulburat de tine. Soarlea 
unui asem('ni nehodinit, dragul meu, e fră
mânbrea continuă, pare că natura a pus 
ce\-a din eterna ei neadormire in câte~o 
inîmă răzlca.ţă ... Furtunile îţi asvîrle sufle
tul, ca pe o luntre in prada valurilor şi n'ai 
decât un singur port care te scapă de pri
mejdie ... ; credinta ta ... 

De sigur, nu acesta e programul de vi· 
aţă al triumfătorilor, a.şa îţi zici tu în gînd 
şi ai toată dreptatea ... Xu. Oamenii pe 
cari îi bate norocul înţeleg să-şi ocrotească 
toate indemnurile între hotarele egoismu
lui lor, nu la.să nimic să treacă graniţa ... 
Ei ştiu când să vorbească pentru ei şi au 
darul de a .. ş specula tăcerea. Negreşit. că 
aşa stau la adăpost de loviturile sorţii. Ei 
stmt ca vivandierele, cari fac negustorie şi 
înfundă bani în ciorap, în vreme ce osta~ 
şii cad cu trupul ciuruit de gloanţe ... Mi-
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;niqi jSbuci um, nici jmpJJlsul cuYântului. 
Aşa a t.ăcut el în faţa nedn~ptăţii, a primit 
de bună prostia, a înghiţ.it discursurile şe
filor ... Astăzi e gras, rumen şi st.ă la frun
tea mesii... Când ne întftlnim mă bate pe 
umăr binevoitor. mă învită la. seratele din 
saloanele lui şi te asigur, că n'ar sta un 
/Sfert de cias în odăiţa asta sărăcăcioasă, 
pe canapeaua roşnită din c()lţ .. Şi cu toate 
astea ... 

In ochii moşneagului tresare o licărire 
nouă ... - .Cu toate astea, aşa cum mă. 
vezi, băiete, în faţa ta, sărac la bătrâneţe~ 
cu l'cdingota roasă, chinuit de -scumpetea 
lemnelor, să nu crezi că mă. plâng şi că aş 
schimba cu fericitul de care·ţ.i vorbeam ... 
Sămlanul OOl, mi-e nespus de milă dţl el! 
Gândeşt,e-te, ce trebuie să fie în sufletul 
lui pe urma unei tăceri de-o· viaţă! Câtă 
prostie grea ca plumbul, câte vorbe mur
d,are culese în drum, cftte înjurături înghi
ţIte, ~âte dorinţ.i sugrumate ... Ca un beciu 
înfundat, în care se dospese mâncările fiU

eeg[{itc, vai, mi-e silă să mă gând~c ... Eu. 
vezi, mă simt uşor, am .spus t.otdeauna ce
am avut pe inimă, am mărturisit adevărul, 
aşa cum îl vedeam, am chemat lumea din 
jurul meu să i-I arăt. .. M'am spovedit şi 
n'am llici o taină ... P'Ot să mor mâine, eu 
S'lln t împăcat. ... Şi dacă misterul naturii a. 
hotărît ca sufletul să trăiască şi după pră. 
buşirea acest.ei haine de lut" eu ştiu că al 
meu va put.ea .sbura sus, tot mai sus în 
înălţimile Ceriului ... Povara nici unei sin
~ure minciuni nu-l hage spre noroiul de 
JOs ... , 

Bătrînul s'a oprit, 'Ochii lui priveau în 
sus, în gene îi st.răluceau două lacrimi.. .. 
Uitându-mă aşa la el în fulgerul uuei clipe 
mi-se părea, că în jurul frunţii s'a iv~t o 
cunună de raze, strălucitoaro ca aureal!. 
unui 'sfânt. 
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lJa Crăciun. 
De DT. Ioan Lupq. 

..Foe am venit si arunc p. 
pământ ei <le VOO'IIC dad 8':& 

a.prina". - (Ev. Luca., Xll. (9). 

Prin aceste cuvinte il indicat într'un 
rind însuş mAntuitorul Isus appstolilor săi 
misiunea, cu care a venit în lume. Focul. 
pe care l' a aruncat Isus Christos pe pă· 
mânt, nu a fost însă foc mistuit-or, ci este 
focul curăţitor de păcate, focul, in ca.re 
se lămureşte sufletul fiecărui om şi popor 
credin6os, îndreptându-se spre cărările 
rnântuirii. 

In testamentul vechiu ere face amin
tire. în il V·a carle a lui Moisi, de puterea 
lui Dumnezou ca de un foc mistu!tor, c'are 
răsplăteşte păcatele părinţilor în fii până 
la al treile şi până la al patrăle neam ce
lor ce urăsc pe Donmul (5, 9.) şi face milA. 
până la al miile neam celor ce iubesc pe 
Domnul şi păz€lSC poruncile lui (5, 10). 

[ar în alt loc, la prorocul Ieremia, 
(29) zice Domnul: "Foc sunt cmrintele 
mele şi ciocan, care sdrobeşte piatra". 

Prin aceasta. i5e arată puterea cuvân
tului dumnezecs'(\ care e în stare să. ar 
prindă in inimele o{lmenilor buni focul 
eredinţii şi să le lumineze cărările mAn· 
tuirii. iar în ale celor păcătoşi focul pus
tii rii şi să-i pia.rză. 

Din focul aruncat de Mântuitorul Isus 
pe păanânt s' a încins o adevărată revolu
ţie religioasă, morală şi socială. care a 
schi'mbat cu timpul nu numai faţ'a lumii, 
ci a îndrepta.t spre bine şi viaţa sufletească 
a omenirii. !\ici Ull filozof n'a avut cuvân
tul destul de puternic spre a ridica omeni· 
rea din învăluirile patimilor, din ascunzi
'5urile răutăţii, şi a-i regenera viaţa su
fletească, îndreptându-i privirile spre cer. 

Sedreptăţile sociale cr€'şteau din zi în 
zi şi se părea, că nime nu le va mai putea 
pune stavilâ. 

Unul tînăr. 
Departe pân' la mine blând 
1 ntâiul vers al tău pătrunde. 
Uimit plec fruntea, ascultând. 
Şi jalea nu mi·o pot ascuncU. 

Te văd la masa ta de scris 
Şi simt credinţa ta ce leagă 

De orice gân.d un mândru vis, 
De orice vi~, o lume 'ntre.agă! 

Aşa, ca tine-am fost noi toţi, 
La vârsta când, rabit deşa:riei 
Iluzii, socoteşti că poţi 
S' atingi vre-odată culmea artei... 

Dar pre4 e sincer, prea-i duios 
Şi-atâta 'ncredere respiră 
1 n plânsetu-i melodio8 
Infâl:ul tău aco'rd dc liră: 

O, n,v mă "ndur să te desmânt; 
Şi trist, cu fruntea înclinată, 
Ascult strdvechiul cântec sfânt 
Oe l-am cântat şi eu odată ... 

'. 

St. O. IMi!. 

l 

La suprafaţa sOJ~ietăţii se ridic~eră o 
Boomă de oameni bogaţi, puternici, dispre
ţuitori şi asupritori nomlloşi ai popoare
lDr, cari gemeau în .'iotunerecul greu a.l tu· 
turor suferinţelor trupeşti şi sufleteşti. 
Mulţimea, fără numă.r şi fără nume, a su· 
fletelor chinuit.e şi Îilr':,wlooate, ducea o 
viaţă plină de groa.ză îi nesiguranţă, fiind
I,;ă îi lipsea croclin ţa în Dumnezeu cel ade
vărat, isvorul iubirii şi al milostivirii fără 
margini, îi lipsia razin'lul, pe care i-l dă 
vieţii iubirea lui Du~ezeu şi a. deaproa
pelui, credinţa şi nă.dfdjdea într'o viaţă de 
vecinică răsplată, dinpolo de moarte. Su
fletele oamenilor 5ărU-lii şi năcăjiţi îşi cău
tau şi atunci, ca şi astăzi, mângrLierea în 
credinţă. Dar credinţele lor rătăclto. 
schirmbăcioase şi incurcate erau ea nişte 
isvoare fără apă răooriroare, -:a nişte non 
făTă ploaie.N u se revărsa din ele balsamul 
mângăierii, ca să vindec(; sdrobirile su!le· 
t.eş ti , să potolea:scă patimile, să uşureze 
suferinţele, să fnsenineze şi împace cuge
tele, să întărească voinţa, să lămurească 
simţirile şi să dea întregi' vieţii sufleteşti 
un avâ,nt mai curat şi mai puternic. 

Copleşită lumea de atât-ea rătăciri, nu 
găJsea calea spre Dumnezet. cel ade\~ărat 
şi vElcinic. De aceea, spre m,'Întuirea nea
mului O'lllilneSC din noianul păcatelor şi din 
pră:pastia rătficirilor, Dumnezeu a venit in 
ajutor sufletelor Însetato de adevărata 
credin tă, trimiţând pe insuş Fiul Său in 
mijlocul făpturilor Sale. Sau, cum scrie 
apostolul Pavel (Rom.ani III, 25): .. Pe 
C;hristos l'a rânduit Dumnez,eu curăţire 
prin credin fă întru sângele lui spre ară
tarea dreptăţii sale, prin ertarea păcate
lor, c~lor mai nainte făcute". "Şi cuvân
tul trup s'a fă,cut şi s'a sălăşluit întru noi. .. 
plin de dar şi de adevăr" (Ev. Ioan 1, 14.) 

Prin învăţfiturile sale Mântuitorul a 
aprins în suiletele credincioşilor focul cu· 
răţit{)r al credinţei a.devărate. A chemat 
omenire.a la viaţă nouă, care să nu mai fie 
chinuită de groază şi ne6iguranţă, de rău· 

Duşmanii. 
De Al Ciura. 

. .. Pe o coostă pustie, ae pomeniră alături cei 
doi duşmani, cu hainele z.drenţuite, cu fata plmă 
de nămol şi ,"Rnătăi. 

N ava lOT, minunata lor navă, care spinteca 
'.atât de sigur tăria yilurilor lpotrivnice, se pră
bu~iae ca o jucărie, izbită de stâncile alIDcninţă. 
toare, ce o sfidau cu zîmbetul fără milă al pietrei. 

A fost () imvălmăşe.aJă nebu.nă de câteva clipe. 
Talazurile se năpustiră îlămânde asupra bieţilor 
oameni, arU'llcâ.ndu-i ca pe nişte m~ngi în c}ocotul 
apei mfuri.ate, deasupra c9ireia Neptun timbia 
fioTOO, Il.gi tân.d u' şi triden tul. 

Un 9Chelet de bârne $ mai "agita, o vreme dea
supra apei ... apoi se distram! ~i el, bucată cu bu
cată. 

Scâ.ndw,j fii bârne frinte pluteau deaflu'Pl'a va
lo-ri101' mu-git.oore - biru.in.d vael"ul de p6I'za.nie 
al nenorociţilor, 
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tăţi, de ură Ş ide credinţe rătăciw, ci să fie 
luminată şi încălzită de adevărata cre din , 
ţă, dragoote şi nădejde creştinească. 

Aceasta este fapta de mântuire, ace.st<~ 
e darul Fiului lui Dumnezeu: sufletele în 
tUllocate de patimi şi de răutăţi le-a În 
senÎDat şi le·a îmblânzit, îndreptându-l., 
~pre căutarea şi . iubirea. lui Dumnezet, 
spre umilinţă t ,spre curăţenie, spre săvâl 
şirea binelui in toate împrejurările vieţi' 
spre miJ..&St.ivire cătră lipsiţi, cătră cei bo> 
navi~i năcăjiţi, spre îngăduinţă cătră dU~i 
mani şi spre toate faptele, cari isvore~,t" 
din o curată şinefăţărită iubire a lui DUD.l 

nezeu şi a deaproapelui. 
Invăţătura mântuitoare a lui Isus n' il 

încolţit însă dintr'odată pretutindeni. A~~ . 
fost mulţirme nenumăratâ de suflete dOI> 

pite in aluatul vechiu al pă~atejor şi răv o 

tăţilor. Poarta acostara nu a'a deschis, C.'. 

să se săIăşluea.scă întru ele cuvântul Iu' 
Dumnezeu "plin de dar şi de adevăr" .. , 
Cei ee au primit însă cuvântul mântuirii 
au devenit oota'5i înflăcăraţi ai a.devărulu,:\l' 
dumnezeesc şi prin luptă şi stăruinţe ne
curmate au reuşit, incetul cu incetul, să 
a.ducă t.oale popoarele la calea adevărului 
şi să întmneieze o noul:l ordine morală în 
lumo~ Aleeasta este revoluţia religioa~ă,-
morală, socială şi chi~r familiară, pe care 
Mântuitorul o aseamănă cu fecuI, zicând 
apostolilor săi: 

"Foc am venit să arunc pe pământ şi 
ce voiesc dacă s'a aprins ... Au vi-se pare, că 
am venit să aduc pace pe pământ? Nu, zic 
vouă, ci de,sbinare. Că cip-ooum înainU:l 
cinci într'o ca.să vor fi desbinaţi, trei asu
pra li doi şi doi asupra a trei. Se "·a desbina 
păr~ntel0 almpra fiului şi fiul asupra p1'\ .. ~ 
rintelui" ... 

Prin această re,~oluţie, a'a pregă.tit ca
lea adevărului şi biruinţa desăvârşită a în
văţ1iturei (lzeeşti mântuitoare. Puţinii şi 
umilii mucBnicÎ ai Mântuitorului au biruit 
lumea cu puterea cuvântului dzeesc, care 
arde ca focul pe cei păcătoşi şi zdrobeşte 

------*-
dură, sprijinindu'şi recipToc echilibrul, deuupu 
danţului demonie al \'aluri..1.ar . 

• 
Când s'au pomenit, hainele lor erau numai 

zdrenţe, şî trupul lor erra plin de vânătăi. 

S'auzia undeva departe mugetul fioros al Vii

h:vrilOT şi ooarele ii mângăia eu 'razele lui de aur. 
MoaTtea &e pTăbu~a in imensit.atea apei - 'Şi 

Viaţa vinia să le zâmbeaacă deasupra pământului, 
00-i oorot ia. I 

Şi cum stau aşa trîntiţi pe spa.te, alba81::J'1 
cerului îi chema la viaţă~ din adân<:urile tăinu.y 

Pe o clipă, ochii 101' se înaru(!işară~ 
Nu mai licărea în ei scăpăraroo. uri.i~ c: o ll~ 

b.!hl'e mut.ă, o milă sfăşietloare pentTu vj.ţa il la
struflă, pentrn prăpastia oee'şi d~chi~ 
comă, ca să-i inghiţă. f l' 

lşi amintirii de dw,mă:nia 101.."~. • toa 
Şi li~ wtrîngea inima, el n =:\~pru_ 

să ropa.ră niciodată unele 00 .e. 
mutat. . 

.<! t· romci-V iaţa, care ii .a.măge y~ UCl:ea încet 
• nOaJ!ă a NIWOl' de soa~ B« stm lll~ r 

Cei doi d"J>.ma:n.i se 'pomenirrl .agăţaţi de aceea- ca un vis de tinereţe. ,-" .'''--~ ~~' 
..... y Ei încerearră p . r o ~ p?rn~Te ,1Inr·U()a~lI\ 

~induxă. <sufletului, aă'şi' d~40aDllet mtr o 1mbrlţl~aa 
. Işi mcleştaseril mâ.nile in ea, cu o n.'\.rnire ani-

J'Y supremă" // 1. '. / ' , malică, cu instinctul OII'b al susţinerii. Ci nu se ~u)tl.lşca. 
Sub biciul fulgerelor, valrurile păTeau {oslo· Suflul tt i.i ._ -!' îi amăgise pe 0. clipă mimcri-. 

resoonte, şi cei doi duşmani i!e recunoooură, Y.~ d 
Se fulgerară @pTivirea, şi pentru o clipă, fie- noasă il'lpla 1U văz uh ca mueasma unel 

CaTe se gâ.ndi·a, să dea drumul acândurii. flori' UnAte. 
lnetin~tul vieţii ieşi ind biruitor şi rihna.sm-ă . r~'a..'I{!d CU tllân~le in.tinae, CU la<vimil. 

amindoi cu mAnile încl~tate m bueat-a. <le ecân-\ldaţei pe geJl,ele răClte ••. ./0\/. ,/ 
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pe cei impietriţi la inimă. Precum aurul 
în foc se lămureşt.e, aşa s'a lămurit şi cre
dinţa în Dumnezeu în focul curăţitor al în. 
v~ţăturilor lyi Isus, care înainte de răstig. 
Ulre despărţmdu-se dB ucenicii săi, le-a zis: 
"In lume scârbe~ţi avea, ci îndrăzniţi, că 
(lU am biruit lumea", (Ev. Toan XVI, 33~ 

Câte scârbe şi suferin~o au avut să în
dure propDvăduitorii adevărului in cursul 
veacurilor, ne arată istoria biserl~ască şi 
profană în paginile împodobite cu tâtea 
nume de mucenici, cari ,s'au jertfit p tro 
credinţă şi pentru adevăr. 

Cu pri'lejul acestor sărbătDri ale Naş-
terei Domnului să deschidem sufletele 

noast.re, ca să pătrundă în ele focul cură
ţitor al învăţăturilor lui Christ.os, să ardă 
spinii tuturor păcatelor, patimilor şi rău
tăţilor, cari ne-au b<întuit în anul 1911, .să 
ne lămurească simţirile creştineşti şi să ne 
lmpreune în puterea frăţiei, ca să se Îm
plinea,S'Că cuYântul cântăreţului: 

,,!\'ici un stavilar nu pOate să dcspal·tă 
Pe-acei ce 'n lumea asta ii leag' aceeaş 

8oartă!"". 

Reforma administrativă. &~pre atatificarea 
administraţiei - chestie rezolvită atât de sumar de 
preşedintele Dr. T. ~lihali - eerie revista 8OCiQ

logică "lluszad·i1c Szazad" din Bud~pe8t4l utrmii-
"-.:.~~: ,----_ .. 
" 

"Admini.sfraţt4 de sfat crci<lză o birocraţic nr· 
glijenfă ş1. de.sorganizaţie şi mortifică orice interes 
lJeTltru chestiunile obşteşti, (Franţa, IWia); au
tonomia. însă face poporaţiu.nea simţi,toare pentm 
interesele .~al.e. -v ittctlJ4f71nă să şi le cunoa.scă şi li.} 

le apere ... i~e.st spirit al auionomiei se man1fe.'1td 
"'~CLH!l4NaxOne ,. -eM.er în Germania cu 

mai multă putere, decum 8e crede în general. Nu 
numai de aceea, fii.ndcă Germania e, în baza con. 
st-ituţiei sale, sta.t federativ, ci ,i fiindcă statul 
apelează foarte de multe ori - ~i cu rezultat _ 
la. cooperarea particular'ilor şi a corporaţiunilor 
(ex. cauza pauperiZar in ora..şele Pru.siei) şi nici 
la un caz n'Gr stri.ca, d·acă s'ar a.rninti cu -!mai 
multă precauţiune birocratismul german. 

,. 

1 
.L 

Ori cât ar fi de bună administraţia de stat 
(CeM..Ce e mare întrebare), pe urma ei nu este nici 
() speranţă de îndreptare şi dl:n contră ori cât e 
de rea a.dministratiade a.~tăzi, în viitor poate fI: 
îndreptată din ce in ce mai mult. Statificarea ar 
împede.ca orice îndreptare spre un vt.itor mai bu.n. 
ş~ ~n sfâ-rşt:t, precum omul singuratic, tot astfel 
nt.e1< tU<UJSele nu sunt multămite, dacă 813 intâmr 
p~ii ce~e altul - ori cât de înţelept - află d0 
b"ne, (:1, numai da.că se împlineşte dor'inţa lo-r. Cum 
zice Bemard Schaw: se poate, că din punctul de 
i·l'.der'e al bune4 guvernări dl',spotismul lui Ant.,
nius Piu.s sau al lui Richelie.u valorează ma.i mult 
decât su.te de democratii, dar ce folos, dacă nu e 

6
",..e mult.ămirea 71U/.8selor". (An. X Il pg. 601 

l? L 

~ .~ , * 
.. ~ferenţÂ militară. Ziarul, "Zeit" din Vie.na 

~l(j m~b _'uit c~ luma viitoaTC "\-"lS. a .... ea loc in Vie--
<na., su )"'_.J' . "'[' SI b' f ·1.· .. -,ulnţJ.a ~l a.]. a e, o l!~nuita 000 ~ 
rentă mI hll.l . . . . 
1 1 f il nşa nUlllltul ctm.sllm al gcmerall-
or. n.l".a atI'ţă o '{aj. Sa şi moştenitorul de tron 

la oonlcren V1J.. h·.J .. F'd ' 
A 

. . Loo.,..;.,a parte !8.r l'UUCll 1'1 en~, 
Uguo91:.1U Ş1 1">· . • 

d 
l(~1.._' •• ...... ul~ah'1litor, mliIlls1lrul comun e T~uvl, mIuI.,..r·c • •• • 

U ..' "ţiva genăsboi ilIJ AustrIei ŞI al ngn.rHn, ŞI ca , '; ., 
. Situaţia în Austria. Zia.... y. 

7A',itung" ,publid în nU1l1ărul..sl:nen~ )' W l(IDeT 

. 'imperial, prin care dietele prm'L~zl u~ door~ 
-"eia.i Gradişca sumt COouv?OOte ,~,~~? dm, Gon

din Triest pe 15, cele dll~. !'t1;fl,:t "1 'uarle, cea 
cea <lin V O1'alberg pe 22 ŞI lln sfarşl\ eJ pe 16, 
'IlWlţia .pe 24 bnuarie. '\ '1 DaI-

d-.~,~, "1, 

- -~ 

"r, 
\ 
\ • \ , 

"- \ 
\ 
I 

-~ 

.. -_ ..... ( · t ~:" erne . 
,. " .·~t·'<; . '. , ":'-'l;ţ;'i~)T şi poleJf!1ici-

lori,·,:e;;:·. '';. ", ... ;;.;'1>;rămasînmin. 
tco" , .... , .,! ,. l~\ .. ~dluiOctavian 

GOf-' .' ... l' •• ,,~::;~ k,·t'.ică a poetului, 
spu:. ';. ;.:':; ',. ,1 - j'!;rc lele lui ne eate 
ind:: "!:i1 :. ". ~: . ..'., ->" ~ ~::C'eş~e ~n singur 
art~i';j; '. !hf'l ':. r .~ .. J[l~Ut a,:;,.pntonlor strâ
mi, ·.C ,I: •. ~!>~ >,tl'~~r;\-;' Ungurilor. Cn.ţi 
din: '".; C·,,';l. 1 ;"'.:~/,r: ':"c~~;i nu vor fi ră.
mR;cI ',;' .V ~'l~ :,;..1'(:.'0. l'l»)', ingătoare a a.ce-
st .. · '1'" ,'. ' .. '-' , .... ,].- O· "("ed \. ....... ~_1~· .. ,1~,~' ,._ .. '. 1,:},,'_l,_ \.1, .. .l ... ·t, • 

'--, {',"<'j; 1)" 1. ',1,·0 , •• ;) ... , un nou volum . c" r . . '.' -., .~ 

de ::: ·Y' ,;,~ ; .. i; .'. '.' (;;t \~3ale şi tabla lui 
de .: ,;'. _'; ; ,y; -, ,;.:' i'; '1 nou acuzaţia a
ceC' ··t ;,. LJ ,,'·,L '\~l.::,:d; '~nui trecător" nu 
inL.:·rl·~'::·. ',~ )nj(/·i. ,;li-se pare, de po
ler,: ,: ·1~:~ ;1 ... ,: ;',~;I:L~d de vedere ungu
re' :'!):'<)<)( ;. "~o'! ) ;,p;ocauţiune doose-
bi~;~: ;'n:;~'1:~~:.'--.J ·"{""J~''i,t....lui secular. In 
sc.,; F' il ;.: i. ,'". 1 .' . c '.', :1·.,e şi lungi împo-
tr' '. ;,'; Il,.·· ;'; .,7 .," :c ,', il împotriva trans
fl.'., , ... ; ";IL. Lt,rdea .. Ş(':ghesc~, 
M.;.' ..... ' ') :', .... (} -'. f •. '?, de bl~lUlre sat}· 
r .<" .. ;;' ;"'.!" ,;" ~ naţionalist, ~po

li.,'·'!' ,; tl ... i': ,,'·<~-i vinde şi capra 
h.·:'·,·,;' ... ':';; 

. ~ ~ :4 '" ;~.: ". Il radical, unde·i 
;': :':.:; .. ·tător politic care 

r , .', . . _n cuvânt de osân-
( '~i' \' ,:'...-.'; d. ~ăjmaşii noştri ai 
t. 1, ,', i., ii;·p C:O adevăraţii luptători 

1 !"]1' >",.' ;~1.p "p. !··.;lui aleargă noobo
t •... ~.';. '1 i·· <:" i;< "i. '.:; chemând norodul 
, :. ·\·.'.-UJ 1 :.: /. ,).1, ... ; ,(lfierind pe apăsă
~ .;.; :;:: ;":' ... : ::'<,., fi,i~'. , ... (~ oratorice politica 
.. 1. ";; ~,~" . .',.;. ;,';,. ~recute şi viitoare, 
,sau a1'---.'.,··~,i .~.-" ;,< una parlamentară 
cele mai înJJ::.; , . i.·', \-"inte de criti1)ă în 
faţa băncii ministenCl>":, acest om, pretins 
reprrzentant al unei noui vremi şi al unei 
noui mentalităţi. pare a desavua toată po
lit-ica noastră naţională şi a pregăti calea 
unei îndulciri şi gu'verna.mentalizări. 

CetitDrii cari au obiceiul de a se gli.ndi 
Îşi VDr fi făcut singuri răspunsul la aceste 
Învinuiri. Radicalismul naţiona.l al lui Goga 
('Bte o not.ă latenfă şi implicită a scri'8ului 
său. El nu este proclamat aproape nicăiri 
în cuvinte t{lrl şi sgomDtoa.se, dar se simte 
şi sub'inţeloge pretutindeni ca o premisă 
tacită fără de care nimic nu ar putea fi în
ţelt.>..'3. DU!Jă lectura fiecărui rind cetitorul 
rămâne cu impresia unei int-ransigenţc na
ţionale neimpă.cat€. adânci, organice şi 
mult superioare naţionalismului de fraze 
al obişnuiţilor cuvâ.ntători politici 

Atunci pentru ce poetul. în scrisul său, 
nu atacă decât de obioei problemele inter
ne ale vieţii noastre publice, arătând un 
dispreţ neînţeles penţru problema externă 
a luptei faţă cu vrăşmaşul? 

Aici croo ~ă este punctul cardinal de 
deosebire Între noul crez al generaţiei ti
nere, pe care O- reprezintă Goga, şi între 
cDncepţiile trecutului. Generaţia trecută a 
aştept.at totdeauna dinafară mânt,uirea 
neamului nostru, izbăvirea. de f)uferinţe . 
In mintca ei tot răul, t.()ată nenorocirea şi 
îngcnunchiarea ne-au venit de afară, c,;!r
marea lor atârnă deci de un factor străm. 
Soarta poporului n06hu, tot binele şi Înăl
ţarea trebuie s'o aştept.ăm, să o solicităm 
t.ot dela deţinătorii puterii în monarhie, , 

deci din afară. Potrivit acestei concepţii 
fundamentale, ce-i drept, nemărturisite şi 
inconştiente, dar mereu vii şi efective. toa. 
tă linia de conduită a oamenilor noştri po
litici dela episcopul emle Inocenţiu ~Iicu şi 
până la cei mai noui fnmtmşi consacraţi de 
curînd prin vr'un discurs stenografiat de 
d. StahI. toată înţelepciunea noastră poli. 
tică s'a rezumat în două teze fundamen
tale: ..-răşmăşie impotriva engurilor asu
pritori şi prietenie pe.ntnl duşmanii aces
tora: Habsburgii. Tot ce nu privea aceste 
două puncte eardinale şi nu era. pus in ser
viciul lor, astfel şi problemele interne ale 
vieţei româneşti treceau pe planul al doilea 
sau, de cele mai multe ori~ nu aveau drep
tul de a revendica titlul privilegiat al po
liticei. 

Invăţătorul .face educaţie, bancheml 
e-conomie, ţăranul plugărie şi poetul ver
suri sau nuvele, dar politica naţională, a
ceastă ştiinţă nepătrunsă, această carte cu 
şapt(· peceţi. oote accesibilă numai omului 
politic. Educaţia naţională. economia na
ţională, literatura naţională rămân toate 
un lucru care nu are a face cu politica, a
ceastă artă străină de ele,izolată şi fără 
nici o legătură cu celelalte ramuri ale vieţii 
naţionale. 

In mÎ1ntea a,cestor oameni a face poli
tlcă e-ste a preze.nta memorii şi memoran
de, a făuri programe politice cari au în 
fond şi ele caracterul unor m(\morii, a ro
sti discursuri parlamentare, a scrie articole 
de polemici cu Ungurii, şi a vorbi poporu
lui de nenorocirea asuprirei străine. 

Atât de mult erau robiţi do această 
Ull·nt.aJitate. atât de pătrunşi· de adevărul 
ei, Încât î.n gândul lor un memoriu bine 
ticluit. o cuvâlntare îndrăzneaţă.. o pole
mică inci.sivă şi biruito.are îmbrăcau pro
porţiile şi valoarea unei fapte şi auwrullor 
căpăta. rolul unui mare om politic sau 
chiar erou. Astăzi, când o nouă mentalitate 
a rodii, noui criterii oe judecată, adesea 
une le din mărimile ve.chi, cu cât au fost mai 
mari, rdorii trocutului, cu cât au fost mai 
sărbătoriţi, cu atât ne par mai nepubncioşi 
şi fa:şi în patetismul lDr, mai săraci şi mai 
lipsiţi de un fond ,serios în capitalul inte· 
leodu.al pe care-l învârtosc, veşnic acel<Jş 
0(\ decenii Încoace. Cel mai mare sef\~iciu 
adus neamului, suprema fa;ptă naţională. 
se meheia întio filipică avântată, într'o 
subtilitate de drevt constituţional asupra 
cutărui punct din programul naţional sau 
intr'o speculatie met.a.fizică asupra prinei
piuhri naţionalităţii. 

Gooeraţia noastră treeută, şi astăzi 
încă cQvârşit.oare, a redus politica la o ocu
paţ.ie intelectuală. săracă, ingustă şi stear
pă, t;trăină de marile curente şi probleme 
de vieaţă internă a neamului, mândră în 
iz-olare.a ei, de-spreţuitoare în inălţim0a ab
gt !'acţiunilor ei politiCA)· juridice_ 

Priviţi activitatea oamenilor noştri po
litki şi veţi găsi Într'Însa oglinda acestui 
fel de gândire. Pasivitatf',a şi activitatea 
parlamentară cu toate discuţiile pasionate 
ce a provocat. memorandul cu uriaşa.-i su
resdtate şi cu oboseala ce a. unnat·o, dis
cursurile parlamentare şi adunările de po
por cu telegramele adresate împăratului, 
t{)ate sunt diferite faze şi expresii ale ace
leiaş politici cu faţa veşnic întoarsă spre a
fară~ oarbă şi surdă pentru micile frămân-

;; .. jtaUX&a&iJS~ 



tari, peninl nevoile şi durerile evoluţiei in· 
teme cari, ori cât de mici şi înguste, pen
tru noi sunt mari şi vitale, căci sunt ale 
noastre. Aţi cetit vre-odată un discurs sau 
articol a.1 vre-unui fruntaş naţional asupra 
cutărei chestiuni a vieţii noastre interne? 
Când aţi auzit vorbind pe vre-un mare 
,,luptător" naţional nu despre deosebirea 
adâncă dintre "naţiune" şi "naţionalitate", 
ci despre problema cooperaţiilor săteşti, 
atât de arzătoare, despre efectele bilingyis
mului şcolar, despre reforma smninariilor 
noastre, despre înfiinţarea nouilor episco
pii, sau despre nevoia romanizărei culturei 
cărturarilor? Unde aţi auzit vre-o nou~ 
soluţiune indicată de ei în vre-o materie si
milară, Wlde i-aţi văzut rnă.car dis«)utând-o, 
căutând a aduce o lumină cât de slabă dar 
nouă, făcând o sforţare ori cât de neînsem
nată de gândire originală? Nu este intere-
sant a ,se consta.tia 'că în afară de rarele 

conJerinţe naţionale, niciodată frunta.,ii 
noştri politici nu a.u simţ.it nevoia de a ro.: 
01 i un discurs politic în faţa unui public de 
ciirturari? Pentru ce vorbesc ei numai po
).torului? Pentru că aici şi azi e suficient 
eapitalul de idei şi argumente moştenite 
dula tata Bărnuţiu. De şasezeci şi patru 
(le ani toată gândirea noastră politică !'a 
\1 prit aici şi se 'Il1ulţumeşt.e .să repete, să 
tllcă variaţii,omnbinaţii şi permutaţii pe 
;l,~eiaş temă, dmtată întâi în admirabilul 
discurs de pe Câmpul Libertăţii. 

Şi acum iată că răsare un om nou, în
zestrat cu o putere intelectuală, cu un dar 
de expresiune, chinuit de scrupulul sfânt 
şi mare de-a spune ceva nou, de-a aduce 
o contribuţie originală la gândirea epocei 
sale. Vă miraţi, că nu poate să mai bată a
celaş drum larg şi ,comod bătătorit de două 
generaţii? In ,Scrisul lui t.riumfă o nouă 
concepţie: ideia ca fără a se neglija politica 
externă, centrul de greutate al preocupări
lor noastre trebuie pus înlăuntrul vieţii na
ţionale. Rămânând credincioşi celei mai 
desă.vârşite intransigenţe politice înafară, 
adăugând însă la 'ea dragostea şi îngrijirea 
caldă. pentru nevoile şi probleme intern~, 
vom face politică naţională. cu adevărat 
rodnică şi inţelegătoare. Noţ,iunea politiooi 
capătă. aici o acepţiune nouă bogată, a
dâncă. şi felurită. Ea îmbrăţişează toate 
problemele vieţei naţionale cu vasta lor 
ramificare şi cu îrnbucarea roţilor ei de 
mehanism complicat şi miraculos din a 
cărei activitat,e răsare, ca un rezultat orga
nic şi fatal, progr~gul său, decăderea, mă· 
rirea şi triumful unui popor sau <strivirea 
şi dumicarea lui de roata. istoriei. 

N egreşitcă nicăiri în arbcolele lui 
Goga nu se găseşte rostit aceasta în mod 
expres, dar Ia baza lor ea. se află ca o con~ 
cepţie călăuzitoare şi răsare din lectura vo
lumului său, «)a un invăţământ şi ca un 
indemn pentru toţ.i cei ce de aici înainte 
vor pretinde titlul de îndrumători politici 
ai neamului român~c la noi. 

Şedinţa Camerei. La 11 Ianuarie n., deputaţii 
Camerei ungureşti ee vQa"intruni din nou la şe
dinţă; pentru e. eontinUiIl discuţia pooiectului de 
buget. 

In şMinţa cea dintăi va înoope discuţia bu
getului ministerului de ju.stiţi~ apoi vot urma 
bugetele ministerului de honvezi ,i fihll'llţe_ 

Se crede el diecuţia se va termina pânl lai 
sfârşitul lunii. 
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Viata în Apus. 
Cei dintâi fulgi. - Impăro ;lul Wilhelm ~i. Un. 
gun:i_ - Ovreii din Be.rlin ':. - Pictură lJeche 
getmaniJ,. - Taraful Jfiriţă ~lJarinescu .. - Un 

capitalist mort de . foame. 

Berlin, )~ Ianuaiie 1912. 

Aseară IUU văzut cei diIltâ'l fulgi, în iarna a
ooa'Sta, la Berlin. Reyi.stele il :ustraoo dau <sume
denie de ilustraţii, tablomi Pli peisage de9pre o 
iarnă atr'aşnică, care domno:;lte undeva departe 
in mU!llţii şi codrii Garmani:ei. Poate aooasta c o 
iarnă im"ffi11atăde m8i}ini1e fotogl'afice. Dar ori 
cum, ea trebue că exi-stă 11I11U1eV,a, nu numai în 
fantazia ÎnvooţioaGă a di,rectnt'Îlor derevi.sre, ciki 
aseară i..a.m Yăzut ~i eu zâmbe1nl de fecioară moar
tă '/l iernii. Abia a ţi:nut o orăi potopul de bucăţi 
de vată, albimd ooperişuifi st"riHueitoare, 81'gin
tând plasa ţesută de U!ll paiamjell' uri,aş, 00 îmbracă 
întreg Berlinrul, adecă sânnele :de tel egr af. Apoi 
s'a topit rep€d'B zăpada, ca zâmoetul u:nei fete ne
măritate, ea florile de ciil"eş ofihte dera1l8. soare
lui de April, -Olt dorul neîmpli1lit a unui !l1earo 
ce geme in cătuşe ... 

• 
Se ~tie d 'jmpă1ratuf W ilhehn ee bueură de 

mare popularitate nu numai AC-8i&1 118. el, ci şi în 
străină1ate. Faptele următoaJre 'Vu,:, ilustra afir
maţia nOa.'ltră destul de edatamt. 

r:niversitatea din Berlin s'la gii udit să nfErre 
Suveranului titlul dedoetor ouorifl'. Impăratul 
a primit. Pe urmă a mai pri\mit titi,tl de doctor 
onorific şi dela universităţile din Oxford, Pen
silvauia şi Pr.aga. Anul trCGut 00 a'a gândit şi 
uni\"(~r8itatea din Cluj, ea să dwruiască şi ea acest 
titlu împăratului C'1€rmruniei. De voic dc nevoie 
Strvera.nul n'a 'refuzat ('hlsea 00 i-so făcuse de 
cătră univor.sitatea dirtl Cluj, ,dar iotatund a dat 
o dOl~l.araţie, că pe viior 'nu va mai primi nici nn 
titlu de doctor onorific, dela uici o univorsitate, 
şi pe viitor dacă se va mai oferi vre-o diplomă, 
aceast,a aTt~ să se trimită pe oale diplomatică! -
ca pe ul'Irnă să..se treacă la dosar. 

Inţel.egeti enigma? Cum, va să zică după uni
versita'tM di:n C1uj, putea să vÎ'llă şi cea din Q. 
radea, Dobriţin, să~i dea Imrpăratului Wilhelm 
câte o diplomă un gUll'ească , ţii, în fine, alte şcoli 
mai inf'8rioare ar fi imitat maimuţeri.a univers:
tăţilor ungulreşti, - că-ei 1lJIJ.gurii suferă de boala 
maimuţeriei! •• 

IIJiidi-sehe Rundaohau " , orgaiDul evreilbl' din 
Berlin, se plâ;nge in ultimulnumBir că 8OCietat~~ 
ooiveraitarrilor evrei, 00 există aioCi, in timp .le 
20 ani Ill'a putut să lJldUiile mai mult decât 4000 de 
membri, ş,i aceia săraci, n('lgligenţ.i, cari nu vor 
sa. >/lehite nki taxa .de membru. 

Este aşa. de greu, i\lJbiţi evrei, d -să vă faceţi 
d-voastră mendrele în ţ8Jl'a aooa6ta,şi -să prosperati 
dimpreună cU800ietitţile d-voastre. Acolo, in Un
garia, unde prostia-i la -culme, unde vi--ee îmbie 
e.el mai bun teren de exploatare, ·a.oollo in ţ3Jra aceea 
nenorocită - 00010 ".0. desvoltaţi d-voastJră, faceţi 
areri, orga.niza~i eocietăţi, faceţi politică, ca.ci a-
0010 cine -să va. -asculte! 

• 
In numărul de Cl'ădun, ·revi.sta "Illuoorirte 

Zeitung" publică mai multe ilustraţii după. vechea 
pictură bioorioo~ă germană. Iosif şi Preacuratll, 
Cr.aii şi păab:'>Tii cari vin la mimunea N,aştarii sunt 
mI toţii în .oost.u:me nemţeşt.i. I'Il<8'tinctiv mi-apt 
adua ,aminte de pictorul nOfltru biserioosc Oct. Smi
gelschi, ca:re a fost 001 dintâi la noi eare a dUB p€ 

ţăranul nostru, cu port.ul lui frumos, pit.o1'e6c, in 
pietura bisericească. N'o put.e-m soooti de greşală 
aceasta, mai ·ales când vedem, că m~trij-"picoori 
germani şi moderni şi vechi de prin veacul nI 
XIV şi XV, 4tU făcut ar'tă na.ţionaIă. După iln
straţiile a.oostea e ~amnă de 'l"emareat "MadQ:na" 
d~ S. Loehner, (8!Ilul 1451). M.adona stă într'u::1 
câmp de crini şi a'oze, cu prUlllcul în braţe, pe3t~ 
ei sboaTă roiUTi de îngeri. Mooona aoeasta e o pic
tură biz;anti;nă, Oatre seamănă perfect de bine NI 

o Ma.dona. de-a talen'tatului nostru pictbr O. Sooi
gelschi. 

• 

plecat din Plooşt.ii lui toomai în inima Germa· 
,niei, a-cmm suu't 10 a.ni. C<m-oortează seară de BeaTă 
încă cu 6 tovllTă"i în birtul '!'..e>J'Cetat m<fl.l mult de 
evreii veniţi din România. Işi faco şi reclamă. 
Am c.('tit~) de ll'tâtea ori ~Il geam; "Eeht Ruma& 
nische IGillstler K'ltpclle, Direction: Miriv.a 
:Marrinescu aus Stadt PI()ieşti". 

Repode m'.sm împriet-enit 'Cu dân8ul, IMn fost 
şi acasă Ia.,..-eI şi ~e-am ,-uut? Copiii lui nu mai 
ştiau o \I6';!I)ă româneşt.e! Şi Mirita vorb~te '!It"I'l
cat .romu.neşte! Tot pă~atel{\ n{)astre 1;11 Illjeî! Dar 
nouă llU ne p3lr6 rău de păcll't.ul lui Miriţa, fia 
TI!>amţullS8.năt<>s cu f'llraonu lui Mirita oC'U tot, pe 
Nlfi i-a germaniz.at până acum.CitÎtorii mă ierte, 
că nu am dat la rubricaaooasta nUJO{\le altor 
artişti şi artiste, cari concc.rtQază la Berlim, şi iIUll 

prefe.rit să mă Opr~ niţ.el loa d. direct.or M.iritza 
Marinescu, care poate se "\"la '81.1piira pe mme, dar 
ce să-i fac? 

In săptămâna trC'<'ută a murit in oraşul Tol, 
kewit.z ca.ţlita1i.stul Raclooacher, exdirectorul unei 
şcoli de acolo. Medidi Ia.U con~taiat că a mwit 
din insufieientă de alimentaţie. Este illlteresant 
cazul '8('1:811a. '{',are nu e Î:ntiiiui şi nu va fi nici Qel 
din urmă în Germania aCCl3i,sta, cu atât(la obioo~ 
itlri. C'a!pitalistul din ('hestie într'un moment df' 
cxtJremă iubire iatii -de animale, şi-a testat toată 
,u",cr()a de pe-soo 500 mii de mărci 8oci(ltăţilor pro
t.ectoare de animale din Berlin şi Brcslau, şi din 
dragc~te faţă de animale a prcferit să moară de 
foamo. A. Maior. 
==""""-==""_""0====:""',""-":0. 

Invitare la abonament. 
- Abonaţi "Tribuna". -

Acel intim şi călduros contact sufletes<: ce .'. 
stabilit intre .,Tribuna" şi cetitorii ei, ne În
deamnă să ne îndreptăm cu încredere ,i dra"oste 
acum în pragul unui nou an, dtre publicul~..,.. ~~. 
tru ceitor, care prin alipirea ,i devotamentul __ 
său statornic către .,Tribuna'· a fll~t din ea unul 
din factorii de căpetenie ai vietii noastre publice. 
Suntem convinşi, că nu prin noi, ci prin pub(jc~,L ~ 
ei cetitor şi-a dobândit "Tribuna" această impor- --
tanţă. Căci ;;:est public este elita intelectualitătii 
româneşti, care a fost totdeauna accesibilă ideilor 
de inaintare şi de progres.. Aceasta inteleduali· 
tate se inspiră, dfn cele mai avansate ideale În 
politică !şi din cea mai curată concepţie naţiona-
listă în Uteratură. "Tribuna" este expresia fidelii 
a acestei intelectualităti, dela aceasta primindu-,i 
toatA puterea, dragostea şi îndemnurile de a se 
face vestitoarea tuuror dorinţelor, gândurilor. 
sperantelor şi luptelor nationale. Cu rădăcinile 
coborite adânc În conştiin1a mai bunl a neamului 
ea a rezistat tuiuror persecutiilor vrăjmafiului fi· 
resc, plătind cea mai onorifică contributie de 
sânge in cursul anilor şi a înfranat toate viforele 
calomniilor, minciunilor ,i bârfelilor deslănţuite 
de un an încoace împotriva ei. Ea este termametrul 
puterii de reactiune a poporului uot.tru în procesul 
permanent, de fiecaTe clipă al triumfului valorilOr / 
morale şi ideale asupra valorilor in curs, al prime-/ 
uirii şi reinoirii prin idei şi oamenil proces caro nr \ 
încetează niciodată la popoarele in cari e viu .,.i-
sul vieţii. In viata unu; popor, a unui partid v-P0t 

aduna multe rele, multe păcate ,i neajunsW;< mo-
tiv de desperare ar fi numai atunci cân,o ar e-
xista o reacţiune destul de pllternicl'. lupta 
pentru stârpirea lor.' ",,' .-

"Tribuna" întrupeaQ ideia ac/ • reacltiuui 
t 'i d . ţă l' /ru ,. ape eazi 

a ~u e~1 e
lt 

vIa • a ,podPo.ru Ul JliJ cetitorilor ei 
aZI mal mu ca or. C Il a sP'aatea 10 f • 
cari pot pricepe iti toatA iot blici r euome-
nele actuale din viata noa a'a Trib .. 

Deschidem aoonam " "te aua : 
P 4iIQ cor. 

e UD an l4 cor. 
Pe jumătate ..., .. 
P 1 ..... 0 4:01'. 

e o uni 4' ,i $tr'ioitate 40 franci. Pentru Rotr ... ___________ _ 

Budapesta. lin cercurile pOlI·..,;....", Ma· C:~f' ~ " "1Ut> 
J •. G"d. lrIUll ~ă MaJ. Sa va "cni in luna 

ungu~eştiudSiIfJ'eSta, unde va petrece mai muHe 
In scri.soaTea trecută iim Mril8 despre arrtiatul Martle.<.' 

Voicu Petrescu. Poate se va fi o&upăr~, nu ştiu, 8il,pt~1 tU din Vjena este informat c~ pentru 
acum trebuie .să soriu eeva. şi despre lăutA'rul ,Ma· Aa a.sta.~u s'au făcut ind pregl ti ri, dar 
rine9(.,'U, 08.1'e alIJlUZ68.Ză publicul, într'un birt, 00- ~. Sa o'a YlZlta Budarpoesta mai ta . A 1 
deva pe-o stradă dosi·ti oe duce din piaţa Alexan-âiu rZlu. 1IIluna 
de,. Bietul li"ta. ti .. 111&' in ..... in d7 ' 

/ 
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Scrisori din laşi. Raportul oficial al comandantului rus 
din 1849 despre Avram Iancu. 

ei aa început a opera separându-se ln mai 
multe cete în jarul Turdei. a Aiadului şi in 
valea Mareşalai. Pustlind cu foc şi cu sa
bie satele, ei şi-au atras Şi mai mult ura Festivalul Ligei Cultu.rale. - O constatare jUltă_ 
Românilor. Aceşti din armd aa pus toti mâna liga CulturalM a reÎnviat Tn laşi; mortul de 

De Dr. Silviu Draiomir. pe arme. chiar şi preotii, cari CiI crucea ieri a primi viaţă acum. Or fj doctorii mai buni, 
intr'o mând şi ca sabia în ceealaltd se illP~ Îngrijirile şi mtdiul mai prielnic. Ne vine a cre-

Comandantul armatei ruseşti, care a luptat tau şi opreau pe Unguri de·a strabate mai de. Primul fe..;tival care a avut loc Mercuri 14 
în Ardeal impotriva Ungurilor in anul 1849 departe. Decemvre în Aula Unlversităţei şi·a găsit o reu
după ce s'a intors acasă a compus un raport, Regimul unguresc atunci, secerând numai şită deplinl. Mai Întâi, lumea venise prea multă; 
care l'a înaintat superiorilor săi. In acest ra- neSllccese. s'a hotarit a se refugia la vide- preoţi, sludenţi şi studente, elită, militari, da mi
port tipărit in Moscova la 1850 se află câteva nie trimitând la inceputul lui Aprilie pe un lilari voiau să ne arate cu tot dinadinsul că tre-

. însemnări, cari sunt vrednice a fi semnalate om al sau la iancu, să-i propund deplind buie să nădăj-Juim mijirea unei vieţi culturale ro-
iertare pentru toti Românii, dacd vor de- mâneşti. 

şi de noi. Dau deci În traducerej românească pune armele şi le vor extrada. Iancu, cu in- P. S. S. Arhiereul Nicodim Munteanu, preşe
câteva pasagii mai interesante: ren/ia hotărîtă de a refuza orice propunere, dintele Lig-ei, a deschis festivalul printr'o scurtă 
. ,Jncd de ca primdvard se ştia ca sigu- o chemat o adunare naTionala În Abrud. ca cuvântare in care mărturiseşte necesitatea edu
rantă, că naţiunea romând din Transilvania, să hotarasca. in vremea aceasta Hatvani, catid religioase şi naţionale. c:Lucră(n in numele 
care formeaza aproape jumătate din toata unul din capitanii unguri, a atacat ca un omenirei şi pentru ea, a spus P. S. S, numai a
poporatia, a ramas !ideld regimului legai; trddator adunarea cu o mie de pedestrii, 70 tunei când năzuim fericirea propdei noastre 
prigoniţi din pricina aceasta de Unguri, de nusari şi trei tanuri, a împrdştiat-o şi a patrii. Omenirea o formează imp euna vieţuire 
Romanii s'au opus cât li-a stat În putinţă. dat foc oraşului. iancu, fard a perde vreme. paşnicâ a popoarelor, buna lor stare, buna lor 
Dar mulţi dm cei cari erau aşezali În t/nu- şi-a adunat miii/ia şi a atacat În 8 April pe . fericire, buna lor moralitate. Indrt:'aptă-te pe tine 
turi mai desc!ll:')e şi drepte, ne având m(i- Hatvani de doud pdrli în împrejurimea A- ca să poti pov~ţui şi îndrepta pe alţii •. 
Joace de aparare, aa cazut jertla credintei brudului zdrobindll-l. Peste efI tava vreme Violoncelul, vioara, corul mitropolitan, deda
lor. Casele lor au lost pustiite. arse şi fd- Halvani a atal at din nou Abrudul, dar a malia artistului Pella au mulţumit pe deplin au
cute una ca pdmântul. Unii aa Jost omoriti fost a doua oard nimicit, aşa că a renunţat ditorul. 
impreund cu familia lor) altii siliţi a·şi cdllta de a mai întreprinde altd expediţie. DI Cuza, la urmă, şi-a desvoltat conferinţa sa: 
addpost În pdduri şi la fratii lor din Va la- In urmare p~ntru a se putea apăra mai ,despre idela naţională ca principiu tducati~'". 
hia şi Moldova. Partea de nord a Transil- bine unghiul de fard descris, terenul dela Ce ne-a mai amintit dl profesor universitar uşor 
vaniei însd, slluatd Între Murdş, Alba·/ulia, granita Ungariei şi pând În Deva de-a lun· ne putem închipui. OteHtu! - iată o exp'esie 
Clu; şi limi/ele Ungariei, locuiM numai de gul Muraşullli f. s'a dat lui Sen-ioan. iar ardelenească! - luptător pentru drepturile de
Români, prin locurile pdduroase, greu acce· cel ce se Întinde dela Deva, pe lângă Alba~ pline ale natiunei româneşti, arată mai Întâi semni
sibile, prezenta locuitorilor putinta de tl se Iulia pând În Ţurda lui Axente, prefectul ficlllia cuvântului educatie. Educaţia - politică, 
lupta cu Ungurii şi a purta raeboi de apd- din E/aş. socialA - e Înfrinarea egoismului noshu, subor
rare. .E~· au prins deci~ armele şi prefectul Dar dintre toti conducdtorii mai mult donarea poftelor şi năzuinţelor individuale exa
ace.stm Imut, lancI.t, la Inceput.u! .anulul era s'au distins Iancu şi Axente. Cel din gerate În folosul colectivitătei lipsa de educaţie 

1 ... 

' .<; deta celebra: !nCflfitea ~pedlţlel Generalul 1 urmă, nu mai puţin intreprinzător decât· e tocmai evidellţiarea nesăbuită a personalilă
Lrders a pnmlt mstructll de(a c0'!lanAdant!li Ilanca, se destin/!:p mai mll.lt prin spiritul sau ţei noastre: - Eu! Acel »eu« magnific, impe
K.enera.t al. ar'!lalel" !useşt~ ca mtr.md m războinic şi prin aptitudintle sale mi/ltare. tUOi, insinuant. 
Tran.Sllvama sa sprz,zneasca operatIIle Ro- Cu un pumn de ostaşi crcdmrloşi, cam 1500· Educaţia trebuie să fie naţională; in ea trebue 
mâmlor. I de oameni, a inlnlnt de câteva ori pe duş- să se reflecte caracterul specific al poporului in 

Bem, dupd ce a oClIpat în Februarie Si- I mani, respingârzrlu-i atacurile. In Mai, in mij'ocul căruia trăeşti. Trebuie să tit! nationali 

~
.',_.. bUul şi pe urmd Braşov al, dupd ce toată ~ ciada avanpostunior duşmane, a izbutit a ~ educ.aţia pentrucă e mai aproape de tine, de 

Transilvania ·era În mâmle lai şi·a Întors i primi din Alba·iulia 160 puşti şi un nllm.ar I n2şterea ta, d~ dorurile părinlHor tăi, de bucu· 
· .... 'lllarea aminte şi asupra R.omânilor. El le-a I mare de patroane. . riile viefei comune, de mândria clipelor de lnăI· 

t --'-- P'i°P'!S 'f se supune 'Jeconditionffts/egJmWI~i Bem, Întărinda-se în Ardeal şi înfelegând , ~a~ţ{ S~ein~~r:~nir~ad ci~sUluil d~t !nfrâ~~ere. Nu 

1
'.',:. 'f cnma ungu! ~es.c, d ar

30
nu l?.f' satS[.a"ltl a, toatli fnsemnătatea muntilor. s'a Izotarît a tri- dinta poporr

u 
,u.eztă" e

d 
ragu

t 
a elEcre In 1: ~r~-

. ,ancu, ~tn om .. u'}'!r e am,. mze. r . cu mite în Iunie o divizie independenta spre a . ., u e .naş ere. un prinCipIU 
deosebzfe calt/aţl ~n~e/ectuale Ş! deSignat de supune pe R.omâni. Contele Kemenv a por~ superior,. n~cesar, umamtar. 

~'- pr~fec~ aJ R(~ml!!lllor .dela .l,!~eplltlll rd~- nit cu 6000 de pedestrii, 19 tunuri şi cu l!ma~ltatea! dar din umanitate face pa:te. cel 
t; bqlUluz, $.(-a caştlgat Prin. caMa,tzle sa/e, prin patru baterii de rachete. In acest moment puţm ." popor~1 tău. Dacă e aşa, ~e e mal • f,res~ 
it simtul salZ. de d.re'!tat'! Şi de cl!}ste l'}cr~d~- critic Iancu s'a folosit de minune de terenul, atuncI .ca,. lupt.and . pel~' ru ea să· ţi desăvarşeşil 
~ rea. conna~lOnali!o! sdl. !?revdzand pnme/dia, care prezenta atâtea favorllri pentru apd- perfecţi a mdlVlduahtăţel tale concrete de popor t ce-l amenU}ltl. ŞI mte/egand toate fav~runle, rare distinct Umanitatea eşti tu! Afirmand tememic 
-h. ce ~e pre~mta. iopunle mun~oase,. el s.a hq-·. .""" A existenţa viguroasă. a popo'ului din mijlocul ci-I tdr/t ţl-Ş~ alca(u! o oaste ŞI a .se A apf!ra l~ Fard de a m!ra IT! lupta ~oţantoare rtlia faei parte, atingând pl'in progres~ le Înaintate 
., fn!!n/~, fa,:d sa /aSdA la şes .. O lzlJand.a desa- clf Ke1fl~ny, la'!cu 11 fayga. ClI mZCI . atac.an de ştiinţi, artă şi literatură toate mamfestările 
I .vurşlt a mcununat mtreprmderea IUl. ŞI nll-' mgadula siţ se mta!eascd .mcalrl,. le inaltelor cOI'Icepţiuni universale natiunea ta se 

lanca, nefiind initiat În meşteşugul rdsbo- mtrerups,e. comamcarea.. Ş! o!tem aşa de imputerniceşte, radiazl la rîndu i puteri originale 
ia/ui. a Întâ.mpinat greutali la formarea mu~t dlVlZIa ungur~asca. mcat Keme'!y nu- de viaţJ. nouă, formt'ază un focar propovăduitor 
oastei sale, mai ales, că miilaacele na erau ma~ cu greutate s a putu! r,etrţlge lmpre: de cultura, contribue la înălţarea materială şi 
prea abundente. Dar ce nu poate învinge o un~ cu arf!lata ungur:easca. dm Iuru! A/bel-. morală a omenirei! 
vointa tare? S'au pus sd caute arme pretu- fulift, dtupace, 'b suf~nt '!lln perd;.[~ r nlaJ Naţiunile mici. natiunile tn formatie. naţiunea 
tiltindeni, coase săcuri, ca un cuvânt tot ce mu. ~ UnU!l. '! a U!!Cl. anc!!, su" e a !evo~ noastră română nu-şi poate permite I~xul unor 

I se putea numi brmd şi -Îndatd s'au adunat 'dU/ lel r9'!lblle, şl-a ~llş~l~a! 10 popo; mcre- e'perienţe necalculate încă teoriceste Orij" 
. cam la 3000 de oameni. După ce au refu- e.re Ş! III lte nemarg!nl a. . n u(Z e sI! a- noa~tră e să dezvoltăm intens energiile 'ascunse 

zat a se supune regimului revoluţionar, se ra~a: l f7meall cp msuffettre il afra~ea ale poporului mărunt şi obidit sa armonizăm 
aşteptau la un atac din partea Ungurilor I!nv1lrt e u ~'Tr~'l oPq~~t r(o"? nea ye (ţI puterile claselor de alcătuire. s'ocială să nive
şi .Ianca a tăbărît cu mica sa ceatd în ll~ ~ pe nŢwn u~lo~u S~ll '18-' 49l!l d" ,'(JISMansle velăm anomaliile economice, pOlit'ce morale in-
Abrud, nimerifld cheia strategică a întregu- voma v. ranSI van~nll v go a, o· telectuale! ." 
lui teren de luptd. De fapt Bem s'a hotarÎf cova 1850 p. 142 ŞI urm). " 
a-i aduce pe Români la pace cu puterea ar~ Aceste calde aprecieri nu porneau numai 
me/or şi în Martie a pornit diteva coloane din simpatia, ce o aveau Ruşii pentru noi. 
ca să urce muntii din deosebite parti. Lupta ci ele ne dau Si acum dreptul de a ne mân~ 
s'a dat deodatd în Ziagna, Brad, Hdlma,f{/u dri cu eroii noştri şi mai pe sus de toate cu 

Când a apărut in ~ Tribun;J<: notiţa contra dlui 
Cihan ,directorulc: ziarului • Timpul«, eram sigur 
că d-sa se va burzului. Trei zile m'a cautat ca 
de leac pretutindeni, în piată, la chiosc, la 
"Centru«, la librăria lui Ionescu şÎ pretutindeni 
scăpa acelaş refren .... canalia! 

şi în alte cinci locuri. dar fn tot locul mirt/ia A vram Iancu. 
lui Iancu şi locuitorii au ramas Îl1vingatori, 

. fowsindu-se de de(lieuri şi de locurile mun 
. toase. Perderile aceste însd /lU au luat Un

·'.gurilor speranta de a-şi ajunge ţinta. 
,\"apacenu au izbutit sa PdlrUJ)d~ în munţi, 

~poate fa mai frumos c-adou",de Crăciun? 
. " .... , ...... , O garnitură frumoasă 

.... de piele englezească J 

lată·mă-s din mila lui Cihan... canalie. Ori şi 
ce a~i fi putut crede să ajung Od~llă... canalie 
fnsă, doamne fereşte. 

Cumpărătorilor vrednicI de incredere se dă şi pe rate, fără urcare 
de preţ. - Aranjamente complecte pentru dormitoare, prâ/lzitoare 
saloane şi odăi pentru inteleginţă. Mare asortiment de trusourl 
pentru mirese - Preţuri escepţional de ieftine. La cerere mer
.gem chiar şi în persoană spre a arata a1bumul nostru bogat în mustre . . Unde: se poate cumpAra? 

~a fabrica de mobi1~ . S" 0ke!y e~ 1.>6ti ~.~rl\~u~~~rh~lv 
r.~ '~._:"'l: ~ .•. ~-I!-.<" "!_-t'l. .. ~ -i ..... , .. -1. li.. ... "-. i- ,_~'.,... _> '~~, ~.r ' .• j 
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M'am in i âlnit ~uh searli pe Upllşneanu. mag~zine de maşini ag-rico!e, - dar t~rănimea 
Ce-am vOlhit e treaba noastră Ardealul nu va sări1că şi În Întunerecul lipsei de carte, nu 
afla nimic!! pricepe. n'are cme-i 'pune să preţuiltscă, să 

De.,tul că Iini5tea s'a restahilit Cursul \la'o- înţtlt'Clg;\ Si apui să se folosească de ajutorul 
rilor la Bursă s'a ridIcat!! Cih,m mi-a rămas ce i,st: nÎere. 
pri ten. T t' rog d·le Bocu, tt'kgrafiază imt'diat i In Sătmar si rn Maramureş Si ciurdarul e 
agenţiei cHavlls. : Cihan lini~tit, »Tribunae : jidan, Când trt'ci priq Buteasa ori rlfln Mes
sa vată! ! teacdn, ca şi prin Coruia ve;i ~a'ele Români-

In. orice caz numărul d: poi~â.ne. tr,e~ule. lor UJiii~e pănă şi de-o grădinuţă cu două 
să·ml p'egălea<:.ea ceva surprize. lllll$lIt. hmştt , cepe CITI cu o tufa dt: busu,o.::. 
r u insă ~i pefă~p'ătit. l ihan e o file răzbună-/ In târg-uri, Românul rşi vinde vitll - la 
to~r~; are te.rnperam',~t d~ lu~tă'or - Pel1tr~; jidan; bi cumpără cucuruzul dela jidan. Cu
pUI 111cui ~,tră!n să, ştii!, CJhan !nsamnă lod -, CI- ! nunita miresti ca şi sicriul moşului tot dela 
han !=-u II ZIC m~1 pe sc~rt pentr~ că.~. pTJete~ ; jidan il :umpără. de se poate. pe aşteptare. 
c-u d~nsul. Mă gande~c sincer: ~at trebuIt' să mi 1 Dacă treci în bihor jalea omului. nu 8 
fie C1ha.n ?e f~cuno ... ~ător cii I-a~ p.utut p.r~. fratelui - îţi stoClTce lacramÎ. Ţarani speculati 
duce pnntr ~un slml?lu JOc de condt'1 ~1 de spmt, de streini şi părăs ţi şi de ai Jor, cei mai 
cel puţm 2.) de artlcole._ vehemenk!! aproape îşi tînjesc vlat<l de pe o zi pe alta în 

Corneliu Carp. O Întunecime şi o mizerie de ne'pus. O sin
gură nădeide au că .. o da Dumnezeu" să-i 
lle şi Românului mai pe inddete şi năcazurile 
să fie mCli cu "chitingan'". Alte preocupări. 

De Vasile C. Osvadă. 
In cei din urmă cinci ani, dorul şi nevoile mun

cei economice, la care aşi vrea să fiu şi eu un 
lucr:itlJT de-o zi. m-au purtat aproape prin 
tO<jte tinuturile locuite de neamul JOmânesc. 

Pretutindeni am Întâlnit dragoste de neam 
şi În~ufleţre c!Hată şi mult dor de, muncă, 
a~imtnt<lt Ctl mtrtg cald.l! sufletulUI - dar 
riSipit în lipsa de indrumăton~ ia timp şi la 
nevoile dute. 

Moţii. întruparea vitejiei naţionale, cei dintăi 
la toate chemările. pilduiţi în toate cântecile 
- azi îşi cumparA ~rengtle pentru ~er('u~~ ş! 
brClzii pentm clUb ara - dela partlculam ŞI 
Oltăcltil jidani şi speculanti mai răi, decât 
jidllnti şi. t\oc~ril~ de răşină le cer?ltoresc 
pela porţI, CăCI fllme nu le-a spus ŞI nu le 
ajută să-:>i facă un izvor bogat de rasplată a 
mU,n~ii, prin ,vânzarea În mare at~t a ~ă~tatej 
răşl1ll cat ŞI a produselor desavârşltel lor 
meserii. 

Ba până şi amăritul mălai, ce le-a mai 
rămas, îl coc din cucUTUzul cumpărat dela 
ungurii din Sânm,ihai şi dda jid<lnii dl~. Alba
Iulia şi acum, ma! nou ~eJa bancuţa Jldano
ungureasca dm Câmpem ... 

Cei din Câmpia A,~dealului îşi rntundă bo
găţia de vite în ?~)fJti~ s~urmate i.n pamânţ 
ŞI pelâl1g~ ca~e 1~1 ~u }nşlrUlt gunOiul c~1 m~l 
putn:d, taIat ŞI c1a~tt 10 forme de căramlzl, 
să se u~te ca să·~ .. poată face u~ foc d.e·o mă.~ 
milligă, Iar rodul d~ bucate. al mtmsel campn 
cărcia i-au sustras Illgră~ămmtele se strecoară 
in plata din Lt:doşul-l}lureş~n. şi în cea ,din 
A'2:~rbiciu şi Turda m mamle speculanţl10r 
jidani. .. . 

Vilele le iau speculantn dm Gherla de pe 
r1Pteie din Mociu $i din alte orăştie. 
-:;-;Câ'Şlll şi îml?,rejurimile Blajului adu~ pl<:>
con roada munc II lor specularjţllur OVrtl dm 
BllIj şi sunt buni bucur?şi, că după v~lOtii cari 
Ş1- il U umplltt cărut~le ŞI le-au sc .. arţalt c~.1e d,e 
120-160 chilometn - ,Jac bme domnn CI
tr .. m şi SilianlOn şi, Bre1!.~r şi Me~del., s,ă . le 
c UflI ['tft: bucate le, Iar altII VItele Şi (1Jţl1 lamle, 
aşa după cu m socot dom niilt: lor. 

Românii din Braşov şi împn-jurime se ţin 
cu pl~terea,. dflf filbdce,le din Z~rn,'§'i ~i pos
tovaTltlt: dm Br(l~ ov, ŞI de pe, la ,T,mlş sUf!ţ 
stn ine, deşi PŢe,I,ucra lâ,nă c.u!t~vata de ,mocanll 
DuŞtT!. Şi harmclI stupmarl IŞI .cheltYle ~arza 
şi cartolii cum poţ. I~ f~1 cu fagdraşen,ll,cu 
a căror ceapA ne wtalmm pela Deva vandutl 
de clan:,:-ălţe buzumflate. 

In Sibiiu poplăcenii sunt strimtuiti ~n ulita 
brînzei şi cint:·şi cumpără cărute nu-şI adllce 
amlnte de marea si sol1dd lucrătoare a Ro
mânilor Maniu Lungu şi fiii din Răşinari... 

Tot aşa cum în Sebeşul-săsesc se chin~ie 
Za(1 .. lfnÎC negll~toru.1 româ,~ d,e cere~Je Opm
cariu, căci Sasul Şi Jidallll d acolo Il frământă 
până la dt~perare. 

In ;lfSTi7ţa şi pe Burgane ca şi ~n Lechn iţa 
şL$ieu - alţii ne iau bllcatele ŞI altora le 
Slln'ltm obligt1ţi. că ne lasă \ivi banuţl dela o 
sdreantă de carton. 
. In Cluj şi în Oher~a n~zuiesţe l,?ud~bil ,o 
bancă româneb.scă cat pnD tovarăşu, cat prIn 

Dela Murd$ în j"os belsugul e mai aproape, 
dar şi aici şiregilt: de cucuruz şi de grâu lasă 
ca~tigul lor jid,milor din Arad şi Timişo:ua şi 
din Lugnj, Înwcm(iÎ cum "soţIi'" lor din VîrşeŢ 
şi din Panciova aCClparează roada muncIi in· 
trupată în ctIt câteva cueii. pe care le duce 
ÎncărcMte de "frina'" fiecare paur - jidovului 
cu care are cunoştbţâ. 

• 
Şi acum judecati, iubiti, intelectuali şi frun

taşi ai neamului nostru per eminentiam a
ţricol. ce primeidie natională se săIăşlueşte 
In situaţia acesta reala, Îl1condeiiltă aici prin 
câteva vorbe spuse in fuga unui prea modest 
condeiu? Când veti fi potolit această icoilnă 
în raza ochilor mintii o..~- adAugati 
la aceasta situaţia noastra ca neam~b rapor
tul. politic in această ţară .. 

Urmăriţi încordă nie şi cetiţi g-3zetele un
guresti, care năzUlesc sa facă să ff'ttleagă cei 
ce-şi caută Întruparea viselor lor În "unitatea 
statului national" - că terenul economic 
oferă cele mai puternice sorti de izbândă. 

Urmăriţi organizarea economică a altOra Si 
nu uitati nenorocita noastră lipsă de astfel de 
preocupări. 

Şi apoi judecati: Cu ce ne preocupăm noi? 
Ce spunem /loi la adunări unde însllJleţirea 
poporului ne oferă cel mai adoraMl aluat 
de a-l frământa pentru pânea noastră a tu
turora? 
, Se Îndeletnict'!sc la noi cei chemati cu astfel de 
probleme? Unde vrem să fljungem cu rafuieli 
gersonale şi cu articole de ale d-lui A_ C. 
P0p'0vici. Când intreg neamul, toti producă
torti, toti consumatorii români sunt folOSiţi şi 
injosi ti la vaci de muls - pentru şuştarul al
tOfa! ? 

O lum;nă fncondeiat~ făcută de i<:teţlll lu
mănar, ţăran român din Poiana Sibiiului; o 
cheie americanii iscod tă (Iri direa-;ă dt: Maxin 
Vuleu din Af;ld; un vagon de cucuruz vân
dut de Strdi/aru din H"ţeg, o lâna adusă din 
România prill un Mărginean - eu o socot 
mai mult decât tot scnsul de un an al gdze
tei autorizate, ce se ceartă. 

Şi să nu se frământe nime cu constatări 
academice, prin care S'Hf silui dovada că DU 
nând preocupaţiile .. Îraltei politice" după 
preocupiltii de ordin economic, - am împinge 
la cazul materiillismului cras, care ar omorî 
ori-ce avânt al in<lltdor idei de nationali.;,m.,. 

Intr'o organizatie economică În ci:lre puterea 
de muncă şi rOlul capitalului sânt just ră"plătite 
- gdjilt: zilei sunt reduse la minim şi ... ufle-

-. .tul senin şi mintea nesbuciumată se alimen-
~azil cu drll~ din vecinicul izvor de apă vie 
ar\/.peraturel şi al ştiinţe;. 

Şl\ptllnci şi numai atunci ne va' fi dat să 
prăsnuirn deodiltă cu Ndşltrea Mântuitorului 
sufletelor noastre şi Naşterea Mântuitnrului 
Naţional - pe urmele caruia şi ziltle nea
mului no--tru vor fi mai la adăpostul dreptu
lui şi cu cer mai senin. 
Să ne di1m seRma de ră<;punderea ce o 

avem faţă de dragostea moşilor şi strămoşi
lor şi - să avem măcar şi astfel de preocu
pări. 
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Aderenţele tinerimei. 
De 1. Grămadl. 

Ştim cu toţii câtă energie e în stare aă desvolt. 
ti'Ilerimell u'Ilui popor când se dă o luptă pentru 
dubândirea de dreptll'ri naţion.ale, de câtă pasiune 
şi idealism our..at e capabilă în acele momente 
"floarea naţiu;nii" şi cât erutuei.asm trezeşte până 
şi in sufletele oolor mai apatici dintre băt.rini, 

Exemple din isroria univereală şi naţională a~ 
vem destule. :::)ă ne gândim numai la generoasa ti~ 
nerime umiversitară germană, care în 1813, in 
mma inflăcwr>atelor cuvântări ale lui F\cht6 
.)iede an die deutsche Nation", aba-ndooind 
"Kneipe"-le şi ClÎrşmole, intr'un moment de crid 
şi de mare pericol pentru poporul german, a apu4 

oat cu irumfleţirea.rmele impotriva lui Napoleon, 
şi s'a înrolat în lIIf'mata prusiană, luptând şi mu
rind pentru ţcară şi neam alături cu cei mai sim-
pli soldaţi. 

Şi cine va aontesta oare stooentului rus de azi 
:rolul de regenorator şi luptător desiuterea&t pen
tru înlătu.rarea absolutismului din RUMia şi rlla
pândirea culturei până şi iru sa:tele din depărtat.a 
::)iborie, itau rolul de eduoator social şi naţional 
al studenţimei engleze, care'şi jertfeşte o mare 
l'am de timp, instruindu-i pe lDUlDCitorrii or~ 
100- u,Diversitalfe din Angl.w ~ 

La 1897 Grecia purta Ual greu răsboi eu Tur
cia pentru Candi.a, şi când poporul grecesc iaşi in-
frînt din această luptă ineg~ă., tinerimea lui uni
versitară, fanatioa tirnerime/ de pe s001e \'ITemuri, 
adresă un nespua de frumos şi înduioşător :ma:ru
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fest cătră studonţii tuturor naţiunilor din lUID6, 
rugându-i -ea să facă propaga,ndă îrn favorul poper 
rului grecesc, ai cărui gtJrăm~i au dat lumii pe Wl l 
Plaw, un lLomor, un oophQCles ş. IL \ 

Cei mai generoşi, cei mai fanatici şi mai dovo
taţi cauzei ;n.aţionale comune, cei mai gata de ori..:.e 
jCf'tfă penuru neam şi limbă, au fost şi VOI' ·fi tot
deauna tinerii univ''O'rsitari ai ori cărei naţiuni. I 

In istoria srudonţimei rrnrnâneşti 'DU aflu mai 
frUlmoase şi mai înălţătoare pLlde de ontusiasm şi 
de abnegaţie, decât mişcarea 9tudenţimei row':ine 
.ardelene de pe timpul procesului "Memomndu
lui", când sttudonţii români au compus a.oaa f~i
moa.să "RepEd", din pricina căreia dl A. C. Po
povioi nici azi nu 'şi poate revedea pat,ria. 

Alt oaz de tot lfIOOenlt, e încă viu în memcrria 
noastlră a tuturor: e 13 M.a.rtie 1906. In aoca zi 
memorabilă. avea să se joaoo pe 800Ila teatrului na
tion>aJ din Bucureştii o comedie Wanceză, "Madame 
Flirt", iaT lumea "bună" din oapitala României 
se grăbise să'!}i asigure de cu bumă vreme bilete 
de teatru, Cine a protestat atUiMi în frunte cu dl 
Iorga in contra desoonsidară>rii limbai şi insti
tuţil~ni1or noastre naţionale, dacă nu aooa vitează 
tJioer-ime Uiniversita<ră, împotriva căreia a'a trimis 
şi armata? Un 1\In mai târziu, după crînOOIlole 
masaore dela ~ănade şi Pecioa, alţi \Studenţi M

mâni, de dincoace de Carpaţi, organizează un 
uriaş meeting de protestare al tuturor 8tJudenţi
lor ,nemaghiari din Viena împotriv,a ori.lzimilor 
un guroş ti , atrăgâm.d, atenţia lumii culte asupra" 
mărilor politioo n-esu:ferite din ţărîle de sub c0-

roana Sf. Ştefan. 
Da, în cazuri de felul celor <lit,ate menirea ti· 

'lleTimii um~verilitarre e să fie o l<lgiune sacră, să 
forme7J8 avant~rda luptwtorilor, in luptele poli
tice interne însă, fatricide, tinerimea studioad, 
n'are alt rol decât cel al spedatorwui imparţi.~l. 
Ad~nţra sau deecalific.area trimisă de dâIl$8 unei 
persoane sau u'llui partid politic, n'are a.hsolilt 
nici o v-aloa,re, Şi .iată de 00. 

Tinerii UilliveNIi'tari sunt oameni 'lleisprăvh~, 
încă n'au convingeri politice bine definite, nid 
experienţă politiCă "i nioi o minte bine di9Cipli~ 
nată, şi de aceea ei 8Ull11 supuşi diferitelor curenta 
trecătoare care-i poartă, întocmai cum apele unui 
trîu po.a:rtă nişte fru.nze, pe cari le isbesc de un Jo1l LI 
sau de altul. Tinerii studenţi nu apalează în all()
menea cazUTi la mimte, ci numai la pMiuui. Dac& 
oamenii politiei maturi ai unei naţiuni nu pot 
Tw..olvi probl(IDle politice gTele, cum e în oozul de 
fată cearta "Tribun-ii" şi .a "Româmului", vor fa-
0&-0 aceasta -tinerii !Universitari, amalfabeţi în ale 
poltiooi 1 D~sigur că nu 1 

Şi ca să ilustrez mai bine cele spuse, el adecă 
tin€lrii tmi';ersitari nefiind destul de m8ltmi poo-
iru a înţelege şi rezolvi problemele politice interru: ,~~ 
ale U11J!\lj popo'r ,,mu ghioosc spi'l"itw timpului",Şl ;:'.: 
se pripUlC cu judecata lor, ca a.poi d fie desa.vu·/ .' 

/ 
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ati d-e -poatertt..atej voiu aduce unele (l.X'emple din 
tJrooutul stud-en yimei univllrllita.l'9 'române din 
Viooa. 

In 8l1ul 186'7, cânJ TTa1l<silva.niaîşl Plerdu 
autonomia, Romanii ardeleni, în 100 să Jfămii.nă 
cu toţji ooli.d:tri Îl) o direcţlwne politică sănătoasă, 
erau divÎ2la~i în două tabere, pe toma pasivitate .i activitate pe terenul politic de und-e au şi n!"
:tnart h~fâTş.it€Jle neîntelegeri, certe ~i invinun-i 
din jUMl131istica română, lnai ales la adresa mitro
politului Şaguna ~i a oolor puţini aderenţi ai săi, 
cari sugti:n~au, ca Românii şi mai drp.aTte ilă fie 
activi pe terenul politic. 00 să sca_pe 001 puţin a
oeea~, după împrejurările ,schimbate se mai pu-
te-a sd'ipa. , 

Jm toiul reTtclcrr O p.aTte a tinerimii uni,eLili
taxe d,in Vi€m1l.. a aflat de bine să se m3inif~ste 
ÎIIl se:nzuu pBsivităţii -prin o ooresă de î:nored0re 
~Î iMUTsjare ('Wtre reprezentanţii marcanţi ai aces
tei d·iT('cţii politi.ce, wnurme cătr-e Imi tropolitul gr. 
rut. ŞuJruţşi Gh. BaTiţiu. Aooa a,dr,esă oonţinea 
în~ă şi '\11). \'"Ot de neîntvroore d~t corifeiler aoti
vişti l Îro frumtol'.a d1rora &tătoa m!lrcle Andrei Şa
gun,a. Pentru ilooşti tineri pripiyi şi' nooopţi, Şa
guna - ca Bă mă e:X""prim în Wrm('lTlÎ moderni -
er-Qun simplu "t,răqătN", pontMH'ă n'a aflat de 
bine eă ooară permisÎe dela tinerii din Viena pen
tro pcl,it.ioo 00 o profesa. Pooterit.atea ~i politioa 
aetrlNlllă a Românilor aroNoni, i..au dat dreptlate 
lui Şagtt'Da 001 dE"O<'tpitat ( ~!) de ob.."'Curii ti neri 
oo,i'01'si1lalJ'i din Viona. A mestocul noohemat -al 
~t(lr~ îm cheBtit1mile politiee interne. a Dost oa 
şi oom ai fi turnat uuei pe foc. S'a încins o pole
mică violmrtă in z.iarole române Între ma;orita-
1:.ea şi mirnO'ritaiNi tinerimii, OliTe 8'a împărţit mai 
îmtiti în două tnbeTe duşma'lle, iar mai apoi în 
două soeietăţi deosebite "Soc. ştiinţjfică şi liie
Mră" ~i Soc. "R<Ym âni a", din oari s'a fOTmat în 
1871 lSOCie1.1atea "Româ·nia Jună". 

Oam pe wemea a.ooasta, in 1'ep'ubli<>a litm!;
lor român.eşti &l dă.o.oa o 1l!prigă luptă În1're ve
chea ţIOOală Latmistă, repff'.zonta,tll prin Bărnu
t·iu la h~ şi Cipa'riu 'la Blaj, şi i·ntre noul cu-

r, fl''C/Ilt m8ugurwt de d. MJaior€k"-CU, oare fii1l.d un Q111 

f' inzre1rat ('1l O minte aspru di«ci'Plinată, eu o ini
i mă Pll1'1HOO onestă ~i cu un deosebit bum simţ, În-

trebu'inţ.a () ofi.tidi ooveră, ooe.8eori aman-ă imţ)O
iriva g'ft:".şitoi direcţiuni a şcolii lati'I'l iste în lite
l"lltUl"l..'\ f<i eiiinţla române-IIPeă. Ideile ~ănătoatle ale 
dlui Mollior{\!ICU intralSerll în luptă ou t.imŢlul de 
a1'l.1IrM şi 1'dn llTn1'3:N nu a,,"oau speramţă de :reu
şiiă dţ)Cn,t în viitor. 

Se zioo însă că ti'IlE'itimea e t'iitorul unei na
titni. El bine. {'ati dintre a<,€'şti tineri romllni din 
\l\ema, caTe rOp'rof'umtau OAre onm ",iitrTlll", au 
înţeles ~ aiul1r.i ~iritl11 timp'ului ~ Câţ,i dintTÎm
I}ii proff'lSf'1Iu id€'ile dhli Maior€ll«.?-u, r.aTi irlf'li au 
1lI.j1.1/J1S8Stăzi bunul (',omu1lAl tutmor R.r<mâ:nilor 1 
FooTte p\lţjlThi: Emrnes<?U, Slavici şi n'o câţiva 
BllOO'V'Î!Jlooi, in 0010 mll~()Titat~"a iftbsc·lută a atu
df'nfiJ'0r români din Vif'D8 ţineau eu îndîrjire 
la i~Mle erC'Il,at(l ale~lf1i lat.inil5 t e (1.1 timbra de 
freaMat' ro(' mi fIi·nfl s'ar fi atill.s de limha aoost.ei 
şedi 63U de ei11,rhtnJl cimit.i:r de mlvint.e.) oare-i 
Di('tioll1RTul lui Maxim şi Lanrian. 

Oare4 cond 11 sia. t Că ti!l1f'tim-ea nu inţ€'lege 
tf:01Df\a11tt11ft ~]at=ml VTf"IIlii când e V'O'rba de chcs
ti'!.l'Di poliiice ~i lit€'l"ue intwrne, "i 00 pri~te 
C11 jn{l('Carta ("And f'e alJT1~t.e,că nf'(';hemllHi in <,ne-a
rtiu~i, pe eari nu (>,8, ci.,oarornii matU'!'i AU să le 
dof)Slege. 
Căd d-e altff'l f('llStn:l p~din~e 1\11 "R-om. Jlme" 

rlfr~l'tul IclDit~ Bnrrb;JIC. lD~aT fi propus in pli'l'lă 
şr<l;nt~, ea toti membrii de ahvnci ai IIc"St.-Î 110-

eieti'l.ţi să scuipe in d. Maioresocu. sil"l infim-ere ["It 

'P'El rrn ~m()1f'tOlirt "yâ'ndut" !!'-trăinil0r, şi la urml 
eli ~.fdp.N' ('11 t('t,ii in woo !'(']rmn că vO'r reSTle('ta 

}X1l"1SC/p<lJf11e lui Bih'T''t1tjU şi CiŢlarhJ, şi că vor ti
nM neclintit la ideile profuate de aceştia. Iar 
astă,..i t 

Dl1Ţl/f ~:proa,~ 40 de ani d('la aeeI ill(';·drmt me
nJ{"'fll bil, B{'('!ia~ "Rom. Jună" I-a 9<\rbil1Jorit În 
1910 în mod gnll1,c1ios poe aoola.ş M'lIior,escu Itrădă
k>r "i vâmdut străi;:nikT, pe Cll.re l-an scuipat în 
efinie alJ:rtof~e-rii, stu<lentii de],a 1871. Iarăş în
treb; Ce voktilre are yerdictul tinerimii în lup
tele 1l08stTe moorn-e ~ 

Pe 118 ] 905 ac.e1,!'ş domn :Major-escu e I(Aen.sat 
de Q('Itudul d{'J11l'tat bucc'vin-fl8'n d. Au,rel cav, de i 

Onciu1l, şi iat~ că "Rom. J Ulnă" 'îl şterjle p.e aoosta I 
din. şirul membrilor ei ODCI'8.'rÎ, cum :făcuse mai; 

înain~ ~ cu d. Flol'ea Lupu, ca:re terfdiee în 
zi'arul "TimpuV1 wlO'rile noaetJre naţiOOlale. Am
bii domni purtau ~ &-iitb&i - ca recompenză -
epitetul. de trădători. Dll"ţl) ooTecare V"feme spi
ritele ~ oolmează, studenţii ee ~im.Pă, în Bu
covin.a 00 Îlmpild partidele, şi oa urmare k vedem 
i3Jră~i· pe &ii Oncinl ,i Lupu în rînd CU alţi 
mC'sobri onoMri ai "Rom. Jun." 

Câte odată amesf.e.oul tinerlmii în chestiunile 
cari nu O prlw",$C, produtOO ade,ărat.e ~alamităţi. 
Cu toţii ne adU(,{\1li a1t1in<tc de. violenta p,ăşire din 
.,Lupt'a'" a dlui (}Qga împotrh'ad1ui Iorga. Vina 
IH'(i8'!ei d-coSbinăTi pe eaTe o regretăm cu tot it, o 
poartă în prima linie ·tot tinerimoa noo-stră bi
perzdcasă. Se Z'vonise in 1909 - p.are-mi-se -
de-o tdegnumli OOT€oCa:re către Maj. Sa Imp1l.ratul 
l1iostru, -telegramă pe c..aT.e-<a.r fi oompus-Q d. Goga. 
Tinerii U'IliW'T><itari din Vi(:·na ... nooQrmiţii stră
jeri ai 'lleamului ncst,t11", auzirnd că ee trag un
deva clop<ltele, dar fără să ştie eu sig-nranţll în 
care loc amum(l, se alarmează imC'diat, II0l"h şi ia
ciilesc mai mulţi i'I1şi H'n articol-probeSt împo
t:riva dIui Goga f,'Î-l llUblică în revista "Neamul 
Romuin(isc" a dIui Iorga. D. Gop:a la rîndul dsale 
.se nikăj{'~te din JlTieinoa. aoostui at.ac nemeritat 
şi-şi \'1S.T~ă tot ll,maMll pe ... d. Iorga 001 nevinovat. 
Hogwtoabj]a d<"o.binare ce a urmat între oei doi 
ma,ri şi iuhiti bCif100ţi a.i neamului nostru, e încă 
o trobll'Ş0!lTă a hmerimei noastre. Ce-i IlUl,i inte
rc .. 0!2mrt di1l I/l('l('~ ellZ, e eli astăzi o parte dintre ti
D,orij cari iIlU i~răli<t -I1oel arti<x>l sunt ... tribumişti 
!1Î ad{'ronţi ai d111i Goga! Merită dlO1r o do,iană 
pen t'Ml s.(Iflas'ta? De loc! TinClrii nOţlt.ri impu'l.sivi 
M.lID sunt t()ţi tinerii, crt'Z1lră că dacii vor SlCrie 
,s('(\1 PTot~, vor f.are m.ne ştie ce faptă n,aţÎ()uaHi! 
A,<>tăzi în,qă s'au oonvins eli n'au ayut dreptate .. 
8fnil"tă e <I«'>i wrrba lui lrlirC"Il Cootin: "Nu sunt 
vremile .sub cirma omului, ci bietul om 8ub vremi". 

Anul tr~(,llt, prin Noemvrie p.are-mi--se, d. A. 
C. PopcNici fUB("8e atacat de "Tribuna", nu mai 
ţin mill'te pe 00 tem ă, şi i.a:tă cii li-&; oore iaT tine
'TilOlr nCţWri d,ill Vi.,ma să-i trimită !i!derooţă de 
Îl1cr{',d-prp <llu:i POŢloyJ.ei şi să-i exprime neîncre
de,re .. TTibumii". Ou'Illstli chest,in'I'l~ astăzi 1 Da
ră d. P01'O\'id s'a'1" int.r'J"{'sa, II!T afl·a că mulţi din
t.re <:'ffi.ce a'1l i${'i'Hit TIllmita adm-onţă, 6l111t '8~tă7.i 
adYf'I'sa.rii d8ale... Tinerii nIOŞtri, când i9CăI.f'll'oC 
'astf.el de 'a1derente, D11-ş.i dau eeamă că: "verb a 
vola.nt, scn.pta manent". 

Şi BlCum ultimul exe.mplu l'1Lat tot din anul 
trecl1t. In FaLa rr8tnurantului .,Zum Magistflatt

' din 
Yiena, se 'adUJl!a."e m~lltă lume rom ânea i><'ă, parte 
('a să {'seu lt.e oonfm-ffil ta llDuj student despre Al. 
Vbhllţă, p.arrt(l ea Fă-} -oodă şi să-I H'ud.ă vOItbind 
pe părimtde V. LueraC'Îu care venise la Vioua pen
tru ni~te aJa('eri rpen;ona].e. Fntm:iasm mare. 
Sc riintă "Deştooptă·te Române" .. ia1' U'Il frtud,ant 
um bl ii dură iocă.litmile <"olegilor săi împm,riva 
r-oposatei "Lupte" şi pentru Ţlwr1.idnl naţ.ianal ro
mân din Ungari.a. Adffl"'Ollţ,a respectivă î'mpreună 
cu isetilihlTile tinerimei i~ dau p~T. LU{l!lciu, 
('Iare, în ar1'3urole mulţimei din sală, ee scoală şi 
vorbf':ş1oe frumos drn-pre neamul şi limba noa~tră 
et('.. In d€'CţlTf'.111 vorbirii amrnteşte i'l'ltlre altele: 
că în vr1aţa şf. Sale a Ilvci 'D'UmeT08.se lu-pte ~i pe
l€!rn.ioei eu Un~:l.l'rii. daT şi mI Românii ~i că a 
primit o mult.ime d-e 18.Jerenţe, pe caTi eam tot la 
('mm !!alI z('!('e ani 1(\ re<'lteste, &i oonstată ell rou 1 ti 
di'DtTe rtin(,fT,ii ce i-au ded<8ut pe vrem ll'r i că·} 
"01' ajut:a ~-l ttJtr ~rijini din răspu1eTl, astm 
-sunt ·ad,t'rEllrii t'('i mai Învereunaţi ai Sf. Sale. 

Mie, (".a BurovilDe>l!1fl eare ml-l a\ll:is-em ni~i o-
-!i!ltii V'Orbind ne năr. Ţ,uco't'iu. mi-a plăcut deosebit 
de mult <lT,atia Sf. Snle, ei Ţle fn;rî", mi-am nota
t-<l in iUl1regi'Ole în carnetul meu. 

Cet,fu;,(l acum nu de mult în unll~ din Nrii din 
11Tmă ai zianlluî .,R{)mânl1l"adt'rr.pn~, trimiBli 
Sf. Sale de ''!f'e 80 de tinf"ri români din Pesta 
- din coi p€'et(l. 300 - m'am În1rebat fără să 
neal1: OflTe ,('eYA zke flăr. L\lrBrlu eetin-d lista 
ti.no€'rlwr din P-estll, ('.aTi îl d"ooalifică totodată pe 
d. Gog.a 1 Şi oarre câti din .aceşti tineri vor ră.mâne 
toată viata ron8€cy€!nţ.i eu principiile lor p'tOfe
sa1e în seriooa:roa .de adeonmţă din "Românu.l îl) 

In tot c-llzul, părintele Lucaciu. om cu o expe
rienţă Bşa de boglată, dli\.r fili aşa de tristli în pri
vinta ad('rentek-r, n'are de ce sli se bucure de a· 
ooaBtă ll()ul asigurare de simpatie, ~:>.:"' ,l I':L. ... ~ 
de 00 să se supere. 

Pentru ti'I100rii noştri Însă - k ', .. 
românişti, din AxXleal s8udin alti 

mfune o învllţlit'Ud din rele în'}in<t.e în ftC~3t art.i
col: în lupta din't·re D().8mu] n()stru şi alte natiuni, 
menÎr(\a noastră a tinerilor e să fim cei dintâi. 
In oortele, polemicele ei luptele noastra intorne 
însă să-şi păstreze fiooare pentru dânsul s.impatia 
ce opoo.rtă unei 'perwane, să nu facă paradă cu 
dâni&ll ameatedlmdu-se aoolo u'Tlde nu-i chemat să 
.'le amestece. Ad{'Jvwrul, fie mai dr-grabă sau mai 
:târziu, va br('obui să tr;llmfe.ze odată, iar poi'Herita
tea îi va da dreptate aooluiJi oare o meTită, şi da 
eoeea îm vălmăşa!,'nl r~'I"at~'lbilel{)r noastre lupte 
:f.ratricide, când tunurile bubuie de o parte "i d~ 
alta, nu e ney()ie şi de pUl1tile de sec ale tinerilor, 
căci ele pârîiesc inză<iar, fără tă rănealc! pe 
rumeni. 

Contributii Ja mODoar.fia 
şco)llar romidsştl. 

- Inceputul şcolilor ardelene. -
D. Dr. Ioan Maieiu. 

1. 
Intre prob1emele cele mai de seamă, cari 

au preocupat neamul no<.;tru de 4 ani în~ 
coace - şi ar trebui să·l preocupe şi azi 
în locul hărţuielilor foarte păgubitoare -
e desigur probl l ma şcolii româneşti. 

Dacă am stărui asupra motivelor, cari 
determină aceste preocupări atât de inten
sive şi însufleţite în cuprinsul lor, ar fi 
uşor să aflăm. că ele au o nuanţă comună, 
o notă universală, care se întâmpină În 
viaţa sufletească a oricărui pop ',ro Sunt 
îndemnur le fireşti, cari răsar de câte ori 
un neam îşi dă seama de rosturile existen-
1ei sale, de nevoia unei vieţi su leteşti su
perioare, prin care un popor se poate 
înălţa la cele mai strălucitoare culmi de 
mărire, şi care În acelaş timp e mai s;gur 
şi ma; puternic m;j'oc de apărare împotriva 
primejdiilor şi obstacoldor ce se rostogo
lesc in drumul spre lumină al unui neam. 

Pentru această su peri oară viaţă sufle
tească. care ogbndeş'e civilizaţia şi deci 
puterea de stapân re şi cucerire a unui 
ne<lm, ch,.ltuiesc diferitele popoare con
ştiente toată energia şi puterea creatoare 
pe care o pot avea. 

Dela măsura in care un popor ştie să 
folosească această energie a sufletului Săll 
pentru închegarea unei culturi ir j:nice, fru
moase şi sp'c\fice, care se pO..lrte toate 
notele dlstinctive ale insuşirilor sale deose· 
bitoare. deci naţionale, şi care totodata e 
in stare să expr me in fc rm 1 artistÎl'ă gân
dirile şi frământările cde mai adânci şi 
subtile ale genÎ1lor universale, dela m~sura 
d-ci in care poate robi p in creaţile suf e
tului său priVIrile neamurilor {ivilizate, 
atârnă puterea, vrednida şi superiorita
tea lui. 

E firesc deci ca lu :-lteJe pentru cultură 
ale unui popor să arate gradul conştienţei 
la care s'a putut ridica, sau ca această 
conştiinţă miii mult sau, mai putin puter
nică să. determine chiar măsura luptdor 
culturale şi mjloac le super oare plin cari 
se poar~ă al e~k lupte. 

Şi ctlm din timpunle cele mai îndepăr
tate: şroala a fost socotItă drept cel mai 
eminent mjloc p-:ntru Înf,rip<lre t unei civi. 
Iizaţii, unei cui uri sufle1eşti, singura sau 
cea mai puternică forrnă prin care trăieşte 
şi se afirmă un popor, era fireo;;c, ('a acel
stă instituţie să formeze Ctntr ul pn O upa~ 
tiilor stato' nice al popoarelor în tot cursul 
iesvoltării lor. 

Pentru aceast~ şcrală, care înderHmşte 
;ea mai Înaltă şi mai frumoasă problemă 
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a educaţiei suf:etesti, sau dat cele mai în
dârjite şi stăruitoare lupte şi s'au adus cele 
mai curate şi însufleţi te jertfe. 
Viaţa unor astfel de instituţii, pentru a 

fi iubite şi înţelese de urmaşi, trebuie ur
mărită cu îndoit interes, căci cunoaşterea 
lor nu e numai necesară, ci în acelaş timp şi 
folosItoare. Necesară, fiindcă constituie o 
parte esenţială din istoria neamului nostru, 
folositoare, fiindcă orice popor care vrea 
să trăiască în viitor, trebuie să capete 
conştiinţa trecutalui său supt toate rapor
turile. 

Din aceste consideraţii vom stărui să 
fixăm procesul de formare al celor dintâi 
şcoli româneşti pe pământul Ardealului. 

II. 

Trăind dela inceputul formlrii noastre sub 
diferite st.ăp~n~ri ~treine şi. duşmănoase, posibili
tatea uml vietI libere. nemcătuşate in piede~i1e 
barbare ale iobăgiei, ne-a fost confiscată in aşa 
~ă.s~ră, i~~ât veacuri de-arândul nu s'a putut 
mfmpa mCI măcar un slab curent de viatl suflf!* 
tească conştientă. Deşi ideile conducătoare nu 
lipseau, Itbertatea individuală şi colectivă fiind 
!lugrumată, nu se arătau perspective pentru o 
străbatere mai Întinsă a acestor idei mântuitoare. 
A tJebuit să vie suflul unor curente străine cari 
să rur:ă la~turile acestui intunerec o'bitor 'şi să 
deschIdă ŞI pe seama neamului nostru drările 
luminii binefăcătoare. 1 

legile tării şi volnicia domnilor de pământ 
erau deopotrivă piedeci, cari nu îngăduiau bie
ti'or noştri înaintaşi asupriţi să se Împărtăşească 
de roadele unei culturi alăturea de celela!te po
P?are ale 1ării. Cauza de căpetenie ca' e a Îm
pledecat multă vreme răsărirea unui curent de 
înviorare intelecfuală prin cărte, a fost fără tn
doială lipsa şcolilor. Jnvătatul scriitor Petru Bod 
în istoria sa despre Românii ardeleni spune lim· 
pede. că Românii n 'au şcoli, şi prin urmare rn
tr~ dânşii se găsesc foarte puţini cari să ştie citi. 
EI fnvată fn mănăstlri dela c:.lugărîi sau monachii 
români. cari sunt de cele mai multe ori incolti, 
deosebmdu-se de ceilalti Români chiar numai 
prin îmbrăcăminte şi modul de traiu sau dela 
dascălii bisericeşti cari şi-au câştigat' invă1ătura 
ron;âne3scă în Valarh a la Bucureşti, la care au 
mal adăl!gat.pu1ină cultură în şcolile reformati
lor sau lezultllor Un alt scriitot din veac. XVI). 
lea friyberger afirmă iarăş că in urma lmpreju· 
rărilor nefavorabile Românii au căzut din nou În 
aceea stare înapoiată, Încât abia s'ar fi găsit 
vre-unul care să ştie scrie şi citi. 

locul ace,tor şcoli l'au tinut foarte multă 
vreme mănăstirile, ascunse în fundul văilor şi 
m~nţi or romantici Călugării adăposti ti rn ace~te 
sfmte locaşuri de Închinare cucemică şi evla
vioasă, n'au putut avea Tnvătătura cu care se 
mândriau d. p tovarăşii lor din principatele ro
mâneşti, unde se întâmpla să fie alte rosturi şi 
alte imprejurări 

Ţărănimea noastră din acele vremi nu se prea 
~ute~ gândI l~ carte din. pricina iobăgiei care o 
ţmtu}a loculUI, precum ŞI din lipsa de intelegere 
a bmefaceli10r cărţii şi a imposibihtătii de a 
fructifica anumite cUfloştinti teoretice t" timpuri 
de pe' petuă vijelie şi aservire ucigătoare. Abia 
candidaţii de preoti toiegiau spre aceste schituri, 
pentru a invâta slujba bi~ericea'd1, cântare'! şi 
une-ori puţintică saiere şi ceH i e. Toată bruma 
de cunoştinţi ce ~e câştig-a aici, nu putea să du~ 
reze mult, din simplul motiv că timpul de in
struc~e era deo- ebit de sCU! t. Ca o măsură a 
criteriilor de apreciare ne poate servi pregătirea 
ce o primiau pe vremea nu tocmai indepărtată 
de noi a epi·copu1ui Moga, şi care era de şase 
săptămâni. Din această imprejurare se poate con
clude, cât de lungi puteau fj 'cursurilec preo
ţeşti până În veacul al XVI-lea. 

O viată intelectuală cu mijloace atAt de mo
deste, nu era În măsură să duc~ la un curent 
cultural şi literar biruitor. Era nevoie de crearea 
unor instituţii speciale. cari să şi facă din pro· 
pagarea cărtii În rîndurile mulţimii întunecate 
o problemă de viaţă capitală Trebuiau deci 
şcoli in accepţia adevărată a cuvântului ' 

Şi ele ne-au fost aduse de rejormaţiune Ori 
cât de mult ,'ar dete~ta reformaliunea, ,i oricâte 
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argumente ar st~rui cineva să produci in ică
derea rezultatelor pozitive şi folositoare aduse 
de ea, un lucru e cert, că pentru noi Românii 
a fost mai mult o blflefacere, decât o fantom~ a 
pierzării. Istoricul <'u o sagacifate atăt de diS
tinsă G Bariţiu crede În mod apoditic, că »re· 
formaţiunea violentă pornita. in secolul XX-lea în 
biserica catolică a dat naştere literafurei noastre 
daco-româneşti. Rt>formaţiunea lua tn schimb 
câteva sute de mii de suflete din corpul natiunei 
româneşti 1, le anexa la corpul natiunei maghiare 
şi prin aceasta conso~ida elementul maghiar-cal
vine se, anume in Transilvania şi câteva corn tate 
din Ungaria, precum nu fusese nici·odată mai 
inainte; Românilor Însă li-s'au deschis ochii ca 
să vadă că şi limba lor poate fi scrisă şi culti~ 
vată, că ei nu mai au trebuinţă de limba slavonă, 
sub al cărui jug brutal stătuseră atâţia secoli 
tntru întunecime de noapte,..2 

Adevărat că intenţiile acunse cari căIăuzeau 
pe apostolii acestui nou crez nu erau din cele 
mai curate, insă in rezultatele ei pozitiv bune 
pentru noi, rezultate cari n'au fost prevăzute 
şi aşteptate de strainii vânzător; de suflete -
nimeni n'o va putea condamna. Din tendinţele 
de cucerire religioasă ale infatigabililor principi 
şi superintendenti cal vini au răsărit cele dintăi 
şcoli adevArate pentru Români-

(Sfâr~itul va urma). 
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fi Învârtit faru I mântuitor. De3Hmintre!ea dna Mari· 
lina Bocu a povesN faptele la timp, Într'un ddl(:at 
articol apărut 'n acest ziar. O colectă publică a pro
dus ,'ăduvei Matelot sum3. de 100 000 fr. pentru ab
negatia ei. afară de cei 5000 fr. şi de o medalie de 
lIur offrite de fundatia Carnegie, sub preşedinţia dlui 
fmiJe Loubet Cât despre abate!e Richard, am vorbit 
la vreme de dânsul. EI t:-ste preo1ul care, tmpins de 
un spirit sublim de altruism, a scăpat de Înec cinc> 
pl'rsoane, atunci cârtd, dmtr'o manevră falşl a meca· 
nismului, un autobu!I plin de pa.;ageri, printre ari 
era şi :.balele s'a prăbuşit in Sena de pe inălţimta 
podului pest~ care trecea. Abatde Richard ar lnrrita 
desigur şi Legiunea de onoare; dar spiritul imbecil 
care domneşte azi în politica internă a frantel, ti face 
pe polith ianii noştri să considere noismul ca pe 
ceva nevrednic. când el este ~ăvârşit de un nobil 
slujitor al lui Christos! In schimb, decoratlil~ ge aş
tern ca o ploae îmbelşugată pe piepturile indivizilor 
nuli, şi chiar puţIR onorabili, când ei sunt protejati 
de oameni influenţi. Cea ce a făcut pe un spirilual 
şi faimos _chansonnier" din Montmarte, si scrie muş· 
cătoarcle versuri ce urmeali: 

ll!'$ temp etaient dur, autre foii 
L'on pendait les voleurs aux eroi x ; 
Aujourd' hui lu temps sont meilleurs 

, Et l'on pend les eroix aux voleurs. 

... O bandă de hoţi, compusă rn cea mai mare 
parte din Italieni, terorizează' de un cârd de vrt'me 
Parisul. Mai deunăzi sub pretextul unei comande de 
giuvaericale de mare valoart>, doi in 1\ au atras ne un 
bijutier intr'o cameră de hotel, und~ l'au j:'tfuit cu 
ţeava. revolverului alipit:1 de timpla bietului om. Cu 

='"'-_ . ......-==.== două zile înainte de Crăciun Însă, ln~rele oraş li aflat 

Cronică din Paris. 
cu groază un atentat pe cât de Ind, ăsnet pe atât de 
sângrros. Incasatorul unei mari instituţiuni financiare 
se întorcea in plină zi la b'rourile bănc~j, ca să verse 

Victimele p)o2ei - Răsplata unor eroi _ Un la ca,să rodul ir cilsărilor făcute prin oraş. De-odat3, 
indrăznet act de banditism - Fructe şi fiori dintr'un auti;lmobll ce stationa nu departe de bancă. 
- Craciunul anului teribil-- Sărmana Qinettal doi inşi sar asupra ndericitului încasator, şi uHul dm 

p, . 1 I . el descarci trei focllri de re\'o!vtre asupra lui. Inca-
ans, anuane. salorul se rostogolt şt~ grav rănit pe şosea. Numai 

A trecut ~i CrăciunuJ, ta tn toţi anii, cu ace}aş lIgo- decât, al doilea b ... nd.it _se rep"de asupra lui şi îi 
mot, cu ace13ş veSElie pentru unii si trlstrtă pentru' sn;'ulge geanta cu bam, In VTtme ce tm/:arăş.ul său 
ceilalţI. Ş, ca in toţi a nil de ° vremt' Încoace, o ploae I tr~gt~ fO,c~TI de r~v~lve~e 3~upra. in ~ăton!or ~e ~e- . 
neîntreruptă, când molcumă şi el1erv:lntă, când im- nlau. mtr ilJutc~ruJ vlctlmE'I. ApOl, tllh;\T\llot .desorcan: 
pimă de un Irânt furia:; a biciuit ParisuL Ea nu i-a du ŞI arf!1~le \Il multllne, al~f'g. autC?m~bllul. carI!"1 
împ' dtpt pe. cei cu dare de mână de a petrece i ea ! aşterh ŞI ~n care. se afl~u a~ţl trt'1 inŞI, ŞI ~Ihlcu!ul O 
a pus Insi pledecă micilt)r m'g'ustori de pnn barace 1 luă la Juga, pe {and cel dm lO!enorul lUI n.u I,:,ce
de ~ realiza mOjestul câş\ig pe care l'"u a t, ptat de il tau. sa-şI desorc: _ ar.~le!e asupra ~m,ăntoTllor. 
douasprezece lum. lncet-·n.et, În marele oraş, se mic- Tr3sura tie flfr .nu 1fltarzl~ a S~ p:erde In haosul de 
şor~ază numărul pitoreştelor barace de lemn insirate vehIcule ce~ mlşunau prIn. marele ~raş. lnl."a~atorul 
n:tal ale .. de-alungul bulevar lelor, prin cart erul Latin ,9~by ~e afla acun~ greu ranIt la 5pl1al. SU'!lEle c~ 
ŞI in :t.~ontmartre. Da, vînzătoriI de jucării mecanice, I-!; au furat ~e tirea la. 300.000 fr.,. dmtre _(ArI ~um:u 
de mIel obIecte m::;nufacturate, de chocohlă şi de 50GO fr. bam gab~, re<;tl, I fIInd din valon cart sont 
.noullat .. se rilresc. CăCI epoca noastră este mai ales !ovite de op l1z'ţiune, căCI nU':1~rile lor erau t,ns~mnate 
a intreprindenlor mari, cari le distrug pe ce'e mIci. l~ bancă. Automobilul cu pTlcma a fost ?,ăslt mă~O
Astăzi, cu cit este nrg'ustorul mai mare cu atât mai lIt pe malul moreI la. Dl~ppe. Se crede ca band ţII au 
m~lt c~ştigă, iar modestul camersant pierde şi ce bru- tiecut în Angli~. Banca fr,'nceză şi sucllrsal~ ei din 
ma mal are Si aceasta se numtşte a 1răI in vremuri L~ndra au of".nt câte u~ premIule 1~.500 h~1 pen1r~ 
democra,.tice Pu~venzar.ea neg~tului mic spre cea mai PfJIl derra . hotIlor. Pol ţla franceză ŞI cea engleză h 
lacomă Imbogăţue a eate unlJla Singur, a fost ŞI jde. caută cu lIWt rşnnare. . . 
alul lui lola în romanul 5ău .Au bonheur de da- ... Plouă, ploua. Pav3]\ll }uct'~tt; sumbru, strop'! 
mes •. Si lola Îşi ZICta şi el democrat mai mult: sa- măn;nţi in,arl ă văzdllhu} cenuşiu. Dar pe străzile ude 
ciaJist. Păcat că acest mare scriItor de~criptiv dar cu- roesc mires-ne de grăJină. De·alunglll trotuarelor se 
gel~tor mediOfru şi pSIholog nu trărşte să ~adă chi- înşiră c~rucioar~ dup~ cărucioară toate '"c~rcate. de 
punl!' tndurerate ale sărmanilor vânzători de prin ha- fructe SI ~e flon. Sub ?mbrelde de muşa~a Cari le 
race.. EI stau ingrimAd'ti cu nevestele şi ccpiii lor, În ocrotesc ŞI de pe c~n Şlr:u~ apa, ~;tr~lucesc vlnrelel~ ,de 
şoproaneJe de lemn. O p'oae cumplită clatină flacă- ~n v l old ~umbru, trandaf1rll p~rpun). 'r(,llgh' ~e 1.lllac 
rlle .. fehna!e!or, Improşcă trotuar le luCi oase, z' rt'şte mf:of I1,. gm~şelt' tu!,eraze, ml't'?Ze1e ch'hllmbarn. A
paşII ~ecator'lor, înch de cu o perdea de apă bara. pOl, prin pâcla d"a~a vetI scânteind 1?o ttoca1e de a~rt 
ctle captuşite cu stofă roşie, in ale căror galantare s~orh1ne ytrZI,. banane galbene, nobtl .. 1 .ananas ... ŞI. e 
zac~ melancolic . m~rfaned' sfăcută. femei, copIi se ~lşcător '1 gratIOS ace~t reflex al SU~I\IU1 hmpfde In 
!tgrlbllr~c ~d~ ţng m acele cutii şubre ie, iar Illmina vazduhul posac. al Pans~!U1. In preajma căruClOare'or 
?e ~ct'tl'ena. IŞI tremură sărhez. mea pe chlplJnle lor de lemn .se z!Znb~le,c Slll1ete lutllmca~e de feme~, cu 
JnIT1<tate. Va spun drept, soarta ingrată a acestor ne- -cape1ele lOvălu;!e~ 10 ~lugJ de. po<,tav ŞI pe.5te carI apa 
f'rlcltl a fo<.t ce m'a lzbit mal tare in Crăclunul din nonlor curge fara milă. Dar lma~ nele ~e ţi-se prezmtă 
acest an. efc\ dacă dUlOastle sărbători sunt fi'cutt' să in mInte sunt dureroa-;e acum: Im~gln\le flonlor co
in\feseleascăşl mai mult inimele celor veseli in schimb lorate. si a roadelor aurii menite fă-şi ai~ă locul prin
ele Î~tri~lea~ă . până, la dyrere sufletele ~elor trişti. tre cn~talunle de cart gem mese't: bogaţll<;'f pe de:o
SărbatflTlle ImI fac Impresia acele. lumini a sfmţilului rarte, Iar pe de-alta tabloul mâhnltor al bIetelor van
care dă o a1be .. tă aploape transparentă corpunlor de zătoare ~ ce .stau n~rtlişfa!e p~ str~zile Pa~isu.lui pline 
culoare dE"'chisă, dar care face ~ă rară de un negru de t~C&tO~I, ca .. nlşte rUine mtgnte de stancl c~ ar sta 
opac, obiectele cenuşii pe cari se proectează.... nechntl~e In ":'IJlocul v~!urtlor, s.u~ pot:,plll .dm cer. 

. . . . _ ... Iata ce mi-a povestit un parllJan batrin 10 noap-
fu~d3ţiul1ea ~ car~ a 1tIS!ltuyt-o 10 Franţa miltardaruI tea de revdion, pe (!nd şedeam cu coatele pe masă, 

amtnc,an Carmgle, şl.al carel_ scop este ~e a recom- in f~ţa cojilor de portocale şi de migdale, şi a paha. 
pensa 1~ fiecare an pe f~ptU1tonl de actt erOice. săvârşlte relor piIne cu vin de Bordeaux: «In fltcare an la a-
!ntru bt!:ele ap~('apeIUl, a răsplătit sâptămâna tr. cll'ă, CI astă dată. Îmi revme în minte aspectul Parisului in 
1O~ al.ţil, pe. vadu.va Matelot ŞI ~e ablltele R chard. Crâciunul dela 1870. Pe străzile aproape pu.;bi zăpa. 
Cetltonl • ~n~:,neh cunosc admlTabilul eroism al da se aşttrnea deasă şi fulgii nu mai incetau de a fă· 
aces~or doua. ftlnţe. Văduva Matelot este soţia păz,to- dea. Un frig groZAV ne 1ngheţa până la oase şi vAn
rulUl farulut dm BeHe-Ht-en er car~, fÎ1ndui băr- tul urla lugubru de-alu11gul caselor. Eram În a nouă
batul. J::e pttul ~e moarte, ~'a şoviit O clipă de a-l zeci şi noua zi de asedIu; de departe ne sosia bubui
părăs~ In _cele dm u:m~ c1~pe .al~ .lui, pentru a ~ tul tunuri'or ne~ttşti. I?in când în când se aUZla pe s1ra· 
ur~ In .'!afţul. farulul ŞI • !nvartl, lml?reuni ~u Cel 1 dă cite-un lornân de pl tenl: era~ soldaţii de gatat Ce 
do~ copn al el, laterna tledrI:i al cărea mecamsm se rc-velwn tnst am pelrecut atuncI! Prin case era intu
st;ICAse. 9ctanut ~ra I?rada unei furtuni cumofile; nuic; Ulci banchr-te, nici chefuri nicitr!. In schimb 
vantul vuIa groaznic ~I ~orpbl1le ar fi fost amenin· spItalele erau plme de rini11 şi multe mlme îndure
ţlte si se sfarmt de stmcl, dacă văduva Matelot n'ar rate au umplut bisericile pe timpul I iturgh iei de mie

zul nopţii. Parisul se istovea de foame. Mi-aduc a
minte ca acum, preţurile mtrinddor tn ajunUl Anu
lui nou. Untul se v ndea 40 fr. hvra .), Q f1etci de cal 

1) Va s i 1 e P o p p, Disertatie despre tipografiile 
românefti· Sibiiu, 1838 p. 10. 

2) Sarit, Catechi.mul calvlDeiC. Sibiiu 1879 P 83. .) Uvra ec:hivalează CI WO irame. 
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-('O'"ia e franci iar kifogramul de carne de eJtfant -
~e Înjunghiaseră in ziua aceia cei tTfi elefanţi dela 
Jardin d~ Plantes - se vindea cu 10 12 franci. Dar 
ce lipsea mai mdt tra râinea! Drept pâine de fabrică 
u cocă imundă şi năclăioasă in care eieosebeai buclÎ
tp!e de paie tocate şi răstăi de m:lzăre şi de fasole. 
Comerţul era mort: stofe, mode) artH:ole de manu
factură ori obiecte de artă . cine se mai gândea la 
toate acestea? Doar câteva vitrine de bijuter-li erau lu· 
minate; dar in locul pt'r1dor şi a pietnlor scumpe. 
se răsfăţ1u prin cutiile de marochin ouă proaspete, 
culcale în vati şi cari se vindeau cu 5 fr. bucala. Era 
ingrozi/or!... Totuşi, gândul care mă imh,ioşază mal 
mult este că pe atunci eram tînăr, plin de speranţă 
Ct1 toate ororile din jurul meu. Eram tînăr şi vesel, 
cu toată sfăşirrea foamei. Astazi am tot ce-mi trebuie, 
frude ~i glasele pe masă şi şampanie in c_pa de (fis 
t'I' .. Şi totuşi sunt trist fIInd-că sunt bătrin cu barbă 
albă! • 

.~ Vă aduceti aminte de moartea nefericitei LArrtelme, 
aTti~ta senină şi watioasă care şi·a sfârşIt astă-vară zi
!de, rhând in Rhm, pe o noapte frumoasă cu lună, 

. din Yarhtul în rare t'xeursiona pe flUVIul cu malu
rile vtrZI? Biata Lanlelmt:: ! nişte nelegiuiţi i·au pro
fanat acum dlteva zile mormânhll pentru a smulge de 
pe gâtuI moaMel colanul de perle cu care fusese În. 
gropată. Mlzerabitii au spart cripta, au deschis triplul 
cosciug şi-au pus cadavrul la iveală; dar aUlllld 
:sgomot in cin, it'r, au luat-o la fugă fără a fi avut 
timpul să fure colanul. A doua zi autorităţile au 
pornit o anch~tâ in fata ravoului violat. Am în faţa 
mea un ziar parizian care anunlă sacrile~ul, dând în 
acelaş timp pOMrdui Gmeltei lantdme, de pe dn j 
trăia. Citesc, printre alttle, mmătoarele rânduri: 
•... Opera de desi om punere a cadavrului este destul 
de înaintaTă: chipul moartei e negru, buhav, trăsătu· 
nle nefericitei artls1e nu se mai desluşesc...... Şi îmi 
trece ca. un fior prin inima. Căci mă \.lit la chipul 
pe care·) reproduce ziarul. nn chip dulre de h mee 
cu pArul bogat, cu Ol hll focoşi, cu gura yoluptoa5ă. 
0, ~ărmana Gmet:a! el' mlădios $1 cald ii era trupul 
acum un an pe VTt mea asta, ce peliţă catiftlată avea, 
cmn z;mbea ~ratlOs, şi ce roşii ii erau buzele! Şi cât 
de frumos va fi petrecut ea Crăciunul trecut, c:u ce 
graţie işi VI. fi primIt oasprtii in salonul impodobit 
cu flori şi scăldat in valuri clare de lumină. Pe câţi 
bir ba ţi nu ii Y:l fi fermecat ea,! ... Şi acum!... <chipul 
el-te llegru, buhav, trăsiitunle nu i se mai desluşesc!:. 
Şi imI zic; cum să nu ne acătăm noi oamenii de 
cndinţa ei suflrlul e nemuntor, ca să rezistăm nebu
niei care ameninţă iă ni se strecoare in cre1:ri În faţa 
aceitor grozăvii?! C. R. B. 

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

C_rDlfat unai privifor 
Colindă. 

Sculati, sculati, Români plugari, 
Veghiaţi din zon 1n sară, 
Căci iată craii - tăclunari 
Spre voi se 'ndreaptă iară.. 

In loc de dalbe flori de măr 
ŞI leag~ n de mătase, 
Ciofleacuri şi neadevăr 
Ei vă adUC ia OlSe. 

Aprindeţi fumuri de amâi 
In largunle zarei, 
Căd vin fruntaSIi cei dintiti 
Cu basmele trădărd. 

,lrozii negru1ui păcat 
Azi împănară ţara, 
Şi samănă nefncetat 
Minciuna şi ocara. 

Trimis-au oşti de mercenari 
Să gâtuie dm f~şe ' . . 
Credtnţâ, dorun, ~ândun mari, 
T cim is-au oaste laşe. 

!ţr-uhli, scu)~tj, Românj plugari, 
Şi fIţI cu f.n1~tea trea~ 
Oci farisei ŞI cărturari 
Spre voi înamtează. 

, 
Când pierde sfântul caşcaval, 
Azi, prinde 1i~bă mutul, 
$erparului naţIOnal 
II năruie avutul. 

Si ca să poată birui 
Pe cei ce-arată rana, 
Irozii noştri s'ar uni. 
Cu iadul, cu satana. 

Sculaţi, sculaţi. Români plugari, 
Voi fraţi uniţi cu glia, . 
0001 ţi lTozii - tăclUnarJ 
Şi 'nfrângeti calomnia ... 

RI,"ureJ. 

CriciuDul la R.oma. 
(Obiceiuri italiencşti). 

Preparativele. 
Crăciunul este una din cele mai mari sărbători 

iialieneşli, dllCă nu e cea mai mare. Această in
tîietate nu se datoreşte săI batoarei religioase, -
deoarece in ultimii ani, reli"ia a pierdut mult In 
spiritul poporului dela or3ş, şi pare că are ten· 
dinţa de a mai pierde, - ci este datorită tradi
ţiei, caTe uneşte împrejurul căminului pe toti 
membrii familiei risipite cJupă nevoile traiului, în 
intimitatea aceia de pace şi de bucurie) pe care 
numai ocaziile mari) aşteptate multă vreme, o 
dau. 

Cu multe zile Înainte, prin caSE:', lumea incepe 
să adune cele de trebuinţă pentru s<lrbătoat e ; 
iar prăvăliile îşi aran jază frumos marfa În vitrine, 
lipesc pe giamuri făşii mari de hârtie pe cari 
sunt tipărite cu litere groase cuvintele: Pffltru 
Crăciun. 

Darurile. 
Căci, la Crăciun este obiceiul s~ se dăruiască 

fel de fel de lucruri, mai ales de ale mâncărei; 
astfel că în ferestrele mai'azinurilor de consum, 
sute şi sute de sticle cu vin se grămădesc in 
piramide fantastice şi variate; p- ăjituri şi cozo
naci se Înaltă În "rămezi mai mult sau mai puţin 
mari, de pe dimenSIunile ferestrelor; şunei, sala
muri, conserve, claponi şi curcani tăiaţi) fac con
curenlă celorlalte comcstibile expuse. 

Dela unul la altul) prietenii, rudele, persoanele 
cu cari in cursul anUlui s'au făcut afaceri, îşi 
trimit pachete cu pr~jit\lri şi cozonad, sticle cu 
vin şi cu şampanie, lichioruri şi dulct-ţuri, dar 
ceia ce este aproape obligator sunt clapon ii cari 
se trimit În dar Cu o zi sau două inaintea Cli
ciunului, pe stradele Romei, trec sute de negus
tori ambulanţi, cu colivii mari pline cu claponi, 
cari sunt cumpăraţi atat ca să fie dăruiţ; cât şi 
ca sa fie mâncaţi În ziua de Crăciun de famlliile 
cari nu pot să-şi permită luxul daruirei, dar nu 
pot nici să se Iip"ească de c1aponul traditional, 
care trt:buie să se mănânce rasol in acea zi 
Aşa de mare este obiceiul darurilor de Cră

ciun, că negustorii dăruiesc clienţilor lor lucruri 
din prăvălii, birtaşii sticle cu vin) farmaci'Ştii 
sticle cu lichioruri sau pudre, brutarii cozo
naei, etc. 

In ziua de Crăciun, este obligator bacşişul. 
Tuturor cari în cursul anului ti·au făcut un ser 
viciu; portarului, iervitorilor, măturitorilor de 
strade) barbierului, factorilor postali, li-se dau 
bal şisuri in bani, mai mult sau mai puţin mari, 
după Însemnătaka serviciilor aduse. 

Ajunul - II Cottio. 
Ajunul Crăciunului are o tnsemnătate tot aşa 

de mare ca şi sărbătoarea, şi, ca probci, vă spui 
că in după amiaza Ajunului) slujbaşii nu se duc 
la slujbă, tramvaiele nu circulă, iar Ofalul are un 
aier de sărbătoare poate mai mare decât a 
doua zi. 

In Ajun se mănând peşte. Şi dacă n'ar fi 
lume care să cumpere carne pe a doua zi, mă
ct'Iăriile s'ar închide, astfel tin Italienii la acest 
obicei. 

Este foarte interesant şi caracteristic târgui de 
peşte ce se face la Roma în noaptea de Ajun. 
De vreme, vagoane încărcate, aduc în Roma 
mulţimea variată de locuitori ai mărei, cari se 
adună in g' ămezi mari sub palatul lângă bise
rica San-Teodoro. Noaptea, la 1, Primarul Ro
mei, tnsotit de Con .. îliul municipal, se duc În 
persoană să deschidă 1ârgul, şi când cea sornicu I 
a bătut ora, sună un clopot mare, felinarele tu
turor gheretelor se aprind, gnlalul se deschide 
şi lasă să intre publicul, şi târguI de peşte -
il Cottio - incepe. 

In noaptea aceia cea mai mare parte a popu
laţiei Romei ţine să se ducă la Cottio, şi fusta 
de stambă a femeeî din popor, se apropIe de 
mătasa rochiilor bogaklor, pe când dincolo de 
grilaj) automobilele aristocraţiei, Îşi tremură lu
minile vii ale felinarelor lor in mişcările mterne 
ale motorului, aşteptând pe princlpesele şi pe 
contesele romane, cari au intrat În târg, ameste
cându·se cu poporul. 

Nu, nu dispar diierinţeJe de clasă, dar 
toate clasele ţin la obiceiuri, şi astfel vin În con
tact. 
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In noaptea aceea peştele are foarte mare cău
tare si p'etul lui ajunge la sume de 8-10-12 
franci chilo. 

In ziua de ajun nu·se mănâncă carne, dar 
temeiul ace"'tei .. ile este cina de seara - il Ce
IUJ/U, - preparată toată cu mânclri de: peşte~ 
de scoici, de raci, de stridii, de sepe, cină abun
dant!j, stmpilă cu vin din belsug şi cu sticla de 
şampanie În urmă, al cărei dOp sărind cu sgo
mot in tavan, înspăimântă pe domnişoare ner
V08"ie. sau pe doamne cu simtirea delicată. 

Şi pe când cina se isprăveşte la miezul noptei 
in fiecare biserică din Roma se cântă câte trei 
Iiturgii, in cinstea celui ce se naşte) in cinstea 
CopIlului - divin. 

Crăciunur. 
Linişte pe străzi. Prăvăliile sunt închise, lumea 

se scoală târziu; prin case se aud cântece, sgo
mote de vase, rîsete: se prepară prînzul mai a
bondent decât cina din ajun. claponul rasol, cu 
multe fduri de bucate, cu multe feluri de pră
jitl,!ri. 

In ziua aceea, lumea nu ~e salută decât cu 
vorbele;: buon Natale (Crăciun bun). Rlri Vâfl

zători ambu anti .îşi stdgă maria pe stradele 
Romei 

Doar bărhieriile sunt pline de lume, care în 
aceeaşi zi Îşi fal:e tualeta, doritoare de a fi cu· 
rată şi dichisită. 

Inainte de prinz bisericile sunt intesate de 
lume, căci deşi spiritul religios este in decadenţă 
În Roma. totuşi sunt încă foarte multe pe soane 
cari se duc la slujbă, unele împinse de senti
mentul credinţei, altele de obicei şi altele de 
speranta de a se întălni cu fetele cari Însoţite 
de mame se duc la liturgie 

Restul zi ei nu are nimic deosebit; după prînz 
lumea ese la plimbare, se duce la teatru, la circ, 
la concert. 

Anul acesta ziua de Crăciun a fost mai dulce 
ca de re~uIă: un cer senill cu un soare cald, a 
invitat pe toli locuitorii Romd pe strade, şi foarte 
puţine persoane şi-au pus pardesiu riie. 

Roma, 191 t. 1. T. Alian. 

Povestiri de f~lnei. 
Sărbătoarea celor mici. 

Azi e ziua lor. De lângă vatra săracă unde dospe· 
şte sub spuz:l turta calda, până 'n împăraţ'a strălu
(ltoare a palatelor scăldale 'n lumin~, acclaş fior de 
bUCUrie nestâmpărată lremură in intreagă lumea ace:ia 
de suflete curat~. CopIii. 

A Inr sunt câ,tecele, azi) ale lor sunt zimbe1e1e ~i 
ehi -trle de veselie ŞI risul ŞI toată puterea aceea ma
gIcă ce le insuflttpşte fi nta cu acea transfigurare ne
inch" .uită, O\~ase ;.ănat:1, sublimă, care te {ace să strigi 
bra de VOIe, - uite feriCIrea. 

In casă şi afară, pretutindeni, ac~leaşi glasuri cu 
hohote ŞI c1inchete argintii, peste tot aceaş rumoare 
cu spqr de vorbe şi Izbucmri gălăgioa!le, numaI raze 
luminoase, numai scântei şi zimbde, din toţi ochii 
lor, stelele pământului. . 

Se pleacă uneori osteniti şi tremuri pletele c3run~ 
frunţ- posomonte şi chl pun aspre se destind şi ,,; 
faţa lor tresare şi Înviorează buzele amortlte şi ocbii 
stmşi de boli. 

Ei, micii făcători de minuni, noro~ul şi îndumne. 
zei rea sufHdor Illcătuşafe de poveri şi amar - Îa
Ilă 1 tate, renăscute şi &fmtite sub scutul de O ~iipită a 
frunţ'!or si inimilor acelora curate, cari gândesc şi 
cred. 

Divină copilărie, astăzi toate ti-se închină. Dumne
zeiască clipă, când rosturile unei iumi întregi se sur
pă şi 'n pragul neştiutoarei puteri, omeOlrea inlreagi 
stă pnvini dusă pe gânduri. Tu străluceşti stăpâni
toare, Adevăr ,i Lumină. O ... ruri şi iubire toate suat 
ale tale, Sfântă coptlăne! 

Ce putere misterioasa a putut adulmeca .tâtea răs
vrătlri pentru C.t ziua de azi să domneas, ă, sărbă
toare: de pace, triumful sfintei tale nevmovătli. 

O clipă. in firul de tort .1 veacurilor ŞI glasul tău 
a strigat vremur.lor, - astâzi eu voi imparati. 

Ce taină a putut să lege lumea fntreagă a atâtor 
suflete de copii, intr'aceia~ simţire, s'aprinză tot de-
odată, tot atâtea priViri plme de extaz intr'aceiaş por
nire, să dea glas aceleiaş fericiri. 

Căci ziua de azi e intr'acehş chip sărbătorită de 
sufletul micu1nlui În straie sărace ca şi de cel învă
luit în blănUri şi cati fele. 

Aceiaş 1ransporfare învăpăiată in inimile ce bat cu 
atâta lIeastâmpăr, sub podoabele de Îrozi a coJindă~ 
torilor ce vestesc naşterea Mesiei, sub zăbunefele albe 
a micuţilor ce cântă sub ferestre luminate, Florile d'aJ~ 

2 LJzc.uaJJUJd 
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be, şi tot actJeaşi sC'ânttÎ în ochii ce stau să plângă 
de bucurie când alergând să prind! nuc11e arl ncate 
.,rin colturi, dau de o rămurea de brad înflorită cu 
hârtIe, şi cofeturi, ca şi in zâmbet~le răsărite pe 
chlpunle impurp, rate ale celor mal harăziti de soartă 
ce stau ului\1 înaintea poporului de jucărij măiestre: 

One ar putea să tălmăcească ceeace năvăIt'şte În su
flettle celor mici în clipa aceia când ingerul, in chi
pul m~mei, strec~ră pe nqtiute toate bunăt?<ţile şi 
mmumle la can el poale mei nu Îndrăsneau să vi:il':ze. 
Şi dragostea şi cucernicia curati cu care inimile lor 
de-abIa desc~i~e peRtru ~ensatli, încearcă să multă. 
mească M~lel, In2'erulul sau acelui Moş Crăciun sub 
chIpul bUniculUI, care a strecurat bradul împoJobit şi 
potopul de nimicuri dragi. 

. Ş~·n bU,cur,a, n~buneas,ă, mândre, suverane, aceste 
!fIICI .~m&test~.tt. 1~1 trec in revi.:,fă întreg poporul de 
J~c~nt, alatufl de ~tâteâ. frunţI plecate şi priviri umile 
ŞI tndu1oş. t~ cari 111 clIpa aCt'ia au uitat ca sunt ei 
Îf!,ş'şi regl şi dommton, pentrucă părinţii, cu sufll .. tul 
atârnat de buzele micilor stăpânitori, au fo'audă cuvân
tul de gratie, 

Azi ei sunt mai marii. Si câte frilmântări câte la
crimi a ·cunse, dID ochii duio~i ŞI inoTijorati de mamă 
câte dureri !'tau legate vengă de ve~'''ă de "mţuril; 
vşoare de hârtie clJlorată, de fIece rti~ic dulce de 
câte ori plătit cu amar. ' 

Dar, e sărbătoarea lor, şi nici un copil nu trebuie 
~ rabde. 

Şi fărÎ1l13 de mălai, năfr!melc; sterg~rete se schimbă 
in. târ2' pe câteva. parait:-, preţUl URUI ţol cald, a coco
te,lor de zahăr " • merelor ,i nucilor aurite. Pentru 
r:iua lor. 
_ ~e Închin~m inaintea Mesiei, dar azi ÎugenunchiăI1l 
lhiuntea copIIlor, e s1rbătoHea lor. M. B. 

"TRIBUN A" 

Biata larva, cum colindă ea ramurile şi 
frunzele de dud, ca să-şi câştige hrana nece
sară, să crească şi să fie odată fluture, care 
va putea avea deliciul avântării pe aripi u
şoare prin împărăţia universului fără hotare. 
Câte visuri de mărire nu deapănă ea în ca
pul ei, când se târăe dela o frunză la alta. aş
teptând ziua mare a înaripării. Multă umilinţă 
şi stăruitoare încordare de a te tăvăli pri n 
praful drumurilor, până să ai o clipă de mă
rire! Bieti vermi ai pământului, compatimiti 
oamenii cari vă urmează vouă! 
După o lună de vegetare din un loc în' al

tul, sunt destul de mari şi frunza e amară . 
Intocmai ca ceice se pregătesc la un pas 
mare şi hotărîtor, caută liniştea pustniciei, ca 
în post şi rugăciuni, retrase de sgomotul lu
mii, să poată medita în tăcere asupra proble
melor pe cari le-a pus lumea înaintea lor. 

........ - ...... ~,~': 

7 Ianuarie II. 1912 

Din "cărticica furnicilor". 
De Christian Gotthilf Salzmann. 

Traducere de Dr. Onisifor Ohibu. 

La 31 O:tomvrie a. c. s'au implinit o sută de ani 
dela moartea pedagogului fllantropmist C. O. Salz
mann, din sCrlenle căruia au aparut şi in româneşte 
două. La 1848 a tradus in~u, Andrei Mur;şan ("arte·l; 
.Oas Krebsbii.:hlelO" sub titlUt . Icoana creşttni rele şi 
m'jloacele de a o face şi mai reae , o carte care kr 
putea fi cetită cu mare folos nu numai de eduu.tor: I 
de profe';II~, ci şi de părinti O a doua carte ~D;H 
Amtisenbuchlein., a fost tradu;..ă ta 1898 de P. ruf
boviceanu, Ea tratează despre educaţia celor ce ~e 
pregătesc să fie edlJcaton, aşarlară despre educatii 
invatăturiior şi e scrisă pe han unei experienţe Înde
lungate şi cu mult ~uf'et. Cartea aceasla, care poate 
fi cetită şi a<:tăzi de once om core se o :upă cu pn.
blerna de educat e, am tradus-o şi eu fi o 'Ioi publica 
în curind, - ~poate că de-odată cu o nouă ediţie, revi
dată, a traducerii .cărticlCli radior., de A.. Mur~şall. 

0.6. 
Larva fnsă nu poate călit ori departe in pu

stiuri, cum făceau odinioară eroii problemelor 
omeneşti, dar natura se Îflgrijeşte şi de cel 
mai mic verme. STa îngrljit şi de ea:. Din I~in "Prefaţă" 
gură Iasă un lichid. care a}uns la aier se în- Va întreba unul şi altul pentruce acest titlu eu-
târeşte într'un iiricel fin de· măta5e. Retrasă nos. uCdrtidca furnicIlor-! Mai întâi. pentruca 
în un colt sau Între rammi, începe să mă- el să-i ademenească pe cititori. ConţinutuL 
soare locul din jurul ci cu capul, torcând fi- acestei scrieri mi-se pare atât de importam. 
ruI subtire din care îşi face haina de mătase în::,ât doresc să fie citit.şi pus la inimă (te 
~i în care se ascunde ca orke pn-ncesă din tOţi caIi educă sau cari pun pe alţii să educe. 
Răsărit. In haina ei de mătase parecă ar fi o - Apoi trebuie căutat ca nu cumva, in potopul 
mumie eghioteană cu membrele pe piept: de scrieri de tot jelui cari apar în fiecare an 
posteşte în tăcere Si nemişcare, aşteptând pli- cu nemiluita, să nu bată la ochi din caUza 
nirea vremii de transformare, când işi poate numelui şi să nu se pO<ltă remarca din miile 
Intruchipa aripi şi tormă de flatLlre. de scritri de cari e înconjurată. Ce miHoc 

Viermii de mifasi. Prorocut lui Allah, Mohamed. nu s'a dus nici mai potrivit poate fi pentru aceasta, decât 
_ Parabolă. _ el în pustie să rămână acolo. ci numai ca titlul? Altul ar fi ales poate pentru aceasta un 

y -t ~ t t } , t" T t nume grecesc sau frantuzesc, n mele unei 
De Victor Stanciu sa se preg-a easca pen fU re, u. Vie li. o aşa divinităţi sau al vr' unui înţelept din antichitatt. 

, -" şi ylarva. Părăseşte, pustietateal gogoaşei de M" t ~ 
~edll:aţle unUi, docent tI- • matase îndată ce s a putut transforma În fiu- le ml-a plăcu msă mai mult titlul: Cărticica 
Ol,versltar, un,ul asesor al ture. Rupe şi disolvă Cll sucul ce i-se se cre- furnici/or. 
lUI Mangra ŞI altora. tionează în gură d:Jpă înpăpuşare firicejele Al doilea, am ales tocmai acest titlu, de 

Când auzi foşnetul hainelor de mătase să fine cu cari s'a îmbrobodit şi... micutul fluture oarece Oirticica racilor a fost aşa de bine 
ştii că sunetele acele nedesluşite sunt tangui- piHOS, d-o coloare albă-gălbuie. vine iar in primită, încât şi după 24 de ani tot se mai 
rile unei vieti, care şi-a greşit cariera: tângui- lumea pe care a părăsit-o ca larvă. ciţeşte şi se mai recom,mdă pe ici pe colo şi 
'l I . d 't - "t'l t . pnn urmare pot spera, ca asemănarea numc-

Il e arvel e ma asa care na ajuns u ure. Ca~te c .... ntraste nu ascunde lumea? '.' B'lett-l' l' - 1 b' 
C A d' d t' l " b' tl\" U1 sa procure n pu lic acestei scrieri aceleasl 

an şI-a ese 115 De lil, la a iUVă. era Of- fluturi, folosesc mătasea sa v se ascundav lAn 'n- f·' , 
fană şi de tată şi de mamă. Tatăl ei a murit t ' l' 't ' ~ su ragn. 
mai tntâiu, iar prin luna lui Iulie a murit şi unerec ŞI In1Ş e, Jar noi oamenii, ca să ne In fine. există un motiv pentru alegerea 
mamă-58. A rămas biata un ... ou de mărimea amestecăm în mulţimea ce roieşte prin splen- ac, e.stui titiu .. în fu, micarul însuşi. Părinţii fur-

did iluminatele sale de bal. ' I d . unui liricel de păsat. de coloare verzie. mCi or, upace şI-au reprodus specia umblh 
Acest ou s'a născut pe moşia unui om, care Câte larve ajung fluturi? foarte puţine, fără grije şi nu se interesează de ouăle lor 

de milă l'a luat şi s'a îngrijit de creşterea lui. căci cele mai multe ... greşesc cariera. intocm.ai ca şi oamenii, ci Iasă ingrijirea ~i 
ducându-l în loc răcoros până când a venit Inzădar te târăşti viaţa ta întreagă, Înzădar educaţlUnea lor in seama acelor fumici caii 
primăvara - cu frunzele fr1lgede. Părinţii lui mânânci frunza duzilor ca ori care larvă, căci sunt destinate dela natură la un cerc de ac
nu prea mult s'au îngnjit de el; ei înşişi erau daca eşti hranit de stdpân. atârnă dela ca- tivitate, inferior.: Acestea îşi şi îndeplinesc bine 
cam ne:ijutoraţi şi nu mult dupăce a lăsat priciul lui, să fii odată tlutllre sau să te nimi- Ocup~ţlUne? Ele expun zilnic ouăle la soare. 
vre~o 400 de fraţi de ai lui, au murit ca unii cească când voieşte, lăsându-i lui rnătasa pe stau lmpreJuruI lor şi c3u.tă a le feri de ori-ce 
cari au făcut totul ce trebuiau să iacă în viaţa. care i-a produs-o viata întreagă! pericol care le ameninţă, şi succes.ul garaD-
Moşii lor au venit din R~lsărit, din ţara soare- Vine ziua aleo-erii. Dintre toate candidatele tează bunătatea educatiunii, căci fiecare fur-
lui mai înainte cu 400 de ani. in ţara lor pu- ~ J:-. nic~lf, e un. locaş de slmfitate, curăţenie, de 
teau să trăiască şi liber, fără în~rijirea omu- stranse în lăzi mari, câteva sunt puse pe o actIvitate ŞI de swpunere, care în multe so
lui, dar... cultura gingăşeşte şi la noi nu ar masă, destinate să li-se împlinească dorinta cietăţi omeneşti Iasă de dorit la care insa 
putea trăi de capul lor, căci mor îndată ce de a se avânta în aer şi de a lăsa urmaşi, miCIle furnici se deprind în{]ată' dt:pă naştere. 
sunt stropiţi cu apă sau cu rouă. celelalte sunt puse în cuptoare încălzite sau Aşadar, după .cum Solomon a indrumat pe 

Natura e foarte cruţiitoare, lucrează prin în vaporile de apă, unde biata larvă împăpu- leneş spre lurmcar. tot aşa in altă privinţă St 
şată Jn coconul sau zogoaşa de mătasă, îşi t' ti' . compensaţiuni: unuia ii dă cap, altuia picioare, dă duhul, fără sa-şi poată spune nici chiar ul- poa e Iace aten asupra Ul Şi educatorul, 

sau, ca să spu~ ceea ce vreau mailuşor, 10- tima dorinţă. . Atât despre titlu! In ceea ce priveşte con-
losesc cuvintele unui candidiit de însurătoare: tinutul eu socotesc că acesta e de o mare 
",UnJe numărul fraţilor e mare, moştenirea e G~go3:,şe!e moarte, SU]lt, băt~lte cu smi~ele iml?o~tanţ~. ExistăA ce e d_r~pt o gramadă de 
mica". Dacă un animal are ouă puţine, le face S!Ibţl~lo sa li-se, despnnda fIrul ŞI se d~apăna pe scnen can conţin mdruman cum sa se educt!. 
mai mari, dar unde sunt 400 de fraţi, partea nşcllltoare. l'Y'-aţasa se coloreaz~, se Iml?leteş- copiii, însă îndrumări pentru educatia educil
de mo~tenire a fiecăruia e destul de mică şi I ţe, se tes~ ŞI dm t.ot t~ecutul ~eI de mal îoa- tonlor ni-se pare, că nu prea sunt. Dar (I! 
Dumai din ea nu va putea trăi. Din ouăle cât l~te, ~oar de .mal p~streaz~ îoş~etul ca ~ folosesc cele dintâi, dacă lipsesc acestea? 
iiricelele de mălaiu, nu se poate desvolta un tangulfe a celUl care ŞI' a pradat clipele Chl- Ce i.<?los ~e w toate teoriile, dacă lipsesc oa~ 
fluture întreg. Din ouăle de găină puii au pu- I nll1te~ cărându-se de pe o frunză pe alta pen- ~enl1 can. sa le p~ată aplica? "Revizuirea 
terea să se elibereze singuri şi mama lor tru ~Iua cea ~are, pe. c~re nu a ajuns'o cu sls.temu~Ul şcolar"şl educativ" 1) stabileşte ... 
po~te. ti f~!oa~~ ce feciori voinici are; două- toata truda lUI de o VIaţa. gramada de teoru frumoase, dar unde s'au 
treI ZIle ŞI pun scot capul pnn fereastra ce o * aplicat ~cestea~ Ip loc sa ne gândim cum să 
formează in penele din aripa cloştei, scot ca· punem 10 pra~tlca aceea ce e adevarat şi bun 
pul şi se interesează de mersul lumii. Poate Acum, când mă cuget la povestea vietii lţ1 c~le ce ştim, despre educaţie, Doi con-
ar putea trăi c~lar fără Bjutorul părinţilor şi biţtului "vierm~". involun.tar Jmi vine îT! tl?Uam cu stabihrea d~ teorii nouă. pe carii a ' 
s'ar putea Ieriel de capul lor dacă ar avea I mmte c~~ul un~I docent umversltar, care mal r~mdul lor le vom real,lza tot aşa de putin ca 
lIăinuţe mai călduroase' căci numai pene le acum caţlva am, cu toate sperantele ce le 8- Şi pe celelalte. In pnvmţa aceasta De asemtl-
lipse-;c să fie cogeamite' găini cari, se re~pec,tă. vea, n'a putut .să. aju!lgă profes?r; a rămaş n~m. architecţilor teoretici, c~ri ştiu face pe 
Dm ouăle fluturului de matase fIInd mIci, les tot docent. ImI. vme 111 m!nte Şi cazul unUl h~~tle planun pentru cele mal frumoase cJă-
însă vietăţi cari nu seamănă câtuş de putin asesor de al lut Mangra ŞI a altora ca eL dm, dar acestea rămân numai planuri cu cari 
cu părinţii lor. fluturii nu au cine ştie ce po- Lor le dedic aceste şire! se pot Îmbrăca poate părtţ!Î. - dtoarece au-
doabe deosebite, căci strămoşii lor săibateci. y . . torilor le lipseşte iscusmţa de a-şi executa 
erau, întocmai ca moliile, rudtniile lor de as- E~ poat~ ,ar r~spun~e că larvele,y chiar

d 
ŞI aceea ce au pus pe hârtie. . 

tăzl, f1uturil de noapte; Jarvele, copiii lor sunt : da~a ,se ,tara se, lac nţatase. E a.deyarat, ar Ah! daţi-ne educatori buni! daţi-ne oameni 
şi mai urîte. Intreagă larva e un stomac să- mata.sa l~,rvelor, l}u O tolosesc cel dm neamul I cari au aplicarea, iscusinţa şi dexteritcttea de 
nătos şi 2, sau mal bine zis 3 părechi de lor Cl alţu, streUll. V. S. 
fălci, cu ajutorul cărora roade frunza cam o ! -~-'._- _.ce. 1) O co:ectie de scrieri editată de Salzmanll şi de 
lună de zile, până se face mare. . câţiva priet~ nj ai lui. 
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~. trata pe copii în mod r?ţinna1. de a le câş- f doielnic. pentru:,ă aqfel natiunea nO:'l<:;,tr~ sil-şi 
tiga iubîrect şi increderea . .d,e il ,ie des\olta 1 afirme ~i Sil Îlq!:'m~~lut' ~i p~' mai de:'iirte n:
~~terj)t', vd~ a con~tiC~ li1111Ci.i[lle ;t de a taC~t 1 Du.mele D~ CClfe .:51 !:-a dşti~·.lt în stLJin~lhte 
J)ft[1 mVtltiitura. $1 Pf.!fl eXt'I1l~:;ar 10(, .dm t prIn arta tdu"';dţ;unu. I cât <ar zhat(, l't'i in!ănţuiţ.i cii:' {·It> , Acestea ni·le 

~Fuaf' zin;j. ~tantă, aCf>_'ltea ni-le spune l'<imbf)lul 
.~fil1lr. C:lei a "Ulut!. plinirea vre.mei şi idealului 
.uationaI va trebui să 'ne Închinăm nu ('U vorbe 
lat ... ~, 11ic'i ('ti balwÎ1etc date in cutare "alu, într'un 
~er(' dl' sftmtii ,admiraţie mutual il, ci W1 t.rebui ~ă 
ne inehin:c'al cu fa;tt':I, cu jertfa, ('u duhnl !;Ii ClI 
ad, '\ I'n ul. 

uameni tineri tH;e('(l re pot fi)i trtiw;:; S~ i 
1Ie potrivit aptituoniilnr şi merii Ir;r, - daţ;·ne ===---== ..... 
astfel ue oameni ~i eJucaţiunea va izbuti şi S 41 i d·.·n S· 
~ră !:ia mai aVţm nevoe de tE'{)ni nouă. crlsorl ucureşti. 

De slIb mână multor în,,3.ţâtori dela ţară Ziua sfântă. _ O pildă şi un simbol. _ Ce in-
.. ~scusith C\hstiti şi credincio~i, cari n'flu auzit dtăm noi. _ ReflexU. i';ii ui te ee f~ rlll(>l,iHol' ll:,;l}ed ia calJjta la. in 

aştr'ptal'('u ()a';[Whli sfânt! In eii.ntf'<!C triumfale 
l-a Yl,.,.,tit ~(Jf(irc.a {'·ontl :"ocletăţ.ii "Carmen". Şi 
poate niciodată Rct'a"tii s(J.eietate n'a dat un mai 
~tr:lhj('it ('OIWPrt. de ,<;{irbători NI, ,aeulU. J'rumoa
><(>l(· noa"tre eolindeau rii:<tmat în "ala Atcnt'lI1ul 
eu farmt'cnl, ('U {"ari ră"ună la fero,;trclc easclol' 
allip. în ('ari arde "fi();j"ă lumina 'IA) masă, lumi· 
n:"1\! ('al(:t oa"l'elni ~f:'mt. Au ră"ull;u, llwl(}Jio~ 
,;,i dlll('l', {'~ o ~imfoJlic ('t'!'paiic:l, tr('zin<1 t'todinta. 
('11 i,;! l' ,;,i in~lI flt'tC'k~ ('ele lnai hlazate. 

l nlelodată ceva despre ,.datoria pură" şi nu 
I $i'81l bătut capul cu teorii nouă despre învă-
t r~1Ul cetitului. generatii duril generatii s'au I 

(ljsiins în ~oţ Iimpul p,rin Ci.(lste~ Vede!li c!aţe, 
ordine actIvitate ŞI pnn dextentatea In cetire 

. "i-au lăsat iu urmă genert:!ţli. cari au fost e- 1 
~lucate după cele mai nouă teorii, de cătră 1 
persoane cari u'au ştiut cum sa educe. ! 

Ce poate fi, de exlemplu, mai raţionnt de 1 
cât postulatul educatorilor de a conduce pe I 

1 

copii mai mult prin reprezentaţii (idei) de cât i 
recompse şi şi pedepse? NumaI cât pentru l 

. conducerea în chl;Jul acesta a copiilor se cere 1 
II iscusinţă cu totu! particulară. Cine nu dis- . 
pune de ace(ista iscusintă. le poate spune co- I 
ptilor o multime de lucruri înţelepte şi: bune, 
I\C cari ei1.1e pot citi foarte bine dm cilrţi, - fără 
ca prin aceasta să ·poată face ceva de dai 
4 )oflmne. câtă vreme tin altul, care se pricepe 
la edl!«(lţiune aJunge la scop cu mult mai pu
ţiue vorbe. 

I: în genere recunoscut de educatori că de 
e,jucaţiune se tine şi o anumită înt~lire a 
corpului, însă dac[t educatorul e însuşI prea 
delicat, cum vrea să întărească pe alţii? 
ş, a. m. d. 

In ceeace priveşte felul eXQlmerii nde 
poate va găsI cineva ceva de criticat, Îllsă 
merit să fiu scuzat dm cauza particularitaţii 
mele. Câte odată voiu vorbi cam tare şi 
cam hotărît şi voiu cere cutare sau cutare 
lllCru să se iacă aşa şi nu ahmintrelea. A
ceasta e () tlTn);:ne a vioiciunii conving-eril 
mde. Eu nu mai sânt un tânăr, care se ocu
pfl cu idealuri despre cari încă nu e în clar, 
ca putea-vor trăi Si în realitate, iar nu numai î~ 
creerii săi? Eu m'am ocupat peste 20 de am 
':11 eeluc<lţia, am av~t oc~z!a sJ!l cun~)s~ parti~ 
cularităţile copiilor m dnente Impre)Uran, am 
iăcut cu ei multe încercări cari nu mi-au suc
ces şi multe cari au avut cele mai fericite 
rezultate. Aşadar aceea ce ştiu. ~tilt din o 
experienţă de mai mulţi a.ni şi de aceea. cred .. 
că nu mi-se poate lua In nume de Tau ca 
vorbesc despre aceasta cu încredere.a cu "ca!e 
obicinueşte a recomilnda un medIC. ~atr~.n 
pentru o anumită boală un leac., a .carut eli: 
cacitate i-a conftrmat-o o expenenta de mal 
mulţi ani? Despre ce au facut alţi. educatori 
voiu vorbi de asemenea foarte puţm sau a
proape de Joc, ~i acea.sta nu . p~n~r~că le-a~ 

. aprecia prea putm. m.ţrttele, ~I ]<.traşl. ,numal 
1'0 urma particuJantatll mele. Eu am Cltlt pu· 
ţin, d<ir cu atât mai mult am cug~tat. art? ob
servat şi am lucrat. Cine vrea, s(ţ c.onsld~re 
aceasta ca o scădere, poate s o laca, Ata!a 
însă e sigur, că un om, care nu. cun,?aşte .10 
deajuns lucrările 8ltora, n'are vOIe sa le JU
dece. 

Va bate foarte mult Ia ochi că nu amintesc 
destul de metoda lui Pestalozzi, care a 
atras atentiunea Europei asupra sa. 

Aceasta o fac tot din aceJaş motiv. Incât 
am priceput eu metoda .acestui meritos bărbaţ 
în urma unei priviri fugiti ve, nll-se pare ca 
în partea p~it:cipaIă n~ p~trivim unu,l cu altul 
şi că numaI 10 expreslUnl ne deosebIm. Multe 
lucruri nouă însă pţ cari . .le-am aflat la. el: 
le-am imprumutat ŞI le ~tJ1Jzez cu.r~~unoştmta 
şi anume; desemnul Jin~ar,. exer<:JţUle A de me
morie metoda calcululUI Şi vorbuea 10 cor a 
mai mui~or şcolari de-odată. 

Să dea Dumnezeu, ca această mlca serie 
să-şj ajungă pe deplin scopul, pentru care ~ 
fost alcătuită! Să de· a Dumnezeu ca mulţl 
tineri să tie câşigati pri~. ea pentru î~sel!l· 
nata şi bineiăcătoarea ml~lUn~ a educa.JlUDl~! 
Să dea Dumnezeu ca sa fie conduşl pnn 
aceasta pe unica cale adevărată pe care pe-o 
arată natura, 'Să dea Dumnezeu ca sa se 
sfărîme prejudiţiul, cumcă educaţiun~a e a O 
muncă neplăcută şi cumcă succesul el e lfl-

B tl (' II r e şti. 

it :lţ\tept;llll ~,'j \,ln;l. lJI toată mărirea lui. ln 
toatl1 titrălu{'ir('<l iui. ('rui tiniir şi l1('11l'ihiinit. Să 
5{) ridi('.c de acolo, din îf',,!t'a ll'111i!ă >;li in JllIl1f'3. ee· 
lor goniţi pentru drt'ptate l'a (hH'tl miLngăil·.reet. 
~11 ducă rahi <Il' IUlilin:-l in "'u.fl~.'tph' ('elor obi(lii.i. 
:-:0:1. :ll'atC' 1 illl:tJ\l\l ('('1<11' ('(' lin !luai ·au ni{~i () nii· 
dejde, 

Il a~t("ptiim.FI (' al n""tnt tut.Ul'(j)'. El îi ya 
rid~,'a. P~! (,'l:i ,'il1.I~\i. '-;.1 JUII.lina 'I,lt' Ofhi: \":1 <l,a p'!'l 
ten "dul"7.dul'. },l, prlH mila llll, va ::ct1 sa ra.:<pla· 
1,ea~cii ,;itnţ.;4.'h· IHTillO\at al .pnuwilor lH'i~i IHlIHru 
el în f;'~l'. il a:;; tl'pUi1l1 ,;ii :t$U'arn:1 \':11 nI {ll';<tc 
'p'ltimi :;;i ('il glas din altiI Inme ,,:1 ne Pl'opovădn
iaseă urago,;tea de·aproapelui. 

In jurul lui pJut(,~t(' at:lta lumină. atâta fieI('· 
zic. VfmirC'(\ lui d(O"t.Xlptii atiltflu gi!uduri ~i at{lt,ea 
amintiri în sufl!'tde n()a:,tn~ ale t.uturor. Cno:dinţa 
de azi, ",au amintin'a uc ieri. C'opiliiria <'U bog-at1a 
ei lume. \<l' (!f·şt(,:,lptă şi prind g-lag în di'p:1 f'fimtă 
a naşti.'rci Cll\'fUltuhli. Coliru\ă ('U ('d.c!c !it:' eoJin
dători, lle ehiamh Într'u h1'llw, <lin eare Jip>ll'şt.p 
patima,llIh!p ura nu ('"te CllI1()Sl'\lt~, ni('i mint'i\Ula 
1lu·şi află ad~I).H'St. 

:Sunt illIltmitp zill'. a căI'tlr .!.liirbi\torif{~ dela un 
tim~) ;;0 hall·aliz{~ază. EH'nim~Iltt:'le, ]a {'ari au fost 
martore, {ldal1n ttmp Înc.('p a·~i pil'rrle din Îns('m
niitatea luI'. Amintireu lor îlW("~H.' ,<;iI. ge ~tpargă 
în inimile gt'J)('raţiilor, ('ari yin. ~i, d:H'ă ,,(, mai 
POllll'Il{'''I', ll{'{'a:,ta;;{' fal'e lIlai mult din ohişnuintiL 
·;::.)unt din COlIt. ră alkJt', a ('ăror săl'biituri.re {,,,t.f' 1 
veşnic de !leela!;! foc "Gnt, de ae('ia~ poezie. 

X a~t('j'('a .:'I1imtllitondlli ya adlwe 1ot.r1eatma 
acela", fanmel' în suflete. Cîll'i <Joetrinl'i 1l1i :4e da· 
torc~tc f;uf]etu! 110U pe ('are·] are azi ())nenir('a. 
Doetrilll'i lui, {'are de,,:,('hi·de J~irgi portile lumilH'i 
pentru toti, l«' {Iaton'ştc prop:re,;nl <k azi, în (~!l' 
lea căruia au .,:;tat şi \'or mai sta fnri~l'ii tut.uror 
v-ea{'urilor. El a dat g:lI\din'i lillf'rtatl'a, el a aşf'z.at 
~ ,ae('iaş tr, .. uptă pe Împărat ~i 'Proletar, ar:HÎ:l.nd 
eli CeF:l ce înalţă 1)l'om nu esk forţa brutală. nici 
şiretl'nia, niei iş;{~ut-<int4l in u tîJeui min<,iun·a, ci 
grindul. 

E ,<.>f:lntii zina !l('l'.u."t.a pt'llt.lîJ Înăltimea ]a carp H(' 

ridil'ii c-ilIldlll şi inima lloa.<t!ru.. E sf:întă p('utnl 
simbohtl, pc eare ni·l tre1.c~t~ în mintp. Pentru 
pi lda pc C:1rc ne f:wc s'{) Ipih;t.răm 'PlI rurra nr· 
stear,;ii înaintea oehilor noştri sufleteşti. E un 
simb"l, de care trehuie ,.ă ne aducem aminte t.ot
d()unna. Ce pild(' mai. evid('nt('. P(}t av(>a vestitorii 
vrrml1rilor llouă in vi·ata tuturor 'Popoarelor, de· 
C:lt frazde prin ('ari a trcc'ut. viata (~dui 'Pe care 
îl aşt0'ptiim >iti vină în to.ată măriml'u lui, ~ă vinw 
in toată străhwir{'a hli? 

* 

! il!' noi îl a.~H'ptăll1 ,,;1. vinil. Sii viml in t{Ju1..:.iI 
mitl'il'\':1 lui. ":l \'in;Î în toată straln{'irel~ lui. ~i 
.. - <kpiinftlld în minte firul amintiril()l' din 00-

pij:irin Ilf'ţ'tintual'l' de grijuri ::i d0 patillni - {~a 
un e;lIltt'(' <1(. lellgiln rii,~uniL in mintea Dua",tră ct~n
tlu'eu lleve:;:wzitt,jor "Huri J:1 tbc do măr". 

I. U. Soricu. 

= 

o conferinţa a d-lui N. Iorga. 
La ff'!!'ti,alnl-eultu.al orgn.nÎ7;at de J~igă la Toa~ 

t:rul ~aţ.iDnHl a luat cuviintlll şi d. pr<>f. Nicolae 
lorqn yorbind deo:;prt.> .,)l'f.'sa Ron!ână şi menire'J 
Ci". Conferinţ,a f>fllditulni acaomuicia;n a durat o 
Mă j rnnătatc :;.i a fo:!t 'l$cuhată eu În-t'Oi{!ată. aten ţ it
<le·{) ~ală arhiplină. 

"In HIOH, SUlLt a.e1l1O ciuei aui, tot dilU acea~t.ă 
",.alii, llUiv cum t>rtUll 'ULIL1\l'.Ca, (~r('deam "ii pot În-
fiil\ţ~l .,Frtiţ.ia bunilur H",)!ll::llli". Ell'tuzia::mmJ 

uudit<lfIdui, dar mai ale.!! prcfaeerilc c("'şi luau 
fiintă imi dădoau dwptul să cred i:ntr'o O:li:!W 
nouă. );aiv! Azi mi·o g-nvază de ontuziasm. Exu· 
bl'ranţa i .. i mi-a atlt'as lum'ca aminte. 

lnbw "secălura entuziastă" care ţ.ipa cât îi lU<i 
g-ura eTl'{h~ul idealului meu şi omul înrăutăţit în 
fa,p!e urîte, prefm pc acest din urmă. r(~ntrueă 
'lInul iîM.:l }H\e:ltt*.; cum e obi;;'llui,t să Iupă fapte 
rnlc, luminat, orieJltat pări'nt(:'';'ItR, poate fae<! eu 
af'piaşi pa~i\"n(), fapte bune. Pe ef~ud SOCl\tura 00-
tnzi·astă tot s~ăturii riimÎi:ne. Cu 011 am fllmlza' 
('11 m ..... rfiti tuturur partiddw. N u·i chemasoill eu, 
au v100at pelll:ru('.ă au fost S(.~ătnri. 

Cu tk)at~) a('(,>st.ea să ·nu crodeţi că ~n mm'sul 
ae< .. :.;t<Yr <'in<,i ani de Jupă am I()!hosit vrc·odl~tă. Sunt 
dis}ltl15 să duc rii.,..bviul aC!.~sta pi'l11ă la sfârşitul 
vietii. Atacurile riiuvoitorilar, invidia şi ma pro
~ri1(}r n(~pU'tin{"iOf;li mii I9.;Să rece. Voi mNge în.a
int('. 

Astfol emn c aJeătuit, JliOporul a.co,stll românesc 
nu poll;j<! sii:o;;i llşigl1~rc o lh.',~voltarc trainică, îlU
tonomă, mlt.i(.~llaJă. ::;0 simte :imperios neoegitat!.".a 
unei p;(,Lt{\\.'ri IIlor.al(\ de"ii\'âr,;,itc. I$i aeea;;tă pre-
faecre n!()raIă n'o puate înfipt.ui nici reVi7.11iro:l 

1 . {~(1Jlstitutiei - dliar eu }'ntrooucerea votului uni-
Aşa a fost totdeauna, Ctmd 'jlC&tc () mn(~ lU- versa.l eum o cer om noi _ nici parlamcnt1l1 fu1'~ 

chi~ă între zidurile "trimte ale un()i concepţii în-
niwr de l<.-gi pripite, nic.i o altă put~~re efectivă, vcchitc s'a. pornit lIn curent ·nou, -s'au ivit lup· 

l Ea ni'Q va a.duce adâncirea profundă în masel·~ 
tători pentru o ideiD TI01Iă, {';are însemna un P.'lS popu{IITe a. unei culturi hotărft naţionale. Cul-
înainte "l\fU ideal, - cci ('ari erau ohişnuiţ.i cu ! 

. tU!J'ă, iată singw'ul r{'mecliu_ anumite forme ·an dat ahtrma, au rO:-ttit anat.('me, 
au {~Ol1yocat siu('driul şi au es('omunieat 'pc ,.răz· O avem 'noi a.-.;tăzi? ~ u. IaşuL. "vechea capi
vriltitii". C":ui sacrifi0au fornwle (le drag'ul ideei. tală a ~lol(lovci ... ora.;ul de unde au pornit toate 

Totdeauna cei c('·şi kme.au l'lituaţia au gă.i'\it ideile mari ... IaşuJ n'are o bibliotecă populară, 
merecnari, {'ari pelltr-u bani scumpi să ridice-pin· ~ un mnzen naţ.imlal. Ora.ş VOChLU~ scaun de domnie, 
tra şi să In,easei!. ~~ !."-o ~~rată a·c('~st,a ;:stnri~ bise-l U1î.ue fiHe,c eviţ de pămlt'1lt leagă .in am~lltir('Ja sa 
rlccu.<:.că, ne·o arata lstona noastra naţIOnala, ne-o: gloria t.reeutului 'llosbru, nu poate să'~ '1"idi'le 
arată vremea, în care trăim noi. Q, mai ·ale.s fa- ; un mU7.R-U naţivnaJ! Ora.5u1 lumiJ11ă, nu poate B~ri 
zde. prin cari trecB viata U{}a.stră pub1icii în Ar- 1 in ajutorul înt.une.eaţ.ilol', cu cărţi icfti·ne de îm
dpa1111 bătut de pă('atc ne inVl'(lNt'.a.ză a<,<,.&t etern prmnut. O furie de di stn-ugere ru;iat.icâ în<lepăr-

d tNl.ză fiî:nţ,a '8'tfrtor mo'll umentoarti~tice, atât)r a ('\'iir. b .. .... .J • 
: ioorid preţlOHso, pietre eu ln&CrtpţllliIll uomneştl 

N'UH'lU ş-i uoi lIU ideal? N·u IU{' ,aşteptăm şi noi ' l . ..1' l' 
.l . le găseoc l'lfl'uneate prin şanţuri e eimltirl,UUl " '.-

lIn ~r ('sia? N 11 exî~tă "i la nui Q lrodia'Uă ee pre· ~ . 
~. t.ernit'ltt(',a", ba lin coleg din Academic îmi coruu· 

ti.nde <'!l'pul cehIi .cc-l ve~t('ţ1tc îlltre 0'ame,ni ~ N'a- nică eii a găsit două vase preţioase din timp.ul hIt 
w:m şi noi fariRt:i, cari spun. că noul crez e.sw o Ştefan 001 ?vIata în voci'llătatea lOt~ului d{l ... vi
blaosfemie? Şi dind C{'sttrul le l'Ne dovezi 'ppntru d3.llje! 
susţinerea a..cuzaţiu:nei lor, DU f()stesC ei "Au bIrul- j 
f('mat ce nc mai trebni('~ martDri!" i Lttmi;naeărţii ar îndl'opta. lliulte, dar cartoo~ 

Ş .' b' . ·..J.1.Q· v1r ",;;d~a fo.......-..,le orl' , a",tf<~l ~ll]} S1111t ,depri"'d""ile or,,"'-"~il~r no. .. tri, ... 1 va· Irul ,Q:aU"'!1tJ. '-;>1 ( .......... • ... ~" . < li ... """ ...... '-, JJ.J 'f 
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n'o poate C(lreot.l ori {·int"'. C\rlosaLa "ocuŢNlţie" îl 

t'mwţ.ion.u;rilor şi llrof(~8ioniştil()r 1IDţ1:Ti aOOorb dc
la orice altă înd('J('tllÎeire. Când ma.i are el tImp 
să cot.ţ\fl~('ă ~ Cart{>:a e doară 'P<"ntru (oopii! Cu Ha 
i~prliy(\!ti li{'Ptll, prinzi o liefffiţii, i:nul'i într'o sluj
hă, ('!Şi pell"i,)nar şi după moarte ţi-&{) ridi{~ă un 
mantHlwn1, "r<,;~u!lo~wător"! T.ih:.'ratura llU e făt~uUi 
IW1Il1wu oameni ,;eri{lşi! 

Uihmîne '<leei Zi<lT'lll. Cu el poţi f;u·.f) millU'ui 
:rtl1lwi cimd îl închini unei cauze Î1Iălţlitoare. Cine 
1111 zY~lde un dnci hai p{mt.ru g"J.7A,tă? Ea e ('.('. 

tiUi -d{~prioteni {',a şi <le dm;.mc:tui. lulr'insa puţi 
~iesbate îl1 "til U>,"<>r, dizolvallt fieciirei P:rice1l6i'i, 
probleml'le t-'ele mai grele şi mai vlliri,utc. In fUl

totc,m ai pli'tea veni şi cu ceva literatură. 
Totul e ca zia:rul, ea presa ,să rll<iPUlHlii utwi 

linalt,o {'hemă'r i ,nrt t iOllale şi mor aJe. P r ivi ţi presa 
I(H'Ia.şului l~i. }'fi-o ruşÎ11e s'O' urmi'i:rf'SC. lnsulte, 
t.rivialititi, cwlolllnii, 11lsinuări, eroul fidel şi gro
&Jlmn ~ pil'c'iei on-:L7ului JJu<mre.;ti. 
, J\lorită Ta.;;ul 'presa a.coa.."\ta? de sigur eă nU. 
Un oraş de superioritatea sa, gt'loo ,de hreeutul şi 
viitorul s/lti nu po.ata ~mferi lloca,.qtă umilinţiL In
teleg 11lptăde idic~i~ ură ehian-. N 11 inţell'g însă 
de.gr·a.d~lre, peTversitato. Sunt oameni oori se urăsc 
fiinddi 00 apropie pre.a muJt; clocote51(~ de eiuJă că 
,ideil{· unuia so p01Jrin~ cu ale celuilalt. Nu însă 
c1t'!,T]',ulare !ffiornlă. 

A avut I{l,Şul totde,ftuna O' pr('8!i icrtf{'1'ioarii! 
Gazeta sa de azi înseamnă o evoluţie fericită~ Nu. 
Int-ro llj50 Iat;'uJ a avut O' presă sup<~ioaIfă, cu 
mult RuperioaTă presei de azi a Bueure.şti ului. 
.E do ajuns să pomffil('.SC numele lui Mihail Ko
gălnice.anu, B. P. Hajdou, Nccuhi IOlw,Scu oa 'iă 
vă puteţi inchipui înălţimea morală şi politioă a 
pr{'S(~i iegene. 

N'llţ!i pcrefora niei O' {oao.de azi curicnului bie
tului llalassarn. Articoleltl prime, naive in tot.d.~'i-
1lJlil., n 'll6'('undoau niei O' răutate, iar nevasta ace· 
stuia, bătr"Î'lla Balas..'>lill Înţelegea să Iltr('coare~ făi'ă 
f}tirea. bii;robatului, Î!Il mânile fetdor cuviuase căr
ţnlii cu "Visul Maicci lJc.mnu]ui". 

Pra<;a Iaşului t,robuc să 00 indrepte. (imn? Ră 
fie alunge mai ÎiIltâi din ea ura şi dogunerarca mo
lrală. Oraş de amLntirri măreţe, de il1VU,ţătUri e10-
qllOOW cimontate nn .statui, clădiri şi mOllUlllenk, 
pre.-;a Iaşului să d~grO'3.pe în foilctlo.ailH11u sale 
tot treeutul a{>.esta glorios, să inteIX'.';CZC, să imo
bil07.e spiritele gr{cI()ae ale oamenilor. Să-i pregă
tească în re'~1)ectu.l şi et'latlw lrecuiul·ui pemtl'u 
jertfa viitorului. 

Or~ U'I1iversitJaT, Ră de,,-ie un adevărat oraş 
alluminci - Oxfortul Homâniei. Să ~ aducă Fa
cultatea de teologie a.ici, g'O 'instaleze 1n U'llA din 
mămiL.;tilrÎ'lc ÎnvecilIlate Iaşului; aoolu 8ă ro for
meze {~uminte ~i m'Onachal caMcterele neşovăitoare 
ale (!rodinţci no.a.<.;tre roogoo.'ffi. 

Ca1oorelo universitaTe să devie tribune de pro
povăduire a adu','ălI"ulul şi ştii:nţei. Presa să aibă 
datoria a uni firul culturei superioare cu păturil<: 
&dâlnei ale popo:rului. Să 60 tipărească cursmile 
univOl'i'iitare, de enunţare nouă a I\l'llci W>rii, în 
gazetă. 

Prin b1ll'so cât de muhe, cantimc şi eăminllrl 
studenţeşti .să se adune t~nerii din Moldova, Ba
sarabia, Buoov~na, Ardeal. Aici să se frămâ:nte 
harnic plămada unei cultu:ri naţionale viguToa.;,;e, 
peI1'tru ca mai apoi înpră..5tiată pretutindeni să 
întărea~ă şi <'la forrme7.c unitatea cultumlă a unui 
Stngur 1l.eam. 

Nu moldovenil8ID de paradă, nu mol.dovcni,,
mul ohtilltului după situaţia grasă, ci mold()ye
.nismul superior, învior a oor, nlO1dovcmisIDul no
bil, do jertfă, care oxistă! 

Iată eloIUf'ln1.f'le, iată programul dstră de lup
tă; vi'l dau. Prin peroollali,tAţilc bi'Ilffi"O'itolllro ele 
p~ infii p.ttti ţi -1. Veţi servi Iaşul şi veţi 1'0-
Ila.~tt\ o t.a:riL Cornel-iu Carp. 

LUCRĂRI PEN· 
TRU EDI PICII 
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Domnul lonită Obiectivu, 
Băiat de negustor scăpatat. d. Toniţ.ă Obiec

tivu, 8'a lovit .do multe eu eapul in viaţa lui până 
[lt.' a .ajun>; la erC':mgă verde. ActUll u duee bine, e 
f1ll1ctitlnar de h:uwii, cu left;loară bună, la adă
pn,.t de fluctuatiunile nNiguI"t, ,ale vieţei, CUiIll nu 
era bietul tata·su, biet ..-ă fie de lJ:lcate. l'e d_ 10-
niţă eum e .sentim<'lltal d.e fire, îl ia totdeauna 
a,;a cu milă la inimă ci'md He gîmdcşte, la tatăl să'lI, 
(;'ll'O s'a sLueiumat cii' gi.aba in yiată ca .să se 8cO

boal'c în m{lrllllmt "ăJ"ltc şi gul eum a venit pe 
IUTIle. l)i-aJuet) aminte, tatiil tiău, llzeu să-I ho
diu('IJ,SPU, era OIU a.~pru ",i pornit, cfttu-i ziua alerga 
în t(}.ak· 'partik', ~e da 'n vânt, după afaL'Cri ,des
pica pă,ru 'n patru, şi nu ,'-le liL"-R -să nu aducă 
~1'a em'a câştig ea să astllpD {~('lc guri n~păhw 
.alor cinci cQlpii lIJai unul ca ~dtul. lhlCă n'a făcut 
avere, a fost inima lui eea blmă de vină. Credea 
la toată lumea şi {'ci miş('i - că <sunt mulţi mi
şei pe lume. îşi faneau treh,~cJilr{·I{·, trăind din 
bllnătatca lui. 

A cheltuit multă .a'H~re !'ăracul bătrîn, şi multă 
inimă, 'p:mă ('(l 3' a y{mzolit pc a""tă lume, aşa că 
lui IO'nită .TIU i-'llu prea rămas, nici ain una, nici 
din cealaltă. Ba la d.r('ptul vorbiIIld, pu.ţină inimă 
a moştenit el dda 1ată,,,O' - şi O' vede el a.-;ta, 
când îl fură mila g:lUdindu~e la tatăl .său şi la 
cHpihiria lui. AJu"Um în ,-iaţă n'ta dat d-ovwă Iliei
odată de slilbicium'a 'a;<t,a. L'a făcut viaţa aşa, ci
frele dru birou JlH eare 1(1 tot .adună şi subtrage 
de <l-ouăzcci de ani, ori mamă-sa i-a hărăzit .a<!08-

stă natură ferl<,ilid ~ ici el nu şti'e, Mulţumeşte 
lui Uumnez,eu în~ă, <,ă-ia\-;a <'um e~,;te. Să mai fi 
av'ut el şi un pic dc n()ll"~ Pe lu;me, cu firea lui, r 
fi du.'1-0 de~trte de tO't. LUmrlll aia îngustă din 
birO'ul unei bfuH'i Însă, nu ~ugii<luie oamenilor 8C~ 
rioşi şi obiet'ti vi cum el~te el _'!il se ridice. U reă 
o trealptă, u(.)uă, ~i rămîli tuată viaţa pe Joc, că nu 
mai SU.llt tmpte d,) urcat, 

Cîuul stă ell3şa şi tiC .gîmdeşte, şi vede pe alţii 
cum .se frămi'mtă, <'1un fac gre,şuri, cum nu ştiu ei 
să 8e învârtt"IlRCă în l'ume, să intre sub pielea oa
llJonilor - îl C1rprinde O' lTIulţUimiro de sine, şi 
faţa i ... ~e lnmine~'lză de 1111 ~îml)et, Alt{"'1lm nu prea 
e 'o'os(;l, el de felul hli. ~iei nu-i ~ade lui bine 
risul pc fată. l{.Gtund,cu mU8tcţile nogre, plcoo
şate, S(:',urt dc veDere, purtând oeheLari de anI' pe 
nasul reg'1l1nt, oarc o în.fătişcare de om gânditor_ 
Şi oamenii cari ~ândesc nu rid. Au mai multe 
motive <lu 'Il fi trişti, ,.x>rniţi spro mclruneolic. 1<:1 
a mers şi mai departe şi a fă<mt oOOervaţii in di
rectia ae{'8sl8. POl'nind dda sine, a .ghicit el că 
trebuie ~ă existe {) lt'gMură intimă între ochelari 
şi 'S{',riozitJUte. De C(I mai toţi oamenii ca.ri poal'ă 
.ochelari, sunt în majoritatea cazurilor oamoni 
seriO'l;Ii 1 Fiin.d oameni f.ri'iJllântaţ'Î. <1<, gânduri, în
tO'~i veşnic ('upriviroa în lăuntru, le slăbeşte pu
terea văzului înafară, şi devin miO'pi. Ba el a giU>it 
şi aci o fnlmoasă mărturi(' a Î1tţelopciU'nii divine, 
caro 00 mallife",tă pretutincl('.n~·a în lIlir.monia din 
I1atură. Când rîde cineva. i--se c1upează faţa. se 
frîng liniile drept.e 'ale fnllmu$c:ţii. se mi'OO8C o
chii, .se fac ('lN~te la coadelc ochilor, umblă u
meril oh:razului. ~e 'ngrQllşă rprO'venienţ.a tmbtjre ti. 

nasului, şi te întrebi atuD<'i - und.e le este locul 
ochclarilor? Zadarnic natuna lucrează prin com
penzaţii. J a .din văz. pune din seriozitate, care 
mi cât ~i-aT bat<~ joc lL'olC'gii din birou de -el, este 
CHva pozitiv. El va susţi.not\ t.oWeal1lla cu tărie. 
că ,'pwlia, o negativă. (l 1ips-a 'l'-Criozitătii, <8,(')(mRtă 
îI1altă Îll'S11ţ.-11'() a. oamenilO'r mari. De aeoca cI nu 
a putut '11;"eo. ,'limp.atii nicio(btăi pentru ·oamenii 
cari !.1e -chiamă .că fac lSŢYiTite. p(',ntnl că in fond 
.sumt oameni ~urci şi goi. 

Pe el l'a 8clltit Dzeu de p-atimi, oaa-i ..Ilie ,(Ic 
multe ori la peire pe alţi oameni. 

N 11 fumează. nllboo. nu joacă cărţi, :nu bate 
cafenelele, îşi n.,Je frumoo (1(' trt"bilc sale. Sîun
bC'tile <scara ~e înt.ovărăş('Şte 'Şi el cu ceilalţi 00-

1 
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kgi. la eihe un păJl.âr de vin, nu de dragul bîhJ 
tun·i, cîtt de dru.,!Sulsocietătii. Cftnd Rimtea băi 
<'ii i+C trec;;' d{~ marginele seriozită.ţii îşi lua jobenul: 
din cuier - poartă totdeauna joben, - şi plecai 
spre l~aJSă. Il dureau, fiiră îndQială, chiot(!le (~j 
tun:,i, cât dtl dragul wcierăţi i. f'lhd tlimţoa însă I 
ni60dată la uşă, -'!ă aBculte re vorbL"Sc, după ('{,! 
·pl('acă. Lua h{)tiirire firmă, Bi'umbăt'a viitoacre ~ă i 
nu mai vinil. A doua zi 00 purta ro('.c, în birou, ~j t 
da~·ii Bîunb{t1a ,-.iitowciar rplpca cu ei, -era di: ~i 
yinii ~':lrima aia .de inimă m~tc.ni tă delll tată-sfl, 
eare H:;rt.a u~{)r. 

l-:l crc.,!-t·.ll în . ..,ă ('11 nu at.at inima, cât C1uuill.1 
t('llÎa h11 c ta mijloc. De dO'uil.zcc-i de ani, abia înl 
(louă rîn-duri ,le 11 a"ut cu cineva 'SChimb mai <8:-" 

pru de ,",orhe. A rălxlat mult, şi~i parc ·bine C'lI. 
~ti\lt ~ii Tu.Jxk. AînclllUjurut tvtd':'l3.u11'a con:fli .. · 
tele. ?\u t;inc'I:l \Să disc-ute, pentru că OM de 'Pa· 
rert.' eă ni"j{J.(L'ltă un O'm n'a convins pe wlălalt ' 
d("'ir~re .drl'ptatpu lui. Când îi vorboo cineva, îl 
1\.S'ell.ha cu ri1bdare, da din <cWp, in semn de ~I' 
probarc, şi tot a.";l:L fu-eca cu cel de eeealaltă ~l' 
Torc. De era tribU!llj.,~t cel eu eare vorbea şi d 
t:ra tribmust, de YGrhea cu un românist tiTa r{)· 
mîmist . .Fllg'e.a totdeauna >la prQnunţ.c hotărît (j 

parere, s.călpa eu obiectivitla:tea şi da-că nu PUW..L ' 
€ociipa a]teulll, .]e da dracului pe amândO'uă.. Aei 
zare taina ("llminteniei ltu, în ohi'f'.ctivi,'!lliul lui. 
Nu şi.-a ic::;.it lliciooată din fire, ori ce furtună Il· 

menill~a: ,:'U.l-Î agit<, ,-;uil-l'tnl. Şi dacă atenuat l'a OO\'a 
in viată, tinc'a să i-1't1 IX'Cunoa!8că aceaHtă calitatc., , I 
O şia.e.cem;ua d de,;;, şi li ştiut 8'0' pik:.treze in toat:i 
,'~a;t.a lui afară de o singură dată. 

Era du'pii ee l'j'a insUl'at la un an. 
Trăia bine {'U ncva.o;tă",,,a, o neva1.,tă drălguţi 

ş.ifnlllHlşică, f.ata unui ,popă de ŢlC câmpie. Ce 
nu înţcwgea la ea, (',ra <patima jocului. Ar fi jtl
eat două zile 'şi două nopţi întregi, fără m\-i zi<eă: 
hai băţ-ba1e aaa.să, că m'rum OboBit. El nu t~ea la 
asta, dar &' putoa 8ă nu-i facă pc voie nev{'l'ltei ~ 
Şi aşa >/l'<a fă'l'11l, <'ii după ce s'a insUl!at a oolindat 
petreeerj]c Jc"a rîndul. Era şi Tfi1ii ma:rC dragul 
s'o vozÎ le.giLnÎtnJu-l'l-C in joc, purtată la braţ de !tl
CQtenclltul Cn-ţ.u. {'u {~a,c i'iC putrivM de minu~·. 

Dda o \-roeme d. Ioniţă a prins a mÎlrooi, că nu 
f'1Ult toate lucruriJe in rl.wuiaIă. A intâlnit- od.wt:i 
!pe neyartă:-ti'li <.'11 Crc,u pe uliţă, la () vreme, cu.oo. 
nu se aştepta, şi de .atunci a -căzut la bănuia.lă.. 

A>SC'ultă l-oniţu. 00 bărbat <ielicat.'C d. Creţu, 
l'a întîmpinat n(lY.a8tă-~a. M'a văzut.gingură, mer
gând spre e.asă, - rurn foot iB/l' ladt.mti6t, arză'l foc,i 
eă nu mai j~pril:yeşte odată,' -.şi s'a aIlgIaj-at Ră 
mă Îm\oţ,ea.'i<'A. ,. 

D_ 1{~nită -ca om bine (')l'OS'CUt ce e.r.a, n'a zis ni
mic, ce s'o~·fi gflll<lit el însă, numai el o ştie, ('~î. 
n'a SPlh.~-() La. nime../ . 

Har c(-ea <'C il fl1l'Păra mai mult, - wau în· 
ţ.e.pi~tujilc din birou. Când intl"a ci ţ.rin.doa uu'ul 
să PO"{'l~t.('tR;.;cii >cpJorlalti: 

.. .Miii băieţi ~liră .am tms un chep cu Creţll. 
pânii dimineaţa. Co rnta.i bă1at Oreţu ăla, mal .... 
zu(·ker.,~ Dar 1~1!>' că şi a.rc ăla succese la f(·, 
mei._./' ' 

D. IOllltii nu ,zi{X"a nimic. S'aşella pe l'ma'11n ~. 
simţea că toate PTi· ... irile 1l1unecau furiş-ate !'pre el 

/ A muncit rt.oată .ziua f1>i n'ta <scos o vorbă dil 
~ll:ră, A~a printre eal<culi, şi-a fălCut el 8<)Coteala 
Heara a\,(".a să tină o 'Conferinţă la d-e...~pă.rţământu 
Al'ociatiunei despre ,.lngrăt}a1'e-Jl pământului". V~ 
p)e<:'a după ma~ă de a<'Ji}!,;ă si va spune mweste-si 
cii: .ocupat fiind ,nu poate să yinăaeasă până .dulpi 
eonf~jrintă. Cu'n sfert de ceas iThainte de I("()nf~ 
rinţă, va ('ăa.e;[t înHă ca un trăsnet ./l-eMlă şi dacă Vi 

găsi pe Croţu la el, !Ilu-i ma.i trelmie altă dovarli 
Când a i.ntrat pe PO'artă îi bătea inima să-

sal'ă ~'la loc. &Tyitoorea elia în trept(). 
- <:;,me-i RU1-J An-o? 
- 1). Creţ,u. 
Ern -cât p'a('i Ră se Îlm!piednce -pe trepte d, It] 

f1'iţll_ S' areculcH in-să, a 11lpelat la obiectimrrlll 
lui. ~i Il intţlat În antiaaIDbriL 
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ARANJAMENTE 
PENTRU PRĂ • • MĂSAI~. -ŞI VĂLII ŞI LI:}· 1- ATELIER ARANJAT CU M-'ŞINI ELECTRICE 

I 
-~OLETE. PEN- - CRAREA DE 

ARAD, DEAK fERENCZ-UTCUA Nr. 8. TRU rERESTI POR'TALE - !-
TELEfON Nr. 681. -
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[!] ·INSTITUT TI POORAflC [!J 
[!] NICHIN SI CONS. ARAD ~ , 

Atragem atenţiunea onoratuJui public românesc asupra Tipo

grafiei noa~tre care e bogat asortată cu cele m'ai "oui şi mo

derne litere şi maşini instalate cu motoare electrice, se reco

mandă pentru tipărirea de foi periodice, cărţi didactice, cărţi 

literare, tipărituri pentru bănci: registre, acţii, libele de depu

neri, libele de plată cum şi toate celelalte blanchete necesare. 

Bilete de logodnă, de cununie şi de vizită, anunţe funebrale, 

cuveMe, afişe, invitări, reclame; cu un cuvânt tot ce se ţine de 

arta tipografică. - Comandele se execută promt şi conştienţios. 

Tot aici se pot abona ziarele: »Tribuna« şi »Tribuna Poporului« • 
ro 
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Valorizare de nisip 
Cine are nisip mult, u ceară tn interesul propriu, urma 

toare1e c3tQ10aile şi prosp"de: 
F. 3. Forme şi unelte pentru pregdtirea articolelor de beton. 
F A Fabricarea ţiglei de beto'" orânduită la lucru de mână 
Cs. O. 4. Fabricarea liglti de cement pentru lucru de mâna. 
Il B. 1. Fab,icarea "/()Curilor cU beton. 
C. S. 1. Fab,itatta table/o; mozaic şi tement. 
SA cearA to!oda.tă ,examinarea graluita a nisipuJui, mergerea 

la fata loculUI a mglnerulU1 noshu şi să examint ze maşlO:le 
noastre de valonzarea O1sipuluî. 

S ' t' , B k inginer', fabrică de maşini zan O es ee pentru industria de nisip. 
, Bndapest, VIII. V)(lla u. 7. 

~~~ ~~. ~~~~~ ~~~ ~ 

Fabrica nouă de 

ORO_LOÂOE DE. tURN 

Sarkadi laltan & Comp. 
fabricanţi de oro!oage pentru turnuri in 

NagyvArad, Damjanics-u. 30. 
(Cua proprie) 

Reemn_d. ÎJlt.Todu .... ea admi:r.ltilQ~r &lo

lORge de a:rRIiDĂ, cari trebui .. \raa. kn. la • zi~ 
odll~ peatru bUM'tft, ,.14t_, ,n,m.m. fahN61l şi 
oăJ;~m4. Se preaiUti'!O oroloa,. peDtn preţuri 

.==--===============~ 
Leitner San de r 
:tnechantc şi electrotehnic 

Cluj-Kolozsvar, 
Strada Deăk Ferencz Nrul 30. 

Vinde şi repară pe 
derate: casse de 

maşini de F.cusut, gramafoane 

lângă preturi mo· 
bani, biciclete, 

şi maşini de scris. - Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum: În
troducerea soneriilor. a lumini de 
electrice şi a diferitelor motoare, R================-

« • , • t • • • • • • • « 
t • • 

Bumbera Istvan,· i 
cro1to .... ci viI şi preoţe8~, • 
croi~rul preoţinsei greco •• ca.t:. 

Oradea-mare - Nagyvărad. • 
Edificiul 8aza III 1111 (partii aprl teatru). Telef~B 869. t 
Sezonul de toaulnA şi iarnă! • 

.J 
Au sosit stofe moderne, englezeşti, 
scoţiene şi indigene, calitatea cea mai 
bună. Costumele croială modernă, şi 

lucrate cu mult şic. Preţuri moderate. 
Lucru cu mare atentiune. Singurul de
pozit de articole preoţeşti şi bisericeşti. 

• • • • » • • 

, .. ~~~~ .. _-,~~~~ . ..., 
• Toko dl· Testve"rek R~c0mandjm ~onuf'(i- .' ..... , allfittJr, ropritlarilDr .... 

de mori. ogrimJttfrilor 
şi macllaflt.r 

fabricanţi decumpene. 
HOdmezOvăsarhely, - Szeged. 

I Unc-utca. Bokor-utca 10. 

cumpenele 
noastre. JJr~llHe din 
,el mai bun material 
Cumptne, cdntare d#- . -----1 ciRttll1 din fier (u ba-

il=:~~~~--~~d lanţl de ofeJ, infracfu-
.hi1f', autent f.cate. -I I Pentru Romania Iife-

ComeretanţlTof le dăm 
rabat - Calalog la .f fi . ert re trimitem cu re· ~ I intuarcerta postei. " 

~.~ .. &;;;;=:--~---- -- .'- lA ~ liE .... v ~. SWiiN&~tU -i..,41 .. 

Bordy J6szef, 
~OJ oc.ar-blăna ... , 

. ltarosvasarhely, Szechenyi·ter Nr. 13. 
Recomandă articolele de blănărie şi 
cojocărie, dela cele mai simple până la 
cele mai complicate. Primeşte şi repa
raturi. Imprumuti bunde de călătorii 

şi ia spre păstrare în timpul verii, pal~ 

toane de iarnă şi bJane, pe lângă asi· 
gurarea contra focului. - Comandele 
se îndeplinesc prompt, ieftin şi cinstit 

Qnirini Săndor 
mare proprietar de vii In ŞirJa - VILAOOS. 

(Podgoria Arad). 
Vinuri de masl 

din anul 19 t 1 21b mustos, lu:do. 50 Cor. 
191 t de destut. . .• 52 > 

1910 de masă 54 • 
1909 de masă 56 • 
1908 de masă . . 60 ~ 

, 1 908 de desseri, • 6-i .• 
1906 rîzlin, . . . 80 » 

Vinuri albe In butelii de 7/10 litru. 
anul 1885 bacator 1-80 Clanul 1906 furmint 1'20 C 

1888 rizling 1'80» I 1900 rizljni 1'20 » 
1906 bacator 1.-20 :t I 1906 Id.nyka 1'30 :t 

Vinuri ro,U. 
din anul 1908, hectolitru . • •• 80 Cor. 

1 906, :t •••• 1 00 , 
Vinuri ro,U in butotii dl 7/to litru. 

din anul 1908 vin roşu 1'- 4 din 1900 1'80 C 
VI nuri de Muekofah tn butelii de 7/11 litru. 

din anul 1905 muskatottontl 1'80 Cor. 
In pr~t " h1telrre ŞI b.ttHa (sfida). 

Bluturi epirtuoase, 
Rachia de drojdii nou, hedo. 180 Cor, 

:t :t • vechiu 200:. 
:t de prune nou • _ . 110 :. 
» » ,. vechiu • . 200 » 

Cognac de 3 ani 1/11 butelie . 3. 
'rtţ_nlt $\Jllf a·H frţelt re dllpl aedoliln cw Jif.ara din piv
n iţl ,i eli nub1lTS. la dori"1i httf~1 "in şi radu1I ,i tn butelii. 
B.h.it 4,. i.pluJIl"t pe 6 up1illlini, .re le trl_it indirăpt 

~ _______________ ~_,._c_O_J_a_i~_l_ia_d_i_._ş~ir_i._. ______________ ~, 
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Bittenbinder 
I colorat.or de mităsuri, C'urAţi. 
, tor chemlc de haine ,i epilator. 

Timişoara - Temesvăr. 
Centrala: J6zsefvaros, Probel-u. 31. 
filiala: Oyarvaros, fo-atea :t7. sz. 
Curăţă şi colorează, chemic, eri·ee 
haine de dame, domni şi copii, ,e~ 
deie, pânzături şi îmbrăcAlllinte de 
lIlobile. - Apoi spală şi calci ori-ee 
fel de albituri, ruler~ " maftgete 
Callunde din provinci~ se fac prOMpt 
Costume bărb. curăţ chelllic cu 3 cor. 

·r f'tlrbueşte . totle)u) de tort in drferite alon. 
ff,~ ~ 
~ ~ 

'runs 

"TRIBUNA't 

~ 1.11;llla.1111111111111 ~ rtZ==========lm Id l.iJ = Telefon. N r. 84'7. = 
Decorat cu medalie de aur la expoziţia 

agricolă din Lugoj. 

Dicsics B. Ignacz, 
lueccesorul lui Balint Dlcsfcs. 
Atelier de trăsuri, şele şi lustruire. 

LUGOj, strada Niţă Popa 
IA_Că bi •• rica tIJ.-r •• orlentalA r.tnăoA. 

Pregăteşte tot1e!ul de trăsuri şi cărute, 

orecum şi lucrări de dogărie ~i făurarie. 
Repareflză tr.1suri vechi cu preturi iefune. 

Cele mai fine şi mai elegante haine 

pentru bărbaţi şi copi i, 
cel mai potrivit şI cel mai ieftin 
isvor de cumpărare pentru ori-ce Îm

brăcăminte se află la 

Moskovitz Zs. 
• 

Garai Kârcly, 
Eabrică de n'lobile de fier, 

ARAD, 
J6zsef f6hereei·ut 11. colţul str. Karolina. 

Lucrează mobile de aramă dela cele mai simple 
I până la cele mai moderne, - esoed1tie intd" 
I natională in toate pilrtile lumii. Reprezentat in 

. ~~ tate oraşele m~ m'l.rI din tară şi străinătate. I!I 
~. ~ 

rJll • I I el [1"' Î Î I Î Î I E 'III ÎI!! 

f· IUN Eli OIE. ~' 
, atelier cu maşini electrice pentru ~> 
! ascuţire artistică şi homoru. ~: 
i A -C SZATM R,.; 
t casa.l .. eva.y, vl .... a,.vls =1 
I de f'ribuna.l. _ _ t 

Se recoman_ pentru pre
gătir!;"a şi ascuţirea or'cărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen
tru cAsăpie şi bucătănt!, pen
tru masă şi bricege. unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi a.;cuţirea bricelor 
pre lângă preţuri <:onvena
bile şi executie ireproşabilă. 

;;j . 

A.rad, edificiul teatrului 

unde e asortiment bogat 
cel mai bun croi. 

ŞI l La trImlte~ a 6 brl~ barblerllor 
IOCO~ talUl ... mal pentru 5. < 

IDTI O]" 011; Î Î j I i fll.-I 

Pa!!'. 63 -irI., 

It IRING HENRICH li 
fabrica de unelte pentru ciobotari 
Ujpest, Lorincz-u. 50. 

Recomandă panto/ari/or şi diJbo
tarilor precum şi pieiarilor unelte 
de branşe, calitate bună, preţuri 
moderate. - Comersanţilor se dă 
rabat - Catalog gratuit şi francal NI 

Î!=======~ 

II fabrica budapestan' de casse de bani il 
Generi " SchuUer 

BUL1APES'T 
Fabrica: IX., Rakos-utca 4. Depozitul 
orăşenesc şi biroul: V. Szeckenyi-u. 7. 

Ufennţij ministerului de a,ncultură, de 
lIonvezi, căilor ferate ungare ti al poştelor. 

~'J 
Efeciuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri· 
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do-

cumentelor. 
Catalog gratuit şI 

franco • 

g~ 

I======J 
1- Premiat la upoziţte ca medaU" de aur. -1 

H. PALLAN succesor I 
Slyaszni Jozsef 

prlml fabrIci aJ1eleanl de '11' I r d. $1 ttmpllrle II 
Kolozsv(u, Davia ferenc·u. 3. 

Primeşte aranjarea compledă -. c:afeneJeJot. 
la cerere trimite instalatorul de biliarde şi In 
provincie. - Ţine mare asortiment de blliarde 
noui şi vechi. bile, cheuri, etc. - firma fondată 123 1875. - LI'! dorintă face şi tirg dt' schimb II 

Tng atenţiunea binevoitoare a P. T. preoti, D I f 1111-' , I tii' 1111111' III J I , IIIII1 , 11 HII "1 ti 11111111 
precum dni10r teologi şi pedagogi asupra _1 -
'imbrăcămintelor = T..r ' 1 n ai S Motoare cu benzin şi olei brut, ~ 1-- .I~ ~ • IOCOIT10bile, motoare absorbitoare = 

"ş a 9 un aU = I fabrică da motoare ş' turnătoria da fier de g~zuri. -- M~şini-motoare c~ _ 
făeut de mine, ce se poate ,cumpăra esclu- .. O· M n AI' benz,", automobIle pentru arat ş) = 
siv numai la mine, precum ~i redingate = M JI aş- şO. hOf- artSYaSalhe y. imblătit. - Primeşte totfelul de ........ T.., montări pentru maşini, stabilimente ~ 
~i veste preoţeşti. = industriale, maşini cu aburi şi în. = 

Ori-ce îmbrăcăminte cumpărată dela mine, -- călzirea cu aburi, precum şi exe- .;: 
~e străformă după măsura corpului fără nici ~ cutarea a totfelu) de aliaje de fier __ 
.• plată. ~1!11'1. şi metale, montarea deplină a ..-= :n'1orilor precum şi reparări :: 

Telefon nr. pentru oraş şi comitat: 534. .....,... În branşa aceasta.. 1'" 
hdrebuinţarea teldonului pentru P. T. public = Oaranţă deplină! _ Serviciu = 
e gratuită. . -- prompt! - Preţuri lef In.. = 

,-- I <:Omande din provincie se efeptuesc --...-
momentan. II jiJ ~llj.1 ~IJ,.lillll,111 iiII.IJ,1111JI1JJI JII aii AJID 

7i 

" 

J 
J , 
I 
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......;p;...;;a.;:.g.;...,6~4 ____________ rT_R_I_g..:U..:N~Aft ___________ .... _·· ____ Nr_._2_B_3_-_1_9_1_t .\ 

Cr, 

A R1rou de info .. ..,aţii;-I~ ~~ ... .!w&k~!~~M~~~~ 
Cunoscând*"multele·lipsuri~ale publicu- Grava Karaly ~~.. 1: 
lui românesc din provinţă, m'am ho-- I , l\ . 

tărît să deschid în Budapesta un f 1. ~ t l',r II 
Biroa da informatii şi r inginer-mechanic diplomat. ~~~~~fl~_"l 

-- AlenlarA româneaseA. -- > Budapest, V., Kâlman·utca 24. ~j~~)t~~\ 
Orice informaţie relativ la petiţii!e î~a- I Teleton J46 -3S.,{:~~ ~--;,~!;';i~\ ~! 
in tate la ministerii şi la alte torun, once i Repraentantul fabricel de lu~ •. TEIGHERT & SOHN UEGNITZ' \. ....,:~'lY ,r::-'.''i':"'s;'' tt~ I 
informaţii comerciale şi în general în ! crare a lemnului de specialitate· ,1 ~~ .. C/~;/ -~ ~ I 
orice cauza dau în restimp de 2-3 Spec1alităt : Herestraie rapide şi cu două 'ăiuşuri, instalare completli de herestraie ~·l 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile CU aburi şi uzine. Garniluri pentru tăiatul lemnelor cu elevator s-igur. e 
în modul cel mai cinstit Urgitez rezol- M~re depozit În maşini şi unelte pentru lucrarea lemnului pe ~ ~ 
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu ... seama măsarilor şi inginerilor. ~. r 
referentul causei şi rog resolvire favo- ~ Conditiuni favorabile de plată 1 Catalog trimit gratuit t r;..~ \ 
rabi1ă. fac totfelu! de mijlociri comer __ i ~\ I 
ciale şi comande.. Preţuri .. mod~rate, ~1fZ~~i~qZ~~~~~fG'f~~~~~~' 
serviciu prompt, mformaţll det311ate. 

la aviz aştept la gari. ~ii~~~~~~~~~~~\J.)~io)~~~~j;it)~~i3~~~~~~~~~~~~ . 
... 1. O~U,_ Bud~P~.I,J.~I~s:~4~1!1;~9." Il.fR~l@\ P,.ml.' cu m.d."_ ........ 1 ... pod" ... 11 .... 1 dIn "nd'p'." in "." I 
m .. II 111111111 n 1111 II !I il ~ ţ~~lm>1 Turnătoria de clopote, - Fa~rica de scaune de fier penti u clapote alui =! 
_1.lllIi.l'i.llliliiillll~:: I ANTON·IU NOVOTNY TIMIŞO!Rl- I!'.~. ~ :: R th F · :: ~ , FABRIG. r-l1 ~ _ - OrI g y e s -- !I Sf' *ecomandă sprl' pre~ătlrl"l. dopottlor noui, precum la turnarra de nOu <fi ~ __ ' , - _ Ci a d?potelor ~trlcat-.' tp'! face.ft'a de clo~ote, i~tregi. armonioa·e OI' ga· . ~ţ~;Y~f; .. , ~i 
_ _ _ _ i...1:: rllf1pe de m~t multi ani, p.ovaZllte cu adJust~n de fier bătU', construite .~- - W"'). 
_ _ măcelar şi cârn ăţar, _.. ~ spre Il le Întoarce Î':l UŞIl lntă in ~:>ri.ce parte, inda'ă ce clopmt'le Sl;n t . ~~ MI! 

llb 1 1· G 1 f h'< ' - - • iJi.: bătute ~e o I"tllq~ fi'nd ,,,Ue' SCU1!te <il' cr p re S~nt rec',mand~te ea '~~~ JlQ. - - a· fi la - yn a e Grvar. - - ~ deo. bITe CLOPOTELb OAURITE. de da'l8Ul Inven· Î:""I>:\"":»~!\ ~ii"'Z 
- : Setat.!:r Nr.5. <lângă Hotel Europa) - - ~ tate. şi premiate ~n mai mu t ... rându1, can su~t provâzllte in pa,rtea s,u- 'h~)·.~UX:.y::?~ ~ 
- _ .:: _ U (~penoara - ca vIoi t a cu gau,j ea flgllra S $1 au un ton ma, tnlen!i1'r. "~"l..';L:'C~';:1':.Il. ,.. 
- _ '1 . - - . ~ mai adânc, mai Iimp,.de, mai plăcut şi cu vlbr:ore mai vo'umi""ată decât .:.' '\1l~' ".t.'. . m. - _ Are de vânzare ZI mc, carne proas _ _ ~ ~ele de s'stern Vt'ChlU, asp,.l, ca un clopot patentat ~e .327 klg. est~ fral . ': ~~~:';,~~, 31"\! 
- _ păt!, de vită, porcJ viţtlJ oaie, miel, _ ro. i ~ m ton ,cu un ci pOt de 461 kllog'ame paten'~t dupa .I!1t~mul y~ch!lJ. - ! jj;43:".1j'J.!:;,::'" ~ 
- - de porc ajumată, apoi totfelul de - -li.JE: Se mal ff com'lHiă spTe 'ace-ea scaunelnr de fier b~tut, de sine ~taIătoare, t!,~;;;:;=~~~,. ~ tifi 
- - -.. I!I;II - spre preadjusatu c1opotf"or Yt:Ch' eu &dju~t.re de fu~r bătut - ca şi J!!ii!Z'i:!2:.(.J:.f.,,",~.)..~:,>Ţ,,'B.< 3J'"~ 
- - câmă/ării, sldnini şi unsoare, În : _ I 'sprl' ~lIrnllr~a d .. toa~e ~e ~~t~1.. Pret~lri-curt'n ,e i~U9 rate trimit R'r,atu~t ~ ____ --"'-;,', e', ~ 
: : mic şi mare. - la cerere trimite _ : I k;~!;~;;)~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~ 
- _ in cane proprii unsoare proaspăt _ _ 

~~=~~~:~=~~i'~~~~~. =: 1l --i~ H · J ' ~ =: ,~~.'i.~xy.'IJ @\::I_k·egYlanOs'l 
- - .. " ~~'-ţ ,e<;;~I:;1.~ ! ) , - - ! .. "tf.: ~.;"lestru IAcAtu tiiil de lucruri pen tru z;dirÎ .... i de artX s··" _ ~ < " 'Ii<' ~ I p~r:... ., .... ~ 

- f?-;; ';\" 1,; ~ - - ~.: Atelie'" de :rn~ini .,1 depozit ele ma-ini 80"rieole. 

=. _:~fi~vJ~jlt:f7~ =. =_1: i~.~.l (Ca .. proprie) Aiud-Nagye .... yed, St'ada Tl\visi-ut. ~!",' .• , 

E~o pri.,t'1te .ri-ce furare de lăcătuşerie artistiscA 8n':~.... :!'l~ 
- ., IIIIII1IIIII •• 111111,ii - I ii~ , 7. ,l';'-: şi pentru, ZIdiri, prec~~ şi IU,crarea şi reparacea 3" 
Im la IIIII .1111 1 a ..... ,.;: ,i ~:":" be maş1R1 agncole ŞI 10 dus1rral e. La a :dt ma, ~ 
.., • III1IIII I II EI ~ ... ".~~ ,\-.I'~ şini can atll se pot executa i .. atelierul m~u, •• ~ 

P~i ,.: ~ţ;;~ lU3.t .reprtuntanta şi dt'p?zit~~I, 11'1 ai multor ~- .... ~, ~ 
~~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .J 1 ="X 
~@~~ffiiEm~~~ 

-~ ŢIMBALE!~;: 
6 .~ , .~ "f, ... :;q 

I~~~."i 
p~;~, '. 
"-"':,. ~ 

:~"". 
t:~f. ; 
.tl~ t 
.i:P 

I~.~···;·:.:· <- ~~ 
, 

'l ~~(ii 
~~~ 1 
~' 

Timbalele Inventate de .ille, cele .. i 
lflOdtme, cu orga01âm dublu de oţel, foarte 
trainice ŞI de o re-.onantă deosebl1i se pot 
comanda numai dela mine, Cu preţurile 
cele mal moderate, pe lângi ca· 

ranţie de 5 ani. 
Me!ill7'aros Ferene, 

fabrlcD.n1: de chnbaJe. 

Budapest, VII., Bethlen-u. 39. 
Preţl.'urenturl, la UTere, se trimit gratis. Coree-
1'oadellţa Întruc't s. .. pOate să se rad 'II UlI1ba 

ungurească, germană sau sirbt'85dL 

~.. I I ~\' •. \' , driC', des~ a căror fabncatn m'am convIns 1. ' ~~;, ~;;; _ ~~1 

;~ 'id' dt'cursul aDller, că sunt ntcx,epţ'Gnaltlie, Rol' ~ ,4 '-;~~:.~" ~ t> ~} "-l! _ să se adrestze în, ori ce a,facere .re!c.'rit.OM I~ bra~~ ,.' ' .. ;1, '. ;!~ 
• .II L~' "cea~tA. - la .1"fO, &trvtnd Of! ŞI ClIl CII laQlunn. ' .',,' . ," !' 
~i ~r:~'}Jr"~ ~,""' lin in depoz,i~ şi maşln~ de cusut, cel~ ",ai ' > 

IlJ: ~~~. ':- (" . ~:"",' . ~ hun~ fabrle.~n, p"ec~. ŞI. cumpene, cintare, .--c . ~~~~""'~"'"~ ~,."~. ~J _ . 

! ~ ţ.:,;,:. ",',' ',: ,<) dpdmale - Prrtnn 'ehme, - Qualof ~ratult. ~ t _, > ,.,.,~' • •• "". 

Efi '~~:_~:,,;;.;\ ~J.y lie da... ......ţle ~ colldlţiullt •• plătJnI şi i. rate. ' , ,.' .-:, ,~, .~. <. '.. , > 

~X::v'a::'~UL~:'iJ ';~1c~':' •• ~:. ~::~ .:-~~ '~tAUU':~ I)r!O~:.-.. t &··· ... ~·H·-~·' ~·il~ ',f,. "{~,I!. ....~"' . ,~ , .,ff~~, "A fiIl.~,F , c .. ~ 
~ ... ~ > tJJij. , , '~ ~, 

~*.t~~~ih~~~~** .}nk·k* *}k*~*~*)}. *A** ~.~ 
:~~ Fabrica de prăjitoare de cafea şi căminuri brevetate a lăcătarului ~~ 
-~ IFJ. FAZAKAS FERENCZ~-

Szeps:szentgyorgy, Gr6i Mik6·u. 18. 
Recomandi on. pUblic p r ă j it o are 1 e de cafea brevetate şi că m i n uri I e 

(şparhert) recunoscute de cele mai bune, dintre 
cari până acum s'au colalandat peste 400 bucăţi. 

Primesc şi ecsecut pelângl preturi moderate orice 
1ueJiri de strungărie in fier, repararea maşinelor şi 
mechanismelor de fier, a casselor etc- pelângă garanţie. 

Trimite franco fiedruia care se referă la ziarul 
acesta preţcurent despre prăjitoarele şi căminurile 
sale brevetate. 
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'Zkovits Gerson, Budapesta, IX., 
.. : Stra.da Tor:npn. Nu 14. 

.... ulapur-i de ghiaţa la cari e necesară ihiaţl 
.. , puţini, preparate pen-
... 1 tru misurarea vinului ti 
I " a berei, conducte la 

.... 1 pre2~tirea berei ti pen· 
... 1 tru scurs. tn prtţuri mo· 

I derate ,i serviciu promt 
.... Intreprinde~ de Icc~orii 

Ilo. ! " -~ t II fabricarea zodei, sticle 
_~~ ~~:;Il~ ,~~ d. Bohemia, sirup de 

10>- r m"~ smeurl, IJmli ,i ananas, 
~ 111~1!~ alabastru ,i praf de li· 

, " ":"rr.Dll~!"~,jJ :o~i~:tu~~ C;~~~~e~i 
" TI - cu preţuri convenabile. 

~~.~-~ .. w-________________________ • __ ~ 

il" Cel mai ieftin loc de cumparat e 
I Marchitănia G. Florian & Comp. 
[~Versecz. Telefon 78. 
fil 'Map8 aso:.ttmant: ~" 

~ de plug'Uri, osii, fer~rii, unelte ptntru casă şi hudtărie, vAn-
~ 
fr;':;' zar!" in rf g-ie a ierhil de. . t,."t puşcă, a r m e, C<lrtuŞt" şi toate 

recuIs·tele de vânătoare. __ ,~ 
~. 
~ 
Jfi)" 
~t 
~-; ~ r 
~,~ " 

I 

Serviciu p' ompt şi preţuri 
ieftine. Comande prin tren şi 
poştă se efeptuiesc grabnic şi 

cu cea mai mare punctualitate. 

:~ 1'-------------
f?llt 

~l 
.rJ~ ! 
~t 

~I' ~ 
;~;;,6 ... w -
~ 
[!1': ! . , 
"~ ~ . 
~ 
~. 

S 
.~ 
~!i~ 

• 

Mâjerszky Barnabâs 
-.. 

fabricant de maşini 
In Nylpegy haza. -

PlIbrlche811 dupa o experientA bogati 
ca speCialitate 

prese de oIei mânate cu apa. 
Plu. d. olel, constructie simpli ori 

complicatA PriJitor! de olel p!'ntru 
tncl';ttre t!U abun ori foc. Teasc pentru 
sâmburi de bost.n. Ma,int pentru per. 
fectionarea oh:'lului ,1 aranjamt'ntul com
pled pentru fabdcart'a oleiului. Unelte 
de mehtat floarea soart'lui, , a. 

Exportul pana acum in 237 uzine. 

~@~.~ +" 
S'~<:; 

AFLI LA ruOI f'~ 
cel mai bogat 3soliiment de diferite articole i1 
cu preţuri itftin:. Vizite~ză negreşit prăvălia ~} 
noastră unde veI afla frumoase lucrurI pentru t: 

DARURI DE CRĂCIUN fl 
ARTICuLE DE GAlANTERIE: I (t 

t~ Mese pentru flori 
Mese pentru fumat 
Rame pentru fotografii 
fUagere de tot felul 
Garnituri p. masa de scris 
Garnituri pentru fumat 
Machete de ttracotl 
Vase ~ntru flori 
Bibelouri 
Cassette il1 colori 
Articole iaponeze 
Bricege 
Aparate de ras 
Artificii 
Lampe electrice de bu-

zunar . 
Cofere 
Corle 

SăcuJeţe ptntru dame 
Portmonaide 
Necesaires 
Articole de toilettă 
Oglinzi de tot felul 
Articole pentru turişti 

Bastoane 
Articole de lux. 

BIJUTERII 
de toată cat goria, 

lanţe, cercei, ace,. 
COLIERE 

cu ametist in argint. 
~ANTIKc 

bijuterii mederne. 

Trăsurele rentru copil 
- JUCĂRII.-

,'. 

ţ~ 
,.~: 
r,~ 1', ... 
",:(' 

i:'::" 

EI Mare ID3gazin. II Preţuri ieftine. a ii,' 
------------------------------------~ ~. ARTICOL E DE MODA: 

BLUZE 
ROCHII 
JUPO.\NE 
COSTUME 
PARDESH 
ŞORŢE diferite ca1ită~ 
RUFE DE DAME 
JACHETE 
PALTOANE 
CHERETE 
.BONETE 
JABOTS-URI 
CORDOANE 

EVENTAILLf 
PLEDURI 
RUfĂRIE DE TRICOT 
CIORAPI. 

PRODUSE PROPRII. 

ARTICOLE DE 
MODĂ PENTRU 
BĂRBAŢI, - CĂ
MĂŞI. GULERE, 
CIORAPI. CRA
VA TE, BA riSTE. 

.f 

''0'': 

:~ 
I~~~' 
:';i '---------"""--------_......: ~\; 

Ei Nu·i obligament de·a cumpara 1 ;; f1 
M~~E ASORTIV\ENT DE GHETE. I~,':_' 
Marea: ~SALAMANDER« cea Ghete pentru vânat şi ; 
mai buni fabrică de ghete turişti. 
din tntreagă lumţ"3, p n· Ghete pentru patinat şi 
tru domni ŞI dame: Cor. săniuş. 
16-50. - Preţ de unitate Ghete pentru dans. 

Cor. 20'50. Ghete călduroase de casA. 
Marca: »MARA«, ghete Camaşine. 
pentru domni şi dame, 
sistem nou Cor. 13·50. Galoşi şi ,oşoni. 

KAUFHAUS M. BRECKNER ti 
Hermannstadt. SIBIIU. Nagyszeben. t~ 

iL: 
llkWa! 3 
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li IDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II 
Cel mai bun şi mai ieftin izvor de cum)ărat I 

Cel mai mare asortiment în 
pilării de. domni ,i copii 

numai fabricatH veritabile in cele mai moderne colon 
,i fa,on tit'gant - spoi in 

Cilind e "i Cla-q ue·uri la 

Gustav Sch~ster SUCC~~~:.:~i~~~~!~eb3n. 
SDeciaJitate: fa~ricatie pr~: 
====~= pfle ~e Oălă' 11 
pentru taranii rcmâni şi saşi. 

-

-

Stiassnyes Novak 
turnltorie artistică de metal. 

Bud~pest, iL, Vâczi·ur 179. SI. 
Lucrează diferite decoruri la edi.l 
ficii, cripte. Toarnă difente părţi 
pentru maşini precum şi table cu 
Inscripţia pentru advocaţi, medici . 
,i ingineri. Table clf ate cu În
scripţia numelor de strade pentru 
oraşe şi satt", cu preţuri ieftJ ne. 

1 

B 11111-1] 111111~111111111111 EI mi~~~~J[ p~_~w ~r~r .. m~_=-q~F ~r~~rt~1 

Atelier de curelArie, 
,elarie ,1 coferărie I 

Orendt G. & Feiri W. 
(odlnioari SoLietatea curelanlor) 

SI b 1 j 11-N H~Y"'Zf> bf'o, 
HeItauerg. Str. ClsnldiBi 45. 

M.~~~in hOjl-l În ert1cole nenfru elrotat, elllrlt, vinat, 
~ IPort.I votaJ, pocllzJ ,. procovlturi, ponmonee " bretele 
i< IOlide ,i II he articol~ de fltl 1 "rt.ru~, cu preţu i (~·"'te IDoder .. te. 

Depozit pf'rmant'nt in cure'. de ma,int) curele de cusut : 
_ ,1 letlat, Sky ( .. Irzob i ). - R!"comanda pe urmă CCI lJlal buni L 

'~i Jampen de piele fabricatie proprie, pentru CI. ~j ,i mi:itari, 
:' cari shu ~trin. lIo'te Jt~ "it"inr, - Re;>srlrile se executi prompt. 
. Mare deposlt de haman pentru cal de la ~oi\lTi le cele mai 
" ifftine piini 1. re'e mai fine. coperhoare (tolurl, de cat ,i 
fi c::off"re de dlltorfe. - Cnm:lrdeie se elepTUf.-sc C0l1Şt 1 1l ţios. 
.y=g._~t.KP'_ 

* 
* 

* 
* 

1I~ 
~~ fR'''/I 1\\ ' 

I 

DIN FLORI NATORALE 
GARNIRITE MODERN, LIFE .. 
REAlA cu PREŢURI IEfTINE 

GRĂDINĂRIA 

SCHEIlHAG 
ARAD, AndrassJ-f6r (casa L6cs) 

R II lll..LI_I_I_I--,_g_m_~I_I_I_I_I_III_LLI 
- Fabrica de maşini 

LauferJ ozsef, = 
Budapasf, VI., Palolai-ut 1&-11 t 
Linii funiculare t şghiaburi de precipitat :. 
vagoanele pentru mi ne, osii i de transmi- _ 
sii brevetate »BALON«, că'1gi automate .. 
de descărcat. macazuri, maşini de remors3j : 
cu lanţuri sau frânghii. Aranjamente Skips • 
şi Încărcat, elevatoare şi transporteure 

m-ITIII-. I II--a--. I IIII-.-I~.II I I 

DIN FLORI NATURALE 
GARNIRITE MODERN, LlfE
REAlA cu PREŢURI IEFTINE 

GRĂDINĂRIA 

TESTfEREI 
T.'· fonol prlvltie' Nr. 478 

TSllfoDul adidini r '8i Nr. 292. 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* * '* *1* * * * * * * ~ ~ ----------------------~--~--... 
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Nici O fabrică de gra-~ 
mafoane şi cufoane nu ~ 
poate să lifereze mal -. 

ieftin ca 

Keicb Aladar, 
ateU.,. d. Instrumellta muzical •. 

Blldap!st, VIII .• Răplzinhiz-lI. 27 T. 
i:\ff---as Catalog gratuit. - -= 

_11111111111111111111111111111, ••• 1. ~ 

••••••••••••••••••••••••••• • • • • Ioan Ha~~g : • • : tăietor de pile _ 

: TimişoaraJosefin, fIobeI·u. 48. : 
: Recomandă ferarilor ~i comercianţilor : 

• atelierul său de tăiat pile .. 
: bine aranjat, unde se pregătesc p le mici : 
• şi' mari din oţel vărsat de prima calitate Ş. a. • 
• Primeşte spre scobire ptle mtd şi mari It 
• vechi şi "oui, pelângă preţuri ieftine. • _ ţ : ". .. Comandele se execută .:,abnic ş.i prompt : 

•••••••••••••••••••••••••••• ...... ~--------.... ----............ --.. .... 
Lijefi 

Sandor, 
colora tor de geamuri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rarne de aramă. 

Buda pest, 
li. Papnel elde·utca 8. SI. 

LucreazA artistic geamuri de 
biserică colorate-, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 

dela cele mai simple până la 
cele mai complicate, cu pre· 
ţuri moderate. - Oramurile 
aproape tuturor btsaicilor gr.· 
cat. sunt lucrate În at~lierul 

,-........................................... .... 

J 

fabrici de eeasornice elec 
tdce ,1 ceasornice de turn 

gr. Thorotzkai as 1 arsa 
Rozgonyi es l~ndvai 

Budapest, VII, Sziv u.32 
P1'e"ate f te 
ci as uri pentru tura 

IIfn material de .eami ca fuuctiu..o 
pred"ata, in orice mărime. 

Ciuuri principale ,1 laterale 
electrice, el •• II r i venbatoare 
pentru fCOli ,i fabrici. 

Claaun pentru cutele, wlrml 
,1 terue ,i jocul dan gitului do 
dopote. - Prime'lr reparatun, pre-
cum ,. prefllcerea ciaaurilor nchi iD 
dasuri de turn CII bit de minllt. 

Cea Dlai mar. ,1 mal mode mi 
fabricA de eia.lAri electric. ,i do tura 
din Ungaria. 

Ci8lomll:arif permanenţi al cap!ta
lei şi 'umilorii căilor lerate ungare a 
fabricilor de IUtun ,i casei de amanet. 

ldliiIllIt~~_~~~~~~~I.:i;l;~ Pl'mliAl" expo,,1tia i't'l1"". dilo Pe.:. ela 
it JJlfiI&\ie d~ Il.r ~ la '''poli\b uoeiaţie! m. 

d"itrla\c lIiiD .... C1l 4ip)g,p a d.a ........ 

mtt J~.~!·~l·jl'~~~~,~~!~!.~.~!l •• ~~.~~.~~a~!.t~_~_~.a_~_~.~ . .ţI<~.~D '. ii MOBILE IEFTINE ŞI BUNE ~i 
4; ... po1J procura DUn:uU la ~ 

:; Prima. Ca.b.-ică de n~obile : A 

j: PETRUŢIU ei PLATZ ~ 
i Sibiiu-Nagyszeben, Strada Slrii-Salzgasse 37. ~ 
A' Telei"on NI". 4-7. ~ .. 4; 

:( Onoratul p'lblic ~te ruglt fra nte de a-, p~"cnra mnhlle să binevo. t: 
A· hsd a cerceh, (ti fără a cum.)ăra) MAREA EXPOZIŢIE de totfelul :: 
:~ de m',bile de artA ,1 simple, care stA zlnlc spre vedere puhll·t c" 
.. Se atral!'e atentIune" a_llpra Atelleruhll propriu de seu LPTURA .. 
:; " TAPIŢE.RIE. de primul rang. :: 
4i Executăm toate lucrA ile de lipsi la biserici noul ,i vechi. - Orice;: 
:: cumanâă se deptue'le prompt, con,tilOcios, pe Ilngl deplinA ~rantă :: :! ,i cu preţUrile alt mal moderate. : .. 

tlii, iii,"ii i •••••••• -ttt ••• i,' •• · .. ii.'.i'.'".i' ••• 
.. ....... ,. = 

Sam. Wagner~ 
Prima turnătorie de fier Sibiiană. 
Mare fabrică de maşini agricole. 
Atelier de mori şi prăvălie de fier. 

=e- NAGVSZEBEN. ~ 
Cea mat neintrecutl fabrici de maşini agricole, exe
cutat.cu cea mal mare pr~cauţlune - Maşhi de lânA 
diferite mărimi Darace de IAnl. lup pentru sclrmlnat lină. 

Piuă pentru aba le (po5tavurl) 
foarte mare export tn RomAnia şi OrIent 

InstaleazA: mori de orice mărime. Citindre la mori pentru 
asortat făina. - Conducte de apă etc. - Efectuaza; Cele 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de apă Mare turnă
torie de fier şi alamă. foarte mare depozit In ţevi de fier 
de orice dimensiune_ - Cel mai mare asortiment in maşini 
de treerat de orice rnăflme - Foarte mare asortfmt'nt de 
MO 1 OARE dela 2 HP In sus, - pe Iingă cea mal mare 
garanţie. - Preţuri foarte reduse ,1 condiţiunlle cele 
mal avantagloase - ExplicAri şi cataloage la cerere gratis. 

li I.tEL . ..xL 
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m===================D 
Bencsik Zsigmond în Deva 
Ofer'~ GHETE AMERIC~NE ŞI 
fRA.NCEZE. cu'\ute cu mAna fn 
at~lierul propriu precum ,i O H ET6 
QAT "". format modern p .. ntru bir· 
hati, femei şi copii Oaloşi. ,htt, 
comoade şi pentru I!imnasticd. Mare 
magazi I de gume renumite de Su
\ivan pentru tocuri la ghete şi "eme 
excelente Oht'tt.' pentru picioare ne
regulate şi bolnave le pregătesc 
dUDa măsurA La comande din pro
vincie este destul a se trimite o 
gh~ată folosita - Serviciu prompt 

~~~~~~~~~~~~~.t!lf~~~~~~~~ 
~ ~ 

I FARKASABRAHAM, I 
~ mare prăval'e da vinuri şi beutLlrl alcoolic" = 
I ARAD, Lazar-Vilmos-u. 1-2 (Casa proprie). I 
~;W~?I Depozit de cele mai bune II- ~~~ 
R'J ~ ~ ~ I I cheluri şi rumuri. Rachiu de = ; 
~ I prune, brad în mic şi mare. I = 
I I Telefon 189. Telefon 189. = = 
~ ~ - ~ ~ 
~~~~~~~'I!~~~~~~~~~~~t,~ 

,m ,'. II 
" Schm:dt Janos succesor Schmidt Ferencz .... 

insUtut p~ntru ridicarea altarelor In 

ti Budapasta, Kiibanyai-ut 53. ~!!!!!!!I 

P"egăteşte: altare. amvoane, criple,atatui,sfinte şi 
intregul aranjament biserice"c, in orice c stil, ,conform 
pretenziunilor artistice· şi peJângă preţuri ,convenabile. 

•. Se recomandă ca soecialisl de Munchen la renovarea alta
"elor, ve,hi. Planuri şicaialoage trimite gratuit precum şi 

primirea munCii o face pe speli-le sale proprii. 
n Preturi-mo4ewe. _Cop4itillavor,abU", de ,plati. ~ 

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

ciasornic.ar, 

Sibiiu - Nagyszeben, Reispergasse 11 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfelul de 

eIA S C> H. N I C E 
de buzunar ,; de pllrde ,1 
clasorni e desteptltoare, 
precum şi articll f'P'"CÎ. 

. PI Avă1ie d... obiecte de 
aur ,1 argint signate . 

ohcio ... ~ Toate reparaturile se ne- .' 
cutA prompt ,i cu garan", . 

:: :~~ ~ 

~~ '*'. j: * 4-411~~~~rr
CARL GORTLER 

IăcAtu, artistic ,i pentru edificii 

SIBIIU Str. Elisabeta26. 
te recomandA la toate hl"ririlc ee se tfn de ,p"dalltate lJlIJ ale. 

LA ZIDIRI NOI. 

Luetirl OfUamentlCf', pr~cum peatri frl'1J. 
1l""laj la morminte '1 Ilaleril, le preR'ltl'tC 
confurm CUltului ta il odu! ~! mat IUo:e •• 

Para.onere ti monlarea lor. Instalat luni 
de apaduc.e, dOlete, b.le, Introdv..cre 

...:4J eleCtrici uecutate cu mile-trle. 
:4'1 Rf'paraturl le primesc M .. re magavn 
~ de dmlDui perpelUe in 41hmte mAdmi. 

4 CarI Curtlat iunior~ 

~~f f f f f t f"llf f Y-~~"f","'o 
II I I •• I 11".8 IJ I I I I 'J_I Llll I EI -

Garnituri de tmblătit cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 

Constructie de mori: 
mori de rijnit ,i mAcinat, .ascuri de u1eit instalaţii de apa
duct, fântâni, pompe de totfelul. Prt'ţuri ieftine, condiţii 
favorabile. garanţii desăvArşlte. Lămuriri specia'liste, pro
iect de cheltuieli ,i preţ, curent se trimit gratis ~~i franco. 

Societate pe ar.ţii pentru industria tehnică de maşini. 
_MA •• aJei- .. Oep.pa,-l R~5zv~nyt"r.l"'l,ul\ ... , 

Budapest, V., Alkotmăny-utca 25 .. -.. -•• -------------------- - .. 1-,-
D:: 
~ -
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Şi a{,.'11lU se cutrămură dmd şi.aduooaminw, ' 

: I 
:r 
t '. . 

:\ 

,o(~e ~Nl <iii se intillnpl(), dc-Î i(~~iau ~(}şollii ăia. mai 
llşor din pi~ior, şi de nu.] apu{",a o tusă tOMnai a
tuIK~i in umtisambră. L'au 8imţitin~ă cii. yinl~, şi 

"1)1111;1 a intrat el pe o u'Î1i, C'revn a ieşit pc ceiaLaltă. ; 
Nc\-.astn-'Ra t.~ro pierită şi tremura ca. varga. 
('lno 18. fost aiei? 
N 'Ul1Zi cine a fost aici ~ 
- Nime. 
()um nime? Dm' n'amanzit eu ~ Crezi tu ~ă 

cu nu ştiu nimie '? Tu, eu sunt om ,bun, şi obiec
tiv, eu Du-mi 'Pjc.rd sîirita cu Ulma, eu două, dar te 
ia mam:.a drae111ui da{~ă nu-mi spuni eine a: fost 
aieil 

!:;li 's'a rupropiat de oa., a prins 'o de mi'mă, şi a 
,eutUl'at-~): 

HCpN!i) să-mi Bpui, ori dau! , 
EtA s'a Bllluls aprinsă din mâna lui: lQvindu-1 

{'U bratul pest() ochi, a prIrn..'! 00 la. 'Putut de pe 
masă, farfur.i.i, cărţi şi l{l-a izbit furioasă în el. 

~ă dai în moşcto, dar ,nu în mine, ticăI08ule~ 
slăbiinoglllf', obicctjyulc. 

Obl(;etivule, obicctivule, şi trintind' uşa în ur
ma ei, de-<au sărit geamurile in toate părţile, a 

-,teril-o 'afară:. 
D. I(mita, înrmiirmurit, s'a ple.<'at, a ridicat jo

lwnul spart de j(~, şi cu un glas tâmpit. d('l spai
mă Il; nmnnUNlt: 

- Va:r (''I1l cu mNg in i{looal'ă. lla oonfo-
rirlţă? 

Hlaj. Bucur BogdăneL 

Jubileul "României June", 
Cea mai veche !Societate a sfuden{i1nr 

universitari români «România Jami» din 
Viena, împlineştea cum 40 de ani de exis

_ ten1ă. 
Cu prilejul acesta societatea organizea:ză 

un şir de serbări, al căror program îl dăm 
mai la val~. 

~ . -"-... Asupra istoricului societăţii şi a insemnă
tăţii ei vom reveni într'un articol special. 

----

Programa serbărilor. 

Sâmbătă, la 13 Ianuarie: 8 ore şi jumătate 
se~ra de cunoştintă şi serbarea anului nou in 
~sala albăc a hotelUlui .Riedhof« ~VIU. Schlos
selgasse 14). 

Dumintcă, la 14 Ianuarie; 10 ore şi jumătate 
• Uturgle festivă şi Doxologie În capela română 

(1. Lowelstrasse 8), La 12 ore Şedinţă festivă În 
sala dit+ i (1. Herrengasse 13). La 9 ore Serată 
În Cursalon (1. Stadlpart). 

Luni, în 15 Ianuarie: la 8 ore şi jumătate. 
Seara de adio in -sala albăc a otelului >Ried
hof-. 

Bilele pentru Serată (de pl'rso3nă 5 coroane) 
~e vând pe lângă prezenta ea invi1ării la • Ried
hof« În 12 şi 13 Ianuarie între ore e 10 - 6; şi 
seara la ca~ă Venitu' curat este destinat pentru 
înfiinţarea unui :oalumneu pentru studentii să
raci. din Viena. 

Patronese: Sev3stia de Carp, Elisaveta Cupa· 
re~cu, Elena cav de flondor, florica Gramalo
vid, Blanca Lupu, El· ftera Mihali, Hermina cav. 
de Onciul, lt-tiţia Oncu, Elisave'a Petrescu, Ma
tilda Cugler:; Poni, Delia L Popovici, Emi ia 
Raţiu, Elena Roşea, Paula Sturza, Elena de 
Vaida-Voevod, Elena Vlad. 

l1iI Patroni: Or. Victor Baheş, prof. univ., Ion 
_ Bogdan. rectorul unîversiâătii din laşi. Caius 

,i< Bn:diceanu, Alexandru Ciurcu, Dr. Stere Ciurw, 
ur. Ioan Cuparescu, At'xandru Cuza. prof. univ" 
Gheorghe Dobnn, Iancu cavaler de . flondor. 
llTopr. marE', Nicolae Gane, Vasile Ooldiş, prof, 
leol il Gr"matovici, consilier de secţie, Dr lamic 
1. th ha!', prof 11l1iv., Dr Nicoae loarga, prof. 

. univ, Alexandl U 1. Upll. general, Dr. Iuliu Maniu, 
. ad, ocat, COII&ilierul aulic Dr. Wilhelm Meyer-

\ 

LUbke, p'of. univ, Excelenta Sa Ioan Metianu. 
metropvl;t, DI'. Teudor Mihalyi, deputat, Iacob 
Nt>gruzzi, Aurel cav. de Onciul, deputat Dr. Oi-

_ mitrle Onciul, prof. univ., Or. Nicolae Oncu. 
'_ ~urel C. Popovici, prof. univ: Dr. Lazar Popo-

o •• ~Ylci, f.xeelenţa Sa Dr. Vladimir de Repta, mitro-

/ ~, , 
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polit, Dr, Victor Roşea. Dr. Stefan Sag-hin, rec
torul universitătii din Cernăuţi, Sava Şomane5CU, 
propr. mare, Gheorilhe Sâ bu, deputat, Dr. Ma
rius S'urza, Dr. Alex,Hldru de Vaida Voevod, 
deputat, Dr. Aure! Vlad, advocat, A. D. Xenopoi, 
plof. univ. 

Pentru comitet: 
c:and. in drept. 

Alexie Voiutschi, 
preşedinte. 

cand. În drept. 
OeorJ!e Pridie. 

sectretar. 

Cronici Ixternl. 
Răsboiul italo=turc. 

Liniştea ce a cuprins diplomaţia celor 
două ţtri duşmane precum şi tăcerea gu· 
verneJor marilor puteri, dau de bănuit, că 
mult aşteptata pace este aproape. Ziarele 
t'f1gle7e spun. în baza unei telegrame p('if· 
tic111are pnmită din Satonic, ca negociel Île 
de pace au luat deja început şi e chestie 
de scurtă vreme incheierea unui armistiţiu. 

T otuş faţă de această ştire, organele 
oficioase ale guvernului Italiei şi Turciei, 
ţin să abată atenţia publică dela începerea 
tratativelor, arătând imposibilitatea unei Îm
păcări care va avea la bază cedare terito
rială. 
Dăm in următoarele ştirile mai nouă: 

Declaraţia unui ministru 
turc. 

In şedinţlJ dela 5 Ianuarie a Camerei turce, 
ministrul instructiei publice a făcut declaraţii 
import<mte, in ce priveşte negocierile de pace. 
E greşită informaţia . a spus ministrul - că 
guvernul ar încerca disolvarea Camerii în ve
derea încheierii păcii. Ouvernul nu poate ceda 
nici o mână de pământ deoarece ar călca 
Constitutia. care-i cere apăra rea integritătii 
teritoriale a imperiului. 

INFORMAŢII. 
A RAD. 6 Ianuarie D. 1912 

Numărul nostru de Crăciun. 
Xumilrul n().'it!'U de Cri'iciun e de 76 pagini. 

Al1.ii'olde mai în;;cmnat(·, în afară de J)artca de 
l'ipO'rtaj, sunt: 

Paginile 1-18. 
~F,nul din cr.i puţini de Oetaviam Goga. - La 

Cra.ciUn <l(l Ilr. Ioan Lupaş. - Unui tânăr de St. 
O. Iosif. - Duşmanii de A. Cima. - Probleme 
'inte.rne; do Gh{iOrghe Pop. - 'Viaţa în APUB rJe 
A. M ltlOl'. - Raportul olicial al comand.antului. 
rus din 18~rl d('sJlrc Avram Iancu. de Dr. Silvill 
Dragomir. - Scrisori din Iaşi de l'omeliu Carp. 
-- .:t!tc ptTuCI!j!ilri d{· Va.qilc C. O:'lvadi"i. - Ade~ 
r('n(e{c tinrri.mei de I .Grămadă. - Contrt~b!lfii 
la tnono,qrafirr, şcolilor 1'()mâneşli de Dr. Ioan Ma
tf'i. - CronlCfl din Paris .de Ad1rian Corbul __ 
(~I'ărill~~1 In !lom~ .do 1 h'. POlllpiliu HQlx-!'ICll~ _ 

1 ov(',~tl1'l de te!n('. de' }larilin;l H(I;?u. - Vierm~' 
d~ t:1ăI~;';c nI' Vi{'tor St.auein. -Din "ciirficica fu.r
nu::tlof' ne 1)!,. Oaif'if\.r Ghibu. - ScrÎRori din 
H.,wu!'f'.';di de r. lJ.SorÎC'u. -- Domnul Joni(ă 0-
bl.CC;hl'U de Bueur Bog-diinel. - Iubil('ul Romii
ntet ,~une.. -Jnformaţiuni. -'Despre banca Ge
nera~a ~(' ASIgurare de Filoromâ1lUl. - () no • .:ă 
opera h.femrii rumâno-call'ină de St. Meteş. 

, Pa~inile 21-24. 
pm car:~r~lll ttll~i fi1ol?q, de Dr. SP~"(til PllŞ

carm. - 1- (ti una Ba(hculut Stan de Ion Agârbi
r.c~Lnn .. - Sonete de 1. U. Soriou. - RCt'~dere(J 
dt) I,ulJ~l .F~n(\'lcn. - Cântec vec1till de G. 1{otică. 
- k"('n.~ordor de Liviu Coman. - lin om ciudat 
el? 11:, N": (,intori. - Cântecul Jl/ărinarului de Va
stl() Rtowa. 

Paginile 45-48. 
Infâ:I1P.lâri!(' din anii n4S-49 do Adam 13oJ

~~1. --:. 8cnsortl~ .de aflmri de Vic>tor Eftimiu. _ 
Corl>1,~ de Manhna Bc)(·u. - Domnul }(elenfie 
do T.?\.J nrăşa.nu. - Uronicf/. artistică de Adrian 
Car~n]~ - Porumb1'i ·în scnieiul poştei trad. de 
I~ N. C"aşpa,r. ~ ~ ·~cară de Orăciun de T. Mu
raş:111. - r('lunml. 

Atitudinea ItaJiei. Dtl; cauza sfintelor sarbatori ale Crdciu-
nu/ul numarul urmator al "TribUlui" va a
parea numai iHiercllri noaptea. In legăturd cu ştirIle despre pace ziarll 

"Tribuna" din Roma scrie urmatoarele: 
"Situatia Turcilor în Tripolitania este cri
ticd: nâtionalitdţi:e din Balcani ameninta C11 

revolutie; visteria statului este goald iar im
prumut nu capdtd de Ilicdiri. In asemenea 
fl7lpreiurdri nu poate fi vorba de pace, Ita
lia poate incd aştepta. ConditIile ei de pace 
sunt cunoscute de Turia, care le poate im
pliot ori refuza. In am(jndoud cazuriie va 
trage consecintele. 

Negocierife de pace. 

Om Londra se telegrafiază: Ziarul »Ti
meSe: aduce ştirea de mare importanţă, 
primită dm sursă particulară din Salonic, că 
intre Turcia şi Italia .. au început tratative, 
în vederea încheierii unui armistitiu.' Deo· 
dată cu aceste negocieri sau )uat unele mă
suri ca în Tripolitania să înceteze deocam· 
dată ciocnirile trupelor. 

. -:- Crăciun~1 şcolarilor săraci în Arad. Ca 
ŞI Il! alt: am aşa şi anul acesta şcolarii sa
raCl dela şeoalele elementare rom~ne din 0-
t:aşul no;;,,>tru flll fo~~t d,Jnziti de Cracilln cu a
Jutaar'! m hame ŞI, altmente. Impartirea de 
dam,:' .il avut loc In localal şcoa/ei azi dimi~ 
nea/a, l!1 prez,en/a conducdtorilor şi binevoi
tonlor şcoalel. 

S'au Î".zpartit haine din suma daruitd de 
banca Vlctona 250 cor. şi casa bisericei 50 
cor., la 38 elevi. Cele două-zeci de roehite 
au fost casll(e de dnele EJma R.aica, lovanea 
Nemeth. S(Jjla Papp, S. Valan. Antonescu 
Cons/an/a Lazar~ Emilia Traileseu Vasilon' 
A1qnltn.a .Bocu ŞI d-rele f'7orica Bondu, Le~ 
fltta .. Dlmltrescu •. E. Ardelean. S'au impartit 
copll/or 11Irte Şi bomboane trimise de d-ua 
Boeu. 

Primeasca /lobi/ii daruifori şi pe-calea 'Q_ 

ce,asta recu..noştill/a celor carora le~au inse
mnat serbatonle naşterii domnului. 

. ~olnidi la o aleve~e de primar. 
~etlm In ~»Libertatea«: Strigăt de durere 

* ŞI, de A scarbă ne vine din Vintul-ee-jos. 
Revolutia din China. Din Nanking se ~II~~ tn" 30 Dee.cemvrie alegere de primar~ 

anunţă: Luni seara preşedintele republict:Î f,~,r~u',. mţe1.es _ ş~ cu, vre-o doi renegaţi 'ro
chineze Or. Sun Yak Sen şi-a făcut intrarea În mam dIn pTlmane, n a vrut să mai candi
capitala N lnking, între ovaţiile însufeţite deze Român de primar, ci pe un unaur 
ale poporului şi armatei. Douăzeci şi una nevoiaş rătăcit aci in sat, care nici nu h se 
de detunături au vestit Jocuitorilor intrarea ţine Încă de ~eg~tură c~ comuna, nu plă~ 
în oraş triumfală a preşedintelui Sun·Yak·Sen teşte dare aCl t ŞI nu ştIe o vorbă româ~ 
a luat conducerea guvernului şi a pus ju~ necscă! ş,'s aci 3600 suflete de Români 
rământul, că va lupta pentru izgonirea di· faţă cu vre-o 600 străini. E o revoltăloare 
na5tiei mandjuriene. că va întroduce suvera- voInicie. O. Dr. Vaida va fi rugat să facă 
nitatea poporului şi va restabi1i pacea. După arătare la mmistru şI plângere. 
împlmirea acestor acte îşi va depu ne Însăr- -Dt Suclu iarăşi se retralle_ "Marele organizator" .. 
cinarea aşteptând alegerea legală şi defmi- dI. Dr. Ioan f-luciu, anuntii. În numărul de azi al organu~ 
tivă de preşedinte al republicei. IIUl pop.or~l ~utori7,at "Poporul Român" Într'o scurtă in-

forma·tJe IIltttuJată. .. Ca dIJ adio" (cum ... ca de adio?) 
că...se desface cu asta (cum ... cu asta? Cu "ca lle adio"?) 

( de biroul central $1 de orllanu) ])Oporal Poporul român". 

tu 

• 

J 
] 
1 
:J 
i 
I 
rl 

1 
1 



rff/ 

Dt Suciu nu o lJoOatc face insă fără .ee. şi\, d['~ .. din _ "Sezătoarea" din Timişoara. care se va şi că ar fi mai bine să fie amârtată pentru. 
ac('st incident" (vrea să zică ... din acest prilej!) expre- aranja în 11 Ianuarie 1912. va avea urmiHorul data când se va face inaugurarfla monu~· 
sic multămitei ~ale faţă de wti cei cari a.u stat tn program: 1. Dellbes: Aria Clopot~le]or din I . J' AI d 1 I Ch" ~ 
ajutorul biroului şi, in rindul Intâi, roage. .. pe vene- opera Lakme, d.na Lucia CO'5ma: Z. Leonca- Amentu UI ţar~ UI . ex1an ru . Ia Jşl~a.u. 
rabilii dni prl'zid('nti şi pe dl seer!'tar general ... ă prÎ- valo: Prologul din opera Palf/iacci. Dima: cerut apOI şovmu rus ca a expoziţie 
me.ască expresia. profundei recunoştinte pentru onorul Oroza, baladă, d, Ionel Crişiana, acompania- să se dea atentiune numai secţiunei isto~ 
(fără indoiali\ He<i să zică .. , onorarul!) cu care I-o.u di- ment la pian: d Ernst Ktein. IL ",La şezd- rice a Basarabiei şi celei economice, iar 
stins·· ... etl'. toare", icoană din popor, de Tiberiu Bredi- secţiunea etnografica să fie suprimată. Pro-

LOt'ul dlui Suciu l-a luat dI Dr. Ius.tin Marşl\u... dana. Persoanele: Ileana: d-na Lucia Cosma. punerea lui Krupenschi a fost admisă cu 
- Ceva vesel. - Domnii dela "Românul" îşi în ehi- , Sorin: d. Ionel CrişianlJ. Mama Dumitra: dna 20 voturi contra 11. Intentia lui a fost 

1pue că şi literatura se poate <'om.anda aşa cum comanzi : Alex:mdrina Adam. MoS Marfo: d. Dr. Corio- t 
uuui C. 1. O. FIMC oare-acre, un articol execrabil. Ast- • lan Balta. Radu: Di Dr. (OR Mezin. Selea inţeleasă deci de ruşi şi ea nu este alta 
leI, prin g"niala peană a fostului IÎpitor de adrese la i Chlva: D-na Paulina Mezin. Mărioara: D· na decât a duce În rătăcire pe vizitatorii ex
Academie, au comandat şi dlui G. Randi, pentru nil- I Victoria Magdu. Stan: DI Paul Nicolaeviciu. poziţiei În ce priveşte superioritatea popu
ulii.rul de Crăciun al autorizatului, o bucată veselă. In : Un flăcău cu fluerul: DI Dr. Anton Bogdan. laţiei basarabene româneşti fată de cea ru
ultimul .num~ al "Furnicej", d:, Ran~ti răspund~ iuteli- I Cor de fde. Ş! f1i~~ăi. -:- Lăuta~î. C;orlJl: sească. Admiţându~se anume ideia unei sec~ 
gentulm sCflb dela. "Românul : Doamnele: Stlvla Carabaşl\I. A urelJa CIoban: 

.. Ceva vesel" pentru .. Românul", Domnîşoarele: Sempronia Brediceanu. Nata- t~uni etnografice in cadrele e~poziţiei,. s'ar 
Stimate domnule Ram.ti, Vii }ia Cîorogtfr, Norica Cosma. Elia Diminescu. fI invederat întreagă comoara industrIeI cas# 

ştiu un ardelenist înfoca.t _ şi Horţtns.ia Hane~iu, ~le~a M~zin~ Livia ~i~c, nice a poporului romanesc din Basarabia. 
a.~ta. mă determină să Yă rog si LUC1.a ŞI COrnel18 Pm~lU. V.Jena ~POPOVICIU, Durere situaţia în Basarabia e de aşa că 
binevoiti a ne trimite ceva Vf.'- flonca Secoşan, Vetuna Terfaloag-a. I favorizează toate intenţiile duşmanilor fra-
s(>l ventru numărul de Crăciun - Interesante comunicări asupraţilor noştri Înstrăinati. ' 
al Ă~~~lâ.nulUi"'" R. C. Iim~ii noasţre. Ni-se c~munlcă di~~u~u- _ Un episod sângeros al revoJutiei cbinele~ 

Hal, Muză, "ia. comanda."! Tree,i la tejghNL, poeteI reş~l: In şedInţa de MarţI a Socletatll flio- Direct,lrul de poşta dm Sianfu, originar din 
Azi se oomandă versuri cum se coma.mlă ghete!... logice, d. A. Candrea s'a ocupat de unele -(jermania, publică într'un ziar englez un sân-
.. Vezi, mâi cisruar, să fie de lac ori căprioară, legi fonetice arătând cât de greu se potgeros episod al revoluţiei din China . 
•• Da.r largi, ca bătătura de ici s~ nu mă doară!" face dtscoperiri nouă fjră a' se studia soarta "La 22 Oct. a izcucnit revolutia În Sîanfu 
-"'şa SPUl! muştl"xii ..... Rom îm ul", mu;.>tf'Tiu unor anumite grupuri de sunete, cari filo- Eram d~n în,tâ~mpl&~e în str~~ă ca~d ~1Ujtimta 
Lu, fel e, "ceva ves(\!" când m'a poftit !li scriu. logii nu le-au aprofundat de·ajuns. A arătat Te;iolt~ta . ~la tn.c~n.luras.e. 1\\a OPţlt I~ drum: 

în deosebi cât diferă tratamRntul sunetelor m,a. SIlit sa ~e~ca!e.c . .ş1 m a lo~lt ,d!n toah: 
Nu, zău, cu bucurie aş seri pentru "Rom:lnur' d _ fl-" - ~ . partIle. DOI InŞI cluar au vrut sa ma lmpuşte. 
Şi l-a.ş sluji cu rimă, c.a robul pe stăpâ.nul, up~ cum se a a '~amtea sau In, urma s~-Unul dintre ei îşi aţânti-se puşca asupra mea, 
Aş ;;;,ri pentru ,.Românul", a,ş seri şi zi şi noa.pte: }abel accentuate. S a ocupat apOi de Orl- dar dându -o la o parte glonţul mi, a şuerat 
A mintei mele Nade la focul ucru coavte ginea cuvintelor a arăta, a rt:feca şi ţapăn_ PAe !ângâ .urechi: yenind încă trei jn~ivizi, "~i 
Vi le-aş da "ouă toate, ş'aş fi prea fericit ... lacandu·h·se Imla de soartea mea, m au scn-
D'AS şti că măt'ar unul cu drag l-aţi mi,;tuitL I?. C?- Densuşlanu a relevat' cat~va· pa· pat dlI1 mânile celor ce voiau să-mi i-a viaţa 
Dar, uite ... Văd comanda., şi văd a mea adresă. sagll dm basme unde putem, găSI unele şi m'au transportat acasă. Intunecându-se a 
Văd însă. totodată ş'o "cla.uză expresă" indicatiuni CU privire la trecutul limbii ori Inceput adevăr~tul. masacru. şi. incendiarea 
D'a scrie "ceyQ. ",esei"! ... Vai, foarte's abătat: culturii noastre. Intre altele a arătat cum To~~e casele chmezlior bogati ŞI. toate pTii.-
COUla~d,l dumnea\"oastră nu pot s'o expcut! intr'un basm al lui Ispin'scu. termenul ve- văllile .au fus! devastate ~de mulţImea oa~bil: 
RăsJlun:>ul ~ destul df' indulg-ent, l:omandâ.ndu~i. •. .. _ ) . . . i setoasa de sange. Ardea mtre~ oraşul. A cela~t ' 

"cel'a, v('seI", geniala minte a. scribului DU şi-a. Jat chiU Valea le\ulfI~ a fost mlocUit prin, Va~ : incendiari au dIStrus şi şco:1la mlsiona'n! ce 
seama de insulta ce o aduce spirituallllui scriit-or, care, ~ lea Plângerii~ cu toate că inţelesul basmului ! se aHa lângă casa mea omorînd şi şiise copii 
-slavă domnului, numai lucruri tragice n'a scris. ,.-pre- a ne arată că era vorba de o vale a dorului ! mici. pe dascăHta şi pe servitor în modul cel 
i-se putea pune în ved!'re să scrie "ceva vesel", sau cum se zicea in vechea românească. a: mai ~~rbar. In noaptea aceea ţio!"oa.să <Ju!o:,t 

P d . I ... (' h A - ':...1. - ,omonţl aproape ro.OOO manuJunem, nefnm'! 
~ .. aporul român in statul ungar". In »je Ulr~",!m ve: ea romaneasca a laUi 10- crutati nici copiii nici femeile. A.:est masacJU 

.Maiu 1912 va a:păroa, În extensiune de 32-35 seamna In adevar a duce dorul",.) a înfiorat chiar Si pe oamemi noului guvern. 
coaIe de tipar, o lucrare monită să dea tuturor d I d ~ • " L 
Jănl11ririamănuntitc de"pre viaţa politică, re1i- Tot in legatură cu limba blsme!or ~flre ~ uat În ata mtlsuri necesare, puna,n( ~. 
~io.asă, ~'1lltUN1]ă, socială ~ economică a p\~ru- Densuşianu şi·a exprimat părerea că unde I~ aplIcare ped~~psa ~u moarte, p(;otru once 
!uj român, cuvinte ca împărat etc., cari dandu-se con- VIOlare a llbertaţu cetaţemlor. 

Luerarm o scriu dnii Silve;stru ~1 01 d o vaD, diţiunile noastre de cultură, nu se· puteau - Indrăsnet sbor aviatic. Din Londra ~e 
dir. ,,<iaz: 1'r.", şi Dr. nhcorg-he P r o ca, sccre- păstra. au continuat totuşi să trăiască În comunică: Ziarul ".Evening Standard" aduce 
taI' ("Oll:-iitoria1 în Sibii-tl. limbă, mulţumita basmelor,. unde poporul ştirea, că aviatoruI american James· Martin se 

Preţul cărtii va fi 7 coroan~ 1 1 . ~, b ~ j' trebuia să amintească de împăraţi,. împără· ocupă cu p anu unUl lndr~snet S OT peste 
- Cât costă un răsboi. Au trecut vremile când oşti-

rile se sustineau. în ţara duşmană. aproape fără chd- tese, împărăţii etc. Oceanul Atlantic, care s'ar }ace în vară, luna • 
tui t> Ii. Azi un răsboiu costă sume oribile. Să luăm de Au fost proclamaţi ca membrii doii G. August. Ja~e~ !"artin crede că ~cest drum i 
pildă râsboiul franco-german din 1870. Adamescu şi Th. lordănescu (fo ... ~şani.) S'a de 2000 mllun 11 poate 'p~rcurger m 40 .de ore~ I 

CheltuÎf'lile proprii ale Frantei au trecut peste su- hotărât înfiinţarea unei reviste MoloO'ice. Punctul de plecare va Îl insula NllUa~fmlanda J 

ma de 3 miliarde, la. ('.ari trehuie să se adaoge 5 mi~ .. • • b iar locul de aterizare Irlanda. Aeroplanul va 
liarde plătite Germaniei, precum şi vre-o 2 milia.rde de -: Regele Carol pentru saracI.. Dm Bucu: fi construit după un sistem propriu al avÎaiQ-
pierderi suferite în urma nE'J)utilltei de a incasa, Îl! Yr':!- reştI ni se sene: Regele a acordat MuntelUI. . . . ' 
ma de răsboi, dări şi taxe vamale. Pierde-.reB. natională de pietate, ca şi anii trecuţi, suma de :zero ~1U1. Va avea 5 motoare. ]~r l~ partea de JOS 
a. fost deci 10 miliarde de franci. lei din care cu prilejul sărbătorilor, să se a- vasle, pentru eventuala calatone pe apă. 

Doi publicişti. eng-l-ezul Mulhal şi austriacul Berntlt • 

au alcătuit de curind Ul! tablou al ch!'ltuielilor răs-
boai!'lor mai mari din cei 50 de ani din urmă. 

Răsboiul din Crime a (185:>-56) Il costat 25i6.00e sol-
dati şi mai bine de 3 miliard Il d~ coroane. Anglia a pier
dut 98.100 şi Il cheltuit 1600 milioane (pe lună. 70 mi
lioane), 

In răsboiul ruso-ture (1877-78), Ruşii au pierdut tn 
neme dl' 10 luni 172.000 oameni şi au I'heltuit 1600 mi
lioane, din cari 800 milîoane s'au repHHit de cătră TUfei. 

Răsboiul au~tro-prusiae (18fi6) Il tinut numai 35 de 
zile, dar totuşi Prusiarii au cheltuit 300 milioa.ne de co
roane, din cari Austriacii au replătit 70 milioane. 

In răsboiul franco-german (1870-71) Germanii '1.:1 

cheltuit PE' lună 130 milioane. in total 1240 milioane. 
In răsboiul Angliei contra. Burilor (lR99---19G2) En

glezii lJ;U pil'rdut 95.700 oamE'ni şi au cheltuit 6000 mi~ 
tioane. 

In răsboiul Iaponezilor contra. Chinei (1894-1895) 
in vreme de 8 luni IaJXloezii au eheH,uit 450 milioane, 
din ('.are Chinezii le-au replătit 350 milioane. 

O singură dată s'a 1ntâmplat ca în\'ingătorii să plă
tf'as('ă r/)E'ltuieJile de răsboi. Cazul aCI'"ta s'a întâmplat 
în răsboiul Bpant!'Î cu. Am{'rica, când Statele-Unite, Tn 
schimbul concesiunii unor teritorii insula.re, a.u pIUit 
tlpa.niei 100 milioan('. 

chiţe î~1pru!:nu.turi m,ai .mlei ale oame!li1o.r ~ă- - Se caută medici În comitatul Ara· J 
raCI,. car~ sa-şl poata ndlca astfel. faTa mCI.o dului Pretura dm Maria·Radna pUblică· 
plata otHectele, 111. general de pnma neceSl- • t I 6 t' d 
tate. conc:u~s pen r~ ?cupar~a a or. pos ,IIm e I 

In acelaş scop generos d, Dr. N. Minovid. mediCI cer~uah l~. comltatut AradulUI. . :' 
a oferit suma de lei 100 din partea biroului Se cauta medICI pentru cercurIle Petnş~1 
pentru 8zisteryta prin muncă. ~ Pauliş, Soborşin, Totvărădia, Maria-Radna 

Au fo~t ajutate peste 150 persoane, atat şi Bîrzova 
din Capitală cât şi din oraşele unde Muntele . . . _ I 
de pietate are sucursale şi cari au fost în- . CerCUrile aceste sunt al~ăt~lte, m tot~1. 
ştiintate să·şi ridice obiectele, dm 34 comune - toate lipSIte de medll', 

~ • • ••. Piata m·nimală a unui medic este 1600 
. - ~e!1ten~rul rapIre. !3asarabtel: SPI- cor. plus 5 -600 cor. pentru locuintă. 

Tltele.1O mstratnata noastra ţara _s~rora Ba- Toate aceste cercuri sant TomârzeştL 
sarabla sunt preocupate de serbanle ce se 
vor organiza cu ocazia centenarului răpi
rei. Am anunţat că s'a proiectat o expo
ziţie generală basarabeană şi că împotriva 
acestui proiect s'a ridicat faimosul Kru
perschi În şedinţa de dăunăzÎ a Zem,t· 
voului, susţinând că ideea expOZIţiei nu ar fi 
potrivită, Întrucât Basarabia n'ar avea ce 
expune. Krupens hi a m ai spus că nici tim
pul n'ar mai permite organizarea expoziţie 

- Sporturile de iarnă În România. ZileI 
trecute, din iniţiat va princidelui ft'rdinand sl 
constituit la palatul Cotroeni ~Federatiun( 
societăNor sportive-, cu scopul de·a organi, 
conctlTsuri - după anotimpuri - spre a r~ 
pândi astfel ~ustul sporturilor in întreagă ta 
Acum fe er aţia ~e ocupă cu organizarea cone] 
suri'or spo rlurilor de lamă şi anume cu cur5 
de bobsleigh. săn'uţe şi sky. 

Joi s a ţinut o nouă şedinţă la fundat1u, 
.;:,. niversÎlară ~Carol l.e sub preşidenţia prindp 
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! 
Carol. S'au fbcat zilele penfru efeduarea cur~dor piele şi să 1-0 fnpăeze. Au trecut ani Ia mij-
~i sau de3t>ml13t mernb'i jwiu:ui şi ai comlsiunei loc şi "Lukacs-gC:lzda" a tmbătrânit de-a bi
tehnice precum si premiile ce se vor dt>cerne, nele. Când a trecut de optzeci de ani, l'a 

Persoanele cari se vor duce la Sinaia ~ă vaII ajuns ceva metealmă şi trebuia operat pentru 
cursele vor avea o reducere de 50 procente pe ; a-I scăpa de moarte. Dar ca tot ung-urui cu
dile ferate român~, minte din fire şi mai ales cavaler s'a gândit 

_ Procesul fraţi10r Zsilinszky. Procesul por- cum o să-şi lase el muzeului pielea_ ci0pârtită 
nit impotriva frotllor Zsilinszky, cari l'au im- câ~d nu ~Ş!i le !u,sese tnţelesul" ŞI n a dat 
puşcat pe deputatul tărănist Arhim din Ciaba, , V01e m.edlcljo~ sa-1 f?c~ op~rat~a. I?ar răul 
se va desbate înaintea Curtii cu juri din Bu- : progresa cu fl~car~ ZI ş: .b~tr~nUl era In pra~ul 
dapesta la 1S Ianuarie n. I rrryrtl,l. Câ~d sa văzuj. 8I.CI, 1 ~ apucaţ groB,za 

Curtea cn juri din Giula, care desbătuse ; gandlOdu-se cum ,0 s~-I Jupoa~e de piele Şi a 
procesul. ii achitase pe arnândoi acuzaţii, du- : !ăsat .rudeloŢ, cu hmba de moarte, sa de~ mu
pă o desbatere de 8 zile. Sentinta aceasta a! ~eulUl na~~H cele opt ~ute de coroane ŞI s~·l 
fost. însă, casată de Curtea de Casaţie. mgroape ŞI ~e el cu plele cu tot, ca pe once 

Noul proces nu va ţinea mai mult de 3 om ~e tre?b~. . ,. ., 
zile, fiindcă tribunalul din Budapesta a redus Aşa ,a rama~ ca~ moşt;mţom datoruJor bă
numărul martorilor de a se interoga la - 34. trânulul să mal 'p'ateasca ~l o sumă fns,em

nată pentru o pIele proasta, care DU mal fă-
- Impodmolirea unui vas englez la Con- cea nici două parale. 
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s~ contracteze un rmprumut ipotecar, la un nolar 
din Harve. In schimb fo~tul preşedinte Loubet 
a fost mai cumpătat; el fşi economlza întreaga·j 
leafă de 600.000 fr, pe care o primea; dar el 
cheltuia până la un ban cei 600000 fr. cheltuieli 
de reprezentare pe cari statul francez ii acordă 
celui mai inalt demnitar al acestei ţări. 

Ne mai rămâne ~ă vorbim de preşedintele 
Fa1lieres, O, FaJlieres ?.. Dar toată franţa e in 
c;:urent cu sgârcenia lui legendară In fiecare an 
actualul preşf'dinte al marei republici europene 
găse;;te cu cale de a pune la o parle un milion 
si mai bine din cele douăsprezece sute de mii 
de franci pe cari le prime~te anual 

stanta, Cetim în ziarele din Romania: Varo- - Mulţămită publică, Pentru provedera sf. 
rul .,Hermione" de 7UOO tone, sub pavilion noastre biserici cu cele trebuincioase, din 
englez, plecat din Constantinopol cu desti- evlavie şi creştinească iubire cătră sfta noa. 
naţia Constanta, unde urma să Încarce petrol stTă bistrică şi religiunea străbună ni-a venit 
pentru export, a sosit Miercuri noaptea in în ajutor următorii binefăcători dăruind: "Co
rada portului Constanţa. Din cauza Îurtunei dru" institut de credit în Butt'ni 1 evan2'helie, 

1\ ... , însă, el n'a putut intra in port, astfel rătăcind 4 ripizi şi cruce În preţ de 245 cor., doamna 
prin apropiere, la un moment dat a 10st arun- Verghilia Traian Moşuţiu din Arad o perdea 
cat de valuri la mal. la uşile împărăteşli În preţ de 80 cor., Pintea 

El s'a aşezat pe un banc de nisip, rn drep- Rad si soţia sa Catrina 2 prapori fn preţ de 
tul tăbăcarilor, cu triborul spre vest şi prora 56 cor., Prea Ono Domn Oherasim SeTb ase
spre sud. sor consistorial tot spre acest scop ni-a pus 

O greşeală cu folos, Guvernatorul uneia din 
coloniilc africane ale Frantti juca săptămânile 
trecute la cărji, când de-odată i se anuntă ",,",~ire. 
a doisprezece indigeni, condamnati la moa,r cp -
,Se fie impuşcati numai decât !~, porunci guver
natorul urmându·şi joc.l Dar peste un ..-eas oH· 
ţerul de serviciu ii anunţă sosirea a alţi doispre
zece negri, cu observaţia că aceşti negri erau 
ferecati cu lanturi, Dar atunci cine fuseseră cei 
dintăi? Guvernatorul află că cei doisprezece exe
cutaţi, erau nişte ,efi de tribmi, veniti să-şi pre
zinte omagiile ~i darurife lor funcţionarului francez. 
Prin spirit de compensatie ofiţerul dt'te atunci 
libertatea adevăralilor condamnaţi, incărcându·j 
cu darurtle aduse de nefericitii şefi de triburi. 
Dar morala acestei greşe i a fost că guvernatorul 
câştigâ prin gestul său stima, admiraţiunea ~i 
dragostea indigenilor, fiindc~, spun ei, el s'a 
arătat aspru fată de cei Illiri şi bun şi generos 
faţă de cei mici. r, 

Cazul semnalându-se autorităţilor, imediat la dispozitie suma de 100 cor. 
a plecat cu renlOrcherul ... Julieta~ la fata 10- Deci şi pe această cale vin a exprima bi-

d ,eului, d. comandant Toiescu, căpitau~1 poTtu- nevoitorilor În numele comunei bisericeşti cea 
lui, împreună CU barca de salvare, mcepând mai sinceră mulţămită, rugând pe Atotputer-
operatiile de salvare. nicul Dumnezeu să primească aceste jertfe 
Până acum insă, orele 6, vasul n'a putut fi aduse pe altarul său întru preamărirea sa şi 

despotmolit, şi toate Încercările par zadarnice, întărirea credintei noastre strămoşeşti dând 
întru cât sunt insuficiente mijloacele de sa1- bincfacăioriior noştri şi de aci înainte sănă
vare ale portului nostru. tate şi bunăvoinţă pentru sprijinirea aşeză-

Din această cauză s'au cerut ajutoare din mintelor noastre religioase mo:-ale. 
, Constantinopol şi Sulina, ca să trimeată re- Cuidi, la 22 Decemvrie 1911. Ttren/ia Mi-

morchere puternice de salvare. chutia paroh. 

- Pomul de Crăciun ia şcoala română din - Accidentul unor pescari ruşi în Româ· 
Sofia. Duminecă 18131 Decemvrie a avur '?c cu nia. Dm Galati se anunţă: 
deosebită so:emnitate serbarea :tPomulul de Un accident mortal s'a întâmplat Sâmbătă 
Crăciun. la şcoala română ~I~ So~fia, ., pe lacul Brateş. 10 pesari ruşi din Tulcea, ve~ 

~ \ Printr'o listă de subscnplle mtre fruntaşII uind pe ghiaţă cu o barcă mică, la un mo-
Coloniei s'a adunat suma de 301 lei, ~u care ment dat ghiaţa s'a rupt. 
s'au procurat ajutoare În haine ~i. illcăltămint~ Pescarii voind să sară CU toti în barcă, u-
elevelor şi elevilor orfani sau SăraCI, precum ŞI nul dintre ei a căzut in apă şi s'a înecat. 

i mici daruri pentru intreaga populalie şcolară. Un altul din cauza căderei s'a ales cu cinci 
I Se/barea a urmat după un program,ales, f~arte coaste rupte, şi a fost internat în cura spi~ 
'potrivit solemnitatii. Intre orele 4 - 4 Jum. ŞI.'~ tai ului din localitate. 

.• prezenţa unui foarle mare număr de membn al Ceilalţi opt au fost salvati mulţumită inter~ 
i colon iei române ventiei a şase pescari români cari veneau la o 
il p, intr'o cuvânta' e adânc sjmtjt~, d Victor Or distanţă cu o barcă mai mare ca aceea a pes-

Mihăescu, directorul şcoalei a aratat importanta carilor ruşi. 
'. ~Pomului de Crăciun« în special pentru şcoala Gaz din noroi. In oraşul BrUnn s'a construit 
a romană din Sofia şi a multumit frunt.~şilor colo- o uzină pentru fabricarea gazului de iluminat 
'a niei că duhul infrăţirii şi al conlucrălIl c10mneşte din noroiul extras dm apele de prin canaluri. 
J- într~ dânşii când e vorba de făptuit ceva. bun. Intr'adevăr, profesorul Honig a descoperit că un 
)S Dsa a terminat arătând c<lrac~rul deosebIt ce metru cub de api de canalconţiRe În suspen-

apătă serbarea prin prezenţa dlui O 1. Ohjka, zlune o substanţă solidă, care se poate trata in· 
,noul ministru plenipotenţiar, car~ pent~'u pruna tocmai ca şi cărbunele şi turba. Puterea caloridl 

a· dată asist~ fntr'o asemenea ocaZlUne ŞI care a a gaz:ului astfel obţinut este cu mult mai mare 
,ca enit ÎtlSOţit de Î!ltreg personalul leg~,tiunii, pre- decât aceea a gazului din coks. 
de um şi de dna şi dl maior Oh DablJa, ataşatul 

rfilJlitar pentru Bulgaria şi Serbia . Cărţi legate În pie]e de om. Doctorul american 

Dr. Gheorghe Crăciun, 
fost extern la spitalele din Paris, consulti 

pentru boalele urinare-sifilitice. 

Injecţii cu preparalul ,Ehrlich 606'1: 

Temesvâr Erzsebetvaros, 
r.= BegabaJsor 5. =::r 

,.1,carl culturali ,i sociatit 
..... Petreoeri, concerte. ;;....;o 

8 Ianuarie. 

Teatru în HăJmagiu. Elevii şcoalei rom;wc 
gr.-o1". învită la reprezentaţia teatrală urmată de 
daM ce vu vea loc la 26 Doomvrie v. (8 lan. n.) 
in 08pătăria. "Emil". Se vor juca "La Crăciun" 
d~ A. Pop; "Oine sapă groapa altuia,însuş cadp 
i~ ea" de M. Dră~ihl1 şi "Naşterea lui Hristos" 
:plesă rel. de P. BănciJă. Ince.putul1a orele 2 jum. 
d. ,a. Dansul inoe~ la orele 8 ooara, 

* 
Teatru în Sălişte. Şcoala poporală român;! 

gl', Dr. <iin Sil.liţţt.e. invită la repl'cz<>ntl3ţia teatralu. 
urmată <le dan"" ce va avea loc a <ioua zi <ie Cr:'i
ciun (8 Ianuarie D,) in MIa fD6tivă a şeolii, Se va 
juca o "S<'f:'nă militară~', predată dc elevi, şi "Ne
,,"a.sta lui Ccreeluş" far~ă <ie p, Locutlteanu, pr('
dată dc <'Orpul invăţiltorp1'C', lnee<plltul la orele ';' 
şi j lIlll, seara, 

~: 

. .. )Puneţi rn strînsă leO'"ătură -- a spus drrec- Stoclon a dăruit săptarnâna trecută spitalului din 
rlş~ rul _ aceastA mare::> virtute creştiroeaslă cU Phlladelfia şase cărţi în pele de om. Patru din aceste 
ina birea de neam care trebuie să existe În inima volume sunt legate in pielea unei văduve irlandeze 

, fapta fiecărui 'membru al Colonie; şi veti fi În căreia sus numitul doctor i-a amputat un picior. Im- Teatru În Vărădia; Hell1liullea de cânt. şi mn-
t \ ăsură a vă convinge de ce serbarea ~Pomului brăcămintea celorJaHe cărti provÎne dela un brat 0- zieă "lJnirea" învită la reprE'zemtaţia teatralU", 

) ~: Ctăciun« la şcoala română din Sofia a prins I menesc, deasemenea amputat. Dar observatiunea Împrelmată cu concert şi dans, re va avea loc a 
:d~l' dăciniie tradiţiunii, de ce ea a trebuit să. exist~ care se poate face .văzând toate ac~ste ~o!um.e, doua zi d(l Crăciun (8 Ianuarie n,) in ospătăria 
6,,0 dintru Inceputurile şcoalei, de ce eXbtă ŞI ! nu e de loc măgulitoare pent~u nOI: pIelea 10 "~Plan Vuia". & va juca "Sără-rie hwie" de IOllif 

:i şi pentru ce va trebui să. e~iste ~i l~ v!ito~., care sunt legate, se aseamănă foarte mult cu Vulcan. ln-cc-puilu la orele 8 ~ara. 
In partea a doua a serbării, sau .dlstnbult aJu: plel:a de PI or.c ! d' I bI" . ,*. 

, rele celor 26 eleve şi elevi orfam ,sau săraCI, Cat che tUJeşte preşe mte e, repu leeI fr~n: " " _ y • 

lllel,e um şi darurile ct'lorlalţi elevi ŞI ere~e. O ceze. inaltu! po.st de preşedJn~e al. rep~bhcel . !~t~Uy an Butenr. Tlll~rUl1('a romana dm Eu-
~ s: elie generalil a domnit in tot timpul ŞI ser· franceze nu I·au IInbogăţlt pe toti acel can I·au ! tenl mnta l,a reprezentaţla teatrală, improunatil 
,Iu~e îi rea a fost inălţăhilare din toate punctele de ocuP!lt. Aşa, mareşalul M~c-Mahon pentru a .face 1 cu, eoneert ŞI dans, 'Co va a;rea loc la 21 Ianuarie 
~anll ere. fată In mod demn fastuiui de care se incunJura, i n, In rost-amantul "Cor{)ana '. Se va juca: ,.Ca prin 
, ră':>~ a fost silit să-şi vândă două castele ale sale, de 1 Roma'ne" de Gorlitz, ,.Rămăşagul" de V. ~t\.lecsan-
l ţara~ .. Un om care şi-a vândut pielea. Un tă- oarece suma de întreVnere pe care i-o plătea dri şi ,.0a]('a 'Cf"a :IllJai scurtă spre divorţ" de r. 
on~u;,~,ungu.r din Hodm~~6vâ,sârheJy, era pe vre- Franta n~-i ajungea. Bietul Sa~i Carnot care a Agiirbic(\anu. 
:U(:.e1 n cUrIozitatea lumll prm ~tatura. sa extr~- fost asaSI~at la Lyon~.a cheltUIt c,ât ~ stat ta '" 

'maTă căci trecea peste dOI metn. Se ara- putere. o Jumătale milion de franCI dm averea 
ati.unea, şi pe la circuri şi de atunci dotează că sa privatll. Dna Carnot avea obiceiul să spunll Teatru în Bistrita. Tincri{ecollomi din Bistrita 
\ClpellJl

" vândut pielea unui muzeu pentru opt i prietenelor sale: ~Elysf'ul este un palat unde te invită}a r€lprezentaţia teatrală, urmată de joe, ce 
, ._Ije coroane. Muzeul, după. înţel~gere, plictis~ştl,~ te ruinezi.. Ft;lix Faure dea<;emen,e:a ya ta,'"ea loc a doua zi de Cră-eiun (8Ian. n.) în 
i dreptul după moacte să-! Jupoale de ' cheltUIa mat mult dt!cât primea. El a fost sllJt I sala mare dela "Gewerbeverein". Se ya juca "O~ 

r/' 
/-

/ / i 
.1 IL 
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tra.l femeiască" de N, Ţinţanu "i "DrAgO(Il~t. a~ desin teresat, dar, care cunoscând însemnă-" gerea aceasta a fost imboldul hotărîtor 
de\'ăna,ă", Inceputul la re.l. 8 ~ra. tatea generală a chestiei, am luat condeiul pentru crearea unei băwci româneşti. 

în m~n~ aC}1m - îI~tâia oa~ă, ~a să aştern In acest inţeles puteţi fi mulţumitori fra-13 Ianuarie. JJt: hartIe cateva not!ţe, ~edltănA pentru P,u- ţilor D Voastră -circumspecţi«. Alte mo 
Serată teatrală în Bistriţa. Reuniunea româ- bh.cul ro, mânesc, pu.ţm o. ne.nt,at 10 _afacertl,e tivt", cari explică întârzierea acesteia, sunt: 

nil de cântări din Bistrita invitl la ~rata de anul ă J d b t t t -
lWU (con't'Crt, teatru, daua), ce va avea loc 1a. 13 aSigur n ?~, A • eel o lec IVI a ea 10 men- caracterul poporului român ~i lipsa de oa-
lan, n, în sala mare del~ ,.GQwerbevcrein". In~ !ul chestl:,1 . ImI ya fI, scuza., Am crescu~ meni experţi pe terenul afacerilor de asigu
putul la orele 8 sellzw... mtre romani, mal apOi ~.n şir A

1u!1g de an~ rare. Peste tot v'ati lăsat exploataţi de strălOi. 
_,~~=~ __ ,-_-_~~, ______________ o~- ~m fos! departe. d7 .bu~1\ rom~m, pe. can O sumă crescândă, care de prezent variază 

l·am ştIut preţul '1 Iubi. V·am msuşlt hmba Între 3-4 milioane coroane, plăteşte pa

Dr. ROTH KALMAN, 
MEDIC. 

TEMESvAR· ERZSEBETVĂROS. 
~trl1da Batthyân)' 2. (Colţul str. Hunyady) 

'Cosultaţiuni: .. m. '-10, d ... 2-4 ore, 

Consultaţi uni separat pentru tUbercuh>,i. 

__ Altoi... cu '-r.AlaercI41ln, '_ 

ECOBOMIE. 

Despre banca generală de asigurare. 

atât de _dul~e şi acu~ iarăş sunt între porul D·Voastră ca premii pentru dIferitele 
D-Voast.ra, ~astrez sentimente cu:ate ~ntru asigurări. Luând în consideraţie împrejur!
t?~te mIşcările culturale, economice '1 po' riIe economice, poEtice ale poporului ro
lmce ale D-Voastră. mân, e o enormă pierdere de sânge, care 

Nu Vă cunosc trecutul într'o formă Îs- ingraşe şi susţine societăţile şi interesele 
torică·pragmatică, Vă cunosc însă prezentul, străine spre nici un folos, ba chiar spre 
idealurile, visuriie, năzuinţele pentru a căror paguba poporului O· VoastrA. Incheie bi· 
Înf<1ptuire îmi dau şi eu concursul modest. lanţe cu profit de milioane, milioanele aces· 
Mărturis, se, că româneşte nu am mai scris, tea servesc pentru înflorirea stărei materiale, 
Cer scuze, dacă nu ma voi putea exprima culturale, politice a adversarilor, milioanele 
clar în toate. De vre-o râţiva ani Vă ce acr.s!ea şi din punga O·Voastră servesc 
tesc mai cu deamănuntul gazetele D-vo<1stre, pentru prăbuşirea intereselor D-Voastră, 
îndeosebi , Tribuna .. , care reprezinta şi a- pentru a înfiinţa bănci de credit, de a cum
pără che!5tiile româneşti cu o mare demni· păra moşii şi dela DVoastră ,i a le parcela 
tate naţională, reprezintă pe românul, care între strailli, cu cari voe:;c a împestriţa 
e mai avut în cf>le spirituale prin urmare massa de popor curată a DVoastră. 

îşi pretinde cu mândrie o independenţă na- Adt!seori mă cuget la purtarea blajină a f 
ţională: reprezintă poporul conştient de poporului şi la cea co:>mopolită a intelec- • 

Din Jqduta, la 20 Dec. 1911. puter,le sale economice, intelectuale şi nu tualităţ', Cum li-se du::e creiţarul şi co-
poporul roml", ca fost iobag. lţi place, să roana la străini pentru ochi dulci, pentru \. 

. 1. vezi părerile, năzuinţele naţionale ale tine· o vorbă goală, o frază ieftină, Sunt în tri-
In Nr. 24~ al pretuitei ~ Tribuna« 1. ru- rilor, cari înzestraţi cu armele ştiinţei mo- sta situaţie, de a le vedea zilnic daraverile 

brica :» Economiee: . a apărut avisut direc· derne, cu insufleţire curată pretind viaţă, tuturora, străin şi român, a cunoaşte păre
ţiunei »Albina« prin care dedară, că nu căci la aceasta, au drept. riie, sentimentele ambilor şi a vedea

t 
cum 

mai e În legătură cu societatea de asigu- Pentru desvoltarea simţului naţional nici Românul crede şi străinul exploatează, De 
rare: »Oonau«. Avizul acesta îmi dă con- o gazetă românească n'a făcut atâta, cât multe ori se scrie motto: »Prin noi inşine/« ) 
deiul in mâna, ca sa- mi exprim părerile a- » Tribuna.. şi Între poporul de rînd :t Li, Il cetiţ!, îl auziţi azi şi mâne, ~i totuş tot 
supra însemnătăţii mari a afacerilor de asi- bertateac , ale cărei merite sunt nepreţuite, la străin mergeţi, a-i ingroşa punga. Nu 
gurări, în special asupra Băncei Generale La luptele, certele interne ale O.voastră voiesc a scrie articole cu tendinţe politice, 
de Asigurare. Da capo declar, că după a· Însă nu sunt angajat, nu mă privesc din dar ce însemnătate are expresiunea: .Prin 
vizul acesta vor urma ~i alte multe avize punct de vedere personal. Sunt departe de noi înşine!« Aş face propunerea, că întâI, 
tot în senzul acela, dec1arîndu-se diferitele toate. Veţi trece peste ele, ca peste un vis nindu vă pe stradă ori altundeva, să vă salu~ 
direcţiuni, că au încetat a fi reprezentantele, urât, blruind în fine dreptatea. Regretabil taţi unii pe alţii cu »Prin noi înşine!« pre· 
care a Transsylvaniei. care a Standardului, e numai, că pierdeţi atâta timp scump şi se cum ruşii cu ~Nos 1« 
Dunărei, Generalei etc. Dacă vre-o direc- mistuesE atâtea forţe, cari înaintea adevă- Nu aţi avut oameni experţi. Aici nu e 
ţiune, ori domn dîrector de bancă, agent ratului advers~r vor deveni nişte arme to- vina dvoastră. Pe terenul economic-comer
al vre unei societăţi străine nu ar fi înc1i· cite, excepţie a acelora cari pentru drep- eia! sunteţi popor tînăr. Situaţia va împe
nat spre pasul acesta, sunt ferm convins tate, desinteresate luptă, şi a căror arme decat dela toate. Oamenii dvoastră nu s'au 
că J,SoIidaritatea«, îi va sili se renunţe mai strălucite, maÎ oţelite vor deveni. putut validita; ce aţi avut bun, sau s'a 
la îmbrăţişarea Întreprinderilor străine. 1 - . t ., d t x Ce mă prive~te din punct de vedere mag 11anza t ca nemeşll voas rd, sau a 
Cred însă, că toaie direcţiunile şi directorii v t t h t 1 S t t ţ' . 40 50 

Personal, si)re orientare a trebuit să fac recu o are e. un recu 1 numai -de bănci sunt la înălţimea chemării Jor, la d 'd" d t ţ" , t'b 
mărturisirile acestea afirmând, că ţ nta mea e amţ ecan pu e I mişca mal I er pe 

priceperea insemnătăţii atât economice, cât e a face un serviciu bun intereselor terenul economiei, aţi avut alte neajunsuri,' 
şi naţionale a întreprinderii româneşti, care d-voastre. Cu aceasta să ne Întoarcem la cari cereau indepl:nire, decum să puit ţi în· 
trebuie să devie mândria D· Voastră. obiect. jgh~ba un institut atât de important în 

Banca Generală de Asigurare s'a înfiintat • viaţa unui popor. Şi la popoarde mai in, 
sub auspiciile cele mai norocoase, ajutată De ce a trebuit, să aştepte conducătorii naintate au luat acestea proportiile adevă· 
de toţi şi toate; va trebui, să devie a doua d-voastre atâta timp cu înfiinţarea Inei rate numai în secolul al XIX,lea, totu,i 
Astra: .- Astra economică a poporului bănci d@ asigurare? De ce s'a pierdut atâta urmele afacerilor de asigurare le găsim in 1, 

român. vreme scumpă? Explicaţia după ce vom epoca veche. A. n. er. cu 300 ani 'l'sza--
Cetitorii vor crede, că şirele acestea sunt reveni mai la vale, o aflăm şi în urmă. marhajcsar«.ii (ciurdarii) din Palestina, cari 

scrise de vre-un om interesat în chestie, toarele: S'a speculat credulitatea poporului duceau marfă s'au obligat, că vor despl· 
care face propag~ndă Băncii Generale de In detrimentul ~ău cu o bancă aproape gubi pe acela, care işi perde măgarul, ori 
Asigurare, pe care ar putea fi prescurtată străină de interesele Raţionale româneşti. ÎI fură hoţii din drum. 
in "Generala«. Declar, - spre liniştirea A fost necesitatea, ca fraţii d-voastră E interesant, că primele date despre asi· 
interesaţilor, - că nu. Sunt departe de I ~circumspecti« să-şi dea arama pe faţă şi gurări se află la ovrei, ştiind că la' noi ş);' 
toate mişcările ~uIturale şi economic~ ,ale să vă convi.ngeţi, că banca lor de as:&u- poate şi În alte părţi, ovreii predomineazi 
poporului romanesc, sunt un pnvltor rare nu e ŞI a d·voastră. Cred, că convin- toată ramura aceasta de comert. In răsboiul -
Ce. ~!i soli~ă prăvălie. de O reze a' n a' ru a' z'~~" ~~~ stlclărle " r 
Telefon 818. Ar-caci, Eo~"o!!i-LIIt-=ca.. Telefon 81~~ 

r 
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romanilor cu Carthago proprie+arii vaselor j dltre ~e~bi~, partea din con1i2'entul ,acordat 
maritime ("panÎr li) cer despăgubire pentru RomAn,ltl S,I pe care acea ... tă ţară nu' p<?ate 

I - . .. 1- acopen. Prm această mă-ură nu nUmll] că 
vast' e. can se vor nimiCI. s'ar resolvi c}lestiunea lipsei de carne in Au .. tro-

Sistematic incep a se ocupa, firenze şi i UII$!rlria. dar s'ar ajunge şi la n o'fpropiere a 
Ot'n()va. numai in sec. XIV. cu as'gurările : RomAniei şi Serbiei ~e AlJstr~~Ungaria, ~in 
de transport. Contra focului în Ot'rma",ia punctl.J.l de vedere agncol ;il polmco·cumerclal. 
se fnfiinţează o societate la anul 1609, asi· • 
gurare de viaţă in Anglia la 1706, contra Cai ungurefj:ti in România. Din Bucureşti ee 
grindinei la 1750t urmele de a.;;iguriire anunţă: Ministerul de răsboi din România a cum
contra .,incidentelorc se află in Franţ-t pe păTat în ultimul timp din Ungaria 2000 de re
Ia 1 ~40, sistematic pe la 1770 În Anglia. monti, cari au şi foet expoolllJţi în România cu 
As: gurări contra fral.:ţlei pe )a 1860 in An. trenuri -speciale. '" 

glia. Exportul României in 1910. S'au exportat m~r_ 
In Ungaria fac pe la 1770 o societate Îuri în eantitat{l de 4,488.629 tQne valorîn

de asigurare cele 16 oraşe sepeşian€', dar du-se la 603,650.797 lei. 
cu durată scurtA; la 1808 se înfiinţează În Faţă de anul 1909 eXţro rtu 1 a <crescut cu un 
Comarom O societate sub numirea: C .... kir. milion 191.375 tone La cantităţi şi cu 138.594,178 

lei la yalori. 
privll. Komaromi Asst c. T ărsasag, în 1852 CatcgoriiJe de mărfuri sunt împărţite în: 1. 
intră în ţară Generali din Triest, apoi ReU-animale "i prodU8~ animaJe, 2. proouse ale Mlului, 
niunea Adriatică din Sicurta, iar la anul 3. produse ale sUMolului şi 4. produse combinate. 
1858 se înfiinţează Eba Magyar Alt. B. T. 
Semaiinfiinţt.3zăunelesocietăţimici.ca 

BIBLIOGRAFII. 
d. e. Ia anul 1839 in corn. Marosszek (Ma
ros-Torda) la 1842 În corn. Tirnava. Avânt 
puternic îşi iau societăţ,l~ din Ungaria nu
mai după 1879 cu intoarcerea in ţară a so· 
cietăţii franceze. care sileşte pe celelalte la O nouă 
rtducerea premiilor şi dă lovitura sănătoasă, 

oper~ literară româna 
ca]vin~. 1) 

celor solide să trăiască, cdor slabe sa piară, 
Işa, că În 60 de ani se prăbuşesc 74 so· 
cidăţi semn, că Maghiani de·oparte au 
priceput În~emnătatea chesTiei, de altă parte 
Insi că insufJeţireoa lor nu e în proporţie cu 
priceperea recerută. Bancă pur·ungurea;;că 
nici nu este, totuş de prezent lucră în Un
garia 70 banei regulate şi 1 J societăti ţă. 
răneşti (paraszt bi tosit6 intezet). Toate 
bănCile lor sunt conduse şi ticsite de ovrei 
până la 90')/0. RentLlbihtatea afacerei se 
vede' chiar din numărul mare al ovreilor. E o 
axiomă: Care carIeră e căutată de ovrei, e 
rentabrlă. Ovreul ui carieră de paradă nu·i 
trtbuie. 

(Ta urma.) 

Dare de seu·1 d~ St Met~ 

Până aeum se ştii, ci r ' forma r .. ligi_u~l iviti rn 
a doua jun'itate I l'oee. XVI-It>:I in Ard,.al s'a dl!"bina.t 
dela inceDul in doul: Saşii devin IUlherani SI Vr gum 
calvÎr:i. Saşll pnn tipărirea de că, ~i b'st'rict,ti tn Si
bliu şi a'aşov cauta si atngj pe RomÂni pe partea 
lor. iar V"gllril prin numlrta de epi.;eopi romann
calvlni ffl f, Unlf,l Bi~eJlcil rominf~tl. Acum v'n dd. 
Dr. Sztrlp-zk>, şi Cump. şi ne arati fn studiul lor, (i. 
Ungurii nu numaI puneau eDiscooÎ, CI tIpă' iau şi cărţi 
b,s, net·şti pe- ro" lneşle pt>ntru eonvertrel RomAnIlor 
la biser·ca cal vină. Anume Sztri,tSZKY, cu-tode la mu· 
zeul naţ l ol1,,1 dm Budape,.ta .. duc!' rn .. inte nIşte fOI 
volantt' (4) pe ean: k-a aflat in riretii unei cArti ti· 
pirite la 1516 4Diodor S,cuh seri"l. ris grlt'ci Jibri 
due de Phil 'po et d~ Alt'x~ndro. Utrllnque lati -tale 
donavit Angelu~ Co-pus Bonor,j, n~18. VI' nae PioIno. 
niae 40 p 94) ~' legată la 1601. fotle ace,te.:l volante 
sunt, "te f'~g'rnen e d n o traduc/re român~a,rl I 
Ps.lt'Î1 s,u a Căqri ele .Antăn dth J562 alui Gri· 
gorit' SzeJ[' dt pr(ot ('alvin rn ora~u1 Dobr'tin, Tradu
cerea român' "sc.:! nu s'a f li cut dlrt'ct dlO ed1tu l·a 

Bancă catolicI In Budapesta. ~Pester L1oyd" I a .ăritl lUI Szrgtd, d~allc"m aceasta. mal aVllst> 
este intOlnliit dt'spre o f1JiHt! tlcţiune finHn- I ind 5 editor in derur~u) j"m~tăli, a d,m8 a vr-acu1ui 
clară care urmArpşte tintii de·a paralln după XVl·te. - care nu ~<! CUnQ:lşl(', CI duri o c~rie a 

b:'·j Id t'e. 1. alU! Sz'gedl Cta dan Or d'l Mare tlpărttă 
putintă, egemoDia dlstrugatuare a anCI ur " de un oare-l'!t L f. şi după Psaltilea lui frandsc 
ovrtieşti. Oavid din 1568. 

In' currnd işi va incepe arrvi tatp.1. fn Bu· .PrsJ!mentul Tepdoresc:-u. - aşa le numf'şfe 
da~estll. O mare biincă catolică "Hltngarla/~. ' autorII cart'l, foolt' Il 'tstt'a, fiIndcă se af ă in pos's'u
Capitiitu} social va fi la inCe[)llt 5 Ilillimme nea d Ul Ur. luhu Teo~me·cu, • Fr~gmel1tul. a e~1a 
de roTO .ne, care in cursul anului se va rldi, a cuprinde p&!ru fOI tLJluÎte cu I.t~rt' I.llne fmll cu or
)a 25 milioane. Jumătate din Capital va fi togra j~ urgure~s,1 şi e un monument literdr imt-m
senrnat de acţionari din Franta. 1 nat mai alt-s din p' nd de vedere Iimbisdc, care va 

, Illlert'sa mult fllolugil noştri. Intre fundlttorii d n U!lg~ria sunt 5 episcopi 
b Szt i szky şi Comp. pr n deduct'r; ajtH'g t=i ('0"-

catolici. Uliul dintre ()'re, torii noii Anei va stale (ă !'aduc .. t .. r, I act-tui -fragment ar fi ('pisCI. 
fi (O' ttle Zichy Qtza) cumu<ttul actualului p" L ronâllu.OllvIh Pavt'1 Tnrd~şI 2) S (ă s'a t parit in 
mil1istru de culte. I Urar'e",Ma'e Înlre an,i l570- 1573 de t p' gratu, Ru-

• J d"lf HoHhaltr-r. A-eTţ unde areslea dtşi nu st' pot do· 
O importantă schimbare comercială externă cu rnelIIa pâl,ă la t'rudrnlă, totuşi rred că pot ti pr,n 

D h m le până la eV( ntu.lelt' 0('&( optr TI nOI,i, cart nu vo-
a 'Austro-Ungariei. - Sub acesr tiil'J,,, eutse e ÎlIlâwa mi' a ei du. ă cum sunt inf .. rmat - ci 
Orient-Korrespondez", No. 47, din 22lJţcem- p ri, bie protopop Dr. 1. L"pa$ rngatq,t· ac. m un 
vrie. puclică ur rnalOi1rele : n III 'h d,u btnrlC despre tPi, 0P" româno-cnlv1nt, 

Ni se scrie din BudapeSTa că, jr'tre gllvf'rn lll (,re va Itd ,e d !'gqr hl,"ruri npuă u prlv're l" tre· 
au .... tti~c şi cel ungdr, exi,tâ triila{lv~, privind cU UI bls'rlcoi noasre llşa de I Uţ"l C ,nuscut. 
CheSllllOt'1i ntât de Imp rt ln11 pentru Au ... tria, O copie a • Pr ... gm· ntulul TeodofUCU. a fi 'ut 
aproviZIonarea cu carne. Aceste ne~1 .cit ri la 1642 in Hat'eg Sil':U1U· Orig- ,r,,,, Sand,.r de Agy g. 
vor omelora raporturile po'jt'cowcorl1t~rciale fa'v~, 'a c~re a milj adat.gat '"e'e ci"tărt c Iv,ne;;ri. 

U ' [t I b l' M nusenptul lui Q. San,lor de Agy~gfalva constă din 
dintre Austro· ngarJii ŞI S i'lte e a canlce. j 124 pa,KITlI, e srri" eu orrog'afîe rort.âroe,să fi dnve. 

Mbcarea comercială Între Stlbia şi AIJstro- dt';i'e ta copiSlul 1111 a fost un bun şi ISCI,sit caJ'graf. 
U"gaTia, atât de vie odînieră, nu S'ii Îmbună- o. Sandor de Angyalfalva mi.se pare a fost necunos. 
tâţil nici după încheierea conventiunii comer-

P~~. 17 .. 
eut plnl acuma la noi, 1$2 ci dl'~R'roparea lui din 
"t"gura trecutului e o nouA contr,bllte ' mai puţ'n 
insemnal) - la istoria Lterat. rti rO<ll. vechi. 

Cartea lui Sztrlp szky şi Comp. se inche1t~ cu d
tevI anal ZI" comparalive şi propr,et'ţi Ilmbj,tice cu 
prvre la -Fragmentul Teodorescu~, care e scris 
mai mult in dale, t, I bănăţ<ne-c. 

AulonÎ I'ârt,j b.zrţ pe st dlul dilli pro'Opo Dr. 1::. 
DlI,anu, .R ă va Ş u 1. 1908 pp. 168-·181 primit fi 
de unul dll1tre cel mai lovătati şi m~i ob f'c/i .. i 1~10-
riei unguri Or. Vl!fl"'S E ci, l", Erde y es m .. ~ya r· 
orszâg. regl român kc'Snyvek es n' om atv'
nyok (1:>44 180'), KOIII~var 1910 Pp. 11-12 a· 
f m,ă Cll MolhvenlclJl lui Cort'S' tipă it În Rr'şov 
pe la 1564 ar fi fo,t lradlls de hohil,d unR"'r NILO' 
lae Farro după . A f! e n d CI. lui O 'ş ,;,r Hdt..ti. 

Onginalul Paliri d.n Otă,fe de'a 1582, trad I~e de 
Mih,il Tordaşi rpisco ,ul rO'Tlâno·ralvil1 ~i soţIi sai, 
tipări! cu .chel .j "Io!'u 1 ' lui francisc Of'sz'y ·domn 
de st,all şi Vl'st,t ve'eaZlJ, alei hot'1ogiu Ard 'a'ului şi 
Ţir el-U"g' reşti Iă luito IU rll Deva'. -- e B bl-a Iln· 
g,.re'scă a lui He1tai Oâ ... ar a iru'! în Cluj la 155L 

Partea prrma ill'A a că ţ'i lUI SI ipSlky ŞI Akx cs 
bâjhâie de ne!'x~cttăt istorice şi d dl)';, ri falst', efe· 
a!teum d, A't'xlc~ Gy6rgy - cerş t<lr p~ntru o CAtt'dră 
la univer<;itatea drn Buda J!'sta - ni-s'a r"comaFldat 
acum câţIva ani pr.n O carte in Jimha R'e'man3, in 
care şi·a batut joc de intreaga no,1stră lit-'ratură, pre-
zenlind-o ca o fiică neputulclOa:.ă a Itterdt .. r.i un· 
gur' Ştl. 

lata citeva ciudilţenii din acea 'It a carte nouă scrisă 
fără ll'ultă cunoşnta şi crilicj ;t int:flCă: 

Eg'umenul din mănă_lirea Peri din M~rarnur~ş avea 
drepluri t'pi.;cop ,k asupra conitalelor CI uc şi Trei
scaune (p. 30). De unrle ace~stă iS:;ld re? D,lcdlnen· 
tul spune Ciceu ŞI Amlasz'g' (r,..prorluc dIn m!'moTie 
ne având cartea la inde,r.âIlă). V.ZI N. lorg'1, »In errp
t'i ard' lene ,i maramureşene 1. BuclIreşli 1906 p. 
XXXVIU şi crm. 

Mănăstirea d" Cristior in Zar-and nu e din 1441 
ci din 1411. Vezi rtvi"ra ung',r a .. câ c rurtJI.: Il P. 102. 

b Beiuş, Bi;tra, Făgara', Oradea· Mare şi Să In Ir 
nt~ fost epis,'opie in St'C. XVI (D. 33) însă nici după 
aceia Ce infnrma!ie invechllă ŞI lip ilA de oric" te· 
mt:iu 1 Am arat~t in stud I ul meu • Ep:scop a d~ Vai., 
care va I,,~r~a în curind, fi • SlVa episcop:Jm Bitri
cens' m sau B sztri\ ky" pomenit 165! (nu In ~e·. XVI) 
nu-i un episcop din Bi.;,t a Ardeal UlUI, ci E_,,~copui 
de Rădăuţ rduj,!iat de Tatad la m;lnă,t rei SI.trit'! d n 
Mol-iova de unde trece apoi Ia sfln~ rea ep'scopului 
de MURcadu Pal1erlle_ 

Auzi~i! Când s'au inFiintlt pe la 1350 cele dinfâi 
!'takn stl 'ga Dunăr'i (ideea fart RI}tl1â'leaSc~ si 
Moldov~) RomAnii adllc cu sine ("l!gl kk ,1 h zt<ik) 
re II(iunea grecească. {";jlugării Şl f'Pp i lor b,r~ ... ri d ~ 
d e;rpta OUl ATii (P. 56) O desc(p.r re t'llo,'aIă! NOI 
n'a n V~ntt alei nici barem În St-c, XI!., ci in al XIV
led. Pt'n'ru ac.a ... ta d le Alt'X1CS ~i m rita Îlllr'ad· văr 
o rakdrl universItară, căci şriu el ţi-ai framâ·,td.t 
titva! 

In OiollgilJl-df'-su<; .III fost Greci in sec, XVI (p[ 8'). 
O minciună şi ahrmaţle ntdvcumtntabi ă ca multe 
altt''''-

Core~i n'a invlllaf meştf'ş'Jgtl1 1ipogr;fiei în Braş"lv 
ci in Ţara Româll~a·că 'a vre-fl maIlă:>tire, a t pă, it 
rn Braşov 16 căni nu 19 (P. 88). 

PsalHea Scheiană - Bfirmă cu ~igJ]rant~ d. "'exi "S 
- e din a dOtla jumăt .. te a vaCI/lui XVI.lea, de
oarece hârtia pe ca~e e scnsil. e~te d n f br ea de h ir
tie din Braşov tnfj'ntata la 1548. Cod celt: Vvro"eti4n 
e şi mal nou (p. 91), 

L~ 12 M.I1,e 1-,59 M"'g:~r tu' să;e;e al B~~sovl)lui 
h ,tăreşte "r('for,narea blSt'1 icI! român-şt a Sf. Ni 'o
la .... dIn S·hei şi -1 se cdea5c.1 Cat·-ch "mul 1 terart 
d la ) 544 inainlea <: re j. nC·O$ lor (\oJ[ 1, ,ri!"', .I~toria 
l,ft'ratu,,; r liglo.sec p.4 XX ii .Horia bseri:i c L 
p. 166 n. 1), acum d. Ae~lc:i - Slivantul Ilt'În rec lt 
- f .. ce d. -aid o rledlhtiur'e scrinlită (11. 111) ŞI z'ce 
('ă liturgh a ~e fkea în j",'ba n<,n't-'as ă fa f.?on,ân i. 
Şi cu ce argllmentează? Prin orln:IC.il prof.so Ului 
sas din Sibi,ll Samuil W .. lf, .0,.. Vt's'igiis R ,Ihtno
rllm in Transilv -niae, Ob nit, 1801. ACt S'a Spi nt> -
făra ~ă documt'nt'"le - ci in Crgă) şi ir) tât~va 
sate d'fl jur Itt rghta <;e să Aşia p_. O'rTltt'şte. Ace~ta 
e .10 um-'OIt a: e. t"b l? O ~ t"xi~", un lr,,-Î np'f1S În· 
.!(tt, SOIul său SZlr p zky e un R"t 41'1 ren-git, 
cart" de lSt:mt'nt'a ,şi halt' j .e do! neimul ~II şi bi· 
!'ericll sa - da ă .Iud a kmein'c 'storla Ro, âUI,nr 

din Scheli Br Ş tvul"i puet ob~etva, . ă Ro, ânll de 
aki au fost t, ,tdt"~una cei mai buni ~ikvot;jt' o tndoXI 
'1 cel mal dâ ii impotri,itori ai tlltuor Inf.ut'llţe 1 or 
stridne ce se I.ăpu~t au asupra b sl'ri·,Î nnas:r" stră. 
moşf'şti. E rldh:O! Să susţii a>tfel dl! ab>urdu<lti imiJo, 
s,b le de duved ,t. 

J ci(jle, din ccwză că s'a acordat Serbi" i un con
ting-ent prea mic de c<trne, comparativ cu bo
gătia Sii in vHe, pentru exportul in Austriii. 
Austro·un~;triit dllre~te acu:n să n;,;. mai aducă 
CBrne din Ar}!t'ntlna. el dm start-le balc~nice. 

Af~rA de aee:.te greş' li istorice mai Sllnt o mtlltime 
1) Dr. Sztripnky H!:'Idor ~s Alnics Oyor2)'. Sz~di de bazacoujl, _ nu mai rit. z fiind de aj-ms cele de , 

De oarece importul de carlle din Argentina 
.~ fntâmpină multe d flcultilt i . în baza corn[)ro~ 
~ misu1u\ economic din 1907 între Austria şi 
r Uogaria, este vorba, acum, să se acupeI e, de 

Oel'J[e1y IneMs kOnY/lt XVI. S2tUadbdi roman Jorditds au, ma. sus _ pov~şt, ,i tp'gr"me de pro"t gust (op. 
Bud,.pesta, 19/1. 6S 6) care drmnn"tr~ mentll'ta,ea schil,,·u1ă a aCt'-

2) OI. V. Oniţiu, In cde tmuie vremi "rad lQl1, desi· Iora. ari Je cikază şi ['rin care se fac num~i de rîs. 
gur că din greşală.plIne la p. ~b pe. Mihail Tordaşi ca A'-esta e cuprin,;ul căqil. Precum se vt"de autOrii 
traducă!OfUI ac~s'ul fragmento, căCI primind a_s~ ţ!unea ei dLă iCot ·eVi OO'J la llmină in sch,mh de lIgr azi 
lu SZlflpszky SI Comp. că .fragmt>ntul. s'a t'pant intre ,.'. t. . " 
1~711-7!, tr~buie să prîmim ŞI aceia ca traducătorul e : ŞI ftl~lf'C4 o,.mulţl,ne ~~ f.~I)'e deja p~ d"lJ"l COfl· 
p.w I Tordaş D:.l M hai! Tordaşi. care n'a fost episcop j Slable de ş. muta Istond. ca adevărun Vt~dnlce de 
(alvin decât dda 1578 inainte. 1 crt:Zamâut~ 

. ' 
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Autori i carÎ ne promit şi O editie românească a 
acestei cărti ar face mai bine să t'dlhze in românt'şte 
numai partea a doua singură folositoare - tndrep 
mnd unele greşeli - iar partea primă să rimâni şi 
mai departe În limba patronilor cari - mai stil! -
se vor Îndura doar pentru atâta trudă ~i ostent'31ă, 
şi .. , ştiinţă Si milogire şi vă \lor milui cu O blat! ca
tedră ul1lv(fsitara dup1 care insetoşaţt aşa de mult 
mai ales dl Alexici. • 

Calendarul Asociaţiunii. A apărut ~ Călendi.
ruI AsociCltiunii" pe anul 1912 întocmit de dI 
Oct. C. TăsIăuanu, cu un cuprins bog-at şi 
variat. Putem constata, "Calendarul Asocia
ţiunii" e cel mai bogat şi mai bun Calendar 
pentru popor. E ~1 cel mai ieftin, căd să vin
de cu 30 bani deşi cuprind 200 pagini de ti
par. Se floate comanda dela biroul .,Asocia
tiunii ~ Sibliu (Nagyszeben), trimitându-se bani 
inainte. 

.,Flacăra" Nr. 9, cea mai bună revistă lite
rară, artistică şi socială. Pretul unui exemplar 
16 fil., plus 5 fileri porto. 

~Calendarul Ligei Culturale" pe anul 1912, 
a Î5 tileri, plus 20 fiI eri porto. 

Mulţămită publică. 

Sub povara durerii pe care am indu
rat-o prin pierderea neuitatului meu soţ, 
nu sânt in starea sufletească de a mul
tumi în particular tuturor prietinilor fa
miliei mele, cari ne-au mângăiat în aceste 
zile grele prin depeşi şi scrisori de con
doleote, p,recum şi participând Ia actul 
funebral. Îi rog deci să primească pe 
această cale mulţumirile mele. 

Arad, 24 Decemvrie v. 1911. 

Văd. Cristina Codrean 
născ. Ciorogariu. 

======n===~'====~==~-===========-=_~.~ ____ _ 
:x Este propriul său duşman. cel ce vlantând vita ,le 

vja, nu cere ma.i ina.inte oferta. despr eplantarea viei 
şi despu viţa. americllJl& dela. ,.Jtill-Tele~" lD Nagyosz. 
cea mai mare pepinierie de vită de Eurolla de mijloc. 

~~~-"-------_. 
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IlĂSBOIU $1 r ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C. Corbul. 

(Urmare). 

~Î.I:!e.ni nn-i 1'!L5-PUllSe, si ea băgi de seamâ că. ochii 
se 1>1.1'4u flrl de voie sub privirea ei. 

- Da.r pentruce nu voiti r întrebă ea din nou, căci 
tăcere... a:!Ita o apăsa.. 

- De ce nu răspundeti? se adresă ea. unui moşneag 
~e se sprijinea de un t{)iag. Spuneti-mi dacă mai aveti 
nevoie de OOva; voiu face tot ce-mi sti. în vute~i. 

Dar mo~neagul plecă cu supărare eapul şi zise: 
- Nu vrem nimic; n'avem nevoie de griu. 
- Cnm? Si vărăsim totul? .•. 
- Nu, nu. nu ne lnvoÎIn ... Te pllngem, dar nu ne m-

TOim ... 

- Poti vleca singnră, daeă vrei, strigara. mai multa 
• lasuri tn multime. 

Şi din nou toate fetele acelea purtau o singură ex~ 
presie; dar nu era o expresie de curiozitate aau de ce
cunoetintă, ci de hotărîre duşmănoasL 

- De sigur, nu m'ati inteles. reluă printesa Ma.ria 
cu un zîmbet trist. De ce nu vreti să plecati? Vă U
găzduiesc să vă dau 10cuintă şi luaniL .Alci.. dusmanul 
vă va ruina.. 

Dar vocea îi fu acoperită de stridtele mulţimei. 
- Nu vrem ... lasă să ne ruineze ... Nu nem el-ti mâ.n.

că.m pliinea ... Nu ne învoim. 
Printesa 'Maria se sili din nou si prindă privirea 

ne-unuia. din ei, dar toţi ochii o oeoleal1. 

TRIBTTNA 

J: Adlvltatea vrednică a. seminarului juridie Dt. 
Gereb. a. a.rată mai bine numărul studentilor ~i ca.ndi
daţilor pregAtiţi. In semestrul trecut &,.Il fost pregătiţi 
pentru riguxos.se 93 de in&i. pentru exa.menulfundamen
taI 46 iar pentru cenzura de a.dvocai 12 candidati. Re4 
!ultatul a. fogt uimitor nu numai că a.u trecut toti cu 
prepara.ţi de ÎIl:ltitut. dar au obţinut şi note exooptional 
de bune, 

De aCMa toti cei e.e prepa.ră vre-un G:u.men b 
drept (fundamental, de stat, rigUr08 ori cenzurA) si 3e 
adreseze neeonditionat la acest unic institut, care pre
parii. foarte oonştiinţios. in schimbul unei remuneratii 
bagatcle. In toate afa.corile d.e facultate dă lămuriri 

gratuit, Seminarul juridic. Dt. Ge~b. Cluj Str. Farka'S 
~r. 5. Telefon 1003. 

x Inainte de lnveoiar. scă.dere la pret. gente, mu!
furi, saeuleti pentru dame, arucole de piele. gueker-e, 
ii diferite articole cu preţuri ieftine de ocazie in pd
vUia lui Helitediis Gyula Arad. Piata AIldrassy Nr. 
15. Telefon 506. 

x Brau8wetter Jân05, Sze~ed. ciasomicar de crono
metre brevetate e. r. Firma Brauswetter Janos, maga
zin de ciasornice şi cronometre a fost înfiinţată de re
posatul Ion Brauswetter În 18-17 între împrejurări mo
deste şi primitive. Munca lui fără preget şi destoini
cia {-au creat Însă cu vremea renume, a1ja că azi cu 
drept ocupă cel dintâ.iu loc în Întreagă :Monarhia. Pri
mul merit al finnei e că prin felul deosebit de a-ei re
gula. ciasomieele. cAt priveste pozitia. locul ei chiar 
temperatura ei-a atras client!'le nu numai din tară, ci 
din c.ele mai depă.rtate părti ale lumei ca America., Au
stralia., Africa ş. a.. Intemeietorul firmei chiar dela in
ceput s'a aflat cu fiul său Brauilwetter Ott6, căruia i-a. 
trecu t-o după. ce s'a retras din afaceri şi care şi azi o 
conduc.e tu spiritmodern. Actualul şef prin destoinicia 
şi experÎf>nţele câştiga te tn străinătate a ridicat renu
mele firmei la un nivel re:lpectabil, nu numai în tară 
ci şi tn striiinătate ~i n~~am ('onvÎn~ ei noi c-ii de casa 
Brauswatter nu numai &>ghedinul poate fi mândru, ci 
intreaga tarll Pe lângă dep,nitul fără seamăn de cea
sorllÎt'.e am mai văzut sectia de juvltf<re, cari se de
osebesc cu totul de cele obişnuite ei dau probe de bu
nul j.;u~t al Notltietarului. Firma are in !lcopul aeARta 
un atelier propriu spocial. în rare lucrează permanent 
20-25 perwane, uude &e prelueră mecanisme c.onsti
tutiv!' de c.e.a~orni('n, cari gÎngure {ac o a'\'e1'e. pe lâ.ngă 
aeeasta are o multime de maşini accesorii ei aparate 
tri'buiucioase pentru pregătll'e.a, regulawa şJ repararea 
ccasornkelor şi la c.ae lucrt'ază auspiriile proprietaru
lui numai cei mai experti lucrători din străinătat.e şi 
aCf'~tui fapt a se atribui renumele firmei, au '\'ăzut inşi 
mulţimea de scrisori de recunoatintă.. mulţămită ei di
plome. Intr'un aparta.mont doosc\lit se face munca spi
rituoa.să a firmei ei de aici se trimit la cerere listele de 
PTPţuri. r.ari aumai multca 1000 de ilustrătii ijÎ fa.c de 
atentia ori cui, Am putea să scriem şi despre sectia 
unrie se efe.duesc comandele şi d{) unde se trimit cel 
putin 100-150 pachete la zi. dar din lip"ă de stlatiu ne 
rl'sămnăm. Firma pe.ntru serviciul ~ău culant şi prompt, 
pentru preturile solide şi ('urtoazia fată de di('nti'H!. 
merită ('11 adl'vllrat tot sprijinul ~i O rec()manniim cu 
toată căldura in atenţia cetitorilor noştri. Re!erindu-se 
la ziarul nostru vor primi gratuit lista de preturi a 
firmei. 

II lr 

- Nu e proastă, zău! Auzi dta. ce a. găsit dumnes~ 
ei: să ne dărîme ca.~le, si apoi si ne du·ei tn robie. Da., 
&n:l sA d. dau plne! 
. Print68a Maria plecă capul şi intră tu casă, 

Ea. mai repetA starost.elui eA prindă caii pentru drolm, 
apoi se lDchis.e in &lHlrlament, sinlJllră ro gtndurile eL 

XXIV. 

La. 17 A.ugust~ Rostoff şi Ilina" insotiti de LaTTUşka, 
J'le1nt(ln din ca.ptivitatea. lui, şi de nn husar. l'lleca.ră 

din tabăra lot situată la cincsprezec.e verste de Boguci\lto 
rovo, pentru a. Î1iceu~ un {'.a.l nou şi pentru a găsi pro
viziuni de nutret prin 8at~le dimprejur. 

In ultimele trei zilo l1roprietatea. printnlui Andr"j 
se găsise între eale două arma.te, aşa. că arier-garda. 
rusă lşi pUtea fare intrarea acolo, întocmai {'~ şi avn.ut
garda francezii.; ~i ~6tow un bun eef de ecadron ce era. 
voia să vună mâna pe proviziuni, mai înainte de 50sirea 
francezilor. 

Rostow şi Ilina orau tu t.oa.DP foarte bune. In drumul 
lor spre Boguciorovo unde sperau că. vor găai un per
Bonal numeros şi ca.meriste drăgute, ei nu tncetau do 
a'} cerceta pe Lavrueka. asupra lui NllJ){)leon şi rîdeau 
din toată. inima de p{)veştile luL 

Rostow nu ştia. că satul acela era proprietatea. aco· 
luia.ş Bolkonsky care fusese logodnicul surorei lui. 

Ei intrară la paa tn sat ei trecură prin fata. şopro
nnlui unde era o adunare mare de moHci. C"tiva dintre 
ei se descoperiră, ceilalti priviră numai la. ei fără a'şi 
scoate căciulile din cap. Doi mojici bătrîni, lungi şi slabi, 
cu fetele bră.zdate şi cu bărbile Bure, eşiră din c1r
ciumA şi se apropiară de ofiteri clătinâ.ndll',i trupurile 
tK fred{)nA.nd un cA.ntec. 

- O&meni buni. ti lntrebl Rostow rlzlnd, a.veţi fu? 

Nr. 283 - 1911. 

x Economtlorl Nu mai cumpăraţi ma.eini de prost fa.. 
brioat sau eu totul l1(1pradica dela sa.mBari sau negus
tori. In inU\re~ul vO-.. tru ('~r(lti refNindu-vă la zia.rnl 
no~tru firmei Sam Wagner. 8ibiiu (Nagyszeben), cata
logul ilustrat despre unelte şi m~ini agricolo şi pen
tru mori, unrle veti afla tot felul de l11a~ini po lâ.nJ::'ă. 
preturile originale do fabrică. ~umita firmă ei-a cA,.q... 
lÎlrat prin ma.şilll~le sale bune şi smyiriul conlant, col 
mai bun nume, nu numa.i in ţară ci şi in Rom,Wa.. 

X Gustav Tâiray - Oradea-mare, str. Râ
kouy, prăvălia. pentru elită, unde ge pot cum
?lha lucruri de mână, pentru dame precum şi n~ 
cesarii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783. 

x Atelier d. fotolil"rafii artistice, de primul unir. 
Reu, ti Kinâst, Orăştie Vasar-t&r nr. 4 (casele hIi 
Hermann), FotollTafii şi vortrete. reproductii dupl ta
tOlfufii ,.echi şi noui tu mărime naturală, expuneri d. 
obieotive sIlecia.le pentru interioruri.. acatice. ,i Iucrln 
În aQuarel şi olei artistic executate. Cei ce Be provoa.el 
la anunţul din "Tribuna" capAtii 5% rabat. Fiti. 011 .. ten
tillne la. firmă. 

x Adolf Nadl~,., fabrici de oroloage pentru 
turnuri, Budapestt:L VIII. Irl.r. Prater 2. O l'e
oomandăm in atenţia On. public eetitol'. Aceută 
f'irmit, după cum suntem informaţi ~i:ferea.ză eele 
mai perfecte oroloage pentru tlHnuTl, <ro. pret re
dus bisericilor şi comunelor. Trimite om de ape
ciali1late pentru luarea mă'Surilor necesare pe chel
tuiala proprie. Ia garantie pentru OToloagele li
ferate. Lămuriri şi catalog trimite gratuit celor. 
ce se refer la acest anunţ din ziarul nostru. 

x Cel cari cumpără "iane să inspecteze mai intfl.ill 
depozitul din el u j al lui 1. Trlsk8. distius co cele mai 
mari pr(\mii pentru că ţine în magazin numai cell'l mai 
bune pian€', oianine haJ'Ulonii de ei'l mai bun fabricat, şi c 
totodată reI dintâiu şi cel mai vrr.d.nic de tncredere is
vor dp rumpiirat din Ardeal . P<mtru amănunte reco
mamli\.m în at€'nţia puhlicului numoroasele s{'ri~ori de 
reeunoş!intă apărute ln numărul de azi. 

x DoM AJbert. giuvaergiu. Cluj, Piata. Mat)·a.s ki
râly-tcr. Condus de rele mai pra-ctice principii comel'
cia.le a preluat aCl'st domn, de spprialitate vechea prii
'\'iHie "Ioan Ha.sznik", din piată. Priuripiul uuic !j.i 9li.
nătos n1 lui DoM este: .. Vinde lucrurile cele mai nOI1ă, 
cele mai frumoase, dar numai pe bani ga.ta, căci numai 
aşa le poti vinde co preturi moderate". Are drepWe. 
Căci aceasta este boala muşteriilor, cari dacă ar cu
geta., ar vedea., ci dară cumoără. pe rate. ajung cu 
mult mai scump la bijuteriile dorite. Putem spune, că 
dacă voieete cineV'lt să cumpere ciuomic bun nri 
Omega ori Scbau{fausen ginvaericale moderne, fru
moase, obiecte de argint, in preturi ieftine sa. ge adre
seze la firma. Dob6 AlbMt, care pune mult~ C{)nside
ratie la interesele mustenilor, ei a.stfei ori M obiAet 
are eontravaloa.rsa ba.nilor. Nu tine obiecte dubio&ge, 
ca la prăvă.liile cu vânzare pe rate. 

-- , ... 1, • • 

Un ţăran eei din multime şi S0 apropiă de ltostow. 
- Cine sunteti d-vDastră? făcu el. 
- Franeeti, răspunse llina cu un hobot do rl.s, d 

i~tĂ'l si pe Napoleon. 'Urmă el aril,tAnd pe L!LVruşk.&. 
- Aşa dar, sunteţi ruşi. intrebI din n()u un mojk. 

, ~ Multi sunteti? intreM un altul 
- Suntem multi, multi. răspunse Ro-stow. Du ce 

faceţi aici? V re-o sărbitoa.re? 

- .Apoi s'au adunat bătrînii pentru treburile comunei. 
Pe drumul oare ducea l'iitră c,a,sa. boereasci!. a;părurA 

in clipa ~eea două femei şi un bi'irbat cu pălăria. albă. 
şi cu toti se tndrept.a.u spre ofit.eri. 

- A('~ia cu rorhia. trWlda.firie este a. mea! ?:i~g 

llina. viitA.nd-o ve Duna·ea. care vinea fuga.. 
- A noastră \"a fi, făcu Lavrueka. clipind din ochi. 
- Ce dor(lşti, frumoasa moa? intrebă Uma. ză.m.bin,;, 
~ Print(lsa m'a insărcinat să vă intreb din ee regi

ment faceti pa.:rte şi cum vă chiamă? 
- Acesta e c.Qntele Rostow. ljeful meu de escadron, 

iară ou mă pun la. servi cii1e d-taJe. 
Alpa.ticÎ se apropia. de Roatow, BcotA.ndu'şi pălăria. 

de dep.a.rto . 

- Imi iau libertatea de a deranja pe Nobleta Voa.
stră, zise el cu respect, dar eu un oa.recare dispret ~a· 
tru tineretea ofiterului ~i punându'şi mânA la. piept. 
Stapina mea., fata generalului în eal prinţul Nicolae 
Andreevici BQlkonsky, răposat la cincisprezece ale lu
nei, se aUă intr'o mare incurcătură diu pricina ignora.D4 

tei acestor oameni, ei vă roagă. ... El se intrerupse şi 
adăogă: V'aş ruga să ne îndepărtăm putin. nu e chip !il 
vorbim aci, El arătI. pe cei doi tăra.ni cari se lnvA.rte'Lu 
in llreajma. lui ca nişte muşte tn jurul unui cal. 

Rostow privi la. cei doi mojici beţi ei sâ.mbi. 
- Aceasta o amuză pe Nobleţa Voa.strA? intrebi Al· ';' 

patici cu &erul rra.'f. 
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Din carnetul unui filolog., 
XI. 

In"mdtatea studiului limbii române. 

De Sedii PlJtCar1u. 

I.nainte <m cirtcva. decemii, !l't':IIIU8!Ilişt,ii dădeau 
prea p:uţim.ă importanţă Rtudiului limbii Tomâne. 
M u.lţ.imoo de curvillto de 00' igin~ ebrăillă a format 
t.o'tdea.un.a o greut.ate î.n învăţarea. limbei nOMtre, 
e.are ~ mulyi d'Lntro invăţaţii stTci'1li i-au speriat 
şi i-au făcut să renunţe do a-şi mfi,ri tRlrenul proo
cu'părilor ştiinţjfice şi 1\tmpra aeestei C('\JllL7<'reoo 
între limb11~ romaniee. C11 atât mai mult, cu r.ât 
literatura nV3,t\lru. veche iD.U forma un 'PU11~"t de a
tra.ctii:'l, nid p!l'ilIl vechimea ei, nici mai ~uos PTin 
mlo.are.'\ ei artiBtică_ 

AaUizi sti'im ceva mai bine în pri\'i11ţa aceasta. 
Acei roonanişti eari nu; s'am specializat, n'.'!trilll
gundu-,.'!c asupra unui !'.ing-ur gn1!p R1l.U chiar a unei 
singure hmbi, ci îşi bazează Btudiile lor pe meto
du} comparativ al tuturor limbilor roma.nioo, fiU 

lnceput flăoo oe-upi) tDt mai serios (1'1 de limba 
noo . .'rtră mai aleH de când Meyer-Liibke i-a dat 
locul cuvenit în gramatica SIl i6torieă şi, a~un 
în ul'I1:nă, în marele său diL'ţÎ()nllr romanie. 

Şi într'adevăr, cunoa~ter{,130 limbei no.aetre 
este pentru or"icc studiu romanic comparativ, un 
numai llN'esa,ră, ei ea ne pORte Berviade.'iea la 
flt,abili n'.jl unor e.riterii in ehe.&tiuni Cl'O

nologioo şi ne deschide p€'rsopective cu totul nouă 
de oereetare. 

A arăta acest lucru, prin cutev·a exemple este 
1\COpuJ artirolu.lui de fată. 

Cut timp imperiul roma.n era unitar, lianba 
re se vorbea în {'~ntrn şi in diferitelc lui provin
cii era aoceaş. :ExiRtau, firt>Şt(\, J005ebiri dialec
tale, mai mari F.au mai mici, pr('(~um nieÎ nu !le 
poate W:tlbgina altfel, dar graţie mijloacelor mă
r(\ţ.e de {'o.nruni~atie ~i a ne0ont.('nitelDr -schirnb!\ri 
de garnizoane dintr'o rpNwincie într'alta, aeoote 
deosebiri {'.rau apwape disparent.e. Ap,(:''1:~sta ne-o 
dOVM('Ş.C ('hiar limbile romani~. (".an I3ltl la te
melie o limbă aproaŢH) unitară. 

I.ovitnna. cea mai grea ce se poate da unităţ.ii 
uneri limbi este înc('tarea comunicaţiei între mem
brii ei, nIPf"rea unei Ţlărţi şi izolarea ei de r(,<lt. 

AO!)j'!t luf'ru s'a întÎ\ID'plat, 'Pr~llmse ştie, în 
urma potopului de. năvăliri ba1"bar('l, când ma
rele im~riu rO(IDrun s'a dt""părţit in mod oficial 
in două jumatăţ.i, {',ea de v~t şi ooa de est. Este 
adevărat, că prin aceast.ă. de,,,pllrţ,ire, n'a îneclat 
ori<,.,e comunicatie înt.re ('.(>.10 aoua grupe, dar le
găturile DU mai orau etniN', ci polit ioo , ele nu se 
l'Mimteau în ma'St'le largi ale Pdpulaţiunei, ~8:!'i 
acuma aveal1, în ye-:-."'t ~ în {\A'!t, cRntrc de gM1vita-- __ n4?' 

Patima bădicului Stan. 
De Ioan Aitârbiceanu. 

"P~tile ca Pa,ştile, - Crăciunu-i 8ărbătoare", 
era vorba bădicului Stan. Dtunn('ru.ui de când ('l'a 
băieţ.aş, bun de ~trllng"a1", tot pe la oi 'Il vâcuit. De 
c.â:n.<l. se desprimâyăn şi până cădeau zăpezile, din 
bchăit de mici, do oi, din lătrat de cîini, din goo
J)Odăria stu.ni,i înoolo, bă.d.icul Stan nu mai prea 
ştia ce se rn1âmplă în hmnoo aMa, Dumnealui se 
hrănea "cu bata", cum sc zice. Rar venea 'Prin 
aat, deşi avea aci Msăde 'piatră, ziDită cu temeiu, 
neva.. .. tă f:rumoasă şi copii mărunţei. Cîmd era cu 
Irtân.a pe Măgură, când in Aluniş, cfind îar~i pe 
ogoare. Aerul Clll'at al câmpiilor, laprele gros d4? 
oaifl, caşul dulce, moda, îl făcură inalt, puternic, 
'lat in f:1Ipate ţii ml ţnunnuJ greu. Era cel mai tare om 
din sat. Dar tĂria l\li u aluja la nid o bro:v-ură, hai
du('.ul St8!Il. uu era rertăr('ţ. In ophii lui albaştri 
fie coborîse pacea, lini~t~a yă~iiuh11lui S€'nln !,li ce
va din melancolia d<,părtlirilor fumnrii. Era bJîmd 
~a a.nimalele lângă {'-are crescusc, Iarna·yara: i-oo 
'("ooea prin gura dimiişii p-icpt.ul arămilli Obrazii 
luj M'aU plini şi roşii, era în ei ('CV-Q din sănăta· 
t<0lt brazîJ.or tineri, a băieţilor sănăt<oşi şi bine 
hrăniţJi. Dar, aşa la intâmpl'lm\ un sac .!'ătul de 
grău.nţc şi-lpunea ,pe um~r jucÎ!ndl.1-&e, lhll car 
'Jucareot eu fân ţi·l ridica de pe roatele de dina
poi, ~i berhc>ceJe in luna cfurnJ,a î!;li împlîmta ba.· 
dkul Stau mâna lui mare cu degetele groase, se 
uita cu ciUDă în pământ. Nu mai oorca să scape. 
In 0010, ,dumnealui zăckea mai mult pe paji~.e, 
iu \U'!IllR oilor, De joo. răzi.mat într'oo cot, st.ciga 

tiuDe diferite, CI se restrîngeau a.'mpra elaselor 
conrluciHoare. 

IRtoria celor două grupe e cu totul deosebită 
şi diferenţa aroasta f',(\ cunoaşte şi În limbii. 

In vt"St întîdnim încă mult timp o singul'ă 
limhă de c-oIlîllnicatie, comună tuturor proviincli
lor. Comunicutia ne mai -fiind [j~a int,pnsivă '~a 
mai naintv se ivc"ilC, o adcvhrat, în un{'lc regiuni, 
tot mai multe particuJuritl'qi dialectttlc, dar tră
siHul'ilc mari în cyo!u\iunt'a lIiC.ostci limbi romanc 
de yt'>St 00 riiflpiindesc asupra într('g'ului terito
riu pkdmd dela ctmtru, cele mai multe abi-a de 
se 0'()re8C 'Pe la pmiferii. Atiltu cii oentrul Ue-ctlta 

nu mai e cxdu:oiv Homa, ei se formează centre 
nl1uă mai la nord, lmde d~n 1Wl~tecul sângelui 
roman <m 8Îmgo german, [{VCS3U Aii se nască acele 
popoare cărora 1(\-3. fOBt. dat să pnart.e steagul ci
viJi7Altiei în ()\'l.U de mijlO<.!. 

Una dintre aCE.'>Ste malli whimbări istorice, care 
a avut o inrîurire puternică asupra limbii, e.~te 
deRvoltarea cn~tink;mulu:i. Ajungiind religiunc 
rt"Cun()r'l(".ută, preoţii ei mI mai flunt oamenii !-limpli 
~i săraei de odiD!i.V3il"ă, ci e.i sunt înyăţaţii timpu
lui, în curînd a'proape sing\lrii ştiutori de carte. 
Ei propovădui'llu ser i p tur a, care 8C consideră 
de Afiintă şi. prin urmare uuse pute-a schimba nici 
o iotă din textul ei. C u vin tel ti a{X".:rt.ei ser i 1>
t 11 r i , !!erisă într'o limbă latină mai mult sau mai 
puţ~n clasică, pătrun-!>oră în limba comună., care 
pe ac{\'!te tilIl'ruri se Q{.'Osebea. aş.a de mult de cea 
Itttină, incât aceasba, din urmă 'IlU mai putea. fi în
tele,asă dedit de c.ei 00 o învăţ.au în şcoli. In lim
ba Romanilor de vest intră d<"Ci din limba &crip
turii, aooa sumedonie de neologif'me latine, c.a.re 
in mnre parte ele singure le dau, pentru cel eare 
nU-l filolog, un oopiX.'t cu. mlut mai apropiat de 
lirnl-y.a, latină, decât limbei romflfi{loŞ'ti. 

rn alt isvor mrn-oo care avea. să îmbogăţească 
tezaurul kxical al Romanilor apuseni, era con
t.actul cu T'oŢl{)Hrde germaIlice, djn a eăJ'or limbă 
a f08t împTllimutată o mulţ.ime de term®Î noi. 
Pc lîmgră nl'ologl.&me latine. păt1'1lDdoou deci şi 
g{'rmani:->me. 

In a('.olaşi timp, tezaurul lexical al limbei Ee 
premeno3J de -sine. Cll'Vint{~ yOC'hi iCŞ{'au din uz şi 
ftllril înlocuii.€ prin altele. Pr<'C'l.LUl incii înainte 
de dN<părţirea impe.riului, cuyintde e tI u u s şi 
ci o ro u s fură inl(){'uite prin cab alI u s şi c a
s a, care la îne('lJ)ut însemna "mârţoagă" şi "bur. 
dciu", pre.cum i g ni <1 fă:euse loc lui foc U s, tot 
astfel '8k~ma fnunosul s c i o fn 'inlocuit prlll 
sap i o, etc. 

Dintre toat-e acesie inovaţiuni voiu aJ"ăta 
poat.e <'Ualtă ocazie, că aeoste schimbări ~pecifi
ce limhei romane de ve.st nu 00 reetrâng numai a
supra tezaurului lex:.iC".al, ei şi asupra tuturor c~ 
lorlttlte pilrţi Ide grnmati<"ei: fonologia, monolo-

u. 

după râni, d1.lJpă oile cari i'e reslăţeau de turmă. 
G lasUJl lui se auzia depart.e, -limpede, cum lim
pede eTa aerul, cerul, chiar privirile bi\di<mlui. 
Oilor mai nărăvRŞc bă:dieul nu le zicea altfel de
eât "boaJe". "Nea, boală, noa", şi le privea cu'n 
f('ldo disgust. Ji .părea. 'Că flamnnă cu nevestele 
('{,Ioa rele, iuţi, llCrultflmpărate. Bădicull Stan îşi 
zi('(la de nm1tDoru: .,Fopl'iinconata asta ('U gura as
CUi,iti e ca Yuta.. Oac3.ra Bămănll. cu Paraoohiva 
di,n ,pfîtrău. 13ă10 a~(,·(\ll pareă-i ~rărinţa Tunaru
hlj." 

Ill5ă dupăce ciid~an za.pcz;ilf.', bădi-eul Stan ră
mâuM aa go,o;podăria lui pună 00 făooa gwă de 
primă\"ară. Tru'Pul lui llriaş se "edea prin curte, 
peLa gn-ă.mooa !Cl.e lemne, 80 yodoa îndoi'lldu-.ae şi 
intrfmd in grajd La vite. Cr-le din urmă ~ăptă
miini din POSt111 0răciunllhil to1xleau.na îl aflau 
pe hădiool ac~ă. 1'.1 ţinea. doi boi ş.i dooă vaci, 
iar IlOfCul d(l Cră{\hl'l1 nu-i lÎipse& nici odată. De 
Cll vară il rpunoo. La îngr&,at, şi rar câ1lld da pe 
aca;să, mai întâill se apropia de coteţ să vadli cat 
G'a :îngrăşat. Şi de câte-ori se intorcea la stână, 
totdeauna îi zicea muiodi: 

- Grijeşte de po:r'c, nevast.ă. D1'ii să rnâm~o! 

Lu saptămârnile din urmă, in postJul Orăoiu
uului, grija asta o lua almpra ",~a. Il puteai V~M 
mereu cum se a,propie cu trocuţa plină de boabe 
aurii de porumb şi o vărsa gră.gunului. Apoi îl 
aştepta pâm.ă .se ridica în m~ sîlă din aşternu.
tul <:le paie, grohotÎ11d ou prlf1tooie, şi llD<'.ep&1 să 
ronţăne.. Cânteeu1 acesta, de boabe sfârmate In 
măsele tari, îi plăcea. foarrte mult bBdieu.lui. Se 
apropia, privia printre rinduri, şi un surîs de 
muJţ'Ulnire îi trecea plii fa.ţll. 
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gia, df'riv'Rţillnea şi sintaxa - limba română nu 
cunoHşt.e aprOli'pe nici una. _ 

. C're-i<tini"mul a fost introdus la nOl, precum 
a d('mo~strat d. Pîr-van în recenta sa lucl",lllfe, in 
('('a mai mare parte, de migionari, veniţi mai ar 
1{,8 d'in Italia, dar lncrul ae(lsta s'a îlltîunplat în
tr'tm timp atflt de vechiu. indt wr1llf\uii creştini 
din Jimlxl romimă au ah,.,olut înfăţ,işarell. "cm-inu·
lor vechi", :mforind toate aede transfprmaţiun1 
('Il l·i ca filde rizeaz il li m ba noa,~t rn şi o deow bcf'.(" 
de !,'ea latinii.. .:seolog-isme latine, intrate mal târ
ziu în limbă din ;,erieril<, bL~eriee::,ti, nu avem, şi 
ne liŢ~"c chiar cuvinte atât de uzuale ca ee c 1 ('. 
R i a, il pir i t u 5, ben e el i cer e, ~ a (' eul n m. 
e v a 11 P; eli u m, etc., comune tuturor limbilor 
1"(jmanicc de vest şi intrat() şi în limba Albauc
zilor. 

Tot astfel ne li}Y.'!('sc cu de-:i3.vltrşire cuvinte d<' 
origino gerlllunică şi încercările făcute de Lawe, 
Philippide ş. (l" dl\ a de8coperi astfel de vorbI' 
în romun{'.şt.e n'au izbutit să dovedească încă nici 
un singull' C<alZ. In zadar oouţi la noi pe germanul 
we r r a (înntdit cu "V erwirung") care a dat în 
limbile l"Omanie.(j de ,e.!:lt term('mLl pent.ru "rii.s
bolu" (itabeneşte, pron\nţal, spaniol, portug('y. 
g u e r ra, fmntuze.ştC' g il e r r ('), în zadar pe 
b Il H t j a n "a Îlll'!}]eti", Din car€ derivă (,"'1.l\"ÎntBle 
romanice d~ ve,,'t itaI. b il sti re, fran. b â t 1 f, 

spun., 'Port. b a ti tir, toate cu Înţdesul "a zidi'", 
înzaJar pe In ar k.a ".'*'mn, hotar" dc unde d(·
rivă ital. mar C il, m ere h e s e, provanţ. ma '1"

c a, fran. mar c h e, m l3J r q u i s, ~pan., port. 
mar c a, pe b lan k oare a dat pe ita.!. b i an c o, 
fran. b l.a, ne, port. b r a n c o, şi cole. mai mult·e 
dintre cBldaltc 'llumiri de colol'i, nici chiar pe 
b II r g (ital. b o r g o, b o r g h eRe, rpl'OV. b o l' C, 

frau. b o \li r g,b Dur g e oi s, span., port. b u 1'

go) care e atestat chiar Jiu veaenlIIl în Bcrieri 
latine flUb form.a. b u r g u 5 sau pe b rut i 8, tot 
atilt de v('{'hin ~i ('urca pătruni' ţii În limba popo
rului rOIDan carn a locuit odiruoadi. pe coa.atel(' 
dralmat{~. In lO(~\l1 lor lim b.a, rom:'m5 a imprumu 
tllt cU\'inM potrivite din alte limlJ!, 'pl~.cum (' 
"ră8ooiul" "zidirea" sau "clădiroa" luate dela 
Slayi, ~1lU ·a pit~t.rat cuvinte v('o<:hi btinp, prcC'lllll 
o a 1 h II <l sau e x cut u 1 o. pc pare Spaniolii l-au 
înln·t'uit prin t a ~ (' 13: r, ~fran. prin b r o y e l' ~i 
6 c r Q $ e r, cm'Î.n te dc origine g('l'1IltlălidL 1) 

Lipsa aCCalrita a cuvint-clor de orlg'ino gt'rma
nică în limba română e atât de l'pmarca.bilă.. încftt 
din ea flre poM.e stabili chiar 1ln criteriu 'preţ.im; 
pentru judec.area unor cuyinte d(' origine rhlhi
ORIlă drin limbile romanice de vest. 

Voiu aduc.e cât.eva cxempk 

1) CuYânt,ul n<~8trn ase u tur a se intrebuintoază la 
Inr('put, ca in latinc~te, numai eu privire la c!nepii. 

E. [ 

- Ţi-a rn.llma.rate z.ilele, mâncă să nu-ţi pară 
rău, Zl{'.8a el tare, ca şi eând ar fi vorbit cu un om. 

Apoi, în ziua do muconic,ll Igmat, bădicul Sun 
aduooa de dimine.aţ.ă în curte paie proaspot,o, an
rii, oari împrăşti.au 1lll mi ros de '"'ară, ,ne .maşină 
de treerat. Le pll11ea grămadă 'P0 zupa(la iI1ghf'
ţată, 'Şi, din câ.lld în ~lîlld, 8Q apropia de culcuţ'ul 
gru.sunului. Acela sfmuia Depibăt.or, "t3ăraC'e! zi
cea brwicul milos, cum nu şt.ii ee t,e a,şt.{,wtiL" 

Apoi 00 auzia scâl'ţ.âind înghetată portiţa del;! 
<mrte. M{'şrorul Andrei se aŢl1'Opia, rântându-i y.ii
Ţlada sah ollmci. Indî. nu ()fa ziuă albit 

- V'aţi ::teutat? zicea înr.('t Andrci. 
- ~l1IUai d1LUmeului dOllU"ime, ra.."plmdoo bă-

dicllil arătând :spre Mllcuşul griisunllhti. 
.- Las' cli-i bine. Abiu-i falC'em mai iute a'p"l. 

Po la alti C're.ştini vinea11 2-3 vf.'Cini şi ajutau 
până junghia Andrei grăsllnul. Insii, aid, el \'<E:< 

hizllia singur pe bădiC'ul Stau. Şi, 1l'ar fi Inî]! 

ponwuoe să 00 Încl'eadă aşa de t.arc în bădieuL 
El 00 apropia totdeaunu c'un adânc fior de milă 
de inch:isoare .. Suiletull11Î parcă îneerea fiii se :n~ 
spăimâllte. In~ă nurmai pll.'nă ce gră!:'unul. ingrn. 
zit" începea să grohotoo~'ă înfuriat. şi nu ~oia 
~ă iE'flo din ascunziş. Atunci biidicnJll ee îrn'ollml'â 
?c mânie) il pţindoa C11 braţele, îllgml\U1Chi~l, il 
lAbea la pământ, şi, gâfăiln(l, 'îi zi{'ea lll{'.<lternl11 i 
~ d '. D . In ' , an rOl. " ă-l. 

Când tmpuil. de .sub gCU1uwhî începea să ~o 
înm()aie, bildi0ul ~ ridica in <;.îbl, lua o mâllă rlE-
paie şi 1'<{) ştergf.'.jl de aunge_ . 

Dumnealui se bl1C1lrad~ bobotaia ea.:rc·şi sulta 
ilUS f}adirile mari, ariimii c·a pe yremeR când NIL 

copil. Ca ~ia.tunci urmărea şi ,acmn sperla n{'a~ 
gra, C~ S'e înălţa ('.o, ni~te boaspe în văr.dub! 
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In toate limbile romanice existi o familie 
foarte numeroasă de cuvinte are se reduc la o 
tulpină 'P i c c- a cărei origine încă nu e ex· 
plicată şi care nu se găs.eşte Î,? sc:ieri.le c.nvinte
lOT Latine. K. J ohansson 2) afla-nd III lImbIle ger· 
manioo de asemenea o astfel de tulpină, cu deri
vat.e foart.e asemănătoare, & crezut că aCil;k pic c
din limbile romanice e împrumubat din lim
bile germanice. Părerea aceasta trebuie reB'oinsă 
din simplul motiv că în limba l'oonână, unde de alt
fel nu se găsesc împrumuturi germanice, acea.sş 
tulpină pic c- a dat naştere unei familii mari 
de cuvinte, la oare se numără: a pic a, a p i
cur a, pic, pic i u, p iti C, a p ii} c a, a p'i ţ i g a, 
etc. Dacă în monumentele litertll'e ale soriitorilur 
latini nu ni.,g'au păstrat cuvinte analoge, aoeallta 
nu dovedeşte necxistRnia unei tulpine pic ('
în limba po.porului roman, ci ne arată n'1lmai eă 
avem a face cu nişte cuvinte - probabil de ori
gine onomatopeică - întll'ebuinţ.ate in limbajul 
familiar şi în graiul păt.urilor de jos, pe care 
scriitor.ii clasi(,'l îl despreţuiau, precum ee ştie. 

"Cn 'ah exemplu. La scriitorul Vegetiu6, care a 
trăit pe la începutul veacului V. d. Rr., dar care 
a i'Iltrebuinţat izvoare mai vechi, întilnim un cu
vânt t li f '8., cu în\el~u] de "un fel de tuiu pe 
coifuri", neatt:st.at până atuncca in altă scriere 
latină. Faptul că vorbele eaTe însemnează un 0-

biect de arm.atură au;nt la popoarele romamioo de 
v€Jtt în cea mai maxc parte de origme germani\Jă, 
l-a făcut pe R. Lowe 3) aă ore&dă că avem a face 
cu un împrumut din anglo-saxQnu! t h u f. Im
potriva acest.ei păreri vorbeşte hotărît românescul 
tu f ă, arătimd că cuvântul atestat abia în aecolul 
ai V ·lea trebue să fie cu mult mai vechiu, precum 
dovedeşe şi răllpândirea lui la Sarzi (t u v u "mă
răciniş") la Albanezi (t u fă "mănunchiu, tufiş") 
şi la N eogreci (t u f a "mănunchiu de iarbă") şi 
că el, deşi trebuie să fie un imprumut î:n latineşte 
(căci un f între ,o('laJ~ nu se găseşte în elemente 
curat latine) nu e luat dela germani, ci dela vreun 
alt popor, în timpuri mai vechi. 

Acelaş lucru trebuie SP'US despre franţuz.escw 
t o TI C h e r "a atinge", pe care autorii Dicţiona
lTului ge:n€Tal îl derivă dintr'o fo.rmă germană 
hipotetică tu k k a n. Dar cuyântul francez face 
parte din acei aş familie de care se ţine şi itaI. 
,t o cea n~ "a atinge", cu derivatul toc c .o ,,1.0-
vitură într'un olopot " , provenţ.a.lul t .o caI, !!pani
.olescul şÎ portugezul t .o car, cu derivatul t O

q u e "sunet de clopot" şi r.omâneaoul a toc a, 

') Zeits('hrift fiir ,vergleichende Sprachwiasenschaft. 
XXXVI. 381-382. 1 

1) ZeitschriIt fiir vergleichende Spra.chwiBsenschalt. 1 
XXXIX. 273. 

- De-acum au plecat Ţiganii la târg ziooa 
vesel bădicul Stall. 

Simţea un adevărat deliciu când şorli<!'Jl por
:eului începea să se albească, spălat, ras, de moş
terul Andrei, care schimba mereu cuţitele. 

A~um nu ee mai ţin posturile ca mai demult. 
La muceniaul Ignat se îndodulceau mulţi creştini 
chiar şi nevasta bădicului Stan. 

Insă dumnealui nu, că era postelnic mare. Da 
altfel pentru el, care trăia cu lapte şi c~, poatul 
era uşor, era chiar dorit. Peste vară aştepta cu 
nerăbdare Miercurea şi Vinerea, să 80arbă o fier
tură de post, ()ţetită. Acasă, în postul Crăc;unt\
lui, avea varză acră. Totuşi ziua aceea de l~noit 
era cea mai plină de ispite pentru bădicul ;jt.an. 
Dumnealui era pătimaş după carnea de porc. 

-Mâncă şi tu băJrbate, că unde vom merge 
noi, vei merge şi tu, îl ÎID.demna neyast& a~ezân· 
du-se la masă. 

- Pen tru .o mâncare nu s'o face gaură in cer, 
zicea meşterul Andrei. 

El ~i nevasta bădicului mân>Cau cu pt)ftl1 din 
friptura proaspătă. MiT08ul acela blăstăllIu:; il 
gâdilea chinuitor pe bădicul Stan. Dar îşi in
vingea slăbici unea. 

Alţi oameni făceau mai de vreme prollspăta. 
Dar bădicul Stan lăsa grăsunul totdeauna plină in 
ziua de Ignat, să-l despa:rtă numai patru zile de 
Crăciun. 

Şi, zile.le a('~:'!tea, că erau numai patru, treceau 
~ mare silă. P~rea că nu se mai sfârş~c. şi bă
dICUI, până in ajunul Crăciunului seara, ara veş
nic mânioe. 

In seara de ajun faţa lui 5e însenina, în oohul 
buzel.or i-se arăta un zîmbet care stăruia mereu 
acolo. Dumnealui aducea vin din pivniţă in.tr'o 

\ 

.. 'l'RTllDNA" 

E . Al· A l' b " ă I to aci. Xl&tenţa cuvantu Ul In Jm a roman ' 
exclude o derivare din limbile germanice şi prin I 
urmare nu vom. da .dreptate autorilo.r 4 Dicţiona- I 
rului general, CI lut ,R. Schuchal'ldt ), ca.re a , 
arătat că avom a face cu U'fi verb latin P.oPular 
de Or1jpn(l onomat.opeică: toc car e. 

Vom arăta Înbr'ulJl articol viitor că .(} compara
ţie a limbilorr.omam.ice de \'est cu limba română a ; 
menită a scoate la iveală şi alte momente de cea 
mai mare însemnătate pentru judecarea justă a 
rapo-rtuxi1w- limbilor romanice ou limba latbă. 
_________________ .-.........u-.... ~ 

Sonete. 
I 

Şi clipele Irtreau fncet şi grele, 
Un. veac pustiu parea că ne de ,parte, 
Şi plJşii mei trau pe drum, dl'putle, 
Jar ztJndanle 'n faţa drllEei mei,. 

Aveam sd-i spun atâtea: Nopti deşarte 
Şi seri de iarnci IlJngi, pasti, de stele, 
Ca lJn copiL duioasei rânduttell', 
Când villt iar in zdele lai M urte. 

Aveam stI-i spun povestea fermecată 
A visurilor mde d~ noroc, 
Dar cdnd in Jala' mi rasari, carattI, 

M'a fulgerat al othilor ei foc 
Şi afli nimas (u /'untea'fl jos plecată, 
Ca o stataie 'ncremellitd' n loc. 

1/ 
Credinta, mi s'a dus credinţa, Tată, 
Şi visul drag se 'ntunecă şi moart, 
Mi-e sufletul gradină fard soare. 
In care indoiala euibu-# cată. 

Sunt vitreg fiu al firii creatoare, 
Ce mi risipi comoara mea bogată. 
Din tot ce moştenisem altii dutti. 
Ea nu mi-a past"at nici macar o fLoare. 

Şi nici un glas acuma nu md cMamă, 
Curn chiamă dora' fi. nopţile de vară 
Copiii tnşti, copiii fără mamă. 

In jurul meu acum se face sară 
Şi nCt'rii 1I0ri se' ntind şi se distramă, 
Lumina mea de unde-o să rasara? .. 

I U Soricu. 

') Zeitschri!t fur romanische Philologie. XXII, 397. 
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Revederea. *) 
- Pieli tII " acte. ~ 

De Iuliu Ene.cu. 

ACTUL III. 

Acela.ş decor. AfarA se aude ploaiA cum cade, din 
vreme tn vreme cUe-un vA.nt uşor. E noapte, odal& • 
de-o sinl;!'ură. lumină luminati. 

SCENA 1. 
Barbu. Radu.. Ţăranca. 

(Barbu e in stâni'a pe un scaun. cu coatele pe ihe
nunchi si cu capul Î1l palme. Radu in partea. opu~L 
'J ărancil în !und.) 

Radu. După Cum ştii a doua zi am şi plecat. 
Mă aşteptau o mulţime de afacori ,înctLreate, ~a 
că la primul moment cugetam că n.o să .pot. satIs
face angajamenotului luat, (}OCI,WC mă chlD'tllR gro
zav. Spre norocul meu însă am găsit l,a moară pe fe
meia asta bătrînă, pe care o cunoşteam de copIl, 
că era forurte <levotată familiei noastre. E vădu~ 
vă şi trăieşte pe lâmgă noi la moară. I-am l'u~s l,a 
inimă, i-am lămurit afacerea şi dupăce a.rn Cattl
gat eunvingcrea, că va faoo ispravă ... 

Barbu.Dwr discuţia 1 
Radu. ~ u va ieşi nimic, fii liniştit, îmi ou

nosc oamenii ... 
l'ăranca. Nu domnule, vai de mine ... 
Radu. ... Am lăsat-o să urmărea~ă. Zilele 

prime n'a observat nimic. Imi venea să ored, l:ă 
toată afaeerea se va roduec le ..re-o relaţiune mai 
veche, deoareoe nu mă uitasem la d,Lta scrisorii. 
La vre-o troi zile însă am vÎiZl1t-o venind î'Ilsoţită 
de un .ofiţer. Am întrobat cine e .ofiyer'lll i Il 
chiamă llllJls Schmidt şi serv·eşte în regimentul 
26 de artilerie din Agram ... 

Ţăranca. Aşa domnule, d'acolo ziooa <lă e ... 
Radu. Spune ce-ai mai văzut!. .. 
Ţăranca. Zi dta, că doar' e wt atâta ... 
Barbu. Spune numai tot ce ştii, v.orbeşte fără 

înoonjur, că d'aia te-am chemat. 
Tăranca. Apoi d.omnule să vă spun ce-am vă~ 

zut Cu ochii mei, ce n'am văzut nu pot lOii spun. 
Eu am o soră măritată în oraş, şade nu departe 
de oraş şi are şi o ţîră de cârciumă. Ii spun soru
mi: Soro, eu mQ,i stau şi la voi o săptămână, două, 
dacă nu mi-ţi da .afară, eli mi-s'a mît cât am ză<mt 
la moară. Zice ea şi o 1 Ulll ă. A~ într'o zi am venit 
la ei şi m'am pus să ştiricesc. Ea n'a bănuit ni~ 
mic. Ieşam cu nepoţ.eii la joacă şi o voooaT'1 pe 
doamna cum mergea în fiecare zi cu ofiterul la 
preumblrure. Yre-o zece zile >Să fi mers aşa. In-

*) Fragment din piesa care va. ie~i in curind de sub 
tipar. 
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cană verde, şedea după masă şi bea tăcând. 00- ' trutele podului dela casa lui Stan rămâneau 
lindătorii intlrau, cântecele mel.odio.ase umpleau multă vreme luminatR" îndată 00 trecea mieL:u1 
casa, mulţumeau străinii şi nevast.a lui Stan îi no.Pţii. 
cinstea c'un coloac, o oostiţă de porc, şi oamenii J Târziu dumnealui se ooboTa, to1 aşa de încet, 
ieşau şi veneau altii. Cânele lătra mereu în curte, 1 intra tiptil in ellsă şi se culca, oftând de plăoore. 
cânii Iătrau în toote curţile. Bădicul asculta mul- f Au t.recut ani până ce nevasa i-a aflat năravul. 
ţumit, îşi punea băieţii să-i colinde, le împărţea 1 Intâi avu certe cu el, cu copiii, cu sluga: 
câte-un ban, câte doi, şi-i netezea pe cap. El se I ,.Cine i-a mâncat jumătate din cârtaboşi 1" Bă
mişca din când în când pe. scarun, privea ceasul i ,dicul se jura că el nu ştie, n'a văzut nimic, şi pu
din pălrete. Vremea trooea încet. nea mereu vina pe.o mâţă de-a veeinu:lui. Nevasta 

Colindătorii venoou mai rari, copiii adormeau ayuse la început multe zile de Crăciun .tri~te. 
in păcele, se culca chiar neV1Rsta bădicuJui. El, în- Bădicul Stan de multeori nu mergea la blS6rl·.::ă 
să, tot mai neliniştit aştepta după masă. în ziua de Crăciun. 

Durmiau toţi, se Iluzia răaufletul1or, &e auzia - Par'că vrei să te faci chiar păgân, Îiziooa 
ticăitul pendulei pe părete. cu necaz dumneaei.-Vara cu oile nu mai ştii oo-i 

Bădicul aştepta, privind, in răstimpuri scurte, sărbătoare, ce-i Duminecă. Acum zăcăreşti. Scoa
ooasul. Apoi când se bătea douăsprezooe, bădicul Iă-te, e păeat să stai în pa.t la un praznic aşa de 
Stan Jua lumina, ieşea în tindă, .o punea pe masă. mare. Imbracă-te şi vină la bi6arică. 
Dumnealui se strecura în curte, încuia portiţa, - Dacă nu pot! Dacă mi-e rău, zicea cu silit 
'apoi intrind, lua lumina de pe masă şi ee furişa bădicul. 
în cămară. - Asta-i curată minune! Aseară până târziu 

Umbla tiptil, UŞOO'. Nici n'ai fi crezut că .o- sănătos tun, ş'acuma de-odată că-i bolnav, spunea 
mul acesta uriaş poate avea un pae atât <le uşor. cu ciudă muiorea. 
In cămară 8e apropia de eovata acoperită c'.o - Ce să-i fac! răspundea cu greu ~ăuicu1. 
pânză albă. Bădicul ridica pânza şi numai d(X!ât După câţiva ani, într'o noapte de Crăciun, bil-
se împrru,tia .o aroamă îmbătătoare de colaci pro:l.S- dic-ul St.aJn, ce făcu ce nu, doborî un petec de slă
peţi, aduşi cu ou. Bădlcul lua UlIl colac, îl punea ,ninA. Bubuitura se auzi în c.asă, lelea :Mărie 86 

subsuoară, apoi moot, ca .o uriaşă pisid, urca ridică în pat. "Stane, Stane! făcu ea, mi-se pare 
scara ea.re ducea în podul căf}ii. Aici bădicul ee că umblă cineva în pod." Insă cum nu-i răspunse 
O'pria sub cârtaboşii atîrnaţi pe o. rudă de lemn. nim~, ea se sculă, aprinse un capăt de lumînare, 
Punea lumina jos, ochii lui clipeau, şi surîsul din trecu în cămară, şi începu să urce scara podului. 
oolţul gurei acum îi ouprindea faţa întreagă. Tă· fu pod €Ta întunerec. Bădicul Stan auzise 
ia din bumătăţile de de-asupra, îmbuca din colac, cum se deschid uşile şi strinsese luminarea. I"elea 
~ dintr'un 100 într'alt.ul, tăind mereu şi mas- Mărie se urcă in pod, ridică petecul de slăni:-tQ, 
tecând eu deliciu. se uită în jur, dar nu văzu nimic. De-odată după 

In <n'ict noapte <le ajunul CrăciUllulllÎ ferel- horn, se mi~ă ceva mare şi negru. 

:c; 

I 

.. 

.. 
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t.r'o eeal'ă am ieşit să cumpar nlţlte gaz, uit.e tin 
mmte, ploua măru'llt şi era întunerec. Câud ,'iI u;ă 
intore a~asă, văd o doamnă că trece d'rumul pe 
lângă mine. Era neva.sta dumnoavouBtră cu un 
văI Degru pe faţă ~i umbrel!l d oschi să. Eu am 
cunoscwt-Q indată şi nu ştiu ce mi-a venit mie R

tund, m'am l'uat înoot după ea să văd unde apucă. 
Dela poştă se desface o ulicioarâ strîmtă, ea 00-

ieşte prin ea, eu mă !n'O că plec înainte. La colţ 
m'am iprit ş.i o văd că ajunge la o poartă, se uită 
odată împrejur, închide umbrela şi intră. Asta 
am v.azut-o cu ochii mei şi pot lua venin pe asta. 
Insemn bine poarta şi după vr'un pătrar de ceas 
trecp'acolo, ora casa geambaşului Vitly, o CUDQŞ
ream de când a.m fost la 1nmormântarea neveste-si. 
Sus efia l'ntll'nerOO,11'umai jts era lumină, da;r per
I(lelele lăsate. Intreb cu pe o vooină cine şade jos şi 
imi spune, că şade pantofarul &hmidt şi că l-a 
văzut plecând dimiMaţa la tirgul Sighişorii. 

Barbu. Care va să zică loootonentui singur a· 
casiI. 

Ţăranca. Aşa, ~a domnule. Mă fac că plec, 
dar după o vreme iar mă-'ntore şi intru la goam
baş. Cerc uşa dej{l1;, era încuiată! Lumină î118ă 
tot se vooea. Aşa, du.c gaZ111 acasă şi ies la fe
reastră, ş'a.ştept, că tot pe acolo tr-{lbuia să se in
tiarcă. Şi o fi trrout 00 la o jumătate de ceas şi 
numai o văd că iesc cu grabă dela colţ şi se În
dreaptă ~re casă. De plou,at nu mai ploua, dar ea 
avea tot u.m hreLa doschisă. Ast,a a fost în preaara 
de ziua Crucii. De-atunci n'am mai văzut-o dowr' 
de .-re-o două ori cu el. 

Radu. Lx!otenen:t ul la 4 zile după asta în 26 
ctnent s'a înapoiat la oficiu. 

Barbu. Ingrata! 
Radu. Azi după amiazi am primit telc.gramR 

ta, iute am î.nhămat oaii şi-am pornit e'ajungem 
:înaintea Ilrirnului pentru ca să-ţi (lomlhll,icărn ('e 
ştialln. 

Barbu. Aţi spus tot? 
Ţăra-nea. Tot domnule!... 
Barbu. Şi tot re ,ai spus o adevăsrrot ~ 

Ţăranca. Aşa dam eu parlie de sănătate. 
Barbu. Poate lua ea răspU!lldol'ea ori când t 
Radu: Chia:r în fata legii! 
Barbu. :Mulţâmesc, Radul{l dragă. - De u

CUID ... (se aude o trăsură car·e opreşte). 
Radu. O trăsmă! 
Barbu. Novas,tă-mea! E ea (se uită la ceas). E 

ea! Eşiţi! 
Radu. Pe unde? 
Barbu. Pe ruei I A9t.eaptă până, suie 8<'ările ,să 

nu te zăreafllCă. 
Radu. Păe-trează.-ţi sângde rece Barbule! 
Ba,rbu. Da, da! uşor să zici sânge r(}OO, dar 

- Bată-te Dumnoz;ou, păgânnle, ţipă inghe
tată de 5pairnă ne'"ast,a, &căpand <.\apătul de lumi· 
n:ue care se stinso. In negreaţa aceea ea racu
i!l(<SC\] umărul bădicului Stan, dar spaima nu ,i-o 
mai pubuse opri. - "Gândeam că-i dracu" adau'!o 
oo8'Jlrîmând TIm C'.bibrjt şi căutând căpeţelul de 
său. 

Bădic1l1 ieşi, bufnin<d cu mânie, din 35ml1!l:.dŞ. 
Adică asta ar fi mâţ8. ve<'.inului! începu bat

jocoritQiT femei 11, ştergând praful de pe bucata 
~ o ridjcaoo. Dar 00 apti îndată ce vă.m1 faţa ma
niCl'8.88. a: bătr â.n ului. 

- Tu muiere, tu MM-ie; f~u Modieul aNO
iindu-<Se, ia să te 8<'-Obori din pod! la să-ţi ve~i 
e trenbă. Obl'ajii lui se făcură palizi, lllai mult 
e ciudă d-ecât de mânie. 

Fomei,a amuţi, se coborî, ţii d'€ratutnci nu se 
Iti am~teca în obiceiurile bărbatului. 

TRfBUNA 

c~:nd nenorociroa te loveşte (S'au-de vorbK). Vinel 
Dă-i 20 <x>roane în oontul meu! 

Prin partea asta repede .... 

SCENA II. 

Barbu, Lia, Ana. 

(lja intră prin mijloc cu OOfiritoarea, ea,!e 1-
duoo UUl cldăr şi nişte ~utii, pe cari le aşează lân
gă uşe. Imbr!Lcată cu o manta de voiaj şi P09te 
pălărie are tNl:S Uill voal alb. VântU!l s'a maidomo
lit, numai plO'tLia se mai aude). 

Li{1. Domn<ul a plecat 1 
Ana. Eu l'am lăsat aici, nu ştiu <un{le s',a dus. 
Lia. Du cuiările în odaia m&. (1'1'006 1a o-

g-lin<l1i şi-.şi seoa'te pălăria. Servito81f'OO d~ce O?
fărul şi cutiile in odaia din dreapta). N unent! 
(Pa.uză smrtă. Barbu ap'Ilre în pragul uşoi şi ~tă 
nemişcat. Ha d'tLpă ee-l zăreşte). A! 00 gentIl î 
A.~ m'ai aşteptat la grnră? Uf! da ce mit te uiţi!... 
Ce .a'i? De ce nu vorbeşti L Ce s'a î.ntâmplat i 
Pare că o.,%i schimbat... Ce ai ~ 

Barbu (api"w;at). Lio ... te î:ntorci", ca femeie ... 
cinstită 1 

Lia (ati1lsă). Ce vorbe sunt 'astea' 
Barbu (ca mai îil1~i(nte). Introb ... şi au". 
Lia (silită). Lasă-mă frate n'a.m chef de tea

vru azi! (Vrea să plooo in od,aia din dreapta). 
Barbu (fuSpru): Unde pleci 1 Stai aei şi rM

pU1J(1e ... 
Lia. Dar 00 ai pentru Dz::-u. Fugi că mă aperii... 

R,şa TIU te-am văzut niciodată. 
Ba,rbu. Poo.tru că .am f06t orb... Acum Î!n8ă 

văd: .. 
ha. Ce vezi? Nu înţeleg lIlimic ... 
BarlJu. Tif.7",am înt,rebat <iacă vii 00 femeie 

cinlltită? 
Lia. Cum vii să Î'ntrebi lu-crurÎ d'astea ... Ne-

grDŞit. ... 
Barbu. De O() mi'nti L 
Lia. Nu mint de 100. 
Ba1·bu. De 00 ai plooat ooaşl'l L 
LiiL (îlwurcată). Să,mi 'răd pltrhlţii.... 
Bal·bu. Şi ... 
Lia. Şi atât!... 
BIlrvu (mffig<e pâ,nă în :faţa oi). Şi am31I1tul! 
Li<J.. Ce amant? 
Barbu. Ha.ne &hlI1)idt. 
Lia (i'ocuroată): .MiD(~iUini!. .. Cine ţi-a spus. 

Fiindcă îl cunosc de .aC':olo IJ1U :urmează că mi..e 
amant. 

Barbu. Da,r scrisoa,rea asta 00 in&eIDnea.ză ... 
(ii dă fl{\riaoarea). 

Lia. Nu ea mea ... e dela o prietenă d&A mea ... 
zău ... 

Barbu. Aşa t Dar la el dece te t,e..,ai dus t 
1'~ ......... ;.E2 __ ... __ 

Sonete. 
III. 

St seutudi salcdmii de povară. 
OI ŞlJer aSpru la jrrear;t'ă-fi brtte 
Streinuţ 1111,11 Ah, ce sfnţ!JJrătate 
Şi ce pustie lumea e afară. 

Din $irul amintlrilo,. cu,.ate 
le' ana lui li se dfsprinde dară, 
Cu ochii dulci şi mari, ce luminară 
Copilariei tale alinta te. 

E mult dNlfunâ. Şi astări. cine ştie 
De·at(jJ(l dor şi aduce ti aminte? 
Şi cum ai vrea la pieptul ttiu .să vie. 

• Insă pentru ochii lumii, dumn'0aei 00 certa re· • 
\~lat de 6fint~le sărbători cu copiii, cu sluga, ('Il In mt1"g/iiefea du/dio" cuvinte 

Sa'ţi para c/ipfle o vt$nidr, 
Copilă visătoare şi cumirde! ... ~

'ne i-a mâncat jumătate din cÎlrtabo~i? Bă<ikul 
spiona cu coada ochiului, nu căuta spre el, nu 

O{llorlalti să inţdead cille-i. v.inovatul ~ Da! 
eia il aC'..oporea, se făcea că nlel nu·} vede. ŞI, 
tru bunătatea asta bădicul Stau îi era foa~t~ 
noscător. Pentrud el de patima asta 11U s'a 

ut lăsa nîei odată, Era, poate, singura lui pa
t Şi in fiwa.re noapte de Crăciu'rJ, îndată ce 
ătea: miezul nopţii, fcrestru ţ~l-e din podul ('ă-. 
lui Stan i1)~epeau să lumineze şi rămâne.tU I 
in,ate până târziu. Şi, poate, pentru plăcerea . 
simţea în no&-ptoa de Cră~ium, sus în podul j 

" îş.i Hicuae bădicul Stau zlcala pe care o JU-

întreg satuL ţ 
Paştil{\ <:a Paftile, - OrăciWlu-i sărbătoare". l 

IV 
Să nu alllngi dtJrern,l de'a tine, 
Vl'şt",ti"tal scump al if?imd curate: 
Adâflra neruprinsa bundtate 
Ea 'ţi poartă jfl cereştile lumine. 

Tovarise de VifOU,.i sfărlmaf-e 
Ea plânge pe ale dorului ruine. 
Ţi'nol'd f!ândll'n sferele senine 
Şi uită ÎIlvechitele pacate. 

Lia. Eu t N ici odată! Jur pe.... . 
Barbu. 'Nu jwa! Ticăloaso ... Am aovwl 
Via. Ce do\'ezi i 
Barbu. Ce dovezi i (merge repede la etajerl ,i 

iIIl'll'ncă i!Crisor ilo). . ' v 

L,a; N''avooi drepul (î'D.OOpe să lzbu.cmeasca 
in plâ.ns. Pauză mare). :. 

Batbu. Acum fiindcă s\mtaIn ... smgtlrt. .. Sp1l

ne-mi ... (le rău ţi-atm fwut să mă necinsteşti a~ L. 
Lia (t'remurat). Nici ... unul. 
Barbu_ De ce m'ai î'D.şelat? (S'au-cle vântul fll' 

ierîn.d). 
Lia. B8irbule, crede-mă ... nu te..am înşelat ... a 

fost () nesoootilnţă din partea mea ... ţi-o jur însă ..• 
'nn m'a atins. 

Barbu. (O prinde de piept şi 1() &Cutură). Nu 
mai minţi. IJ.e:JtuL. barmni in momentul ăi\ra 
grGaznic de dureros, baremi acum spune adevă
rul. (O tLSvilrle joo). 

Lia (speriată). Iartă-mă Balrbule, iartă--mă ... 
spun tot ... iartă-mă ... Am minţit ... Am fost la el. 

Barbu (se repede spre ea). A! mizerabilo (sUi
pânit). Mai ... departe ... 

Lia. N Il ştiu cum am fost... mi-am pierdut 
mimţile ... vorbia de iubirea lui nemărginită, de su
ferinţ,a lui. Incetul cu Încetul am simţit, că învie 
vechea drAgoste între '11oi căci ... noi. .. Ille-am iu
bit inaimte de a vani tu. 

Barb'U. De ee nu mi-ai spus lucrul aoosta. Te 
lăsam lui, te asigur ... eu nu ţineam in robie pe' 
nim€8lo6a şi '8iStfel înJăturai nenorocirea a duor 
oameni.· . 

Lia. Oredeam ... cli voi putea rezieta 'Până la 
sfârşit. Tu ai fost 1'ftdoauua aşa de bU'll cu mine, 
nobleţa ta m'a câ.ştigat cu totul, părinţii mei erau 
aşa de mulţumiţi, îndt dela () VTome uitasem dra
gostea cu el. Speram să devin o soţie, cal'e să-t,i 
aducă numai muIţămiu-e în casă. Voiam S3. te fac 
foricit, să te văd totdeauna 8cmin şi vesel. Firea 
ta închisă însă, care nu suferoa prea multă ';\(). 
oietate, care nu oorea dist,racţie ne-a făcut să fie 
î'Dchidem ea îmur'o mănăstire. Vizite n'am primit 
nioi n'am mere la nimeni, halurile şi teatrul l',lll1 
\li tat -cu totul, de călătorit, n'am călătorit nicăi ri. 
Mă simyoam ea o pri80nieră. Eu însă nu eram iu
văţată aşa. Voiam să văd numai prietenie, iubire 
Ş i veselie. Cu câtă illvidiee nu uTmăream ct}lelalte 
fem<n cari duceau o viaţă aşa de veselă. Acum 
U'D. am 8'a întâmplat să mă Întâlnesc cu eL De a· 
t,unci inoonti1'lul\lmi-a scris. Voiam să-l văd, să-I 
aud vorbind, voiam să fiu curată. Am soris rnamii, 
că tu eşti foarte ooupat şi ai nevoie d-e linişte. Ar 
fi mai bine să a.mâne venÎrf>8 lor - în schimb să 
mă ooară pe mma Atunci a trimis scrisoarea. 

Barbu.; Acoota a fost dară motivul ~ 
Li.a. Da! (Pauză). 
Barbu. De OEI taci ~ Spune tot ... haide ... 

'Fa~ioma' jeridrei ce le millte. 
De ce-ai mai urmari- o zi şi SPOră 
Cu-a slJllerulai caldă rugaminte? 

Nu-ţi arUMa bngata ta comoară: 
M{itast,d Il cdntarilor prea sfint", 
Ea nu te ~nşală, niei nu te coboară ... 

I. U. So:iicu. 

Gâ"t~~ ve chiu. 
CQ durere am po"nit 
Şi 'n lunc'am popnsit. 
Lunca'n loc să mă asclllte 
Mi-arăta tol frunze smulte, 
Şi- mi spunea cd (ie pdmilnt 
N'are Imişte de vunt. 
Cnborta pe luncd sara, 
Greu mă apdsa povara. 

Cdtrd cera~ndeptJrtat 
Ochii mi i-am radical; 
Sâ cnbOf" de sus d;n stele 
Un rdt;rlllns dllrerii mele. 
Iar luceafdrul de sas, 
Craiul stele/or, mi a spus: 
"Nu s de legea pămJnlească, 
Cine-i josJ sd pdtimeascâ". 

G. Rotică. 
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Lia. In fiecare z1 venea la pl"eumblare, vorbea bue preparaţi... cine ştie 00 se mai poa.te intâm
eu atâta patimă şi era aşa de frumos. Mi-a. cerut pla. (Işi pune pălăria, vrea să se apropie da el, 
n întâlnire. Câte'va zile am rezistat. La. urmă m'ltm dwr o respinge cu un gest domol, pleacă foarte 
gâ'lldit, ('~ 81lnt atitea femei, cari greş<:',oo, fără Ră turburată, .din uşe). Şi nu 'Ile mai vom v~aa nici 
te ştie nimonoa şi totuşi trăiesc stimaU). Mă Jl- odată L 
eredinţaii(l, dî nu va şti nimenoo, că nu va ieşi Ba.rbu.. Ni<cÎ odată! (Lia «le hlgâ-nd'll'Nltă). 
nimic la lumină şi atunci m'am hotărît (cu voooa (Când ese .s'aude ploaia. cm.m cade pe etratinl). 
Î/năbuşită). M'am dus ... la el... Cortina). 

Barbu. Şi nu ţi-a fost ruşine câ.nd ai trecut 1 =======-========>===_====". 
pragul ~ Nu ţi-a fost milă de părinţii tăi, oari 
n>r nebuni când vor auzi ~ N'ai simţit o dato
'!'lnţă către bărbatul tău, căruia i-ai jurat credinţă 
~i oare te iuoc.-a atât de mult ~ Cât de adânc ai că
zut. Oe josnic şi ordinar. A! mi-e scirbă do tino. 
Minţeai mişeleşte, te purtai cu o făţ.ărnide de ad· 
mirat, ,rîdeai şi jucai ca cea mai fericită femeie, 
te gu.duriai ca cea mai 'l"afinată cocotă, Dumai şi 
Jl'umaÎ ca să mu 6rbeşti... Şi ţi-a reuşit de mi
~mne ... Ai Î'llgăduit tu în cugetul tău gândul ăsta 
tie trl'i.d31fC şi nclo~iuire. Când mă aştoptai la fe
ereastră îng'ândurată, frământările minţii şi ini· 
mei tale nu pornoau catre mine, ci căură aman
tul tău, care-şi prHumbla nolegiuirea prin oafe
nela şi saloanele oamenilor de seama mea, sau a 
hUirţheril00', {llţri cred că trebuie ,aă le deschidă 
uşa, să le întindă mesele, oa să fie ridioaţi în vază 
şi -stimă. CâTId })lecam la 'Prelegeri nu mă urmă
l'eru cu privi-r&a, pentrudî·ţi eram drag, oi ea ~ă 
ma vezi dispănlt să· ţi poţi 1'\crie în taină Mriao
rile tale ode tIră-dare şi nele~iuire. - In vreme ce 
ou asudam muneeind .să &,ă-pam de greutăţi şi să 
ne asi!l;'urăm un trai mai tih'l1it, tu CQutai CUl'te
;,mni, baluri şi ,e,.c;olie. Le-ai găsit. .. poţi pleca a-
wlo ... 

Lia. BaTbule te ştIu nobil şI bon ... 181rtă-mă. 
Am (!mnis o crimă ... recunosc şi mă ClltremUl' de 
mUl'dăria în care am ajuns. Ţi-o jur îneă pe ori 
ee, .. n'o să te mai plângi de mine toată viaţa ta. 
Am sa fiu cum oori tu, <nun gândeşti tu • .numai 
'iarta-mă acum ... 
, Barbu. Cum mltI 'Poţi' ooreaşa ceva l Să oev'ii 
femeia C'('.a mai ideală, poţi tu să ştergi această 
crimă ~ DU'l'ăce ai exploatat bunlHl!.tea mea, peIl" 

trooa să-mi onrlîvoşti Emfletul pentru toată viaţa 
şi dună CI) ~jng-nra mea blJCurie mi-al ilmnls-o, 
erozÎ tu .c'am mai rmtRll l'l\mânea Împreună' In
tre IVOi ... totu} s'a sfârşit. Va-i părisi ti oa.&a ••• ,i 
încă a:.~t~,,:p.ară (sună). 

Lt4. Barbule 00 fad' 
Barbu (S(fl'Vitiaro-i CIl1"ea lnt.rat). l\([u (> tr'ă-

5111'a r>entnl doamna. (&rrvitoarea Îewse). 
Lin.. N 11 m il li 1un g-a pen tru Dl1mn~u Bar

hule ... fle-ţi milă de mine. N'U mă asvîrli monClTo-
chei. Nu mă lăAa praJi T'll'!,!inei sl guri'oor eleve
titoaro,<'lIci n'o să le pryt, 811norta. C\lm a~ mai pu
t,ea eu d·a faţ,il 'Cu ŢlÎlTintii mei' Cu ee tnd1'ăs
IDeală aşi mai păşi pralrlll eaooi 101" Ce exiet6'11tl 
InaÎ 'Pot e"u ,avea .ae aici iTlcol.., t Oel'e-mÎ orice vo
eşti, :fă 00 vrei mI mine, ",sând~e-ml cum vei ... oi... 
numai 1111 mă aJ1l'n~ (Tllânge). DumTl~ull'! Doa'll
ne ai milă de millP! Atât, mai 001". NU!lIlai de ast&. 
lilaH illl"tă-mă Barbnle! ... 

Scrisorilor. 
atind amintiri mă impresor 
In pacea sfântă-a înserărti 
Şi când pe m.inte îmi cobor 
Zăbranicul b14nd a.l visării~ 

Spre voi îndui"Oşat 'I'J'tă 'ndrept. 
Vă 3cot din plicu:rile r0a.9~> 
Cu patimă vă string la ~pt 
N imicaM din vremuri frUm0a86. 

In voi o lume de gândiri 
f)i.atâtea vise spulberate. 
Şi-atâtea tainice s'imţiri 
De-apurure.a stau îngropate 

Corn,ori mi-aţi fost de mângă.ori 
In vremuri, vai, de mult uitat~ 
Iar azi t.9voare de dureri 
In trista mea singurătate. 

LivIu Comaa. 

Un om ciudat. 
De D. N. Clotori. 

II chema Tită Avusese şi el parte s~ fie alintat, 
atunci t"ând lnci nu inteleg-ea ros'ul v;f>tii. Şi 
poate el ti veneau in minfe clipele acelea de fericire, 
clei i-se lumina fata, când ii ziceau oamenii. Tiţăc 

Acum e un biet om nevoiaş, mltrunt la trup, 
cu ochii nf'grii mari ,i linişti ti. 

A fost m~2UJtor de vite. a vindut paseri prin 
târgurile apropiate, a fost brutar. mirelar. A tn
cercat in toate chipurile si ducl o viatl de om 
cum se cade. Nu de mult, deschisese o prl
vllioar~ cu mlruntlşuri, 

Se p~rea el·i merge bine. Aproape tot satul 
cumplra de la el. . 

Dar. acum, decurlnd. "am fntllnit prin saf. a,. 
fI" nici un rost. S'a uitat la mine lunR' ŞI mal 
el nu era nici·o deosebire intre privirHe lui ,i 
ale vitelor. Piirea el tn dosul ochilor acelora se 
ascunde un &uflel speriat, deprins si prim~scl 
numai lovituri, 

~ 8ade Titl, zice eu, fIi, tot a,a, fIri nici un 
dpatli?c " 
-, -Tot. CI. vni O-ta, am tncerc.t eu in toate 

chipurile d mi urnesc sArăcia din casi, da n'a 
fost chip«. 

-Pe cât ,tiu. tti merf;!'ea trebile binişor c • 
- ,Oeaba. Mergeau cam pentru alţii, nu pentru 

mine·. 
Şi fata lui se fncruntă puţin. 
~ uită (intă la mine, apoi iar incepu: 
,.0 vezi d·ta, sunt atătea cari nu.şi muncesc 

mintea şi trupul şi de trăit. catl d. trăiască. Ba 
au mai multe tahieturi ca ook 
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si nu se 'ntindl boleasno si la paserele altora. 
Le· au • ixolat« unde au ştiut el. 

Pe urmă m'am mai deşteptat şi eu si nu mai 
PUtt>3U să mă tnşele aşa de uşor. Da' tot de 
geaba. Au venit hotii şi m'au jefuit. Dad m'am 
dus să mă jeluiesc, m'au bătut tot pe mine, el 
ci·cll n'am avut bani. 

... Că.. hoţii n au venit firi ştirea lui... ŞI 
jandarmul tot cu el tînec:. 

- • De ce nu te ai jefuit la alti mai mari 1< 
, Păi, glndeşti d ta că mă crede cineva pe 

mine inaintea lor?, 
Şi bietul om se uitl iadl.şi Jung la mine. 
Privirile lui aveau acum ceva straniu tntr'insele. 
) Da' Iasi. nu-i nimic ... Să fim sânltoşi!. 
Şi omul se depărtă. 

• • • 
Peste cAte-va zile, tot satul ştia de isprava lui 

TitA. Se duse tU o plasă pentru prins peşti şi 
trăgea CU ea pe o coastă din fata casei primaru
lui 

,Ce faci acolo, mă, tic~lo,u!e?« fi tntrebue 
acesta. 

- ,Prind peşte •. 
,ee, ai înebunit? Peşte'e pe coaste se prinde? 
- .Apoi, cearcă .mut

• Vezi, şi tu ai incer .. 
cat in toate chipurile, până ti·ai gbit locul. $1 
ce fncereai tu, tnainte vreme e mai nepotnvit, 
decit ce fac acum. De unde ştii? 

Poate prinzi peşte şi prin tufele de mlrlcine 
de pe coaste.« De aia, vezi, Încearclt omu? 

Sătenii spun ci bietul Tiţi e nebun. Cine ştie? 

Cântecul MarinaruluJ. 
(Baladă veche f.l'anoezi1.). 

S-a Intors dela rdzboia ndierul, 
Domol, 

Descult şi gol, pe vânt şi ger: 
- De unde vii tu, biet ndier? 

Domol/ , 

- Dela rdsboia via, iapânljd, 
Domol... 

Aduceti vin, aduceti vin, 
Să bea un biet ndier străin, -

Domol! 

Şi-mi începu să bea ndieral, 
Domol ... ' 

Cânta şi bea şi iar cânta, 
Iar jupânita lJcrima, 

Domol... 

- Ce ai, frumoasă jupâni{d ? 
Domol ... 

Sau poate-ti pare rdu de vin, 
Ul-l bea un biet ndier .strdin ? -

Domol ... 

0-t na de vin Imi pare rdu, 
vomol ... 

Ci de bdrbatu~mi tinerel: 
Cdci sameni VaiI prea mult ca el. 

Domol ... 

- Ci spl1ne-ml, dragd iupâniţd, 
Domol: 

~ 

I 'II 

I 
<il 

, Barbu. N emo:rodrea şi~a înfipt 2hillră'1& lon Em
flehl] meu, minch1'!l~ t.a m'a ot:r*vit 51 dacă vo
l'f'.l'IC sa scap, trElhnie f'â n'o mal vad Inaintea mea. 
1 aH ele 09 nunot S8. fhl nobil ş! Îlltă de ce trobnle 
Ela mă ftlirăseşti. E d11'fQroe, du ... mnlnJra' srIlTHll'e. .. 
ElI n'am greşit nimăTIlll cm nimie, de oe "'~ fiu (t

r<.ân-dit la toflt.e loviturile ... (pauză). Are eă'mi vie 
~1, ~thl. foart.e ~reu. dar voi mu'l'Ioi... voi mnmei 
m'11t... powf:>{l._ eli munca imi va adll~~ mulţAmirea 
vieţii, pe OJilTe <'RS11icia nu mi-a a~n9~ 

Bl1rbu. Vei durmi noaptea 8.!1ta la vr'nn nr.t~t 
oa~..eaN! ~i m~n~ vei p1~a 1a nlrinţi ..• De ee1~41t8 
'1111 purt.a grijă, le vOI <8!1'3.nja eu. 

»Nu 'nteleg, bade Tiţi. Te-a înşelat cineva?4 
-Păi. cam aşa un lucru.~ 
Şi el a Incercat să se pricopseasc., de nu $i-a 

aflat rost, el vezi d.ta, munca-i grea, bato 
plrdalnicul !e 

Trei feţi aveati. li ştiu de mici, 
Şi-acuma şase. vdd aici} - , 

Domol... • <III 

'411
1 

- Mi-au scris, td·i mort, cd-l tngropar4 
Domol. 

Lia. Unde sl1 plp.e eu in n()&p1;e Mta 1 Ce 15l 
~tiu fl'!) faoe singurl ~ 

Barbu. Ce voeşti! E~ti libm-ă. 
Lif1. Barl:mle ougen~te unde nU c:nmol. ee 

'"Q fi de mine 1 
_ Barbu (aspru). Ori~ vorbă de priMe. S'a 5ÎAr. 
~t. 

!;ia. (dup~ o p:mză.1.'m hotbire). Bine, ai gpue 
aentmţa, mă voi supune. TQ rog însă deocamdată 
nu sc.rie niIDio plirinţilOl' mai. Sunt bătrîni... flr6-> 

, 
TeltUon Nr. 4~. 

-- ,Cine. hade? 
-D'apoi asta, eare-i primar. Pe unde n'a umblat! 

Da' n'a glsit nkăiri lume mai bolundă ca alei •. 
Şiretii leneşi tntre oamenii bolunz! se aciuiau.. 

Cu mine inalte i-a mers bine. Intăi a inceput 
~5-mi ce::!r' baAÎ imprumut; pe urmi marfă pe 
datorie. Daci nu i-am mai putut da, mi-a facut 
proo·sf'. 

Odatl, când eram gata s~ plf>c cu nişte curei 
la târll, a zis dFs bolnav şi m'A oprit. A venit 
tu unul care d-d-i doftor de pasAri şi de dobitoace 

mi-a spus dt-mi ia oarele şi te ~ixo)ezec. C 

Pn'ntre straini, In' nişte lunci~· 
Iar elJ md mdritat atunci, -

Domol. 

Goli tăcl1t şi dârz paharul. 
- Domol. -

Şi, liicrimând, se'ntoarse iar 
La oaste bietul man'nar, 

Damol ... 
Paris. Vufle Stoica. 

----_ .... 
Kardos Gyula, 
cea mal mare fabrici de 'răsurl sudungarl. 

Iare mag azi n de trasuri noui şi folosite. 
PregtHesc lucruri de fiera", rotar. ,elar. de lustruit 
şi 0l1Ct reparârf d.. brln$l aceasta. cu preturile cek' 
mai m~ - Prtt 'urt'nt gratis şi ff .. lICU. - Ti·t 
al i se pot cApita obnibu.st oentru 6 persoanf', carti 
funebre. felurite cArute ,landaner« cu p eţuri modtr.te" 

T. -mesv ar'·OyArvarolil, ' 
HarotnkJ .. â.lynHo 14. ..... fCaA. proprie). -

• 

• 
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" 
" INSTITUT DE CREDIT ŞI ECOr~OMII SOCIETATE PE ACTlI. 

fie-' fONDATĂ IN ANUL 1887. ... 

Centrala: Arad, Calea Arhiducelui Iosif, Nrii 1-2, casele proprii (v!:;r:!~:e) 

Filiale: în Şiria (Vilâgos), Chişineu (Kisjen6) şi Boroşineu (Borosjen6). 

Capital societar . . . . 2,500.000'- Cor. 
Fond de rezervă. . , . 2,000.000'- Cor. 
Depuneri spre fructificare 14,000,000'- Cor. 
Circulaţiunea anuală • 350,000.000' - Cor. 

Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi râmân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°/0 interese, - iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai inde/angat 
de trei luni de zile, după mărimea sumei de
puse: plăteşte depoftenţilor 41/2010 şi 5°/0 interese 

. ~j fără de nici o de/ragere. 

~ 

Primeşte depuneri spre fructificare, despre cari 
eliberează Jibele. 

Acordează imprumuturi hipotecare pe case 
de inchiriat şi pe proprietări de pământ. 

fscontează cambii şi acordează credite cam· 
biale cu acoperire hipotecară. 

Oi avansuri pe efecte publice (Lombard). 

După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat . 

~"A'AAA.A~ •••• A •• ~' •• ' •• ~~ ••• ~lAA~~~ 
u II tii li 9 U iii m ~ fl.j II II ~ fi ~ t~ II II II II • II • II a • ... .C., ...... ;-; .... 

~--~~------~~~--~--~--~~--~--~~~~---------..--------
I.~'V.~.V.Y.~V~ ••• '~YY' •• "Y' ••• '.'.~ 
'11 ~ ...... 

::: Vă·. Kossak si Szi efi ::: 1...... .. .... 1 ...... 1." ~ ... 
II~ atelier foto~rafic, ~ ..... 
'8. ~ ~ ... ' 

:: Arad, stl-. \Veitzer.Jau,os ::: 
S~ 1 ~ •• 

•• ~I. 

: : Fotograf ti moderne, aquarelle şi tablouri mărite, :: : 
~ : executate artistic. Fotografări speciale pentru copii.::: 
.~ ~.~ 

:': La anuntare înainte fotografare în haină de bal.::: 
1. ~.~ 

9 ... • Â 4 iA A .. • ~ • • .\ • ,. Ii & •• Â Â A • • • Â IA • Â • A. A A" II .. 
- - ---- ... 

:1 li B il a 11 l!i • ai II II fi " .. " II II • II " • Ii II ..... Ia ••• II Iltl ,. In ••• ---------------- -- ......... "., ••••• y.~, •• , ••••••• ?, •••• ~., •• '~ 
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INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII 
SOCIET A TE PE ACTII. ~ONOATĂ f~ ANUL t88~; 

Centrala în Timişoara-centru 
(Belvaros) Piat~ Balazs-ter f'~o 1. (Palatul Mocsonyi). 

Filiale in I 

Buziaş, Recaş, Ciacova şi Detta. 
Telefon Ceqtralâ Direcţiuneit.: No 510. Contabilitatea 1 No 1149. 

Capital propria 1.&00.000 Cor. Depualrl 1,000.000 Cor. 

Telefon: Filiala Buzla, Nr. 10. Telefon: flll.la Reca, Nr. 14. 

Telefon I PiUata Clatov. Nr. 16. Telefon s fUlala Oetta Nr. ao.. 

Nr. 283 - HUl .. 

Prime~te depuneri ~pre fructificare, despre 
cari elibereazA libele. Administreau d.pu· 

neri cu casete de econ0Wlzare. 

PUl~~,te deponentilor dupl ",(rlmea 
lumtl depuse 4 1

/2
o/n şi 5°/0 Interese, 

farA nlci o detragere. ~ 

DupA toate depunerile contribuţia (dar •• ) 
de interese o plateşte institutul separat. 

D epl1l1trl ,1111 ta 10. O O O CotoaUt, dup. starea 
(lud se plătesc ~I firi abzlccrt. 

Escompteaza cambii fi a~oardl cred.ite 
. cambiale cu acop.erire hipotecarL 

• 
DiJ 16 vansarl pe efede publice (Lombart!). 

i# l 

Acoarda împrumuturi hipotecare pe case 
de Inchiriat şi pe proprietaţi de plm§nt. 

~~~imi~~~mirnff~rnffimJ~iY5~~rnfiliYlill 

l' Fabrica ma bi r V 

. I 
~ 

~ 

I societate ·pe actii in Arad ~ 
~ . 
~ li cumpără paie bune ~urate de grâu, CU preţ potrivit. 
~ Tot acolo se capătă g TI noi TI şi şeI a c de cărbuni. 
~ .' 

llrJ:rffiJ~l~~!m~lI~lil~~~11~1il~~iJ:~~~!fi1Jffi1~:Wi1I~1 

~ 

I 
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: 811111111111111111118 : -- -: : Farmacia Nicolae Jaja în Braila : : -_ _ _ ROJ'JlAma. ___ _ _ -- --
§ § Cre~~~ ~!}e~~e~~n~~r!t~e,~na §I § 
- - conservă tenuJ; ea face si dispară - UI 

:: repede cojii. bubulţele. petele roşii :-
_ _ şi punctele negre de pe obraz. - _: 
_ _ Această cremă este un product __ 
- _ absolut ştiintific, nu conţine nici -_ --------------------------------

un fel de grăsime: întrebuinţată --
este absorbit! complect în piele. --mi _ 

Pondre Princesse Ileana : : --este un product vegetal higienici 
,i bine parfumată. : : 

Savon Princesse - -
Eau de Cologne Princesse : : 

Bl illantine Princesse - ---. -Sp.cialft:atoa. ca •• i noastre I ----Perlt1vl de Qontrafacerl! 

: allllllllllllllllllll. : 

D alllllllllllllllllllllill 

IEI I I I I 1 1 I 1 1 I I I I I 1 I III I I 1 III ~ 
- Nr. telefonului pentru ora, ,i comifat 509. -

-1------------------------------------ -
- R': \ A' l' .. _ ~ /' ~ - .. 

•. ,oţ - .~ ';, -- -: pe moşii şi case de inchiriat din Ârad : 
- cu amortisaUe de 10 - 70 Rnl. --.. 
_ după mărimea sumei împrumutate cu 4, 4 1

/ 4 , 4 1)i, -

- 48;. şi 5%' pe lângă dividen dă de mijlocire şi -
- amortizaţie de interese corespunzătoare până la va~ : 
- loarea cea mai mare. - -_ Spese anticipative nu sunt, la dorinţă anticipez spesele -
- de intabulare, convertez datoriile de interese mari. -- -_ Resolvare grabnică, serviciu prompt. _ - -: Sziics F. Vilmas, --- -- Reprezentanţa pentru mijlocirea de împrumuturi a -- -: Institutului p. credit fonciar din Sibiiu : 
.. pe teritorul comitatului Arad şi a oraşului Arad, a -
.. comitatuIui Bichiş şi a oraşelor Oyula şi Ciaba. -.. -ArC1LcI, : 
.. Karolina·utca 8. (Casa proprie, lâng~ filiala poştei). al 

-1---------------------------------- -
--
- Primesc pe lângă onorar acuisitori de afaceri abili _ 
- şi demni de incredere. _ 

11111111111111111111111111111 

, 
WE ISI wijlJ QO. 

ARTIST FOTOGRAF, 

ItF/tD-
Artist fotograf chemat Ia toate expoziţiile internaţionale. 

Distins cu medalie de aur la expoziţia 
internaţională de artă fotografică din 

BUDAPESTA 1910 

LONDRA 1910 

~I KIEW 1911 

ST.-PAUL 
(MINESOTA AMERICA) 

HAMBURG 

LONDRA 

1911 

1911 

1911· 

Atelier: Andrâssy-ter 16. ~ 

e~e 

m 



Pap:. 44 

" Beră1"ie • 
ŞI 
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II ' 

refectorie. 

Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public, că atât " 

cu ocaziunea sfintelor sărbători de Crăciun cât şi În alte zil~, desfac 

de mai multeori la zi 

ere e ." eszveny" 
Săli şi odăi separate, aranjate din nou in stil rnodern, stau la 

dispoziţia onoratului public, atât pentru conveniri sociale cât şi pentru 

petreceri şi ospeţe. 

Cu stimă 

eSCHUCH FERENC, 
proprietarul berAriei "M illeni um". 

Mâncări gustoase! Vinuri excelente! 
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~1_N_r_2_e_l_-_t_9_1_1 ___________ ~.~'T~R~IBUNAK 
'ntâmplările din anii 1848-9 
, În Brad şi jur. 

De Adam Soteu, 

Zi de zj ,i an de an, perdem mereu din oamenii 
noştri bătr ill' cari au fost martori ai ziltlor vifo
roase din anii 1848 - 49. Şi ce bine ar fi ca 
mllear acuma, t,.. clipa din urm~, să ne intere"ăm 
de faptele, intâmplările şi isprăvile lor - pentru 

poate ca rnâne nu va fi cine să ni-le mai poves
ieuel!., Şi eu s,a cred d ori~icare dintre noi 
c~ mult drag şi multă att!ntiune va asculta pe 
eate un bătrîn povestindu·ne întâmplări din He
volu1iec ! 

De aceea dară socot, că noi cărturarii am face 
un lucru foarte cu minte să tntrebăm pe bătrînii 
noştri pe cari ni i-a tinut Dumnezeu incă in 
viaţă, căci cine .tie nu ne-a părea rlu dacă n'am 
face-o - când ei n'or mai fi ? .. 

SI·i Infrebăm, deci, şi să ne lnsemn/tm ce ne 
spun ef, fie bine, fie rău,. SI nu ne supărăm ,i 
sll nu· .. supere nici ceialalţi, căci ce·i drept nu·i 
păcat. 

Cercetând trecutul şi mai ales zilele anilor 
lMS -49, vom găsi unei. smillteli dar şi fapte 
mlrete, pe cari ştiindu-le ne vor 1i de mare folos 
pentru viitor, şi mai ales pentru istorie. Noi fncă 
putem scoate [nvăţăturA multă din ele, căci e 
mai uşor să înveţi din p~tania ahora dl"cât din 
a ta insuţi - pentru-că dnd înveli din a ta,. 
adeseori pl~teşti scump, ba f()arte scump inv!
,'tura. 

Şi n'ar fi lucru mare acesta, mai ales acum 
iiarna, când şi aşa nu avem atâta lucru, când 
!erile sunt aşa de lungi, tncit ti. mai mare 
dragul să stai cu câte un moş de poveşti. 

Eu am Întrebat mai multi bătrîni,· dintre cari 
unii pe vremea aceea au fost şi in lagăr, iar 
unii băieţi de câte 10-16 ani, o vrbtâ când 
tine omul mai hine minte. 

Ilt~ ce am luzit dela ei: 
I. 

Inainte de patruzedşiopt tot auzisem noi că o să 
ne vie .uibările .. , dar noi şi ere eam si nu credeam, 
până Iată că Într'o zi - dură Rusalii -' primim 
veste dela Blaj ci s'a şters iobăgia şi că suntem slo
bod Vestea aceaMa ne-a venit într'un chip foarte 
minunat. Auzeam strigind pe un om - imbrăcat in 
haine albe - strigând din \·ârflll Pleşii, altul din 
vârful lleÎ: .Tot omul (Românul) să audă şi să in· 
teleagă că s'a şlers iohăgia. De azi inainte nu va mai 
fi nimeni silit să mtar6ă la slujbă. Acuma tot omul 
ii slobod 1« 

Vestea aceasta se zice ("ă a venit din deal in df":ll, 
din gură În gură, până la noi, iar dtla noi tot astfel 
a trecut mai departe. 
42 

Scrisorile de .. atuncÎ. .. 1) 

Scrisorile de-atunci, amintUoare 
A tot ce fu odata între Iloi, 
Scristlrue şi aa mai mica floare 
Mi le·ai trtmis acuma Inapoi. 

u recitesc, - şi una câte una 
Imi vin în minte zilele de eri 
Cu II,se'e de-atunCta şi ca luna, 
Cu r.tolul de speranţe şi durui. 

Scrisorile de·atuneea rtînllie, 
In mintea mm. "eeutul depărtat... 
Cu.m? Eu le-am scris? Ţi l,,-am trimis dziar ţie 
Şi tot ce spun a Jost adevarat? 

Pe lea dintâi, ti am scris'o 'n dulcea, greaua 
Tristi'ţă ca ' ncepeai sa mă supui, 
Când dorul meu, sfios ca vioreaua, 
Eu nu·l lncredinţasem nimalUli .. 

Eram tn cer când ţi-am trimis scri!oarea 
In car!'-ţi mulţumeam că nu pl~cai ... 
Aud şi acum cântând priveghitoarea 
Pe o nllapte verde, palida, de Mai ... 

Şi par' că văd easeadele senine 
Ce se vărsau din lună pe pământ, 
Când îţi scriam că numai pentru tine 
Voi Incerca de·acuma sa mai ednt. 

1) Din volumuhde poezii .Poemele Singurătăţiic 
'ce va apărea io curind. 

Răsuflarllm liberi dară, Yn<ă domnii tot ne mai 
chiemau, căci avtau lucru. Unii mai şi mergeau ca 
să nu·i ieie in ochi răi, dar unii nu. 

Nil trecu mult şi vine lan c Il În Brad, cu Buteanu 
şi alti prieteni. E~im satul întreg in ralf'a lui. Era 
cald, şli, ca vara, şi frăsese sub un nuc acolo unde 
acuma·i grădina dşoarei Lazar. Avea un cal negru 
ca pana corbului. lancul era un fecior voinic, cu 
mu"tFata galbenă abia răsârită. Avea nişte ochi VIi ,i 
pAlrunzăton. De pe ochi se cunoştea că e om mare. 
Pentru aceia ii şi purtau duşmanii frica. Era om su
peripr tuturor. 

Incepe a ne spune că cine suntem noi ROTl"ânii, 
că noi suntr>m din viţă mare, plămăd,ti aici de două 
popoare cari au cucerit odată lumea, şi cA numai 
nepăsan., neintelf'gerea şi neunirea ne-au făcut de am 
indurat alât~a, dar acum din Îndurarea lui D-zeu sun
tem slobozi că 'i iobăgia s'a şttrs. Suntem domni pe 
seama noastră. Şi zIce să ne păZI m de sfez! şi să ţi. 
nem ca fratii unii cu alţii, căCI numai atunci vom fi 
fericiti. Ne spuse să ne facem Iănci şi că c~pătăm 
puşti, că zice vor veni zile gr.-Je, când va tr. bui să 
ne apărăm viata şi moşia cu arma, dar până atund 
să fIm pe pace, să nu facem nimărui nici un rău, să 
trăim ca frat'i, nepăt"ti, căd cu paza Zărandului a 
incredintat pe fratele But e a n rare îl va şi ap~ra de 
năvălitori. Când va vl"ni poruncă fiecare să fIe gata 
şi CII rredinta in Dzeu şi cu supunere cătră Itgi şi 
cătră Majeshtea Sa, să ne apărăm casa. familia şi 
scumpa noastră tara. NImic să nu vă inspăimânte, ci 
cu credintă şi cu tărie să mergtţi unde vă chiamă 
glasul nt"amului. ~Cu noi este Dumnezeu şi cu noi 
e dreptatea!. 

Atunci oamenii toţi sfrÎgdră să trăiască şi se uita. 
la el ca la un sfânt. Vorba lui iţi parea că te in fer
bântă şi te face mai om ca pân'ad. 

Rînduiră apoi cine să fie căpl'tl-nie. . 
Aleseril. pe Popa Nut şi Pdru Indrei, căpitani, iar 

că pra ri pe Solomon Botoş şi Sandu Tuduran, care 
fusese multă vreme birău. 

Cu Ungurii trăiam in pace ră ei şi aşa erau puţini 
şi nu se puteau p'me cu noi, iar noi n'aveam mmic 
cu ei şi aşa Ha bine. 

Ian~ul, după-ce ne vorbi atât de frumos şi de fer· 
mecător, se duse la Câmpem, iar noi am rămas cu 
gr ia noastlă. 

S'~uzia (ă se bat Ungurii cu căfanele împărăteşti, 
ba că le-ar fi şi biruit, dar la noi era linişte, ştii cum 
e inamte de furtuni. 

II. 
Ne trezim numai că vine poruncă să ne strtngern 

in lagăr că avem să mergtm la Târnavă, in calea 
Ungurilor. Ne stringem. fiecare îşi ia mfrinde În 
st r allă, lan 'ea Ş' pleacă. Era O zj inainte de &fântul 
Dumitru (SImedru). Se strinseră toţi aci dm sus de 
oraş şi plecarăm sub comanda lui Solomon Botoş şi 
Nil ă Boto;;. Mai era cu nOI şi o companie de gră· 
niţeri arm~ti cu puşli cu crem~ne. 

Ajungem la Mesteacăn, ne Întalnirăm cu mestecA· 
neOli cari erau sllb comanda lUI Toader Trifd, Ioitn 
ŞiPOŞ şi TOllder German, toti căprari. 

Din Ţt:bE'a Ş' Râ~ca nu era nim .. , căci ei n'au vrut 
nici acum, nici in 1784 să ieie parte la revoluţie. 

Colea fi·am scris ce mult mă intristară 
70mnatilele adlai ce vin 
Şi cât de mult mi-e dor de primăvară, 
De-a floare şi de·o rază de senin.. 

Răvaşul trist, rdvo$ul de adio 
Era o iarnă grea edlld ţi-leant scris, 
Tristeţea lui de-apururi voi 5imţi-o 
Cd'(l. el plângeam sfârşitul m~stru vis,. 

Scrisorile de-afunci, ce mă 'nfăşoară 
Cu vag parfum de floare şi de fân., 
Scrisorile pe cari odinioară 
Le-ai sarutat atât, le-ai strins la sân, 

Scrisorile trimitie altădată 
Le-am strins din nou, - şi' n foc le- am arovdrUL 
Mă clatin_ Plâng? Mi-e mintea tulburată. 
Un dopot bate. _ Cine mi a murit? 

Victol' Eftimiu. 

c O .. b i 1. 
D. M.rlllna Boeu. 

O zi din acelea liniştite, de iarnă, când ele
m~nte],e naturii intrate î.n iSfânta împărăţie apă. 
cii dau glas tăoerei. 

Ninge. Pământ şi zare se înghit într'o învoI· 
burar~ deasă de 'fulgi albi, mari, ouraţi, crista
lini, ca stelele, ca florile, P'Ufoşi, mătăsoşi şi moi. 
In nemărginirea întirumlui ootropit de atâta puz· 
derie shUl'ătoare, trâmba <de omăt se ,destinde lin 

MFrgem cu totii pân~ fa Baia·de-Cr:ş, unde ~rau 
şi alte sate adunate În la~ăr. Aci facură n un foc mare 
şi adurând un viţel de hlbot îl bt'lirăm tii împar· 
'Indu.( ti fppserăm !n vârful Iăn.'ilor. 

AJl/serăm apoI vin dIn pi vnitl şi începură 11 a 
bea cu totIi, chlar'şi comălldaşli. Dimtnfaţa am plecat 
pe drum În jos să ne întâlnim cu duşmanul. Când 
trecurăm de Pnslop încolo, - iată vine un om O. gnl 
(nt gru şi la sufld) dela Brotuna, pe un cal foarte 
iute. şi zice: • Veniţ! fratilor, că Ungurii uu-s numai 
puţini.« 

Intr'adevăr se şi vedea o negreaţă acolo dep1rte fi 
ai noştri se îndreptară Într'a 010. Dar Ungurii erau 
"scun~i in Târnavă, dup~ n'şte gar:1uri. ErdU sub co
manja lui Buzg6 (român maghiarizat) feLÎor de popă. 

Aveau şi dOI.ă tunuri, ba aveau şi ca la o sutJ de 
husari. . 

Si cum mergeau oamenii noştri grămadă pe drum. 
fără nici o p~ză - Ungurd sI< bod tunul drept in 
multime pe care O fac odată chIsăliţă, apoi se riped 
husarii şi încrp a .ă'a. Ai noştri dacă văJ 3Ş~, O Iau 
la fugă care pe undt>·l duct'au ochii şi pICIoarele. 
Unii O luară călră pădure, unde se perdură dinaintea 
duşmalllior şi astfel scăpară; dar cd mal mul'I se 
a,>cunseră prin ca"t", prin podurile şurilor şi prin 
cocini de porci. Dar nefericitii de ei n'au scă,)at căci 
venind Ungurii au aprins tot, Încât au ars acolo; iar 
cari nu puteau ~ă rabde arsura şi ieşau afara, erall 
prim'ti cu focuri de PUŞI ă in cap şi astfel ii potopellu. 
Din aceştia foarte pU,lim au scăpat cu viata, te miri 
că scăpa (âte unul care se făcea mort. Acolo peri şi 
moşul meu Petru Bolcu. . 

Pot ~ă zic că dintre toale luplele din 48 intre Ro· 
mâni şi Unguri cea mai nef~ricită dintr~ toate 1 
f,>st cea dela Târnavă. Şi la asIa numai comândaşii au 
purtat vina: să le"e ei pe oameni să bele şi apoi să 
meargă la bătaie fără nici o pază şi grije ? .. 

Ungurii apoi, beti de bucurie, pl~ca,ă ciUr! Brad, 
aprrnzând şi omorind numai pe cine puteau. Astfel 
ajunseră la Brad, unde se mai bătură odată cu ai 
noştri, acolo unde azi e târgui de vite. Dar aci n'an 
putut isprăvi ntmic, nici ei nlei ai noştri. Ai noştri 
apOi s'au retras şi Unguni intrară in oraş. 

Acum ra'ea te en deschisă. Aduseră praf dE' puşci 
şi·şi făcură magazin În casde lui Bihari, acolo unde 
azi şede dlreclorul ~ocietâti. 12 apostoli. 

AI noştri se retraseră la păjure din Cllea lor. Unii 
au mers căiră Junc, chi'lr pâ.ă la StTlmba in pl"ştere; 
iar unii la V,sea pela cunoscuti; dar fei mai mulţi, 
injtigând boii la car şi punând ce puteau pe el -
cu vitutite ce aveau o luau la codru, că.:! acum 
numai el le mai era frate. 

BUfatele ce le putea. duce le îngropau in pământ. 
Mai greu le era la mamele cu COpil mici, f.indt·i co
piii, - ca copiii - p'ângeau şi dacă cumva era at,re 
Ungur in apropiere Ha riu. Insă mult nu domnlrl 
Ungurii la noi, căci iata ce vit, ji ni-i arată urmatoa
reol t, tâmplare care ni·i curăţi din Brad. 

Mi-a povesht·o Toader feler bătrânul. 

III. 
~Era pl!. de Unguri aici la. noi. Ve~;seră ea la ei 

.easa. Unti cu familia, chiar ŞI cu fel ŞI fel de haine 
de pat. ca perini ŞI alte cele NOI eram duşi p'in pl-

,i potrivit, a.ştemând ~itollre eura.tl, uriciuni· 
101 amorţite, norodului mărunt, de abia potolit. 

a puternior,ă înviol'Al'e pătrunzătollll"El de <lurl· 
ţenie să:nătlOasă. străbate văzduhul, un nu",tiu ce 
pr~pit au a.dieri 00 îrumfleţ(l&c şi dau via.ţl, O 

viată nouă. 

Nici o 8'U:flare, niai o mişcare, nimie viu, doa:r 
şoşotul moale al fulguituJui Of! se joacă făra de 
etimpăJr. Şi cu toate8.00S00a sub albuJ. maculat ee 
înv€l\Stmânteaz;~ nemărgillirea, in nemi~oarM a
ceia plină, mina &Ttistă a dumnez~ui măe!-tTn 
faee să trăia~l nn suflet d~yâroit, neasăroă
n'al., 6Ublim, - sufl~tUJl natnT€IÎ, care nu moara 
nidodat.!', 

Lini~tea. fil"6i inmarrmurite .sub ghiaţla Î-lifă
tioărei ei ID'ute, - stăpânirea S'u~rbă, plină d. 
piJQ~. a neinfrinatei puteri, f'.e Qtp~t.e supra a~ 
bondenţa farmecelor vB.mte, ('Ia 'Să înehiză în adânc 
desAvireirea.. Cu cât mai nepătruns ta.oo, cu atât, 
mai măreţ trăit>..şte.. 

Au amutit crânguri şi iZV03ll'6, nemişeate stan 
crengile înfoiat~ de nea ~î nici-() ramUl'ă nu mai 
tremură &ub picioruşelede pă.săreloe ce stll.U făo',l& 
nevăzute. 

Pustiul aJb şi trist. Dar în calmul înserarei 
un croneănit jalnic plânge departe in tlare ei·'ll. 
volbma ninsoarei, două ~te negre <Se abat invAr
tindu-se amestecate în valvîrtejul a:meţit<>r. 

Doi ('.orbi pribegi. Plutesc tăcut, ap<li se în~ 
torc şi ÎTlsuliţat, cu gaturile întinse, CU a.ripil. 
larg desfăcute coboară, străbă:tând cerootător văz
duhul. 

In marginea crâmg'ului, pe vâ.,-ful u'Ilui plop, 
se opresc. Plopw tN:lmură infiorat. Şi stau til.<mţi 
şi ascultă ninsoarea, ..... Stăpâ.nii lSingurătăţei. 



--

duri dinaintea '.r. Abia din cind in cind ne mal 
rePt'Z'lm citră cuă ca ei vedem de mai avem ceva 
ori nu_ 

fu cum mă cumptnii, cum nu, pUiei mini pe o 
piUA (mojeriu) de Pisat aurul şi apoi mersei inca cu 
ve-o cill". ortaci şi spăriând magazinul luarăm 
praf de pUjfi, nefiInd magaZinul păzit r.Îne. 

Ducem piua colo la drumul cel verhiu şi o pu
nem tn -Dâmbul Bordle. Şi fiind piua mal de UD 
.. etru de lungi. o umpl~nt pâui " jum~tate cu pray 
dt' l'Iuşd, Iir dela jumătate o făltuim (indt~m) cu 
pământ ,i sdrtnţe, lasând numai UII ochiu in loc de 
tindar lflt.l). Pu~('i apoi O UIlcă aprin-j fa să putem 
noi fugi departe de leal ea. Era aşa dupice intunecl 
bint' ... 

Când se slobozi. tună mai proclet ca tunul, '"tit 
se cutremură văzduhul ,i dealunle numai c1ocoteau. 

Ungurii speriaţi sărim dm somn şi, gândind"Ca 
vine lancul cu Motii, o luară atunci n03(ltE'l În gr.tbă 
mare pe drum in jos. Nun ai sunau trimbitiJe şi bă· 
teau dobele şi s'auzeau s'rigăte: .Jon Iancu, Hora! 
Hora !. 

Dimint'ata nu era pui de Ungur tn Brad, ci numai 
baine prăpădite, pierdute 4e CI. Mai cu seamtl dru
mul tra phn de pene din perini. Aruncaseră penele 
p~ câmp din per·ni părându·lt-se prt-a grele.. 

Noi râdeam să ne prăpădim de spaima lor ... 
la \'re-. câteva zile trlmiseră spioni să vadă că ce 

şi cum e? Văd că nu-i t1imic şi atunci vin Brădeoii 
Ql putim honvezi, iAr ceialalp ~ cam mal dusera 
sahslros, pe Criş in jos. 

A\!.t ~ia. mirându-se că ce a putut fi şi lutrebând şi 
de unul şi de altul, in stârşit afluă prictna.. Acum 
hai si mii prindă; dar eu nu ~ram aşa prQst să mă 
da~ în mântle .Ior. Ci dacă nu m'au putut prinde pe 
mine - au pnns pe taia. 

II prinseră şi·1 băg;lră in arc§t, tn o p'vniţl la Bră
dtşti. Aci erau mai multi oameni prin~i şi iochişi ca 
să fie spânzurat'. 

Ţata avea ]a tI doi husoşi (bani de 10 ereiţ:Jri) de 
argmt to cure<i ŞI, văzându-se aproape de moarle, zise 
dtrl citana care ti Itrjjuia, să-I adu,ă pe ti puţin 
"in si brie. HonvezuJ nu ştia româneşte, deci chtmi 
pe un om de aco'~ care·j tălmăCI ce Zisese el. 

»Bun, bun-, zise el, şi tl1~dui numai cleeât, ba 
(~iar el umblă In rând tii adi se un ciub~r .plin de 
Vin bun ce mirosa a tin!, (Adecă te culcai in tină 
dacă beai mult). 

Aduser! o olcuţă in loc de păh.tr şi umplând d
tana una - beu. După.cl' beu Începu a ride ŞI dede 
la MIII, care beu şi el. După aceia cătana iară beu o 
ulcicA ei dede la alt .rt>5tant; apoi iară beu o ulc'că 
şi d~de II altul şi tot aşl una 1'1. una Un • restant, 
pâni dela o vreme dzu puşca Intr'o lature şi catana 
grămadă Tntr'altă parte ... 

Atunci arestantii se '" teleseră să o ieie -Ia fugă, dar 
pe cii deost bite ca şi de o prmde pe care\'a sa nu-i 
porti prinde pe toţi. Apoi o şterseră care încotro. 
Intr'adt'v~r ~e şi luari VTc'O câţtva husari după el, dar 
nu puturi prinde pe nime. După tata tnră s'au luat 
dtli husari, dar el, auzindu-i de departt", s'a a,cUr s in 
valea Lunci., după o văgalie de salcă şi nevăzâ, duo} 
au trecut p'ad locala.. (Va urma). 

•• T R T 'A TI 'fi Ai' 

Domnul Melente. 
De T. Murqan. 

... Jn sura aceea s'a fost slobozit o fulguire 
dead, mlrunti, şi un vAnt tAios s'a fost pornit 
să-şi faci mt>ndrele grămadind z~pada prin hor
toape neb~nuite_ 

Domnul Melente, dupăce isprhi cu cetiful. tşi 
potrivi ochelarii pe gazeta frumos fmpăturltt, se 
freci de două ori la ochi cu dc'gwtele-i uscate,. 
ş'apoi sună după baba Agafta .•• 

Paşi bolnavi, somnoroşi porniri s! deştepte 
liniştt'a tarzie, prin coridorul invechit.. şi baba 
Ag.lfta fşi arătă capul buhos stând in pragul uşii 
cU mânile atârnate dealungul trupului ... 

- Ce pofteşte Domnu' ... ? 
- Să-mi mai aduci un brat de vreascuri. Agafto, 

ş'apoi si dai drumul lui Burcuş ,i BIlan!... ai 
Inteles? ! 

- Inteles I ,i bltr!na porni cumpânindu-It"', 
tîrăindu-,i cismele grele._ 

Bătrâna Agafta atjuse un braţ de de~picăturii 
vtri pe nimerite câteva peste jarul rumln, .. restu, 
aşezAndu-1 frumos în Iăd'la de spetează .. ,'apoi 
se strecură pe neobservate ducându-şi paşii 
somnoroşj tot mai departe, tot mai Inceti, pA
nlce In cele din urmă nu se mai auziră" şi Ji
ni ştea de mai Inainte dzu grea, ca de plumb .. 
Numai vântul mai scutura din când in cind 
geamurile ferestrelor InaUe, arcuite .. 

•• Stăpânul ramase pe o clipă pironit Jocului, 
privind !n urma A2"aftei, iadn cea de a doua porni 
să-şi .oarbă ceaiul aburitor... Nu i.se plru des 
tul de ... de... Desfundă sticla de rom, turnl o 
linguriţl ,i două bucttele de zahlr şi meitecând 
domol, &,~nditor beu lacom.o t,i sterse 
mUltata umelib'l şi pleoştitl cu cornul şerveţelului 
~j rlzimAndu·şi blrbia cu dtget .. le·j lunii usate 
fimase cu privirile tintite in tavan. 

... 'Cum le pelrecură toate ... lc - ascultând 
pAlpliriie limbilor de flIcări, ce din dminul vesel 
'ŞI jucau forma pe păretii c%rati. străbătu par'cl 
rn toate U"ih~rele fiinţii Jui, de arsura liniştii 
uriaşe, răniti rar de vre-un latrat răzlet. lung o ~I 
privind fntunerecul ce-i striljuia, cu ochii lui is
teriei, la geamurile mari, luminoase, - se simţi 
de-odata vândut trâmpeielor de amintiri duioase.. 
>Cum se duseră toate. .. c 

... Dinica_ .. săraca.. şi Lutula fata tatii... cum 
s'au dus .. 1 .. Se vedea tndarăt cu câtiva ani nu
mai .. plimbându se mândru, cu mânile vllîte tn 
busunarele pantalon Jor, printre coşurile cele 
multe, .. Jmpră:otiind porunci slujbaşilor câtă frunzl 
şi iarbăo .. Se \ledea alergând fn caleaşcs.-i uşoarl, 
lucie, cu Dinica nevasta lui şi LuJuia, fata tatii, 
pe ulicioara gronţuroasă. pe sub plopii svelti, cu 

Ei, obi'C1iţii. Şi ochii lor ou priviri furişat.e, eauti tkerii e Înfiorată de tplân,gul lor monoton ce ee 
o di~ă a mâulChie, l'otindu--se ocolit dea~upra orln- f pierde prelung înt;rt'un ţipăt de jale. ' 
gulul, ~te ape, pe tot în,ti:uauJ. r's~lui aceluia J Sărmani pribegi! Acolo, departe, sub inaltA!) 
nemă.rgllIut., umde .DU tge clrntea 'Ulmw, afară de tu.rl~ de bisariei şi OCYparişuri de palate, pe etrăzi 
ea;peteltl 'lor suverane. pustIi, în ger şi înltuneroo, solia trist.atei voastre, 

.U?<i-e ~u câ.ntăreţii t Flooal'ii ingraţi, ridi. VIa î,nfior4 :tăJcut şi jalnic aceleaşi suflate filră de 
Qa{l l'n albI ~ o noroc ..... 

Sti-dând, cu ochii 101' de 'tăciuni ap'rl'Ir~> -;i Sunt Iăutarii. Iată-i, 'l'ătkind din uJiţă ''11 uli· 
r:au.tă departe in negura albă !Il fulgilor străve:z:ii, tă.. ~begiţi şi negri, lWC:ati. fUf.mânzi şi V'e~nie 
'('.an 100 qorn, 'Ele ceru nră îmeetare... t trIŞtl. 

CiOOU!rile de fildeş ~ narăbdătoare i'n eră~ Inoot;0.!.... . . . 
<"ile~ u.ooa.te, .răInurelale. $6 pleacl. ti zăpa.da. se eetv St4PMlu. ee:nlO't ?& larn~) leI, 0010, .. impăra-
tura lD pui mă.runt. o· t~$e re o <"hlră 'C'\l ţ)ltln~nl phn de melodu ·ale eu-

Inootro L !Ietelo1' Lor, eu vraja a.rmoniei. 
Pe urmll 

Pribegii îşi pleacă umili oa:petele ml'po'Vu.ate 
de oonăt şi 5CUt'U.râ.nd ostenit din llI'ipi porneae 
pe oalea cea ffIr' de odihnă t4 Tătăoirii. Cu g!tJ1l
'I'ile şi aripile Înt.ill$ etrăbătând 'OOrootător zarea. 
Undei... 

8irm~ni impă.l'aţi ai pustiului, in.dnreMp 
îndrăgostiţi ai 8Îngurătăţei. -

Dapall'te., departe, in z.art'!a întunecată, ei pier 
în luptă ou potopul ninsoarei, .agitându-şi ari:' 
pile, ca f<aldurble îoooliate a unor v.aluri purt.ate 
de vân.t. 

In liniştea plinî1 de taine .a naturii, măreţia 

Afară ..... In bezna rece, vraja 'lI'astiu) vif.Yr
n~ţla. le ,ingJ1iati ochii 11i. sniletel~ le de~er mai· 
mIe etrIiIlgand lI/T'ClLşnl ŞI tremUl'Ind, ochli de tii
dune aprins, 6I1răbat plini ~i îngroziţi dt'! grijă .. 
unde? 

Sub turle anrite se sbat aripi negre şi in voI
bura nin'SOarei ee prinde It se rări oorbii pomese 
plutind în slăvi, plângând a jale.' 

Pe străzi Î'nt.ortoobiate, agribulind flămânzi 
~ intristaţi, lăultarii tJretia.l' înspăimintaţi uitân-
du-<so împrejur. ' 

Krr ... Knr ... uite oorbii. 

N,o ~ltj - 191t 1 
I eoroanl scAldatA tn lumina soarelui.. Abia sosia I 

. dintr'o park .. şi alte părţi ti tmbiau prilejul de 
I se avinta tn CI1t';lşca·j u,oarl, lustruită ... alI
iuri de 'Jinica şi Luluia .. 

AstizL ahia de-fi adUCI! aminte de eAnd n'a 
mai eşit printre oameni .. Nu .. Sing'ur. părl-if, 
osAndit a ci, sub coperişul ~sta fmb1trânit. kuit 
fn mijlocul 0i"Tilii mari, mari şi cu coşare multe, 
- Li toarce firul vietii, cAt o mai fL. rar numai 
Ichiinband vre-o vorhl cu baba Agafta; - sin
gura care·j mai aminteşte de farmecul zilelor de 
odinioara .. 

•. Un duruit uricioi de maşinlirii ruginite ti 
Ueu Iă tresari - ,i orolo~iul de pe păretde din 
faţa bătu măsurat ora douasprelece , 

Prea mult am fnU,rziat, da, hotărit preamult r, 
, 
i, 
J 

_ •. Se ridicl drept in b<\taia lummii de lampă, , 
asez4ndu-şi pe un scrin de alături lule tua de ehi- J 
Iim har, cu tC'vea-j lunga noduroasă, tivită cu ve- , 
rigl de alamă .. ,i porni si se d!'sbrace tn li- f 
niş.te. Avea o statura inalta, s'ăbăn031{.1, gruma· , 
zul lung, uscat. cu m~rul lui Adam covrrgat • 
de-,binelea ... barbă sura, ind citi, mustatc1 pleoş- j 
tita :... tOlte tradau pe fostul voinic, om straş· c 
nic.., a 

Se apropie de u,11, invirti cheia de doul ori c 
În broasca umezitl, tra,e fitilul lămpii şi 'ncet c 
apoi, pe dibuite. deşleptând sunetul subt're a, tl 
unor bani căzuti dintr'un busul1ar, - se lăsă il 
tncle.tat de bratele liniştii atot.;tăpânitoare., a 

Numai vAntul mai scu1ura rar ~eamurjle ff'res- d 
trelor 'n aII e, arcuite, isbind unde de zăpadă in Jl 
obloanele de scAndull invechitl .• 

Cronică artistică. 
Eroismul lui Beethoven. 

D. lotJl$ Barthou, fo~t ministru al Frantt'i, e4e un 
fanatic ajmiralor al lui Bedhovefl. StudIIle pe cari 
Jt>-a scris omul de stllt aiupra celui mal mare com
pozitor al omemrei, sunt din c"le mai alJtor zale. D. 
Barthou este ,i un conferentiar 5t Alucit; de citeva 
Ori pe aII panzenii au pril-jul să-I /ludl vorblild 
de.;pre autorul alâtor nemuritoue Slmfonii. Conh:rin
tele d-Iui Lonis Bmhou sunt. de obicelu tinute in
tr'un (,re rt strâns de seri tari ŞI aruşt!. ŞI dela una 
din 'onferi,ltele aCt'stea mă Înlorc tU :lzi, În pre·aju-
nul de Crăciun. cu minte<i oilnă de adrn1ratlllOe' ŞI cu 
inima frea de duio,ie, D. Banhou ne-a va' b t d.: su
ferint"le mardul Itt'thoven, de stoicismul ru . are a 
tndur t atâtea lov·t·rt ale soart~l. de ndnfrâ tut, de 
adorabiiul cult al Virtutei pe care l'a pradlcat el fără 
nici o eclipsă, de când a venit pc lume, şi pluăce a 
răposat 

Un scrlifor francl'z, d. Romain Rolland' a publicat 
acum câţtva ani O btogrefle Il lUi B-etholffn. M rtu
r;~e8c că nu simt uşor la plân~; dar cetirt'a ace .. lei 
cărţi ml·a StOfS lacră,ni. La r;lmi de a lrniratiune tată 
de eroismul moral al gt"oJa1u lui cnmpozÎtur. ŞI Cll cAt 
and !'au Citesc mai mult despr .. Bedhol/en. cu cât mă 
gândeSlc mai mult la e f , cu atât se Întăreşte tn rn ne 
,r(dj,,~ cti după divin,.1 Chnst, ctl mal dtsivârşit 
erou al VirI uţei a fo,t t'J. 

PTiveam m~1 dlllnăzi pentru a n11 ştiu câta 03ră, o 
mască a lu Be. thoven, e> pusă la vltnna UliU' I1tgllS' 

tor de măşti de ip·os d n Cartierul Latifl. Ad hiram 
in tăcere fruntta aCfa boltit" um. rii osoşi ai 4 l brdzu
lui t pleoapele strânse dC'-as pra o,-hilur, buzde apă
sate, barba voluntdră. Câ1a asemllnare cu ma~ca lui 
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Na. ,oleon! Cu to:+tl imtnsa deosebire a are~tor doi 
C'ont.mpo·am. e-i aU avut pund,: comune. GtJliUI lor. 
indrrptat fn doul drtcţiuni rŞl de opu·e, a fost tot 
atât de vast. Bt't thoven, el, "imt~a aCfa~ta, rând a t x
clamat: .0-c4 a-şI cuno Işle stratt'gia cum cunosc fă 
muzica, vi jur l'ă l'a, tnv'rtl{e f'e Nat->0leon!. D.r in ~I 
vreme ce c,"sarul călca din glone in glOrie, CII C;5- fi 
mde-j insâ'll!erale de ~ câmp"r,le de lupta, rompu- bll 
zitorul crea trh.t Ş' indurerat Imnurile lui netJer t 13'e, 5el 
·zhit de natură, lovit de o .. m,"nI. făr~ aIIa ră·pl-+tă lu. 
decât acej~ pe c~re ;.0 da Arta, cânta tără inc~tare cu exi 
o maje;.tate qlta'lod'vină, frt'3mă1U' CO !f1 lor, mi rm"- [n< 
rul câmolllor , hUhultul tunet lui, t"l!tă rumoare.t vastă atâ 
a lumel ne"fâr~ite, pe c,r" O tmp1t'Iea cu aCCtnttle 

DU 

,ele mal sublime ale sufldului ornt:nesC'. 
Şi omul ac('sta care a indurat cel mai dnrnos pă-

c;,t Omene'iC; il1gratiludinra, şi pe car .. sa 'rta I.a 10' un 
"it fn ce aVt a el mal S('U'T'P: auzu', n'a ame.tt'cat in pe 
compozitiile lUI nici O n'IIă de ră .. vn1dre râ\Jt~CIO~~, nat 
n'a avut In toată viata lui un it st de nerabdare Oa- mII 

Un 
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'.brt..te in ţllrl 'ntr'adevlr Sătm ~ r - SZ;ttmar,· privinta Cllecu\ unei drAgAI.te IUnl ntmlreCUtc. dar 
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a 
e tn~nii a dlror imbedlitatt şi ruvoi"tl i-au a lUI Itl· 
[. Iti n~ajun!'uri. el i-a rOnSldtrat 'nt,)!dt'aLma ca pe 

a 
t, 
t 

nl~re fr,.ţl Iubit', In sensul ct'1 mai c"~şli.e,;c al tU
vâ'ltIJIU!. Pe loti dor~a doi vadi ft'Tic, ţi şi r/ldlOşi. 
Inima lui vihra la ort-c~ suft'rtptă ",âna lui era ori 
dnd 2'ala de ajutor. Când ,'ele dintii so".t .. ale lui 
IU 2',h·t Un tdltor, c.1 dlntâi g! 'd al lui, Be thoven 

~, 1'. exprimat in ac.ste câlt'va rÎoliuri Idrt'Sak unul 
.J .mÎ: .C~ fcnc·t sunt, Hrrmann, că am gb t un edi-

tor. OI' acum, ori dt' ,11t' on tu sau v~, un IIh pr.e· 
tt'n aţ' aVed nevoe de hani, It J .. nge u·mi sCflet· IJn 
cu.! ,t. Ş, atuncI, n"mai d.cât, mi 'Şt'Z la clavir, 
compun o sonata '1 o tr mii t'dllordul men, care 
mi-o va p'~L V, zi dar, cât d~ bi'lt' VI ni· Ş !ntot
deauna, cel d,nlâi el"n al sufl. tului I foi! pentru l'~i
ialţ'... Cioc cuno~ştt' stttornicia cu care a I"blt Bret· 
h vtn rn viata lUI? Mar('l~ du adI< t tra plin de 
amur. Cu rilă dellrat. ta şi profunz me a adorat-o d 
pe al~asa. Dar ea, f mee su ,trflc,aIă, a gă;lt un altul 
mal j"U d"r~ de n,ână dt"tât b ~Iul mare om cArtlla se 
fă!{2duis~ dIntru înc~ p"t. L'a lăsai dar pe Be. ,hnven '1 s'a 'I,ăntat ,'U cda1alt. Va put/ti fn. hipUl dure'ta 
tub imulUi răril~'t... Dar ea a fost fără amăraciune; şi 
mal târZIU, râ, d afaCtril~ soţ11lui acele'a pt' CHe O 
iubist'J aU mers rău. Betthovt n şi-a Iă,at IIdânc in 
car, e ca să·i lljl1te. TOllte sa rif,cîlle h~·a făcut pentru 
• pi tt'a da bam, aceltia care se purtas('c },a de tr t 
Cu dânsul. Odr pe Cdrt' inima lui nu o şti. bri. Şt in 
coml'ozţ iJ(' luiJ niCI un accent am ,r la adresa s('me-

: I nllur ~ăI: numaI majtstdte, luhtre şi milă. Ca ,.j aveţi 
idet' dt: t Um lU"'~a ('1, al~u /taţi acct'ntde mărete şi 
a,. de aoâJlc pălimaşe dm rornanta lui in sol; ed este 
dt'daraţla de or;.go:.tt: al lUI Btt:lhoJ{~n. S'ar zice ;Jn 
Ju Îler mamorat!.. ' 

.FI bun ŞI milostiv, iubeşte i pe sempniî tlii, şi ori 
cAt ţl,ar foce rău, să nu i loveşti. Oând-ş'e-te ci 
omt'nirea tste a,a dt! sl"bA şi de sufm· dă I Dacă nu 
n~am Iubi unii pe altii, cum am rezista noi dure· 
rilor mertnte de~tint'lor omene~tl?'" Cam astfel se 

I adresa el ntpotuiui s~u, un nemanic care i·a cnat 
mu·te z,le neg e, un IOgrat care-I chinUia şi ti bat 
j- cora, care a rXiJloat;lt pânA la mişelie Indulgenta 
blânui a gemalurui săLI ul.chiu. După ce a surZlt, 
Beelhoven a inceput să fugă de oameni ,i să caute 
singuratatea. lum~a l-a lax.t ahmcl de UTSUZ, de săI
bole', de mlzallirop inicrit. Marele om ,tia acea-;ta şi 
suf,rea grl/zav. Şi iată cum Îşi inc~pe el, a,a zl·ml 
său ttst·jmmt: .Iubtul meu pT,et('n ,i voi, scumpi 
oamem, câti m'aţi cunoscut pe \ ânj triiam, să nu 
iândiţ' râu de mjne. Am suftrtt aşa de mult văzând 
cum mă conSldtrati drept un c~racttr ursul ŞI mi
zanlrop n:lr eu vă ocoleam fiind,'ă eram SUTd. Si nu 
voiam să vă impun povara socielăt~i mele de inhrm .. 
fu v'am iubIt Imold auna ... oh 1 câ! v'am IubIt. Vă 
cer ienare de toate i'reşehle melt', oameni scumpi 
câtl m'atl c"noscut. .... Ce ragini, ce rînduri mai no
bile, mal duioase aţ' e'dlt pân~ acum' 

Gdozia, mvidia {'ari ,,'au f>tncuTat plnil In sufldele 
cele mII mari, Beelhove. nu le-a cunoscut niciodată. 
Paul Bourgel scrie und. va: .Ond suntem geloşi pe 
cin~va, să fun sJguri eli acela pe c"re-I pizmuim ne 
e,;te superior sau cel puţin fgal. ArtIstul simte aceasta 
d'n in:.tinct - şi nil iodata nu·l gelozim pe cineva 
inferior lJoull-, Beethoven a aratat tuturor confratilor 
MÎ, dela cei ill!ştri rână la cei mj'lUscyh, I"blrta 
cea mai curiitl. Pe cAnd marele om se lupta cu mi
ZI r a, CheruolOi se l/Il'ărca de glone şi de bani la 
P.m!'. Btelh"ven j·a adresat urmatodrele rinduri naive 
şi mi ~ iloare: «Urmăresc Cu o mare ferIcire glorioasa 
d tale ~r,t ră. Mă bucur de succesde d-tale. Noi ar· 
tlŞtll sUn!tm cu totII fraţi, in oTice ţ.ră am trâi. ItI 
trtmit ctle mai re~pectuo ,se şi cctlde salutări ale 
mde. ŞI nu.ţl cer altct:va drr!t să-mr Sfrti două rÎn· 
duri, ca unuI onfrale-. Scrl!'>oarra aceasta, Cherubmi 
a eltspretuit-o aela inalţimt"a g'oriti la care I a ridi
cat Imbel'tlltllka oment'lIS' li, a .. elaşi care )·a lăsat pe 
COlosul muzlcd in obscurilate ŞI m zerlt". Cherubini 
nu i·a ,ă"f.luns lui Bedhown mei un cuvânt ! 

S viata lntrt agă a aCt-slui rege al m UZI,ti a fost 
fă ută din !'buclume şi geniu, din m'z .. r'e, sufer ntă '1 erobm. Toală lumi a a fo~t it'grata f"ţă de el, chidr 
'1 cti mai mari. lnlllferenta lUI OI)t'lhe şi co"damna
btlul lUI egOl~m relativ la Beelhoven sunt prea cUnO' 
scute ca sa le pOPllenesc' aci. Dar nu ~tju mmic mai 
lu,n1nos, mai ero c ŞI mai insuflet tor de virtuţi ca 
txistt'llţa nemuriwrulul compozltur. Atâta suferinţă 
Indurati cu alâra ~tOlclsm, atâta geniu împreunat cu 

! atâta mode:.*u= ,i vutute, nu mai IDtâllltŞtl •• 
• • • 

- Revista .Les Arts. publici fn numirul ei frPcut 
un &Iudill foarre intt T~ant aSI'pra talentului de pictor 
pe care·J avea Goelhe Inrr'adev. r, pictura I a pa,jo· 
nat tntotJeau'la De 1l.\IO' ul ,ui Fali!', şi in tiueret~ "a, 
m~rde pOtt germart se inlr~bil StTlO~ ce car ei sa 
Urm' Zt": Ittt-ratura ~u pictUrll? Din f, fiti re Ghodhf' 
a ale--o pe era dlrllâi. Num ta revistA îşI ilustr, ază 
studi,,1 cu mai mult, T('pruductri dup~ schite e şi ta
b ou rIie zu~ravile de Goerhc in de ur,ul ca ătorillor 
lu' prin E,vt"ti" şi lilha. Ee denotă un talent Teal, 
dar p t nă o ili:'iIJalit.te. In ("ele mai multe pdsagai 
ale lui Oo,..he de~l"şeşti .nlluenţa lui da V nci, a· 
de, ă det orul II bru pt, nil ~trri os şi b za r care for ml'ază 
fOlldur pIr uttÎ Q,o:onda. D"r fn rte inter.:.ant la 

• Got'rhe tste :>Imţll de realtta'e ~tqnt flo, a ~-f zi· 
'ctm ap, cu care prmaea cI ai)lc~tLlJ naturtl fi pe 

b 

care a ,tiut si-I aliezl", tn o.~erlle Jui Ilt- rare, ca şi 
fn fne· r i. ik lui dl" pklură, cu un Idealism curat, 
cu UII suflu suav de poezie, •• 

• 
Ziarul parisian -Le Matin- a fkut un apel stllruitor 

la tot ce art' Fr nta mal lOalt in lumea pol,ticl, hte· 
rară. arti"h("l si 'I1ntifică, În scopu' de a tTea tn ~tr~' 
vecht'8 ŞI nobi a clăJi e a pala U ui Blran, un mUieu 
al lUI ROdin. Şi de f Ipt nimic n'ar fi mal fru IIOS ~ 
adunar. a, la un singur loc, Il opt-rei urra~e a mare~ul 
8cIJlptnr fn pră Illală În toată Fr~nţa. NICI nu vorbIm 
de I{rupur"~ şi statul'.e mae,trului p~ cari le a cum. 
păra! $trAmă-atea: ele sunt nrnumaratt'. La "pelul rUI 
.Mat ne .11 ră,p ns oam, ni ca Clementeau, Briand, 
An~tole Franc .... Mirbeau, B 'nr,at, lSesnanJ, dna Cun~ 
etc. etr.; cu toţti donnd din ini'!lă crearea unl,1 
muzeu Rodin, intru gluTla Franţei ŞI !'pre consacrarea 
celUI mal mart" Sculplor pe care l-a avut poate fu, 
r. pa, după Mlchd Anido, colosul florentin. 

Paris. A. C. 

Pornnlbii tn serviciul postei.~· 
Despre primul caz cAnd porumbii au rOlt aplicaţi 

la serviciul de a aduce etiri ne fa.ce pomenire biblia; 
c,azul când Noe trimite un porumb ca sii yazii sfîrsitu· 
j'a potoDoi de apA. Porumbelul se Intoarce ,i aduce o 
ramurii verde in plisc. Pe timpul Bibliei, aşa darii, au 
cun()scut oamenii capacitatea porumbului de a duce 
informaţiuni ei au profitat de ea. 

La serviciul de a purta etiri prima dat ii. au fo)()git 
porumbeii rel'ulat Chinezii ei Egiptenii. Gre-cii. deja 
tn secolul al V -lea Inainte de ChristoQ, cu porumbei 
au raportat rezulta.tele luptelor olimpice oraşelor par
ticipante; Roma.nii insii au aplicat porumbii In servi
ciul armatei. ImpAratul Diocletia.n a Infiinţat o poştă 

regulată de porumbi, a căror reţea s'a extins peste tn
treagă Italia. In jumătatea a doua a veacului al XII-Ioa 
mai mulţi suverani din orient au organizat poştă de 
pornmbi. Cu deosebire Nuroodin, un calif al Ba.~da.

dului, a orlra.n.izat un &.I>emenea serviciu de ,tiri ex
celent. 

Cu prilejul r1!.sboaielor cruciate, retntoreii cava.
leri au &.dus cu dinsii porumbii de poetă ei i-au Im
plimlintenit tn prăeAriile de porumbi din Germania şi 

Franta. In răsboaiele lui Napoleon, poşta de porumbi 
a fost foarte mult lolosită in serviciul de ştiri, şi fll
milia Rotschild prin acest mijloc ei-a agonisit mare 
avere. In veacul trecut mai multe bănci din Paris ,i 
Bruxela, cu ajutorul poştei de porumbi au stat tn con
tinuă legătură reciprocă şi aşa. s'au informat despre 
ştirile bursei. 

Cel mai mare rol l'a avut posta de porumbi tn răs
boiul franc o-german din 1870-71, câ.nd Germanii au 
impresurat Parisul. In timpul acesta. 534 porumbi s'au 
trimis Imprejur ,i cam o sută s'au Intors tu oraşul a
tJa,cat; a lost un porumb. care de z.ece ori a făcut un 
astfel de drum. 

Indemnate de aceste e>:lH!rienţe, guvernele mai 
multor state eurOP6ne sprijinesc tn toate modurile prA
sirea porumbeilor de poştă. Germania ei-a organizl\t 
serviciu regulat de poştA cu porumbi pentru cazuri ele 
răsooiu; in fiecare fortăreată încontinuu tin 200-250 
porumbi. Pe an de mai multe ori ţin exercitii mili.tăre~,i 
cu ei. 

Scrisorile pe cari le duc Dornmbii. după fotogra
fiare, tntr'at4.ta sunt mic.şorate, IncAt o scriSOAre abia 
e mai mare decât un centimetru pătrat. Scrisorile de 
obiceiu se lntepenesc intr'o pană dela coadă. 

Tot aşa au organizat serviciu de porumbi de poştă 
pentru armată. - Belgia, Danemarca, Italia ei Franta.. 
In Franţa. sunt 80 societăti. cari vrAsesc porumbi de 
postă şi acest.e sunt obligate ca in caz de rbboiu 81 
pună. porumbii lor la dispozitia statului. 

In Roubaix (Franta) s'au făcut incercări ea la tran .. 
sportarBa scrisorilor, tn loc de porumbi sA se tntre
buinteze rdndunici. Incercarea asta a ei reuşit foarte 
bine. căci s'a adeverit că rindunica tntr'un ceas ei ju
mAtate parcurge un drum de 242 klm .• sau pe minut 
2 klm.; pe când porumbeii, in cel mai bun cas, par
curg pe minut numai un klm., sau unul ei jumătate. 
. In Austria şi Ungaria prima statiune postală de DO

rumbi pentru' armată s'a intemeiat la 1875 in Komarom. 
De atunci s'au mai intemeiat in Cracovia, Viena. 01-
mtitz, Semmering, Franzenfest, Alba-Iulia, Serajevo ei 
tn Mostar. Inainte cu câţiva ani, s'au făcut experiente 
cu porumbi de poştă tu Kis-Ber. Inaintea regelui. Ex
perimentele acestra au reuşit pe deplin. 

In Rusia armata ineă foloseşte Dorumbii de po~tl. 
cari nu odată le-au adus bune servicii pe ea.mDul de 
bătaie al Mandşuriei. 

Porumbii buni pentru serviciul postei Bunt cei tiin 
asa numitul 80iu nobil porumbi-bălauri. Porumbul 8 • 

cllsta are statură dre&l)tă. il frullWB, aâhl! luni'. ar, 
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piaptul lat ei putere mn~ula.rL La. Mi mai multi a..ri
pile le sunt vânU-mchise sau sure. Cu a('~sd porumbi 
trebuie si ge faci adesa dppT'inderide sbor ea 81 li-ee 
desvoalte simtul de orientare. Cu toate a.cestea. po-

rumbii sunt instruati si sboare numai Intr'o direcţie 
ca acolo neconditionat să fie lu activitate. 

Porumbii in genere pot face un drum de 100 klm. 
pe arii, dar peste tot nu fac mai mult ca. 50--&.) klm • 
Sboară. la inAltime regulatA de 2W---300 metri, dar ia 
timp nefavorabil se la.să mai jos la 100-150 metri. Ca
pacitate& lor de fi. se orient.&. Doue fi siguri numai plni 
La distanţă de opt Bute klm_ Totuşi au fc>Bt deia eazur-4 
că porumbij ei dela. 1600 kLm. ft"av. tntol'1l la ~uibul lor. 
In 1886 s'au &.dus din Boston la Londra nouA porlll1lbi 
şi acolo li-s·a. dat libertaffia. Trei dintre ei ei-a.u regi
sit drumul la Boston, ~ 

Partea cea mai mare dintre pOrumbii de poetă' sunt 
prinşi de păsările răpitoare. ~ tmpuş.ca.t nu pot Il lm-
J)uscaţi uşor, pentru.că sboa.ră foane S1L8 oi repede. 
Uneori ajung vâ.rsta de 6, 7 eventual ei 10 ani. La. 
virsta de () ani tnsă nu-i mai putem folOo8i. 

Porumbii sunt duşi la locul destinaţiei lor regula-t 
tn coşuri, cu trenul a.ccelerat. Acolo pdmadll.U. ii adapă 
dar nu-i nuk6Be. Pe urmă li-se dă drumul. Da.c~ Bunt 
tntrebuinţati pentru scopuri militare, inainte 00 iabue
nirea ră.sboiului sunt scosi din fortăreţe 111 trimişi ~i 
dud stiri In cetatea !mpresura.tă. Telegramele ei eeri
sorile. cum am amintit, se fowgrafiazii. şi se roouc la 
prox>orţii mici, pe foi d9 eoloruu. Apoi Be fntepenelie 
pe o pană a cozii. Fiindcă peMle a.des98. ea.d, eomunl
catul acela de obiceiu se trimit.e CII cinci perumbi de
od..a.tl. 

Toa.te aceste ne dovedesc, ci până în zilele 
noastre, tn epoca electri.citătii, erau trebuineioa.se o.sa
mene.a. unelte la eServiciul de a tran.s porta etiri, on\'I«I 
pe cari wate numai inventjunea telefonului fAri s.lrmi 
l-a va. &coate total d.in uz. 

Trad. de L S. O.,nu. 

o seară de Crăciun. 
Pipăind cu'n "reasc de salcti 
Trage moşul jar pe tJatrd ..• 
Fire sfinte de tămâie 

,. 
~. 

1 
, ,J: 

Ard pe le-spedea de piatră ..• "-,, ."" ,,'".~. 4 
Doarme focu.l... şi )cărbu.nVi 
Mor sub spuza de cenuşă; ~ , "i 
Toarce lung moianu tn dosul 1 
LatJiţii de după uşă ... 

E tăcere'1tiută 'rt bMă .. , 
Prinde mama vorbă rară: 
nBată-i binele să-i "haM 

.. , ....... -.-'- . 

Nu mai vin şi~i noapte-afară ... " 

... Dar, cum dă să 'nghită mo~d 
Inc'odată din garafd, -
1 ată.ne, trei inşi în tindă, 
Ou căciulele pe C(?,afd ... 

Sânul braţelor deschi~6 
Sare mama, ... sar cu toţii, 
Ou lulootul 'n colţul gtlrii 
Moşu-'ş'i mângăie nepoţii ... 

Alergâ7ul de după va.tră, 
Trei copile despletite 
Sufl'aprins să se 'ncă[zea8cii. 
De.getuţele-amorţite ... 

Pe când banii şi colacii 
Zurue domol pe ladă J' 

Sorioara cea mai, mică 
Bate-o tra~t<î de zăpadll ..• 

'" N 'IJim ai tata doar~ de-opade " 
"Şi să ştii tu cât ne doare ... " 
- Ou condeiul pm la ma8ll 
Leagă slova 'ntr'o scri.soar~ ... 

... Toti Uicem ş'acuma tata 
Gliisuie.şte rar din carte: 
,,şi să ştii tu cât ne doare 

Când te ştim a.,~a departe ... ·' 

(J~ cum stăm' aşa, de4>dată 
Inima' din loc ne sare, ... 

. -, 

'j '1 
(. : " 

Sună dulce la fereastră:' 
"Bună se-ara, gazdă mare ... " 

T: M uriUJcUl. 

-
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~~;i.C.",,:~~~ pentru birba,i, copii şi fdile d; 
CIOITOR PENTID DOMNI. lf A IAD t~ 

Furnl.oral cartU ce. rejala.1 cam ... lala. --=$- ~ :~ 
Costume s frack. Smoking, Rendigol ,i Sainet iata Iau croite dupA măsurii. firi obiecţiune, admirabil lucrate. ~ 
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DAJKOVITS E. AtaU,r de fotojrafU artlsli' •• 
- de primul rana- -

fotografii $; portrete. reproductii dupA fo ~t 
tografii vechi şi noul tn mArime naturali 
expuneri df' obiective Ipeeiale pentru interlorun 
acatl(%. ,i lucrinln aquarel ,i ol.i artistiC uecutate 
Atelierul se anA exclusiv numai In Palatul Sa. 

O RAD EA· MAR E, Palatul Sai. 

I FAKRi STALY~ vapsire de haine. Cură tare chemică. 
Spalare cu aburi. 

I ~~zmoS6gyar. Kolozsvar. P~yaudfar. La suma de pesta 10 Cor., pachetul S8 retrImIte francat. litr 
eal' 
nO 

nu 

PreflcAnd ,1 asortAnd de noa magazinul de clalornlce ,i ,tuvancal. 
al lui .... BUlzuik J4110s ...., 11 continui eu. =' == 

Mare depasit de ciasornice şi ~iuvaere ~i articole de araÎnt yeri
tabil ,i de China. Mare atelier de reparaturi. Ochelari se pregitesc 

dupA comandi medicală. 

Cl!s_m_r.As ... ____ .... _____________ ,,-.... ______ .... ...,C:z ... h .... z=mt ..... -', ..... ".,..,."" ___ .............. .,. _,.."."._ ..... ·G:J .. _·_P.~'""..,......., " .......... : au_ ea Mi 'an ..... _ 

Felurimi. 
Cu c::efaee trebue al porne,tf In viaţA. Un 

tatA inţt'lept slmllndu.'1 sfârşitul apto.lpt', chemi 1. 
el pe unul din cti doi fii al iul. Cristof. şi I zise: 
copilul meu m~ chinue o idee tristă, văd ci ~şti 
băiat cu soirlt şi plin de inimă şi mi gândesc mereu 
că ce o si te tad tu, ce o si ajungi fn lumea asta ? 
U!t~, cupilul meu, du-te in dUlapul meu ,. i-a de 
Icolo cutia acela de abanos, e plini cu pIetre pre· 
ţioase. Sunt ale tale toate, ia-le şi nu da nimic fra
telui Uu. 

Copilul surprins, izbucni: Vai tată, dar dllcl mie 
tmi dai tot, ce o să se facă atund Gheorghe? 

- Cât il priveşte pe el, grii tatăllmişht, - nu mă 
frămintă nici O grijt" fIUl meu, că.:i stupizenia (pro· 
Stla) ti va R'aranta toate izbânde.e ,i-i va aduce de 
sigur ,i bogăţJa. 

-Ca nuca'n plrete. Un bogătaş care avea un 
bă at foarte prost ÎI ctrll rău tntr'o zi, pentrucA ace~ta 
nu gasea ",mic de vorbit cu mmeni. 

- Ce vrei să le spuiu? Îi ripostă băiatul? 
- Intrt-abă-i şi tu de familie, sau cam aşa (eva, fi 

spuse tat:U plIctisit, gast'şte in sfârşit ceva care si-ţi 
adlH'A materie de conversatie. 

ŞI băiatul ou intârzie de loc să pue'n practicl lec
tia btăJui. 

Primul visitator tn ziua acela era din tntlmplare 
tin eJÎscop. ŞI ti cu o grab~ afibil! tI intreb! numai 
decât ce i mai face nevasta şi copiii. 

• 
Inchfpuit Un muzicant cu mult talent ,de altfel, 

dar foane increzut, avu Intr'o zi cinstea,' salute pe 
lud./vic al XV-lea. 

Şi pentruca regele dintr'o uitlturl remarcase el .r· 
tistul avea OIşte ciorapi de ca'itate foarte OrcltnarA 
(era moda cIOrapi lor lungi de matase) il fntrt'bă da .ă 
tJ era ar1l~tul despre care se vorbf'a atât de e1og'os 

- Sire, rihpunse cântartţul, nu ştiu acusta, dar pot 
si spun atâta cA am o voce cu care pot să fac oflce 
YOtSC. 

Daci e adevărat asta. fi spuse Rellele. apoi te aU· 
tvese să fad CI) ea O pereche de ciorapi, \.ă vid el 
ai avea mare trebuinţA. 

• 

L 

Spirite. Nişte Metj de şcoall tntAlnind O babA 
tn urma unor m~gari ii deie'! bună Ziua rizind: 
Bonă dimineaţa, mama magarilor 
Buni d,mineaţa copiii mei, răspunle liniştitl baba. 

• 
Judecati dreapti. Un tinichigiu) dz!nd din ne

norocire de pe coptrişul unei case pe care JurTa, 
peste un Om care tocmai trtcea pe stradă. fj omori, 
strivindu·l. . 

BăL.tul mortului intentă proces tinichiiiulu', acu
zându·1 de omucidere. 

TiOlchigiul se apărl astfel: Oară am pllcltuit, 
Domnul<.", vreau să ispăşesc pă:atul. V'ci-te 
Dumneata pe coperi~ul de unde a 11 dzut eu şi 
eu am să stau in stradă. Să-ti dai apoi drumul tn jos 
şi să mă omori dacă vei putea. 

"-Sânge rece. Socrafe a avut o femee foade rea, îl 
irjllra de d,mlOe;ta până saara. [ntr'o zi, pe cind ne· 
vasta lUI sbiera mai cu pUlert', apcslrofâ'ldu.I, el ieşi 
Jini :>flt din casă şi se aşezi in poartă fluerând. 

Răiltăcioa"ll femee intdt4 la culme, că nu mai avea 
cui să se adreseze, luă un ligean CI1 lAturi şi-1 varsă 
de SI s, tn capul bietului băr b.;t. 

Socrate tn,'epu să ridă şttrgându-se: dupi tunet, 
totdeauna \l'ine ploaie. 

Intr'altĂ zi, un prieten veni d·1 spue filosofului ci 
mai mulţi amici de ai lui il vorbeau de riu. Ce 
are a fa el', răspunse Socrate; la~ă·i să vorbeasd, pot 
să mă şi bată când nu sunt de faţl. 

• 
Intrebare ,ireati. Dominic, aefor. celebru la 

turtea lui Ludovic al XV-It'~. fiind odatA la mas! cu 
regele, nu·şi mai lua ochii dela o tavi frumoaS<l cu 
potârnl hi R"'gele obitrvân<1. dă tu ordin ofiltrului 
de strvlciu l'A dea tava 1111 Domimc. 
. - Cum, Sire Ş' potârnichde? 

Rl'gele care ghici indată gândul actorului, rl'punse: 
Da, şi potâmi. hile. 
- Şi aSlf ... 1 cu intrebarea lui pricepută dar ,irtafă, 00-

minie tmpreuni CLI po.ârnichile pnmi " ti",a care era 
de aur masiv. 

Ghicitori. 
Ce nu vede Dumnezeu niciodată, R~ele foarte 

rar şi ţirau ul adeseori? 
Răspuns: Aproapele .Iu. 

• 
Ce te face tot mai mare, pe mAsuri ce·{ tot fei? 

Oro.pa. 
• 

Cind rI pul in picioare, merge pe caD. 
Cuiul dela Ihtatl. 

• 
Nimeni nu le are, nimeni nu Je vrea, dar daci re·ar 

avea nu le·ar da pentru toate lucrurile de lume. 

• 
Dou Il ca pete. 

Acela are 11 face nu-I vrea, aerla tare il cumpără 
nu are trebuintă. fi cel ce are trebuinţă nu 1 face. 

• 
Cosciugul. 

Eu fug m~reu. asta e existenţa mea, triumfe:r: fn 
toate ajutat de st.torni le şi silnt singurul leac la re
lele e· le mai amar~ dar ai iflje, cditorule. căutin-
doi-mă, mA pierzi. TImpul. 

.1u aplntt fi SI a.ill .. "i.uar .. la .L11trltia 
Tribun.": 

• 1 .. , 

Dl. . ,~ . , 

"RĂSBOIU "' PACI$" 
Ml.'bral ,omu al e01lt&1ui Leo Tolltei ,..,trllt 

volumul II. 

Preţul 1 coroanA ~O fiI. 

Preţul voluIDulUJÎ 1 .. t. 1 eor. 50 fil. AIIl~el. 
Tolum. le eăaeao de viuare la "Librlria Tri. 
buna". " 
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-Iosif JlkeU, Jl!Il!ll!ZiR de ~tielîl.rie, porcela.1l, deco~ 
de lucTlirÎ diR IIr~ini de China ,{ lamp~ tn Sihî;n, 
l. Portelan, Jlketl. trei cnvinte eanrte'ir;eazll 
de JloPlllllre le~iHnTii ar.~tei firme, ei tU rlrept ehi 
t mRI!'IlZin' e arl!'''hat spprtllrlll $i prin~ini111 pr~
t.A1"nll1i e l'a să aihil frrrventie m"1"" pe lA~1!1l I'l$
potin ei eu IIre~t prinripill si-II rlÎsti~atnn frumos 

ne t1Impllr~to1'; pPrmanent. Pllhlit'lll ,!'in provintă 
Aii aOt'vllrate ÎntA lniri ari. ei niri nil l' OI' ni1'at "ă
~ htlC!'fltnl IIRoTtimpnt al maI!A:r:in1l1ni. Pp UnrrJ\ a~ta 
111! pTop1';ptn.r ~prvp~te fiprflTuia lUI'TlIrilp rele mai 
p si Afară ile orire ronrnrpnt1L O ~t)priAlitntp 1\ ma
lonl11i e R~oTtirrpntul I'omplpt hll I'i'itil Tii .i ~l1hl\!!e
În fOTml'l" morlrTrlP cplp mai noi. ('u rleroTll1"i bll'l
i~f. ""rvirit! rle rPIli. I'afpa ei TtlorE'a, serviriu ne 
'll1t romplot! •. I'ti('llirii. ppntru m~~~ I'n T1orlo~hp "rl

rahile tn ~rj~tal, ~tirlp pf'ntrn rln)"plltll. t;"fpl1Tlll'i. 
TI' etc. Firmn lire Iln o!'p07:it fl!r~ pRrp~hf' rl!' l ... ml'le 
!le I'lln rl plahre T1f'ntrll s/llollne si ~'lf""l?f'rii TlT"~"m 
4\r; ~E' lnmne plp!'tri .. e cnnOQf'nte, Pentru 111l'r1l1'; de 
'dă la edifiratii firma poate lua orice concurenti. 

x ReI'Om/lllr!j{m în at .. ntill On, P1'f'otimi atplierul r11!' 
111'. ~i wt:a tlli dinte Frpnd'lC Schmldt. unr\e ~p ln
azil tn moJu\ f'f>l m~i ~1'ti~tir ei 1" ('onrlitiil!' cp\p mIIi 

'!'oral-ilp: h·ono~t.;l~"'. altare. irllanp. e.mvo/lne. pr~hitl
fii, ~t/ltui ~fintp. intrA!!'ul aranjament bi!'cpril'l'i!r. n"fI
m ~i hH'rări OI' our1\"ip. - Prosne-rt si f'~t/llolr trimite 
atuit. La angajare trimite om de specia.litate, 

x La exno1iti .. internationlllă de con~trurtH de n~r 
i ITl1I!lini rlin BurlAnMta a f~l'l1t mare ~l'n7:tltie tn tMltl! 
Hl'Urilf' rlp IInecllllitlltt>. motorul rlp 0 1"1 hrllt .. Rohn,". 
~pnll il!' rabrirlt rlp moto~re Landlflr Od6n Bud"oe!rta, 
T. Lnv/I!!' Il. 2, A!'tion!lrp-It l'Mulată ~i sÎTnnlidtntNl 
~r~ nl\rf'l'he Il are~tui motrl!' !l'a.trlls-atentiunp:!l. tlltU1'Or 

Ti1.ill1tnrilor ei astfel I'U drent cuvânt putpm afirmI\.. 
fii rlintre toate motoarele cu olei acesta e oeI mai pre
[erabil. 

La ar!'3;.tă expor.itie a fo~t (1i~tins eu menll1i .. tt,,. 
partea. ~tAtnlui, ('p",act'! fnti\re~te afirmatiI, Doa~trit el.
spre calitâtile ner1i&l'uta.bile a.le mutorului. 

-~ 
x Oaci volestl să bel ceai Ieftin. ,oţi să tncarei, clei 

litro de fum tllud.-zesc şi a cutie de cea.i M8tă Dumai 2 
~OT. Un litru de esentă Jt4"ntm .merite licheururi 50 fiI .. 
11Il litru esenţl!. de ra.chiu 20 fi1. şi un litru esenţă •• ntru 
TUJIl 40 m. 

PreAervatiye pl'lntru blirbaţi şi dame Dneata '0 m. 
T 'l(ături pentru văU.mlturi. p·entru "uTti prerum I;i 
~1te artirole ee se ţin de branee !le află la dr.ru.-ri. 
.. Jue~ .aui.F .. ketc MihAl:v, MarosvhArhely, f\is.ta 
e2l~chenyi. Comandele peste 10 cor se trimit franCI). 

1l SemiaaruJ iuridic Dr. Gereb, Cluj, Stt'. Far
kas (lângă edificiul cel vechiu al teatrului). Pr& 
găteşte pe lâ.ngă onorar mic, pentru examenele 
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, exa· 
mene de advocat şi de ,magist.rat. In 3 luni IN! 

câştigi licenţa de doctorat, Fiind în pragul pro
iectelor de reforma a învllţ.lmâ.l1tului iuridic, • 
de dorit ca toti cei interesaţi să S9 adre1\eze spre 
binele lor la aeest seminar, care înl('soeşte mult 
cariera advocaţială, 

- Ba nu, flcu Rosww tndepărt4.ndu-se. Dar de f!e 
e vorba? 

- Indrbn.esc să declar Nobletei v03;stTe că pop.)
rul a.ce.st.a. gro&olll.n nu vrea. s'o la.se pe ~t!DA.na-m'}a 

!Iii l)lece şi ameninţi eă-i va deshiima caii dela. trhuri. 
De azi dimineată. toats'e gata. de drum, dar Alteta ~a 
nu poate pleca. 

- Nu se poate! &trigă Ro.stow, 

... ' - Am onoarea de a vă repet-a că este adevărat. 
Rostow se eoboaTll. de pe cal, li tncredintă vist&vo

nului său ei'l urmă pe Alpa.tiei. cerlndu-i amlnunte uu
pra situaţi unei. 

In arlevăr. pornnl'a prinţesei de a. se distrib~f7r~ 
explicatia ei ru Dronuska. ei cu romun .... ti tnrăi~e si
tuatia aşa de mult, lneAt st.arostele ti 1na.poie ch~ile, 
se date de parroa. mojieilor si nu voia. să se mai pre
zinte câ.nd era. chemat. 

In sfA,rsit diminoat.a eâ.nd 'Printesa d~duse Jlorunea 
să se, !nhame eRii tăranii se aduna.!leril la.ola.ltl ei ti tri
misară o delegaţiune lJllentrn a-i declara. că nu o vor 
lăsa eă pIere, pentruci ei aVfla.u un uk1tz care poruncG& 
ta fiecare să rămA-nă unde se a.n!\,. 

Alpatici se încerră să-i convind, dar i-se răBpunse 
eU. nu o vor lăsa. să plece, dar că, dacă printesa ră.mA.nsa. 
acolo, ea. va fi ase.ultată ei Iservită ca tntotdeaunl\.. 

In clipa. când Rostow şi Ilina. intra.ril. tn sat printeil& 
~e pregUe.a să vlece cu orice chip, dar vizitiul şi ca.me
rista văzând călăreţi tn 5at li luară. drept franceti ,i 
86 imprăştiară care incotro. Femeile pl!nge.a.n. 

Printesa. Muia şedea i.tovită In st!.lon, ctnd Rostow 
fu introdus în PTezenta ei. Ea nu etia cine era. el, nid 
ce voia dela dâ.nsa. dar văzâ.nd după chipul său ei "ra. 
lUS ~i intelegâ.nd dUPă «lle dintii cuvinte că era un om 
din lumea ei, prinţ6i!8. ridic, asavra lui ochii ei a.dA.nei 

): Inlltltutul dc ctonomll ,i ajutorare din Ar .... ta t.. 
vărăşlc. (Aradi takarek es !!ee-tHyee-ylet mint SZO'fM
kezet) din etr. Patoffi N r. 1, d!'8.Chide tn 1912 a. lU-a ta
eotire. Cine plăteşte pentru o depunere 50 de fueri aip. 
tămAnal dUDă ease a.ni er.onomiseşte 156 cor .. împărti.
du-se ei din CÂştigul tm'a.răşiei, In proporţia depuudi. 
Membrilor institutiei se dă credit ieftin. Inscrierile se 
pot face oelA 1 Ianuarie 1912, tnainte de a.miui dela 
9-12, dupA. amiazi dela 5-5 ore. - Institutul de eo.
nomii si ajutorare din Ara.d, Petom ulca Nr. 1. 

Redaetor responeabil: Iuliu Giurgiu. 

.,Tribuaa" inltitut tipolrafio. Nichin ti con&, 

REISI MIKSA 
FABRiCA DE 

ll-riOBILE 
in 

BEKESCSA8A--NAGYVÂRAD 
Andrassy-ut 41-43. RăkOczl-ut 14-

(Ungă ~Apolloc). 

~i luminoşi şi ti vorbi ('>tI un glas sacaclat şi tremurltor 
de emoţiune. Ro~tow găsi numai doc!t ceva romantic 
tu această tnt!lnire: "0 t1năr1i. faU, llingură singurică., 
copleşită de durere, la voia mojicilor ei revoltati. Si t:e 
souti hizarl m'a adus aici. .. ei ce modestie, C6 nobletl 
in trăe!i.turile şi tn eoresia. ei" itlldea el. IWlcult!nd 
euvintale ei timide. 

- Nu pot !Il vi el:prim. printM-o, cAt de f6rieit &unt 
el. tntimplarea. m'a, a.dus aci, permit!l'ldu'mi !Il mă PUD 

('·u totul la. dispozitia d-voastră. Puteţi pler..a., căci rb
pund pe onoarea. mea că nimeni nu va 1ndrlzni eă vi 
spună un singur cuv!1nt, dacă voiţi să ml autoriZll,ti 
.. 'fă servi 00 însumi de (\Soortă. 

Si 1ndinându-se in faţa ei ea în fata unei prinţese 
regeşti, el ~ îndroDtă !I~re u~ă. 

Prin respec.tul său, Rostow voi 1L o fM,e să prieeapi. 
ci, cu toate el el s'&, simti fericit dael a.r uptea. le.ga. 
cu 88. o cunoştinţă mai adâncă, el nu voia t(}tu~i lIă pro
fite de împrejurări pentru a. ~e imP1ll1C . 

Printel'-&. Maria. intelese şi ])l"eţui a.~a]!ii nualltL 

- Vll sunt foarte recunoscă.ooa.re, zise ea.. sper tnl!ă: 
că totul nu e de cAt o netntelegere şi că. nu e nimeni vi
novat. 

Ea isbucni deod&tă in laeră.mi. 

- Iertati-mi, fă.cu ea. 
Rostaw. foarte mişcat. o sa.1ută IDei. oda.tă. până, la. 

pii mâ.nt si ieşi din &alon. 

- Ei bine, este drăguţă.? A mea., cea. eu rochia tr:tn
dafirie e adorabilă şi o chiamă Dunia,a.. 

Dar văzAnd chipul lui Rostow, IliIl4l. &muţi. cici i,i 
dete seama că şeful şi ereml lui era in toane rele. 

- Am să-i prpldesc! ... tâlharii! fieu Roato. mer
aA.nd repede cltrt sa.t. 

AnuDt liflrar. 
~ .. ,lrut: 

.. Almanabul I,rlitorllor d81a noltl • 

• rean. iatereu.tl li Tutl carte. car. cultrind. tot .. 
rufiile alor 46 KrUtorl ."cut! t. Ardeal. rar. Ud. 
iureaaci ,1 BAnat. 'fiaţa lor ~ icurt.. 'Il,iracea Clrţil.r 
ce le-au tlat 1 .. lumină ,i o bllcati literari, ne-. p .. r.ie. 
a Jlu"elă .ri ceva etiintîl., upublicatl tncl. 

Pen.tru intlia oară ni-a dat noul RomA.nilDr de '1'8-
.utindenea, ca să avem o astfel de carte la tndemA.ni., 
care ne face cunoscuti pe cel mal de lIeamă acrlltGrI 
născu ti dincoace de Carpati, ni in vlată. 

.. Almanahul 5triltorllor dela noi" o • oltlindll. fi de Il 
• aproape tuturor talentelor scrIItorilor dela nol, ii ti 
IID mărgăritar preţios pentru fiecare ea.să romAneascl! 
CI ci cine nu doreşte să eunoasc~ şi înfăţişarea ,i 'fiata 
eel.r mai ele seamă fii ai neamului Bău. al clror BCri. 
U ceteşte zilnic in z~re si 'Prin reviste? 

,.Almanahul scriitorilor dela noi" ma.i are apoi illC" 
un CBDitlu interesant şi de mare preţ: uniUul prescL 
Se arată În fa.csimil capurile tuturor foilor romlneşti 
de dinr.oace de Ca.rpaţi, lIe expune pe seurt istoricul 
fiecArei!!., ce procese IL avut ploii acum, cari i-ILU fost 
HlabQutorii filai de 8eamli. ei cine 51criu de prezent la M. 

HAlmanahul" la ~f!rsit are ei Calendar pe 1912, aea 
ci ori cine cumpăr! HAlmanahul scriitorilor dela noi". 
nu mal arc ne ... oie de alt calendar in cad! 

Deoarece cartea aceasta s'a, tipărit llumai hltr'.n 
.umăr restrins de exemplare, ono public e rUiat s& 
cribească a o comanda.. ca. fiind o carte aievea pre
ţioasă, interesantă şi instructivă. 

Un exemplar costă trimit franCI cor. 1.80, Se peate 
oomanda dela editor (Librăria Nat. S. Bornemlsa) din 
OrăsHe-SzaiZ1'arOS, ei dela. .. Librăria Tribuna" dia 
Arad. 

Ce!.r ee ectmaadii mai rault de 5 nempla.re li-te 
dl exelOpkrul cu Lea Cor. franca, iar la. e'Dl8.nde de 
, •• t. le exeml'lare 1,.0 Cer. exemplarul. 

Comaurlele peste 18 t!I:s:emplare 81 le ILoă direct 
It. li\lI'ări Il etii ioare. 

Â .1Jirut: .. ,:, 

"At:nin:tiri" de Al. C;ilra 

t& oeI iintii nlum din "B1bnoteca IIcrUtorUor de1a ne'''. 
,. care s& vor tipllri rind ve rînd toţi 8criitorii romAni 
.in Ardeal, Tara. UUiurească şi Bănat, morti ,i la 
via.ţi\. 

Volumul ,.Amintiri" are 264 pagini si cuprinde 2.!\ 
navele, a eăror subiect, luat din viata fratilor no&tri 
Moti .in Muntii-Apuseni şi din viata autorului. Buci
ţile Bnnt scrise intr'o nell.oşe limhă. românească şi cu 
.. uiti putere iş limpezime, si cu mult simtămint, 

ii.e .. re bUl'fltă te raptiveazB., procurlndu'ţi o rad mul-
tă_in !lufleteo9cl. . 

De mult n'a apărut la noi R.mAnii o carte aea d. 
fi"amollli şi ca prezenta.re tehnici, mai ales ea e ade
'flra.t eveniment pentru literatura. noastrl din. Ardea.L 

8, -poate comanda dela autor (Libdria Nat. S. Bor
DemiSI.) tn Orăetie-llzbzviroB, ei dela "LibrAria 

Tribuna." - Ara.d. Pretul unui exemvlar e 1.60 + 20 
bani pGrto. 

Alpatiei. eu ])~i mari ca. să nu alBtg~ ti urmă 1l~ 
Rostow cu i:fflutate. 

- Ce hotă.r1re a.ti luat, N~bleta Voastrl. 
Rostow se ovri ei strlngfLnd pu.mnii se indrept.ă ~

meniutător spre Alpa.tici. 
- Ce hotărîre, Une bitr11l? Unde erai tu tn toa.t.l 

nemea. asta ~ Tba.nÎÎ se ri.8ooelă. ei tu nu şti să-i 
pui la cale P hai? E~ti un nemernic ... VA. cunosc eu ... 
Am si vi juJ>OÎ de vii! 

Si c.a. ei -cum i-a.r fi fost tea.mă oi'oi va cheltui pro& 
grabnic mtnia, el tllă6i. pe Alp&tici ei dete fuga inainte. 

Alpatici lnăbueindu'şi amorul propriu jignit il UImă 
pe Rostow I'n pa.şi ma.ri. tot dA.n.du-i sfaturi. El ti SPU30 

cl ti.ra.nii erau 1ncăpăţina.ti ei că n'u fi bine si.-i pro
voace fără. a.avea. o trupl la. sva.tele lui. 

- Am lIă le dau eu -brUP6. am Bi-i prO\"ocl repeta. CII 

stupiditate Rostow, tnlboeit de furie animal! şi de 
nevoe de a. d-a. drumul mA.niei lni. Fi.rl. Il. chibzni la ce 
fa.ce, el ~ îndreptă spre tirani cu un p&.8 repede, hotă
rtt ei inc.onstient. Şi cu r~ 'ge u.propia. de multime. ("lI 

atât mai mult simtea. A,lpatici că actul acesta. nel!ocotit 
a.r putea avea bune rezult&te. Acela.e sontiment 11 incer
cari şi mojicii ~ui privell.u mersul repooe ei hot.ădt 

al ofi terului, precum si chipul lui infuriat. 

De cA1ld intraser! busarii tn S8.t şi de cA.nd ~to'll' 
se prezentase in fa.ţa. prinţesei. printre ţli.ra.ni se ivi1!eri 
diverginte de păreri. Mai mulţi mojici sp.userl. el ofi
ţerii era.u Ruşi ISi ci n'ar fi bine să-i mAnieze. ne1l
sâ.nd-o pe prinţesă ca să plece. 

(Va urmll~ 

• 
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TIMBALE 
cu .g'Ilnisrn pa

, _t~de etil, dând 
sun .. r~n8f)te '1 
f.oalis plătLJte, -

•• ~Q ~ •• W se ,ot ('jplta· ti ~ 
rate. - Oramo
foane cu plăci ~ .... 
U&tlce. - v'oal"e, 
'Iau.. harmo· 

nid Ş. L - Numef'east' distinctII si medalii pri. 
mite ca riip1ati. hWE'fttatorul p~allilui modem 
"al organrsmului lÎe otel. C:abllol trimit Fatis. 

Mogy6rossy Oyula, 
kir. sub. hangszergyăr. 

ft' Budapest, VII". R'. k6czi-ut 71.' ~ 
~ IIUI.IIIIII.IIII(IIIII. ~ 

========" ',.I\. '" 

Gruher Dezso, 
magazin de pălării şi articole 

de modă pentru băI baţi. 
Cluj - Kolozsv~\.r 

Coltul str. Wesselenyl ,1 SZIp, Ils-a·,ls Cii hDtarul Fiul 

Noutăţi În diferite soiuri de 

păIă ..... ii 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articole. Preturi solide. 
Serviciu con~tiinţios. - Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 
-.., francate în cel mai scurt timp.-

_ .d 

Uti candidat d~ ad~ocat 
cu practică complect~, află aplicare dela 1 
Februarie a. c. intr'o cancelarie advocaţială 
din Arad. - A se adresa la administraţia, 

ziarului l'> Tribuna •• 

.... '------~--------------------
AN U N Ţ. 

La moara cu vaH şi site mânati cu motor 
gaz sugativ HP. 35 a băncii »AGRICOLAc 
dm Hunedoara află aphcare un 

rr1cchanic 
cu praxA, 

in . cond ţii favorabile. _. Tot acolo se pri
mesc 1-~ tn"'Aţl\cC:'i de n~o
rar. Rugările să se adreseze la: 

Directiuneablncii "AGRICOLA" 
Hunedoara - Vajdahunyad. 

CIne vrea .... a. CUn'1pcre 

"iţ e 'a~~riC"a n *'" 
"RIPARIA P.OR r ATIS" 
pentru altoit, si se adreseze preotului Petru 
Pelle din Mini, (Mel'lcs) comitatul Arad. 

--~~~-$--,--.. -----------------
Cel mat frumos, mai.· elf'(ant calendar pe 1912 

e tlelp',a,c..ltndllut 

"Lumea ilustrată" 
Comine 100 pag. cu "nrat •. variate şI admirabil 
reuşite ilU'iHatiunl •• tiplrh pe tlrtl .. de lux -
D poz.t genelal: librAria II Herz, 8ucu l l"şt;. 
Rominla. - Pretul Lor. 1 Su, - Se aii de vân· 
zare şi la .Llbrlrtl Tribunei", - FOlto 20 t.lt.rL 

-------------,.-;..--~-_._----

•• T • t 

Minilterul de Finanţelor. 
Dlrecttunea Compta bllltt tel Oenerale 

a Slatutui ,1 a Datonel Publice. 
Datoria Publici. ... .... .......... 

Nr. 141780 20 Nov. 1'11, 

Publicaţiune. 
A 31-a tragere la sorti a titlurilor de renU 

4/J10 amortih M din a. 1908. imprumutul 
de lei lOu,OOO.OOO se va eff"dua in I'ua 
de 19 IanuarIe (t febr.) tOlt, hora 10 
dimi 1eaţa in sala specială a Ministerului de 
finante. conform dispoziţiunilor stabihte prin 
regulamentul publicat în >Monitorul Oficiale 
Nr, 245 din 7 Februarie 1906. 

La această tragere se vor amortiza titluri 
pentru o valoare nominală de Lei 092.000 
În proporţia următoare: 

35 titluri de câte 5.000 lei 
82 li> ~ :1> 2.500 .. 

209 ~ :1> • 1.0 O :t 

2u6 , :. :t 500, 
532 titluri, in valoare nomi-

11!).OOO 
205,500 
209000 
103.000 

nală de lei . . • . .' 692000 
Publicul este rugat a asista la tragere 

Directorul Comptabiljt~tjj Oe~ 
a Statului şi a Oatorlei' Pubbce; 

D. Vbrovicl. 

Imprumut ieftin, 
fără, cheltuieli anticipative, cu procente de 
4~/o şi amortizaţie, pe pămhturit'dda!tO-65 

ani, rlmânând procentele' aceleaşi. 

Ofer diferite maşini agricole 
fabricatde cele mai bune, construcţia cea 
Inai perfectă, procum: maşini de treeraţ cu 
abur, benzi" şi olei, maşini de semăn«t şi 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lingA pre
ţurile cale mai convenabile cu plătire in rate. 

Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pămînturi, fabrici şi ca<:.e. Vând-maşini, 
motoare calit3te bună. preţ ieftin. Instalez lu- 1 
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 

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

Agentura genera~ă comerclall.· 

Pilmer Maty.âs 

I 

N,. 212 - 1911 

Un candijat da advocat 
cu praxl 

.fli .fiica", fa cancelaria mea. 
Dt Gb.o· tit. Drlmb 

adv. KOhalom. 

t Pregltttl
fe

: butoaie, vane 1 
! tn ori-ce mărime; din lemn de steiar t 
t uscat ti alb, pe IlnRă garanţJ. - Pri. : 
t m~te ori·ce comandl mare; ara"jamtnt t 
t compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabil. t 

i MAftR DepOZf'Tf = 
PUIltNlSORUL CUIltTIl IItEOALI! ROMANE : 

i WESZEL V BELA i 
t PRIMUL fABRICANT DE BUTOAie, l 
: .... LIPOVA. t+ l 
...................... ~i ........ ~ 

.================~~ 
il Cel mal mare- me"azln de blănlrle I 

.tIE'· ŞTEFLEA 
SihHu-Ji.: gysz ben. G osser R ng Nr. 18. 

Premiat la ecpodtla de IftHl CII ~daIte de stai. 

'şi recomandA In atentia ono public din 
localitate şi provincie bogatul asorti· 
ment de blAnArie cu preturile cele mai 
convenabile. Arti-
cole de fabricaţie .. 
proprie; mantale 
de blana. blana 
de ca!alorie. -
manşoane.bo~e 
c ~ ci u Il pentru 
domni şi doamne 
ultima moda şi 
lucrate cu gust. 
pTf·turi' ieftine -: 
Primeşte ori"t' lucriri de bltnilrfe . pentru 
prefacere, dptuire. dptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt si con ştii II ti os .. 
~umai marfă bunA şi executie de I-u rang. 

Timişoara, Strada Jeno·Herceg Nr. 13 • .,-: ============B 

15 0" n.e ... t .... eut-: I . Pentrufemei ~i bărbaţi 
Spălătorie .,anlatl cu,maşfnl e'edrfce I \ţ 
pentru curAt l'ea''<:hemtcl • hainelof', CAPSULELE SA" NI D 
colorare'1 spălar ea'fufgilor de perinl. ! 

,s'au adeverid ca c .. t mai ,sigur remediu fArI 

L U C'Z,A J O·Z S" E.F ntef o inj"ctie,l contra' pleuoragildr sub-te; 
şi cronic'e. O cutti! cu in· truttia api«:ari' 

S h d' S d L d t (continând 100 <:apsuJe) 6 cor. Unicul re-rg e 1 n- lege t au on-u ca 9. SI. mediu sigur contra slăbirei şi impotentiei 
(Colţul pieţei Vale ..... ) funcţionale. sunt renumitele 'capsulele in. i 

Având sistem propriu de-acur!li chemic şi tAritoare ale Dr\Jlui Timk6, ,sticla cos ti ' 
a colora, sunt neîntrecut în meseria mea. ri deta 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan- 110 \Cor. ·şi . se tmite; contra' ramburs 
tele, stofe de mobile şi covoare. Pterddde farmacia"Magyar KiniJy" I 
le spăl cu mare grije Pentru doliu colorez 
haine tn ~egru. Comandele le execut indatl Budapestat V't Marokkoi·utca' 2. : 
eu mare acuratt>ţll Baltoanede picl~ le ca- I Piata· En.sebet. 

lorezfn 'colori lnchtse. I I 18 ' Cort>spondet:lta si ;;: In Hmba romAnă 
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Palea.luI _",Iuli 41 ........ 

"ROBUR" motor cu 8'81 natural 
III W1U multiplelor .. ntl" ate 

cel mai bun dintre toate mo
toarele de aetat fcl 

avAd • putDre de 1-3(J() cai (HP.) 

Noutate! Noutate I 
l.ua'tI nelntrecllt de IdtiD I 

Il feooman4bd poe.tn: 
morl-, ateliere industriale 

ti la todehll d, lOafiDi .,n-a .. 
Spese la dai dllpl lcare HP. 1 sit .. 
Nu eate SUpUI supraveebereJ flnlDteJoc t 

le vinde ti In rate 1 Garanţie tlcpll" t 
Maflni. motoare folO'lfft • rcbhnbl CII .... 

(;aU-lOC la arere trUDit lI'au.. 

Landler OdOR, ~;.~~!:r:;. 
a ti 

A SI ~k giuvaer~iu şi . epa, ceasarmcar 
larosv1sârhely, Sz~chenyi-t~r 43. SL 

l 

Mare uortiment tn ceasuri de buzunar d. 
aur, IITllint ,i nickel, 1n cealurl de plrete. 
Oiuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
In argint ~i artico1e optice. In atelierul meu 
se repaTeazl ca noul, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale ,i ceasuri, pe lingi garanţl. 

Preţuri Bollde t Serviciu prompti 

TeleMa 98a. 

Balog Sandor, 
cArniţlrie ,i depozit de ,unei 

de Praga. 

Bndapest, YII., Rottenbiller -utca 66. 

-• • • • • 
• • • • • • • 

Şun;;od;np~ag3, ~ ~ 
J
' •• t; 

ca Itatea cea mal bun~ : 
fără os, care e cea mai --preferabilă comercianţi. • 
lor, - putAndu-se tlia : 

excelent. • • 
Recomandă diferite aoiuri de carnl- : 
ţArii cu preţuri ieftine - Catalog : 

trimite gratuit • - -.llllllllllllilllllllllllII 

ILIE BURA, 
Ilcltu, artt ,ti c fi peqtru zidirI, 

BISERICA-ALBĂ, 
Strada Ort0va Nr.4. (ca.a propr1e). 

Prlme$te ori ce lucrlrl de bransa aC~21ta 
pr~cum: str'nllerf'1 cu fer a J:idir'lor, pre
gAtirea de porţi ,1 ,ardurl de fier, bal
coane, trep,', lngtidlTl de mormInte, cAmine 
,i cuptoare etc. eucutate artistle ,1 prompt. 
Primeste totodatA Ipre efeptulre totfl!lul de 
reparaturl atmgltoare In brao,. aceasta 
pe1lnga greturi ieftine .. lervlciu p" lCtUaL 

"ag. 40 

Nu.InArul telethn.u1 u.1 a3. 

Ujj Janos, 
stabiliment industrial de cernen!, 

In Kisjen6-Erd6h rgy si NagYlerind. 
Ex:ecutl tevi de beton, plici de pavaj. 
plici de marmurA artlficiall, turazzo şi 

mozaic, columne, selrl, laviţe, cAramizi, 
tigle, ine1e de fintini cu fer, placi sub 
labe, vllaie de orke lun~ime, etc. etc. 

Acest stabi1iment lucreazl •• proiecte 
de cheltuiell ,. planuri pentru poduri 
de beton cu constaucţte de fer '1 pen· 

tru betonizarea trotoar.aor, 

- ..... 

I II I 
BAu~l~N~R~l~~~~~Dru' Traian Turturean 
Ca.br~ca.~t de mobi!e. lăcătuş artistic şi de edificii 
Ilba·Iulia, PIaţa Szent Istyan Nr. IL B' t · " B t 
Recomandl mobile preglltiite In atelierul 1S nt" - esz ercze. 
IAu din cel mal bun material, pentru 
clonnitoare, lufTigeril, locuinte garaon fi 
- birouri pe lingi preţuri iettine. 

100/0 econom~e la comande 
de lucrMi artistice. -

lucrâtoare aranjatâ cu maşini moderne. 

Itenţt·une la cuptoare~e econ?mice 
li de bucătăne vestlte in 
Transilvania. - Catalog şi desemnări 

să trimit la cerere. 

I~~~~~~d: 1=============1 
~-~~~~~~~. 

i Jagler [4S%16 I I strll,lr arUstle şi hanilor d. .dat ~I Il!) I mlltularl. ~ 

I Szeged, Szent Mihaly·u. 4. ~ 
Preglte,te afticele de aramA, precum pa- , 

, turi, sfe,nice, lonerii, pipe pentru \lin şi bere, 

I pompe .p. rimeş ,. e a. pOi .. prega.lirea ori cArei 
pArţi de maşini 

>: ',,"'.".i ~'iJ'i::if,r" induslrlale, tur-
~ - . ~ .. , ". nlrle dupA mo· 
~ de' {ilt simplu 
~ pinl ta lucrlrile 
~ l' .. ~"..: ~ , ' cele mai com-
i ~ ."'" plicat.-~ ~ ?~~~{ CumplrltorUor i-Il 
1f! '~Y:, vechi - rabat ~ 

i~fl~'~r. 

MOTOARE ŞI LOCOMOBILE 
eu oltl brut, dela 4-100 H P. 

Motoarele mele patentate au rtgu14t" "4-
tr.l $1 mechanism de a,uat cu mina. -
In urma arderei re~late loleliuluit motoa
rele nu produc nici un miros nep'lcul -

Nu trebue curAtit desl 
Spese de functionare pe ori 11il filer. 

SuranJi Viklor. 
t"Klner-rnecbanlo dlploDUai;. 

Budapesl. YI .• L6z6r-utca 18. 
(Ind .... Atul Opere' ) 

Ma,tol de cusut -Singerc 
C8'itate bunA, pf'ntru f~mei 
cu 30 Il, (karikahai6s) tot 

-:'.:~~~~f pentru f(md 42 fl., cen 
""" ha bobhl 47 fi, cu 5 cutii 

din oricare SalU 5S fi, 
cu luntre Icufu ... dAtoere 
(sOlyu,t6 karikahaj61~-

~ cent' albobln farl sunet, 
artlslic lucrate, un adnA
rat decor pt ntru easl cu 

05 n., precum ,1 biciclete cu 52 f1oreni, 
pe IAngi garanţie de 5 ani ."... l,fereazA: 

KRAUSZ HE~RIK, 
Budapcst, IV., Verei paln~-u. 40. 
Restnzătorilor le dau Ta.at. - Cataloi 

la cerere trimit gra-is $1 franco. 

Cond,ţi uni favorabile. Preţuri ieftine. . 
Intermediarii prime<Jc m=ompen~ Motoare cu benzin f' gaz. 

fffffffff'fffffffff~ 
,.. 

-.. 
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DARURI 1llllllule.lllll,IIIIIJILI t6@i~~{545~~ei5ai~~ 
D.ca a:ti încercat toatel:'m Nu-i ceva fabulos potrivita pantru Critiun t 

Vazejaponeze 
pielafa cu II8,utie fină: 

inăJţime 20 cm. 
inălţ1me 25 cm. 
înăltime 30 cm. 
ÎnălţÎme 35 CITI. 

1,60 Cor. 
2'20 Cor. 
3'40 Cor. 
(J'50 Cor. 

,.Saizume" veritabile, pictate td aur. 

inălţime 10 cm. - 2'- Cor. 
înălţime 21 cm. - 5'- Cor. 
înalţime 28 (m. 9' - Cor. 
Î11ălţime 35 cm. - 16'- Cor. 

Vaze de perete, de bronz, palmier ,1 to
curi de umbrele, in mare asortiment. 

Ioan Kotanyi 
Ara~, Jozsaf-riiherr.Fg-ut Nr. 3. 

(Palatu1 Arad·csanadl gazdasagi 
takarekpenztar). - Telefon 800. 

Comande din provincie se executi 
prompt, schimbarea obiectelor necon .. 

venabile se fac cu pllcere., 

- rE) . 
şi tot nu v'au trecut durerile reomatice: .}€t., nn.i CUi renume, ba \ti 

SPirreple"ticlgdhiată ;1 m darnu~~ci gn~r~bun i 
f ă ~ t . d' , =1 iO Ci cad re ace S Ince eze Ime lat on-ce j:~;.o fi sunt bine ,i În mare f3t 

urere de cap, de dinţi II~ tO curăţenie ţinnute, artico- OI 
, d' :c 1 d ... E-(t lele de colonia e Gi provenite In T;acea ă, ca e exemplu: i ~...... ~ 

jUflghiuri În coaste şi in spate.j ~ -f!Şi b 'cănic - '-.7e 

se foloseşte cu rezultat bun. Iar in :j 13 pe cari le recomandă gj 
contra guturaiuluisingurul remedIU. EJ i3 pentru . sarb~torile m 

Preţul unei sticle 60 fileri, o - rE) Gt 
sticlă mare 1 ;or. 20 fileri,. - ~.' C r ~ CI' TI fi U 1 U l' : '. ftl 
3 stide mari sau 6 sticle ~ (J 11171 

mici se trimit porto franco. = cu preţuri ieftine m 
Cantităţi mai mici nu se expedează. _~ i!. MO,ZDI· Ja' nnS:'DQ TQa'm, 
Se găseşte şi se poate comanda deja _ ~ ~ U U U Ll ~ Oi 
Szemann AgostoD,: = O;adaa-Mara - Naa}Yărad~"CtI 

f"arxnaci st. 
::3 Piaţa S~ent Lâszld,ter. m 
: &'ti Colţul străzii T efeky, in edificiul 81 

Ratvan, Fo·ter 126. sz.: i<*) băncii NagyvâradiTakarekpenzUr.-.;f = Com~nd~ prln postă ~e efeptuesc OI 
Se expedează zilnic în toate părţile. iO conştIIncIOS In cel mal scurt timp. UI 

_ i9 TCJcthn Nr. 24'7. OI 
1~1.~I~J~ll~l~l~[I~_l~l~I.~l~II~I~_I~1I~I~II ~~~~~m~mm~m~~~m~ 

1) 1 
Iti p'aC8 să po~1 totdeauna haIne curate? -uZINA ASUR 'rATA CU 

Atunci cumpăraţi ~Ca8letta m'r8culoasi~. 
fabrlcatia mea proprie, cu ajlltorul căreia. curt'ţi 
Orice pată de pe hain'. de culoare cAt de sensi· 
bilil, prtCUIl1 pe1e de cernealit~ poame, cafea, vI".. 
sell etc. -Cassettac acea.;ta nu este ca obiect de 
reclamă, ci rezultatul unor IncercAri de 3$ an;, 
Este bi~e venitA pentru orice familie. care ţine la 
curăţenie. - Costă 5 Coroane ,i ţine ani l"~, 
Se poate cum oara numai dela·fahrka dlaaicl·: 

OUSTAV SOLINGER, 
~, B,.a S 8 6, Strada CimitiruluI Nru' 5. BI 
ni. L t. 

INSTALAŢII ELECTRICE COMPLETE 
Pentru mod, fabrici, ferme, etc. Motoare de olel brut SWIDERIJKI 

Mo·oare de MUR lihan ::r:8~e;!~:~Dg= 
Ma"ini electrlc..e M. S. 'VV'. 

Pompa -centr.fvgale şi turbine. 
Alaspidile fngfn~rl'()r ~ prel1mtnareJe de 8pes.re 

pune bucuros la di'po:dţlc. 

,.ELE KTR A\ 't SOC. pe Betii pentru edificarea uzine(or electrica 
~ Budapest. VI., Gyăr-u, "IL Telefon 84-64. 

~:mM~~~" 

~ ........ ,~~ 4-*~~li,t Jeit.A.li~~~~:w-
Articole de casă de sticlă şi porceJan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lam pe, rame şi picioare 
la aparate fotografi ce. cuţite, furculiţe şi linguri ·de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sol1ingen«. - Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine -- se pot cumpăra la firma: 

JOSEF· JIKELI. 
SIBI1~-HERMANNSTADT~ Strada Cisn~diei 47. ~~ 

f t, f f f ~f"ff'~'~' 1fl~f f f f"f ff~' 
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f1 ~ Nr, 2~2 - t~n "TR T~UN AU Iii / 
~ , P. T. I 

!ubscriş.ii avem onoarea a tare ~unoscut 0" 
I 

. public djn loc fi jur ci prăvAlia n08iitri de 
.:. peşte şi fructe sudice, care existi de mai mulţi , 

ani tn ca,a noastrA proprie Strada Hlrsehner 
~NO 4, aIn rnărit:-o tntroducâd şi . 

. ,mărfuri de coloniale şi delicatese 
ZlInlc: Peşte proa<:păt; cafea proaspăt prăjită 

f~inll şi petroleu; totfelul de brâna. 
Pelângă acestea purtăm şi mai departe negotul 

ele pt"şte si frude sudice. 
Halva in engros dela 5 kg. in sus cu pretul 

de 1 coroană 30 fileri per kg., - in toată ziua 
proaspătă. 

S'a Inceput deja sezonul de peşte sărat! 
ii;, Prin mijloace suficiente şi leg-lturi cu firme de 
\- ~ primul rang suntem în plăcuta pozIţie a oferi 
•. Onor. public mărfuri bune şi cu preţul cel mai 

~ '. ,-edUs. 
\' Rugăm deci pe an. public a face o incercare 
ţ;t· şi a să c nvinge de calitatea cea mai bună şi de 

pretul red JS al mărfurilor. 

In speranţA că Ono public ne va da binevoi-
4" t0n11 sau sprijin semnăm ' 

I Cu stimă: 

I Fratii Gingold.' 

1 

Braşov. 

II ~iII&= ......... ..,.;:" ....... '''''''.. T 

Cele mai ex· 
celente instru· 
mente pentru 
săparea de 

•• 'VSW .... 

fântâni arteziene ~~ ~:::Jf::~ 
Varady .. Lajos, 

-fabrică de instrumente· 
'=- t . Fi 6do");c:#l>vasArhely, 

j VI... FereJ1DS·ut~ 

NI" trebuiesc anteprenori; domeniile, ca 
m' unele, singura~ic,i: singuri pot face să

parea cu Instrumentele mele. 
J l.'rl:rnlucrăt:or." luij tocesc.. 

I Recomand şi maşini pen-
tru impletitul de 8 ir m ă. 

j Premiat ia 6 expoziţII. 

Sa'on de haine bărbătesti 
J. Schne.ider, Slbliu 

Hermannsplatz 8, etagiul 1. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben). 

II II 

Rethi şi Schreithofer 
fabrica de cârnătării şi mezdnri 

I'lst&.laţiuni electrice. 

D eva, (Piaţa PA incipală). 
Recomandă. carne proaspătă de vită, 
porc. viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, cărnăţării, slănină şi unsoare 
În gros şi in detail. La dorinţă liferează 
unsoare topită În vase proprii. - Cum
păratorilor vechi dă scădere la preţ 

Serviciu prompt! Cereţi catalog f 

I I I I 

I 

I 

Catalog de preturi. trimit gratis şi franca. I 
I An" 7 II' ţ • ...;.*_ "'WA ' .......... 1<1_ .UlettUE t IV 'iii li • 

m--.·-----.-·----. ~ -, . .-. --'-'-';~~> - " · ~, ... -· ~~~ ... ~~~ • • 1 K..IKALY LIAJOSI: 
ti terar, dogar, ,e'ar ,i lustruitor.!~ .! liud-Nagyenyed, Str. Teiuşului 14- l 

i
eI Recomandă uzina sa inlocuită ro pu-I 

,teri motorice şi lucrative bune, pentru: 
'prepararea articolelor de ferărie, Jeldrie. 
. şi lustruire cu preţuri ieftine, dispunând;! 

~ " de un serviciu prompt, execuţie modernă. ' • •. ~.w __ .. __ ._ .. ~~ 
, 11111"111111111111111'1 

Horvath Reni 
mehanic 

Naoyvarad, Kossuth Lajos-u. 18. 
Recomandl in atentia pu
blicu uÎ dm loc ŞI pro
\linc'~, atei i eru I 
Rl'LU lTIt:'"haniC a· 
raniat din nou, unie pri
meşte comande şi· re 
p., rări de lucruri ce 
aparţin in bran~t", precum 

Maşini de Mut 
M a$itti de scris 
Biciclete şi 

Drama/oane etc. 
Utensiliile acestor 

ma ,ini le are in de
pozit. 

R"paraturile se 
ÎI' '/ . efedueazll repede 

, -l . :J ~l p ·ompt. 

I rJnTl-' .n 11111111111111 fI 
o rugllre m<ldesti., care nu vi costl nld o ob~ 
se"l!, dllr adminilllra~e' z.iarului no~tru polite fi 

de mar~ fol<l!l. Ziarul nostru roagA De onOratul 
public, ci la cerer~a pn-turil.>r c"r~nte sau la 
'rtee cerrre sau cUlT1pArare III Se provoace el 

anuntul firmei la eetit in darul Tribuna din Arad. 

acere deincrede~: 
• ' " ~p:~,.~' , 

~ '~ii II T~~f~a~~:~~ gli~;S~.~f~p~~t~~~UCJr~ î~~;t~e~~CU;:I~~~:~e ~ ~;~~li~ede;j~uld1r~~' 
· U~~,~ ~ ", ,.'~, it' A~' ;'. St,:dJ• -;a~~. ~~~! ~~: 
. ~3~r o/l; cu pianel. cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu pret ,1 fabricei, chiar şi pe lângă plătire În rate. 

~ ! , 
I 

"/ .. ~~ Singura _ageţtfură din Ardeal a pianelor »Wirth«. ..... 
Are, in depozit plane: Schiedmayer, Bosendorfer, Ehrbar, Winke l mana. Fărabr, StingI, Stelzhammer, Richter, 00551. 

Pranele vechi' se pietuie!ic şr se 'schlmbâ cu altenauli, pe lângă pla1irea: diferentei.. 
; Efeptuieşte reparat\lrileJ:ele mai gingaşe şi acordtază cu acurateţă. . 

10 anI· garanta"" Scrt~oţ'i1e. de r.e~unoştintă 
stau la dISpOZIţIa cum pa-

I~:. Telefon 419. 
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avenţie Noul. h.nnţie l( enl 

MoarA da ofll 
penhu intrebuintare in economie şi acasă, ma
ci ni excelent orzul. cucuruzuJ şi grâu), se 'n~ 
virte CU mâna, puterea de munel a unui băiat 
cle şasA ani, un kilogram pe minut pe lângă 
garantA şi se capătă numai intr'o mArim e. 

Preful 14 caroanl. 
face aparate pentru desfacerea sămAnteJ 

de lucernă şi trifoiu, de mânat cu puterea ori cu 
mAna cu puterea ori cu mâna, de aplicat In ma
,ina de imbAtit ori de sine sUtătoare. Preturile 
si se. intrebe la 

Kadar Gyula 
fabrici de aparate de des'lcJt simânţa 
trlfotului şi atelier de reparat maşini in 

NagyvâradJ ViUanytelep mellett. 

II I 
Prima todt"rie cu aburi pt ntra 
articole de lUI şi b fi ci ur i 

nTBIBUN A" 7 Ianuarie n. 1912 : 

BANCA NATIONALA A ROMANIEI. ______ .-________ ~ ________ ~ ____ =_ __ .~_.=.=__==_ __ _====~~==L=r. __ = __ ~ __ = _____ __ 

J910. 
11 DlKelt_ 

P7 ; , 

'7° ~o6 157 

, 
60721i 

137 9 27 57~ 

'1 -4'7 3()~ 

11999 1hl 

146+4 896 
J (l446:u 
'00203>-

'19 g6:-
9~9 2~2 

1(.9 98} 62~ 

243211037 
~2 442 4t'H 

,044 '1046 .·(14 
= &EF~ 

12 OCO O(I( 

28 682 74. 
-4300 54 

35. 088 740 

234 1 543 
2380 oS· 

1<'9983 (j2!5 

3' 4A8 7 l i 

544 2qt) ('04 

1 

SITUAŢIUNE SUMARA. 

ACTIV 

{ 

JSO 598157 Rezern metllld aur 
49 608 000 ,. trate lur 

Arelnt ,i diverse monete 
portofo,ju romAn ,i strAin 

( 
.) Impr. pe efo publice. 

,. In cont curent. 
l!fectttJe capitalului social 

• 

Efectele fondului de rezervl. 

158 -4 1: 460 } 
81958000 

, 1°9°00 } 
7 7 10 201 

,. • amort imob. fi maşht.. de hnprim. • 
'mobile 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Cheltutli de adminlstratiune • 
Depozite libere • 
Conturi de valori 
Conturi curente .• 

PASIV 

Capital 
Fond de rezervA • 
Pondul amort. imobili. mobif. .. maşht. inlprirn. 
Bilete de band rn drculatiune 
Pmflt ,i Perd·-re 
Dobânzi ,i beneficii diverse. 
Df'pozft de retras 
Conturi diverse, sold • • 

Sromptul 15.,. 
, D.bb"a 5'/1'" 

.. 

1.11. 
3 Dece.bre 10 Oetftlbre 

" SSS&_:a:zs::u:~. E W" ___ & li -- ' ---
220 555 632 uo 370 461 

4070 ]9 420 ,ti% 

188 554 3"~ 186 ]~ 38/ 

1-4 20 I "7 14 9 19 2O~ 

II 99484:. J 1994 8.(5 
17 6:)6 ~7~ 17 6g6 57i 
• :127 6l .. 217 #)11 

6 °71 5°3 6078 397 
7~9 930 7~997~· 
9H6lO 993 8 4 

114 ~oo 840 Ir49' 3 74f 

11 977 c5 24 113 5" 
47 ~44 Q10 4'- 9t 9 46. 

n~u 7 '"41')'4 114\.1 347 7'1 

1200000' 1200000' 

30 763 06 3( 763 06~ 
.. 61 4728 4 6 .. 72 >-

448 !70 20 4499211 74 
7. 446 95'· :& 446 9,2 
23'439 24:16 9r~ 

11490084' 1149°) 74' 
,~ 7"3 4~ ~'2 27r ;k(, 

t)411 7 :-\ 6." t'4~ ~4Î 7 '7 .- - •• ,.' 0-
-~ ":>-, .... -

j ~ •• '--T' , , 
k 

, 
, 

fii. ~ I fi • II II =~_~ Eli I II I 1_ ~1L; I I I I w: 1(1 ,: .;. :~ 
~IIIIIIIIIIII Il •• II~IIG11~ -an m ----

_ n -~.-

, 
.~~ 

u 

VICTOR TURTURE -- and f, 
-: -- ~. 

.' I~ ~ az YERSECZ, Steriagasse 16. 
Bogat dtpnzit de ,rticole- de otel ellg1e
zesc şi f antulE'SC Mllşini amt"rlcane de 
tuns părul şi barba, sistem nou, Plttri de 

ID -la -.. 
• m 

-.. ----.. ascuţit t'tlglezt'şti, 
prt'cum şi dlvfTse 
8rt cole de ras şi 

I 
fuul .-

",:" ServIciu prompt r - -
1 Prtţuri ieftme! u : 

i-. . UlEi. 
'",~, m!J C I 
I 

Premiat la a. 1902 din partea eXPozl-11 
ţiel Industriale din Becfcherec:ul-mare •. 

11 

BERBE~~~~!r~IKL6s 
- N agybecskerek. -

\ 

D-
-1: . -1. _ .-..-------., ---

mare dlpozlt de ciasornlel, diferite articoll ,1 II a
ya eri c ati de diamant. brUlianli.l. aar ,1 .riinl. 

A rad, Andrassy.fet (Palatul MinoritUot). 
tşi recomandă bogatul său depozit, 

asortat cu diferite articole pentru 

Cadouri de CrăciuD. 
Despărţământ separat pentru 
articole de prima calitate de 
a.rgint de China. 

~ 

Ciasuri de pilrete cu sunet 
de harfă şi de clopot, În dife
rite colori ti formate elegante.. 

Preturi' de tot solid fixate • 

:: \1 -. -. -. 
- - 11 -. 
~;I 
:a ...-n-.-
- IIS-~ .---.. -._1ElI _~ 

llttreaza in lara şi 1>tnunt:l1ate papucI de : .- Fondat la 1902. Telefon Nr. 321. :,= 
plelf, pâslAt mătase şi catifea, pentru bir . 
bati, dame şi copii cu pre,unle cele mal _ _ tlU!!!' r.:3 

Ieftine. ServIciu prompt. -. Catalog tflmit - II I , I li II , II , I ~ I lai f.P I I • I • I I • I I • I • I ~ 1 t':. 
gratUIt. - Rt'vll'lzătorllor li·se dă rabat . ' .' . . • 

I!=========II O I • II 11 I • I il • III • II • I 1 iiI I I I I I I I I I li :: II I I " : 



., 

., 
" .• 

\ 

" 

\': 
, 

f"" , .-..... ,.~'" ' 

J . 
" 

Nl' 283 - 1911 ' 

I.JjilIm~§11g~!iiI!m!§l§1~m .' ':j'~;'~: • :'~. '. 
mu lE': C" 0- ~I'r Il ',' "" ... ,,' ,\;" ,-
. "~' .'. '. .~'}~~L " :' ',> < , , ~ , .--;;-

, , 

I institut de c,redit şi eC,onomii, societate pe actiuni. r~ 
I Cen~rala !n ~~J (c~sa proprl~). Fi~le In _Gher~a~ ~ur~ş-Lud~~_~~ibud~ f~l 
JI Reverimenll 47 milioane F;,~i 
r;;; Activa • I 5 milioane l,;~,':]'~ 
~ Depuneri II 2 5 milioane h 

om Pentru depuneri naue spre fructificare acordl1 5"10. 511/10, 511,010, 5 '1."10 şi 6°10 tjj 
[~ dup1i sume şi stabilitate, iar corporaţiunilor in condiţiuni escepţi;)oale; contractează. [] 
~ rep/ătirea şi fără abzicere. (.;!,;;I 
tmJ Acordă împrumuturi favorabile hipotecare cu şi fără anuităţi precum şi în cont tm 
r~ __ c, curent, I1jutl. infiintarea de bl.ncJ sMeştl şi le acordl1 credite; mijloceşte cele mai ['~:'(':'~"'~ 
lE ieftine asigurări în toate combinaţiile. " tt I Instituţii principale de binefacere: -Masa ştudenţilor", -Ambulanţa bolnavilor- şi. E~1 
~ »Serviciul informativ pentru ţărani«. 1.'Z~ 
~ DI RECŢIUN EA. i':~] 

. li-ril;;,r;;,~~riSUimfia1!i;1!;;"a'ni1~.1 ;;'r;;1r.;nG;1'rgifiHm'r;1 ~,,~ ~~.~Sim~~i, ~"., f;~r,}~ ~?;~ 
~ 1!:U1!2ii:U ~1.5!I~12J1~~~ =&eJlS!ilS!llU:!lISJJel!r:J a!:!.I &JI I~J l:L! [t~6'~ ~ ~Jc J,LLsti!~ ,~J 

o " 

" 

il 
\~ 



~.T It 1 11 Y N A"" Nr. 281 - 1911 • 

I .... -. 
') ------------------------------------------------------------.------

Aradi Eiso 
Takarekpenzfar 

(Prima cassă de păstrare aradană) 

Arad, Strada Atzel· Peter Ifrul 1. 
Edlfi aiul propr 10. Infl:n1atl la 1840. 

~ o ~ = Cercul da afaceri i Primt=şte angajament de a încassa m 
lE) i cambii din patrie şi externet cupoane OI = Esconteazl in modul cel mai ai şi hârtii de valoare trase la sorţi. g; 
lE) favorabil cambii din patrie şi strline i5 Primeşte spre păstrare hârtii de Oi 
!2' precum şi hârtii de valoare trase prin ~ valoaret documente şi alte lucruri va~ sti 
iO sorţi. ~ loroase. G; 
10 AntlcipeAzi pe hârtm de va· ~ O! 
i9 ]oare şi pe mlrfuri. .., Depuneri, da bani ~~ 
~ ~ ~ 
~ .~ fi 
fiTVI Iti h' t tii primeşte cu cărticele de depuneri spre '-""'i 

10 mprumu ur IPO BCara ai păstrare sau în cont·curent şi în acest el 
~ ~ caz din urm~. stă la dispozitie şi cu :! 
:: proprietarilor de casă şi de pământ, ~ chequeuri. ~:: 

IQ~ deasemenea comunelor in bani gata i5g• Gf~ 
~ Depunerile pe cari Cassa e in < ~~ sau În hârtii amanetare pe un timp 
10 mai indelungat. . ai stare a·le plăti, se replătesc şi fără OI 
10 ~ abzicere. GI 
10 . Primeşte angajament de a cum- \'il ei 
10 păra sau a vinde hârtii de valoare la i GI 
10 bursa din Budapesta, Viena sau la ai . Direcţinnea Primei tasse de GI = oricare bursă străină O pastrare din leall. 8J 
~~2222222222222222i222222m2m2222!2!2m; 

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

&1 
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Ia at entia cdor ce zidfSC case 1 

TEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARHITECT 

ARAI>, 
Strada Deak ferencz Nr. 201a. 
Ca onoare tncunoştintt>Z onor. public, că tn 
bran,a arhitectonicA execut totfelul de 
intreprlfidt'Ti de transformări de zidIri vechi, 
ftpararea de bIserici romAne şi ,coli, precum 
si zidirea lor. Cu planuri şi budgete serv("Sc 
la cerere. - Comande pnmesc alât din loc cât 
" din provincie. PreţurHe-s foarte moderate. 

Cu stimi: 
Teodor Cioban 

I II 

Vânzare de 

altoi de vită 
de vie nobill ,i 

pomi altoiţi. 
Cine voieşte să aibă 
o grădină frumoasă 
de .. viţă de vie ori 
poame, să se adreseze 
cu incredere la pepineria condusi 
confonn cerinţelor ştiinţifice a lui 

v1etYh Mlek16s Os·Csanad, 
{j , Toronlălmegye, 

unde se afli altoi nobili de pomi şi diferite 
specii de viţl de vie nobilitatl şi americanA. 
Pentru dessert: merl, peri, cireşi, pruni, vişini, 
pmed, ritlglote şi nuci. - Prenotări pentru 
toamnl ,i primăvarA primesc ori şi când. 

Catalog ·Ilustrat trimit franco şi gratuit. 

Ois,sopnice admirabile, 
de, aur, argint şi oţel. 

Cinl yoie,fa 

rachie curată 
să se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun· & Voda 
dlJl Luio" 

care dispune de cAzln3rii mari pro
prii în Bănat şi Ardeal 

~.~----_._------. • • • Am onoarl a aduce la cunottiaţa • 
• Onorahdui public cllitor, d am du· t 
: chil î. Sechedin (Sleted) hotelul t 

i ~~~.~~~~i~~~!iW~~!a.~ f 
~ ca.ere confortat. cu încllzire cen· , 
• trall ,i apaduct • 
C La ,ari ,i dela gari circuli • 
• automobil ul. • 
• Pentru comporlajul publicului pasa· • 
: ler, este În hotel instalaţie proprie t 
• de Ipătat cu aburi. - Preturi ieftine. 

: Cu stima: 

• David Sandor, 
t. proprirtarul .... taurantuluf d.l. garlltl pr. 
• prietarul .. Orod Hote:l-ului Ro)'al". 

m ... __ • ______ ~ __ • 

Oele mai potrivite daruri de 

Crăciun şi Anu.J-nou.' 

TELEFON 186. \ 

lui românesc din provinţă, m'am no- 1 
tirit si deschid t n B uda p est. un 
.... llro. d. Informatii şi __ 
... Al,.tarl ro.lal.s,i. 
Orice informaţie relativ la petitiile îna· 
intate la mmisterii ~i la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în generali,. 
ori" cauza dau in restimp de 2-3 I 
zile, ori-ti-cui resolvând toate chestiile 
în modul cel mai cinstit Urgitez rezal· 
virea petiţiilor. Vorbesc in perlOani cu 
referentul caUICÎ ,i rog resolvire favo
rabilI. Pac totfelul de mijlociri comer 
clale ,i comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt. informaţii detailatc. 

La aviz .,tept la gari. ----

""L OURJU, Budapest LaJ:~S·1L 141. ~llt9." ~ 

)!ÎIlt'M'~'~ 
.; AteJierul de dentisticl~ .. ... ~ 

~ Radu Novak. ~ 
... Ara.... i -= Am onoare a aduce la cu~tinţa ,; 

on. public românesc, că la 1 Ne- t((. 
vembre L c. mi·am mutat atelierul [~ 

meu de dentistic1 in ~ 
r-.. Szabadsag-ter Nrul 5. ~ 

~ unde n voi miri ti aranja dupA ~ 
~ aerinţe1e cele mai moderne. :: - ;: 

i 
Cu toată stima: • .... ~ . RADU NOVAK. tt '. 

~""'''''''~ 
Garnituri pentru mân

care şi obiecte de 
luz numai de ar

gint veritabil. 

I:ELLEB L 
NOI"t1Ii. 

Serviciu de fumst şi 
scris" casete pentru ţi
gări şi ţigarete din EU'-

gint veritabil. 

~ 

Q/UVAER.QIU. 

MaJ!8 depozit 1n giuv8J!icale briliante atU' şi argi1lt 

ARAD 
PALATUL HERMANN ANDRAsSY-TER 14 

Oele mai potpivite daruri de 

Crăciun şi Anul·nou. 

Giuvaericale, antice, 
bastoane şi lorgnette 

de aur şi argint. 
.... ________________ ~ __ .. __ .. 1 ______ ... q __ --__ a ______ --------.. ------------------.. 
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r==============l -====rl:'e=l~=tO=O.:':N:':-,=8=4=-;=. ===~ 
In grădina de iarna a Garal K~rDly, "Hotelului Central" Ca.brică de rn (") bi I e de f'ier, 

ARA C:>, 
condusă In spirIt ml'de·n; - Onoratului 
Pub k i·se st'r\lesc mândri şi beuluri. de 
celt' mai bun .. , cari multăme..;c oi-ce pre
ltntii. - ULJpă lea'fU se capă il • ină calJI 

J6z:sef f6herceg~ut 11. colţul str. Karollna. 

Pentru ('ununil ,1 bancheturl 
stau la dispoziţie sAli separate. 

, 

p 
.~ 

~ 
"\ 

-10<.. ,.. L,:, ~ 
4 

l 
--

1 .J 

/'lr-. 

~i. 
>. 

Zilnic taraf de ligani, de primul rang. 

rn caft"nea se poate lua asemenea 
după reprezentaţiile teatrale - dnă. 

Cu distinsă stimă: Augustin Csermak, 
hotelier. 

lUl"Tează mobile de araml dela cele mai simple 
până la (f'e mai modernet - eS"led1t'e Înt,r
natlOnall in toate păqile lumii. Reprezentat tn 

t=-=====~ 
--,---------------I Ce faceţi băietl? - Tata ne.a_ 

dat voie'· Căci furnăm doar tuburi ven· 
tabile Antlnicotin firma ,JACOBI" 
din cutii de lemn 

Păziţi! Sunt vt:T1ld.bHe nurmu cu 
iiunea »JACOm c. 

li tate oraşt'le mIII mllrl din ţară şi strălr,ăt!lle. fj 

Pra vălia de coloniale şi delicatese 

Lazar GJula 
Arad, [">jnţaAndrâssy Nr 18. 

I$Î recomandjl magazinul bogat asortat cu mărfuri 
mixte şi colon18 l e, Croi mai bun ceai, rum, 
ori·ce al e minerale. vinuri din tari şi stra.i· 
n! ate. şampanie .i coniac unguresc şi f· an-

• CtZ pe lângă preturi con"endb le La cumpărături 
in bani jla1a scadentl de 241/0. Impachetarea gra
tullă. Comande din porvinde se e'ept prompt. 
ASÎgurând prea onordtu! public de $t'rviciu! cel 
mai cOulant, st'mnez cu ,Iima: Lhzo.r Gy. 

a~=============a 

~~rifI!fI In atentia oomicultonlor I 
()fl"l' altoi de prunl hO!lnled ta 
.Balkanska Carlcu (Rt"g,na bal. 
canUIlI') şi .KralJica BOlne· (Re
gina Bosnit>i.. - Altoiul de l 3 
ard CII coroanl admirabili e cel 
mai bun dm dlft'Tltelt! SOiUri de 

pruni. Po"'lIa t foarte mare, esct>pţional de dulce şi 
foarte gustos-A. Se coace F.pre sfi "tul lui Aurust, 
când se poate folosi el dt>esert, pentru uscat, la fa
brll'area tuict'j ,i a sI gOYlţllllli. - Prumi mei nu 
<;uf~r de ci lerea frunze1or. (polystlg-ma ruhrum) ca 
de regulă alte soiuri la CJIri in mijlo 'ul veni ude 
frunza, pr1cJnuind strif1lrea poaml'L fi.. 'est lOi • fO!lt 
prem;<lt In d,ferlte rânduri. CU premiul intii din par· 
tea guvernuilli. A. fost prelT'iat la expoziţia milenarA dig 
Blldapl"Sta 1896 ~i la expoziţia din Vltna 1897 cu me
dalie de aur, 1" extloz'tia internaţionalj dm Paris 1900 
cu medalie de arl!int şi In f,ne la expoz'ţia r~icolarl 
din Bosnia şi Erţegovina ,muli la Saraj~vo la.A,i CU 
medahe de aur. - Pentru calitatea prumlor aarantc:z. 

Slava T. KoJdic, 
mare proprietar in Bre~ka, Bosnia. 

Bittenbinder Jozsef, 
sculptor şi arhitect de altare, 

Tem esvar-J6zs elval'oll, 
Bonacz-utca. 1t:J SZ. 

face totfelul de mobilier de hlserl~ 
aşa ca: Iconosfase şi altare, statui de 
piaira si lemn, aml/oone şi s&aane de 
spovedanie, Sicrial Domnului, QrtJta 
Mariei de Lourd, (ristetnile, icoane fU 

. stat unt, sca'ptură tn rditjsQu picfurd, 
strani, pictură de biserică. şi altare. 

Renoveaza tn stil altart- vechi, amvoane 
şi statui. aureşte şi ma morealA Prt'ţ·· 
curent, prdiminar de sp€'se şi planuri 
gratuit - Dacă sunt ch· mat pen1ru 
examiparta lucrului, mă duc ori-unde 

pe cht.huiala mea proprie. 

Il il ~~~.~D __ a __ D __ • __ m ____ a~. __ • __ a __ q __ a __ • __ ._a ___ ._. __ a __ • __ ~ 

Lampe pentrn mine 
şi tot fdul de lam pe cu acety1en, 

fabricheaz1 

Bartos Zoltăn 
fabricant de lampe, 

Budapest, VII., Gizella·ut 55. 
g====~~======~==D 
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Bartrensky Jănos, 
plaponar ,i tapeţier. 
Tem~sY(irJ6LSefYâros, 
Hu..-yndy. ut:C& ,J 3. 

Recomandă în atentia ono 
public din 10: şi împreju
rime atelierul său renovat 
de plapoane şi tapiţerie. 
Primeşte qri-ce lucru de 
branşe pe fângă preturi ief· 
tine şi serviciu prompt Pla· 
pone gata are în magazin. 
f ace re~araturi cu prtţ IdllR. 

• • al. .1 .. a ~ • • • • • • • al .. .. II , 

::~;;;;;;;;;;~~ii'''iiiiiiii''''iiili2iii.I.ln.IU.2b.n!.J.:~aa.·.i2iaaa" •• ".l.i •. -2.-22ZS.-.-".J.2.j211~ .. ___ II_~. 
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Nr. 2~' - 1~11 
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,,1 A NER" crema neUDsuroaSa, 
Cel ",.1 nou pro
doet tlll1enic pentnt 
ClJraţlrea ti 'nlru· 
IIIU_et.rea fetei. -
1IIIIluri petel~ laI. 
bil'e, bubele pric:l. 
DUlt~ .e innerhAn· 
teli, 1". 'nunţe ,!alte 
aecurlţtnii de piele. 

Cre,". ueuta ziui 
le POlte 'elo,&1 ",ult 

m .. ' .\11 _neeel. 
I tetll I eoroan" 

Ianer" P' dr" f !ton piUI ultra p.'dret 8"nll 1. 
tt 1 tI. baluri, '11"~nE ,i d~ Zilnic." fotoi 

rar lcopere fncr~tudle ,i e cu toIul nestric; două 111 
CUlorile: mu. alhi '1 cremA I cutie t coroanl. 

.,Ianer" săpun 1 bueatl (10 "Ieri. 

.,Ianer' pasta pentru dinti 1 dod, 1 ror. 

"Ianer" apa pentru gura ~:'~~!r~~;n;,d~~~ 
reti th.retn,I, contra mlrOBulul greu de gura. I atieli 
cor. 1-60 l JumAtate lticll. 80 fileri. 

"Ianer" esentă pentru păr fn~~~~=;!!t~r: 
treţel ,i colltra eideni paruluI I sticlA. 1 cor. 30 fii eri. 

Iane"" pomadă ~"tru cr"$terea părulul I te· 
,,1 glA 2 coroane 

Ianer" văpseala pentf11 par pentru I ('olon, In ., n. gru, bnmt'1 OII 
lD blond pArul 'iur S' Cărunt Nereuş1Ia col Tii e e~ chi.ă 
La eolftMnde si se !. eu c& părul in.'Amntll tn ce rol ,.rt 
li le vlpseasca (neli:ru brunet,. Un carton 4 coroane 

,.1 aDe r" apa care face parul blond 
Pentru a vlpsl in timp ~curt. in băI, ~"riu, pArul blond. 
rOin, chIar li br·.nel ori nelCTu 1 stk'l 4 eor, 

DiscretA ,1 ZilnicA e.pediţie cu poşta. . Telefon 47(). 

Pentru Inconjurarea COr trahu:erllor numai "Prepllratelc 
lui Rudolr laner"' letite d.n farmada la ca va.lo~re ŞI It 

pot cApi .. Ia 
farmacia "Maria ajutătoare" allli Rudolf 
laner, T t meavâr. Gyârvâros F6-ut 70. 

Câteva cuvÎnte asupra boalelor secrete! 
E triat. - da.r tII. realitate adevlrllt ci tn vremea 

de .. ai 6 bltltoa,re la ochi wultimea acelor oameni. a 
clror atnlr8 ,i IlIleuri tru\leeti 8unt atrofiate ,i cari 
ta urJila u,urin,ei din tinerete ,i \lrin deprinderi rele 
,i-all .drUDcill.at listemul nervos ,i puterea 8pirituală. 
E tImpul luprem ca aceatel atAri inzrozltollre aă ae 
pun. capAt. Trebue Il [ie cineva eare 51 dea tineri roei 
desluIJiri binnoitoare. sincere ei amănunţite tn tot ce 
priva,te "iaţa lexuall - trebue IIă fie cineva căruia 
oamenii 81',i tncredinteze firi teaml, fărl sfială ei eu 
lDcredere Decazurile lor lecrete. Dar nu e tn deajuns 
Inel a destăÎnui aceste necazuri ori el cui. ci trebue si 
De adreslm uDui a.stfel de medic specinlii'lt, conştiintios, 
eare ftie si dea a!'upra TÎetii Ifaturi bune sexuale ei 
etie a ajuta ei morhurilor ce deja eventual există, atunci 
apoi va inceta exllt~nţa boalelor secrete. 

Da o chemare atAt de măreaţă ei pentru arest Irop 
• ilUltitutul renumit tn toatl tara al Dr-ulul PALOCZ, 
medic de apltal. apec:1allst (Budapeata IV, Muzeum Kor • 
1It 13. unde pe IAnll1 discreţia cea mai strirtă, prinH'ete 
ori cine (atit blrhatii elt ei femeile) de8lusiri a!<\Jpra 
'rietel sexuale. unde dngele ei 8uemile trupeşti ale 
ooloavlllui 8e eurUI. nervii i-!!e 1ntărellc. tot Of/zani!!
mal '-S8 elibereazA de materiile de boală. chinurile 
lufleteeti i-se linişteso. 

Firi conturbarell ocupatiunilor zilnice dr. PALOeZ 
'VindetI. deja de ani de zile reperle ei raoica\ cu meto
duI ela propriu de vlndecar •• cbiar ,i cazurile eele mai 
Derles&. TI nele lirllire boalele de tave. băeirl. nervi 
,i ,ira spinirii. lnctllllllurile oe conrusÎe a mint ... i. ur
mlrile «maniei ei ale ~ifilillului. erel,tiunile de 51'0imA, 
.1Abirea puterei bArbiteeti (impotenta). vi'ttllmlltnrile. 
boalele d. sAnre. rle piele ,i toate hoolele or~llnelor 
anuale feml'ieeti. Pentru femel" sali de aşteptare se
parati " .,Ire aeparatl. In ceeaoo priveste cura. de
plrtarea nu e~te piedieă, cAei daci cineva, din orice 
cauzl. D'ar putea veni in perF.oanA, atunci i-IIe va oa 
rbplln8 alllinuntit roarte di~cret prin scrisoare (in 
• "ifitoll e rl. ajuns Il se InlAtura numRi marca rle ră8-
punR). Umba romAnA ae vorbeste perfecL DupA turhe
terea eurei. epistolele S6 ard. OM la dorintA !le retrimit 
fieArui •. lnlLtitutul III tnll'rUeete ei de mpoieamenta IOpe

eiale, Vizitele se prim~8c In('"pând d(>la 10 ore a. m. 
li plnl la 6 ore p. m. {Pumineea plinA la 12 ore a. m. 

Tratament ,1 cu Salvanunul Ehrllcb 606. 

Adrpll8: Dr. PALoez. merlic de lipita 1. ~pl'!riali~t tn 
Budapesta. dela 1 Noewvra IV .. MU1.euw-korut 13. 

'R'RUN~ 

I~~-~~~~~~~~~~~~~~----~I 

OH! DOAMNE 'n contra tusei, rAguşelei şi fleg~ei I sA TRAIAscA t ~ 
s'a dovedIt de cel mai bun mijloc ~ 

Pastilele-Egger ~J:!;JkfJJ 
cari nu stricli apetitul şi au un gust ~~.~,,_ .. '~.:~~,~~((} , excelent Preţul unei cutii 1 cor. 20 fl1. J,4f ( I '_ , 

O cutie de probă 50 fil l;f- ,,- ~ 
~\. f 

Depozit principal la: ~ , 

farIDacia "NADOR' gy6gytar 
Mă 'niidu,e afurisita 

de tus! 1 Budapest, VI., Văczi-k6rut 11. sz. 
.Pastilele lui Egger. 

m'au vindecat ingrabă! 

i Se noalp c~pă'a ln Arad la hrm~dilt>: B~rgd Oyula, f()ld-s. Kdrmen, H~~er L"jo~. ~~j6 .. Arpa i, i Kr, bSl Oeza Kârpat J;inos, Ring L,.jo'l. Roz .. nyay ~atya"f VOJttk. Kâlman ŞI la dro"I!PrIll:: N ..... lOr 
1 Hanz'l şi Vojlt~~ e~ W .. Î .. z. - 1<1 Oyorok la farmac\!: M~!'zn k Daolel. - t,.. M .P~::ska. la Ad.~er I Gy, LlIjos. - O·j..i~cska: Ioan ROc-sln. - SlmAnd: Cslky Luka~. - Slks20n: Fu·e 11 E,le ărok I 

~~M~+*.++,+,~~*"~+,***+,++*++.+.++-:±:'~~.+~~h.~~ 
-c,. . ~ 
-~.~ Institut de pictură bisericească in Sighetul·Maramureşulm. :;: 
_t:::... "') 

, (Templomfesteszeti lnin' ezel, Marmarosstgeten). 
Cancelada, Plata E. r z.. t b e t·f6ter No. Il t uşa 18 . 

C===~--II O Ir-~====~ 

-~ Ne angajam pentru pietarea in stil. modern şi foarte artistic a in~~rnelo~ bise· 
-t~~ ricilor icoane pe cer me, fresco, Icoane pe altar, altare, construJr\ de ICO os· 
--oi;, tase. ;uritura, p'ctarea icoanelor ?e ico~ostas, .crucifi~e. icoa,ne la inc:uc·.şare~ 
-?\ drumurilor, pietarea icoanelor sfmte. ŞI a an-ce. ~1U ~e Icoane bISeriCeşti. 
-f·... Renovam foarte frumos iconostase ŞI altare vechi, Iar plctarea, abducerea cu 
-i·' marmor ă şi auritura '.~r o e~ecutăm cu cea m~i mar.e artă .şi, cu .. preţuri 

convenabile, - parohl1\or mal sărace eventual ŞI pe \angă p\atlrea 10 rate. 
--<~'. ~xaminar~a bisericilor, mlsurarea, int~legeru mai amănunţită la 
-..~., falll loc'ul ... i o tlll'l"m Jll"Rt •• , cu phm,rl II pro-pectt tprvlm cu pl!i('e<f;. ~ ..... * ~f+ o/t"1'"1" + 1" +"1" i~~~~~~1~~P~til~* 
~ .. 11 I _IIX • turnAtorIe, fab'idi de 

U1 j·htICr· C lliluDlg J~~::~e.;!::;:~a~,v~r:~; 
Arad, Strada Râkoczi No 11-28. = fondat în anul 1840. 
~ Prenli.u.t in ~nul 1890 cu cea tnai ma.re n"l.edalie de t5tat. 

. ~ A. Cu garantie de mai mulţi ani şi pe lângll eee mai 
';"':<"'"lI~'., ., -'~ ... .€.~ ~ favorabile conditii de plătire - recomandă c1opl,tde "ale 

'~F~~f~,l~~i~~ ~lf:~t: cu pat~ntă ces. şi reg. invenţie proprie. cari au avantajul 
"1b\ţH "~Ot:~L. \ fI ~-=:;~~, că faţă de orice alte clopote la turnarea unuI şi acelUIaşI e 

.p.i "'~~~t;!' ~ ~~ji" tare şi cu SUnt~t adânc - se face o economie de 20 -30°10 
. l' fii li la greutatea metalului. Recomandă toto·lată Clopote de fer 
, )!1 !:~ ce se pot lnvârti şi postamen!e de fer. prin. a c~ror intre: 

'l' buiO\are, clopotele se pot s uh de cTt'pat chIar ŞI ce~e mal f' mari clopote se pot trage tără sA se clatine turnul Rt!co-f I mandă apoi transformarea clopotelor velhi in coroană de 
't'. fer; ce se poate invâ,ti cum şi turnarea din nou a clopo-

1 \.:~ :.: H, telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lânKă 
. ,(~"y~;I~~%4""fi!!1 :~:,'~4"~, o suprasolvire neinsemna 1. Clopote mid 8wm totdeauna 

;.,.J:::-.~.!.'~.·:.;·~l;~i,>'jt~~ .. P)l<~". >: '.~1~'i'::~::....:~~.oL... Ia di~P?ziţie l:-ist~ de preturi şi cu i1ustraţiuni la âorinţă 
er"'(;:";('~~'·~'''-;'''~;.:?''~'·:''''c'T·:"c::,:.~ se UImit gratuit ŞI porto franco. 

UZIr-.;A AS<>R'rATĂ CU 

INSTALAŢII ELECTRICE COMPLETE 
Pen~ru mo";, fabrici, ferme, etc. Motoare de olel brut SWIDERSKI .:' 

M ~·oare d3 Mu"o hen ptl"U benzi !'i, gaz 
U J L şt gaz conden sa 

Ma.o;tint electrice M. S. ~. 

Pompe centr1fLgais şi turbine. 
A".pldn. Irtglnf'J'llor ,i preI1mlt'la,.,.le de apele le 

pune bucurol 'a dhpoLÎtLc, 
. j 

"ELE KT R A. 
~~QD soc. pe actii pentru edificarea uzinelor electrIce 

Budapest. v\.. Gyăr-u. '1!L Telefon 84-64, 

, . 
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Nr. 2~3 - 1"" 

11l~ ... ,~~,~-j-~~"~~J~!~~~.J!I,.,~ •• ~.,~.~~~!~ .. ~ .. ~.,.~~.~.~,~~~~.~.11 
it In atentiunea Doamnelor române t :e 
: ~ Cari voiesc a cruta anual cel putin 50 - 60 coroane, si nu : 
:: deie banii streinilor ci sa comandat dela firma românI, In : 
AI '. A' branşa de modă ,1 manufacturi .. 
Al t~ 

~i Hicolae Popa; Lippa. ~ 
: Uf1de este In asortiment mare cele mal moderne stofe de II: 
A haine ptonttu sezonul de iarnl. stofe tnglezeşti cu doul co- ~ 
: lori (doub) pentru co~tump, catifea. etc., precum şi costume e 
:' gata sau după măsură, flanele şi barchete, boa şi maf/uri. ~ 
:: Celea mal moderqe stdlrurl pt'ntru Domni,ollf'Ot garnl- : 
.. tu rl de plnzl. rumburg. etc. .. 
: !\'[ustre la. cereri .e trhnlt f"raneo!: 

: Preturi solide! Serviciu prompt! ," 

• ii~iii.,ii." ••• >r'.-ii •• i.<,i,'i •• ,".~'_'i'ii""."', ••• , ' .]11 , 11111. I " 1111111111 ••• ,111111111 . " 
In fa~\nica de ma'}'nt a CAilor Ferate Uungare se pre

gatesc cele mai noul ,i moderne 

GA~1 ItITURt DE. TREERAT 
con51ruct it de oţel cu lo<,omobil presiune de 10 cai putere. 
C .. le mai n(\ul slţ1eme dp motoa,., IU blitz;" foarte ieftine 
Iocomobile ca gaz, locomotive, plaguri cu vapor, maşini jamd4 
tate stabil.~ ŞI compound. - fabrlcal ile fabncei de maşini 
8tzricnle dm Losonc. lociebite pe let·j: Maşini de sAmăn.t 
.Losonci-Drillc dlindrice. -Record-Driilc cu lingu A ,4 .Retord 
11« patenta" - Sitl pentru bucate sistt'm Ka1mir. Garnituri 
pmtru mori, pluguri de Reşiţa, IlTape, sape pentru sftcle. -
fabr catii e: International Har~'sttr Compani sI Amtrika Mc. 
Cormi,k DeerinE Mi1waukee, precum maşini de cufls. de strdnl, 
de cosil. Orape cu dinţi orcaţi si,ltom Mc. Cormh k. Cari ptmlru 
l<uncan3 ~'unl iu'ui siiltm Corn. King. Presse de Un ~i ma-inl 
universale c.'e mACinat. - Tnmtte despre toate catalog ilustrat 

V'VALDER AE!.THUR." 
ARAD, l:;'eren~·ter l/b. Tple:Con s.;r. 

E ."1 , ., •.• I • 11111,."11111,.,,., ••• , B 
.... :-l1t __ ::::::F .... :~_-::: .. _::_n: .... n_ ... : ___ ,.".:_ .. _ ....... -nr_-_-_-:_-._"""iU_-_ ... _-::m-_ ...... -. 

=::l!sID . . . ~IS! 
I~ 

Maşini dinamice, motoare 
de benzin, locomobile de 
benzin, motoare de gaz, 
Instala1iuni pentru mori, 
automobile de persoane, 
automobile de transport. 

II Condiţii, favorabile ! ! 
Catalog franco şi gratuit 

Fab ica da automobile, maşini şi mori, 
societate pe actU, == 

Budapestl gep-, malom·, 8S automobUgyăr r.-t 

Budapest,. VI., Vaci·ui. 141Ir.: 

• .. - q 

"'\""':~[r l!::= Cele mal mOdenl 

• 1'., ';;;j '" .~.. ..... .. obil. d. 
',te , ... , ""<'.; lier , •• r •• 1 

fi cele mat practice 

băn ci higie- ' , 
nice de şcoală 
,1 mobllarea 10- , 
cainţelor, hotel. ' 
lor, ,pltalelor ,1 

a ,eoalelor, precum $1 obiecte IIlbrleate din cele mal bun. ..,a· 
MrlaI. dia ţ&rI, lucrlrile cele mal solide de artl ,1 con5trucCie M IIf,· 

reazl numai de dirA firma 

8crllhardt ~ezsi ut6da 
8ra •• 6, str. Ne8grl or. 33 • 

- 'fat lcolo e caDcelarla ti fabrica :Dontatl cu cele mal Doi JDa,lnlrJl. -

• ! ______________ ~n~"~~~a. ___________ __ 

Johann Spiler fabricant de ~ 
cuptoare de lut. 

Sibiiu-N,gyszeben, Neustiftgass8 2. 
Atrage atenţiunea on public, că primeşte 

pregătirea a ori-ce fel de 

cuptoare 
descărcare şi zidirea vetrelor de fiert cu 
preţuri con \'"enabile f?i pe lângă. serviciu 
prom pt !şi cODştiinţios. 

Comandete se exep.nU imediat. 

II Români! replantaţi viile cu altoi dela firma r~mâna t U 

---~ 
e o 

-== 

"lVI ugurul" 
tnsoţlre economică 

Elisabetopole-Erzsbbetvaroa 
(Kis·KilkullO vm.). 

-- Altoi de vie ,.. 
calitate distinsă - pe lân gă celea mai 
moderate preţuri soiuri de vin de 
masă viţă americană cu şi fără rădă· 
cină, ochiuri de altoit, viţă european!! 

\ cu rădăcină. 

Se află de vânzare la insotirea economici 

"Mujurul" 
Eiisi be'op 018- Erzs6bafv'rOI. 

Material disponibil tn al· 
toi peste trei (3) milioane. 

Şcoalele noastre n'au fost atacate de peronosporl 

Altoii sunt desvoltaţi la perfecţiune! 

La cumpărări pe credit celea mai uşoare condiţii de 
plată! 

la cerere preţ curent şi instrucţiuni gratis şi franco. 

Ck 
C1t 

..... 
~ 
.::2 . 

-<.n .-. -.. 
S»C 

~ 

!4 
CI> 

-

II Români! IUilliteţi baietii la cursul practic la altoit I II 

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

. ' I 

• t 
I 
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'Ingrijipvă de vlitornlvostrn! 

Mijlocul eel mai bun, pentru a se scuti pe sine şi pe ai sli de Mmas Neusladt şi Herzog 
Ipd, este a ae inserie de membru la 

,.Asociatia ESlchiană de ajuto- ateUer de eorseie 

rare Reciprocă". . A.-~cI, 8aa.1 ... ~-...... 
la aceasta asociatie.poate si se fad membru ori..are persoan. dela Centrala: Budapesta, IV., Korona·u. 

etatea de 21 - 80 ani pe lângl o tacsl lUT arI. de 1 COf. şi tacst de G-

mrile de moarte, deja dupl un an de membrle i·se soJve,te mo,tenl- 'Tele:f'oD. Nr. 184-04. 
torulul un ajutor de 2000 cor. iar devenind membrul dupl cel ptl-

tin J ani de membrie prin oare-care nenorocire neputincios de mun_ Mare atelier proYlzut eu motoare electrice. _ 
I-se solv~te pinA dnd trlle,t. o renta lunară de 50 cor. DM6 -
\tn membru trl1eşte 30 de ani de~a Inscriere, poate ridica in bani lata 
2()()0 cor. insă dispunind membru' că suma de 2000 cor dupl moar· Apartamente comoade pentru probA. -
;ea tui să o primeascl moşteMorii, i-se solveş1e membrului o rentă 1"," 
url de ~O cor. Membrii lnscrişi dela etatea de 60 - 80 ani n'au drept 
la rente. DupA J ani de membrie toate plătiriJe se pot sista, rAminind 
membrul Isigurat pe o suml mai miel - Se pot semna 1-2 cuote 
(2000--4000 c:or.) Atestat medical nu se recere 

Pe Itngă solviri lunare moderate şi tacse de măritişu", poate fie-care 
.... 8sigura fetele, daci aceste n'au trecut etatea de 18 ani. Se pot semna 
1-1 cuoate 12000 - 4000 cor) Oaci o fată după 3 ani de membrie rI· 
.!ne orfani, treeatl soll/irel taeselor, la măritiş, fata totuşi prtme,te 
suma asicurati, ori dacl nu se mlritl, la implinirea e1ălii de 24 ani. i 

Fetele mici plătesc taxe foarte mici, aşa ci se pot inscrie chiar indatl 
dupa naşlt·re. 

Răposlnd o fatl dupd 3 aII; de lIlembril, .01t'JI," erezllor 
.... ,. tllI/gur,,' •• 

lieuidările se fac strict tn senzul statutelor. 
Societatea ofereau fiecJrui cea mai mare garan1~: cuote semnate 

fini la I~JOOO.OOO cor. şi peste 215.000 cor. fond de garanţă. 
Prospecte ,i bl.nchete trimitem gratuit 
Aplicim secretari ,. toate oraşele şi bărbaţi de incredere 

la toate comunele. 

ASOCIATIA ESECHIAIIA DE AJUTOR.IKE 
Dlrlctlun •• ,eDlra UDtaria: 

Tlmifoara (Temesvar-Belvaros, Hunyadi
utca 4., 1. emelet.) 

~~ ••• I ••• ""FD~".I"""""""""""""""" •• " 

I Lucrează totfelul de corsete dela cele mai simple până la 
I cele mai fin executate. 

E -

Cele mai moderne corsete lungi, croială nouă, care se p0-
triveşte pentru orice damă, dar totuşi e mai de recomandat damelor 
de statură mai mare, pe cari le face mai subţirele. 

Corsete fără os de peşte, degături de abdomen, corsete de 
umeri, de şolduri, corsete pentru vânat, corsete ortopedice confol'Dl 
sfaturilor medicale. 

Asortiment bogat de corsete, :·>keir« croială veritabilă de 
Paris şi Bruxelles, in preţuri ieftine. 

Bfasiere, croială minunată, potrivită pentru orice statură.. 

Damelor din provincie trimitem indrumare pentru luarea 
măsurei şi prospecte. 

I ~ I .~ I ~ I ~ I 
Comandele se pot trimite ori la 

din Arad. 
centrală ori. la prăvălia 
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G'b r And'ras .si c US. 
I .. 

Recomandă conshudorilor de case material pentru clădit, precum: cernent de beocin, 
Belaapatfalva, Honczto-portland, var alb nestin~ de Soborşin şi Barossebes, împleti
turi de trestie, lespede de cement după măsură, hârtie de cătnm şi bitomin, ghips şi 
albastru, praf de piatră pentru împodobirea frontificiilor, ţigle preşate de Zsombolya 
şi Nagybecskerek, (dr. Nagy) \igle mai mici, material pentru uscarea umezeli la pereţi, 
scânduri pentru [Jereţi şpanioli. - Tot acest material îl avem in depos t la lucrătoria 
noastră din St .... .lozsef .. f6berGzla 11 • scinelarU •• a Baa.zinul din 
Sir. Lfh6sz. Primesc comanda ori cât de mici, precum şi liferarea per vagon. Ru
găm să se cumpere materialul de lipsă la edificiu dela firma noastră: cu deoesbită stimă 

ndras si COllS • .. 
Telefon tir. 790. Telefon Br. 790. 

,. 

~ * ~ ~ +Xt e +Xi «t ~ ~ $~ 
~m;I~~~~'~7"!)':~~:;'liN'::\;'~~Z:~~~~II'Ff:~";~~~~~~~~t;'~~~~~,l'\Ti!I~~~~~~~~~~"~1!n. ~l~. 
II! ~~~~Z:~'f;.~oiU:~~~. ~' .'~. ~';oii. !'Zi;J~~~~~;.'·~~ilic~~~;~w.:~~ij,){~~~·~·~~· ru· ~~';'-i:i~~' ,~~.~~" ~~ll~··~mS~} 

l~===~~'~E!E==POV--=- --o '~-=-====e-*"-:-=::-~r~-·l 
====a ,a 

PAUZĂR SĂNDOR 
hală modernă de fJori 

Arad, Strada \Veitzer Jănos Nr. 9. 
(in edificiul nou al şcoalel de fete) 

Loc de grădinărit şi, tran
dafirărie În Micălaca. 

- Serviciu ieftin şi punctual. = 
Telefon Nr. 565. Telefon Nr. 565. 

-

I 
I 

I 

.- --a 

:44;:~1 ~ 
It ,. 

--- ~---......-~~----=------------ ----

1 
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* * ~ ott ~ ~ $: $ ~ ~ $:' ~ '* ~ ~ *1* 
&assa de bani 

Golschmidt' . Sandor 
Arad, Palatul Minoriţilor (Mezzanin) 
Primeşte însărcinări pentru cumpărarea şi vinderea hârtiilor de valoare. Ex~ 

operează imprumuturi pe piata din loc şi străină. Dă avans la hârtii de va-
, 

loare, dă avans chiar şi prin rambursă., Notele curente şi de cheqe, asigură 

În circulaţie mari favoruri pe seama clienţilor. - Escomptează poliţe. 

Reconlandă spre cumpărare cu 4 ~o rentă de cor. Ullg. 

atelierul nostru de ferărie şi cărntărie 

* 
* 
$ 

1*1 
~. 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

de bun renume. Experinţa ne-am câştigat-o În fabrica de trăsuri Fraţii Kobler. liferanţii curţii ces. reg. timp de 
" ' 

7 ani, şi astfel suntem în situaţia, ca să corespundem tuturor cerinţelor. 

Lucrăm trăsuri noui în orice execuţie, reparînd cu pret moderal 

Deposit da tras ari gata. •• .. • I 
• I Catalog gratuit fi francD. 

Cu deose\Jită stimă: 

Ko~4fs ~I Thomay, 
fauri ,1 cita tari. 

~ 

\ 

--'--""-



... p/J 

~ 
~ .. ,. J6 ~T.I. trW AIC- Jl'r. !fi' - 1.1 t .' , -

• ,1 

ea ru o o . 
.. 'i 

7, 8 şi 9 Ianuarie nou. 

-- Se va preda primul şlagăr comic: -- , 

Societatea din Pirip oes •. 
Icoană din viata unui oraş din provincie. 

In 2 acte. 

AIADIKEKESIEDELMIBAIK 
IESZVENYTAKS1SAG 

Arad, JOIsefFoharcej-ut Bt. 18. 
Telefon I Direrţiun,ea. 846 

I CODtabiliatea. 84.5 Capital social 500'000 Cor. 
!Şe, ... WL ... 

II 

m========~:========E========. 

-' 
- ---~--------------------------_. il Dau lma 
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luhl" ftlihaly 
colorator' şi curăţitor chemic in 

Priivii1ia: 
De'k fercne 39 ARAD Atelier: 

Llp6t·utca 12. 

Primeşte':· 

orice lucrare de branşa aceasta precum 

, tOIOrâr~a. ~i cnrătir~a 
de ,catlfe., '4011, blane, muff, boa; 

pardelU, haine civile. haine de 

domni. dame ,1 copii, hainele în· 

- - tregi .ori descusute.·' '-

========e<' 
fiţi cu. atenţie ·Ia firmă! 

II , 

... 
Q. 
E 
o .. 
Q. 

';. 
"O . --o 
!Il 

~ 
.!! 
::s .... 
Q. 
Gol -~ 
t> 
U) 

>fi .. 
::1 
ti) 

o«l 

E 
'aS 
Q. 
:J 

"O -c: 
E 
o 

"O 

::1 .. ... 
c: 
Gol 
Q. 

't: 
::1 ... 
.c 
:< 

Asortiment bogat in artlclii tt xtili 
se capătă cu preţuri ieftine la firma: 

L M
e, ..", 

" a ",'IreaSa. 
Vitlet - Var.lcz. Str.da principali 

(In palatul Blncil de credit din VAr,eţ). 

Pinze, tifon, creton 
BBrchet· satin 
Barebet·croilC 
Barchet- pichet 
Barchet· cu ,trurl 
Stttin· Orade. 
Damast·Oradel 
Naklng~ Naturell 
Satin, Satin· R.-tye 
Pichet cu /şir uri 
Ţtselurl marA de nunti 
pânze Impermeabile 
MAsldte de damaat alb 

Garnituri de damaat pt. 
cafra, albe ,i colorate 

Ştergare de damast 
Ştergare· crep 
Ştergare- frottfe1' 
Nlh lmute de batl,t 
Na.frAmute de in 
Oradel de In 
Alb turi de In 
Albituri de in pentru 

pat 
Ste gare p. buel.tlrle 
aro~erU de in. 

Precum ,1 Barcbeturl In colori pentru haine, 
Albituri-tricot, Albituri ,1 ciorap', pentru dame, 
domni ,i copil. Acoperitoare cusute, de calitale 

fini ,i de tot fini. 

Ritmli~iţe din diferite stofa se capătă 
Miercurea şi Vinerea tn preţ foarte it fin. 

,. -r:r -.... c 
:L 
"O 
ti 
:i .... 
'"' = o. 
III 

a 
ti 

o. 
= "O 
II)( 

:3 
1»< 
~ 

= "'1 
SD<; .. 
~ 
fD 

ti -ti "O .... 
C -. 
ti 
iii 
n 
'Il 
o -c. 
'4! 
"O 
"'1 
o 
3 

"O ,.. 

11================' =~.:, L}I fiţi cu bAgare de seamA la firmă! ICI" , . . ~~._----------~----------~~--~."~~~ .. . • ==~~~.' .~===~~~_111' 
re 

':, laoştenitoriilui Taganyi 'Istvao: 
Ş~I:' kisj~lvai Szab6 Zoltân 

.1 

de 'Podgorie, ~ Minişşi Baracka, : alb şi roşu, dessert, assu.: p~oduse. proprii, se vând 

tn r, butoaie ,ori butelii atâLln Arad .cât şi În . provincie dela depozitul principal din 

:, A;rad~,;.str.; Battllyany-utea 24. 
Prospesct la' dorintă gratuit 

, 

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

~ 
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~ •••••..••••••••. ~~~ ••••• ~ ., ... 
: - A ,II e r u 1 de f o t o g r 8 r 8 fi ati lui - t 
• CSIZhtgyl S4udor - • ! Cluj -lotolSTâr, Piata Ulyis kiraly-ter Rr. 26. 1: 

.......... (LAnC. far'IHaola lui, Min.te). _ 

~ Aici se fac ti se mhtlc cele mai frumoa~ foto- t 
• IrafU, drasemenp8 acvarel e, picturi tn olel, • 
Â apeelaUllţl In plnze ori fflltase, cari prin apl· 6 
... Iare DU se strică. L. firmA f.tl cu bagare de vamA 't' 

• n'o confundaţi, Cluj Kolozsvir, Plata Mătyas • 
.. k'răly ter No 26, lingi 'armacia lui Hlntz. - - Â 
... Reftnndu,vl la Icesl ziar veti avea favor In preţurl Y .. . B··············I ••••• ~, •• tD 

E .... II -.u.1I1i1 ii 1I1rm'~1 
~ Vilhelm Connerth -
---

NAGYSZEBEN-HERMINSIIDT, Elisabethgasse 53. _ 
Fabrici dupA djferite -

sisteme: _ 

banci le şcoala -
conform celor mai -
moderne cerinţe igie. _ 

:. nict', pregăteşte a~oi r
_ blnci ,1 scaune pentru biserici; table de $coaIA; rame ~ __ 
_ p .. ntru hArtI; rarne pentru desemn " dulapuri pentru 

,coal1. Catalog ilustrat la dorinţA trimite Iraluit ŞI traoc:o. 

I~ I .. S I 
- '"'ti 

Intrece ori-care edificare 
din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. 5-5546. 
Se face prin prepararea În 
mod propriu al beton ului. 
ori alte materii. 

Primesc totfelul de edi· ~ 
ficări, locuinte, case de în
chiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canaliziiiri, în· 
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa
cement, Învălitori de cemenl 

In depozitul meu se gAsesc felurite preparate de 
cemeni, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru ~se, 
streşini, trestie pentru tinciuia\i, cemen~ ~ort1and,. glPs, 
var stins Ş. a. - Preţuri curente trimit gratuIt. 

Iosif Si1llics 
Intreprindere de edificare cu b~to~, fa
bricant de obiecte de cement ŞI plerte. 

Nr. telefonului: 
246. 

(Casa proprie) 

L U O O ş, 
Str. Buzia, 37. 

" 

-
~ ~ 

SchwaJb Adolf fia Vilmos 
tinichigiu ,1 arlmier. 

Buda-pes"', VII. Ve-rRCr.ty-u. 
(Colţul _i:rAzU Mu. ... nyl. 

PreJZAteşte totfelul de lucr'ri 
de tinichigiu, artlcolt" pentru 
bucAtArie fi gospodarit', u
nelte pentru 5tupArit", vase 
pentru miere fi!bricate de 
specialitate: ml5uri de litru 
din linichta albA ori mckel, 
une pentru olei, lack or- p~ 
troleu. fade. Ilmpi de carbid 
şi alte articole technice. 

8. 

C. ss e t. pentru bani. 
Catalog trimit graI uit ,1 franc.,. 

~==~================~=====U 
~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~ 
(!i Teleten. Nr. SoS"'. 12 

I Pe~~!e!~~a~~r~ ~~~~l~~os 
tii Te:tnesvar-J aztiief'varos. ~ 
r!S .~r •• :.U.&,yl 13, - Ma.&&zln In Hun:yadl-u't 13. Iii 
~ ~ , I 
I ,~~ -' :tf~\i ~!t~~~~~~!!~~~~ I 
~ ~, :~~ ~ : t'X~cuţJe JJrompt\. I 
i1 .~~. " ~~"" c,. • ._~~' PrOfesOrii • .:!s!:n:-:o~O~lv:~itmUZid prl- I I ~;.,,, ,;ci:,.;·c:ţ,':!:~., t. ;:C .. <.;c ~,~~::. ; .... :' Catalol Ilustrat la dormtl trimit m"'II. M! I v'c",';";;' ,,~!,l!"··""<~>,.1"'" ,'1. " tuit ,i porto franco. ",.- @ 

il~~.~~~~~~~~~;g.~~~~~ 

"111"'1'11,.,.11,.,1'11111111111.11 
Premiat la expoziţia industrială din 

Sibiiu in 1903. 

Roate de tors ~~ 
din material uscat ti mers liniştit, pe lângă garanţie, si 

af1~ de vânzare la 

Emil Irauss, 
strunglrle " atelier cu pu

tere motoricl. 
Siblla-Ra.,szebaa. 

Marl.rethen,aase N r. 5. 
0rI-ee f'MiI .... .".,., ...... IA prim .... 

Al::!o-l- I 1._1101. 

1l~1~1~'-I~I~I~I~I~I~IIITIIIIIIIII"';1 1 '1"11111 

---_.~---
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;_.----------------------------~~~~~~------------------~~~ 
!~ • , , , • Â , , Â , , , , Â , ••• ; , •• , •••••••• Â. • Â , ~ 

' ••• a •••••••• g.-~ ••••• D •• a •••••••• -.~ l ____________ _ 

.... ,. , ".". y". " 9" y, '" y" 'f." T"" , .~. II-
41~ 4 •• 

.. • .. Infllnt.t Ja 1851. InfIIntat la 1858. • I .. 

'::: Mare. deposit de ::: 
.. • .. 4111) I .". 

[0l1Il • ... ~ I .. 
! 1-4.. ~ .... 
1
'-4IJ... ....~ 
14 .... ... ... 

': : : Rosmanith Albert 'es Fia : : : 
••• ~I. 

~ • ... A r aL ci, A1ldrassy-ter Nr. 9, vis-il-vis de Dentsch Tesverek. .. II • 
4.~ .•. 
... li... Aranjamente pentru salon, sufragerie şi camere de dormit, În orice .... II .... 
.... ... stil modern, d ela cele mai simple până la cele mai complicate... .. ... 

: : : Mare asortiment în mobile solide. : : : 
... ..... Comandele din provincie se cxecutl1 prompt. La cerere trimite catalog ilustrat. .... .. 1....... .... •• 
.. • ~ ......... "Â .... A" Â • ~ •• A Â Â .... Â .Â Â Â Â Â Â .~ •• 
.... , ............ EI II Mi ... _..!' •••• 13 &1 .... a .. III ..... l'tJI .... . 
~"".YYY'9Y~' •• "~.T.YYY""'?Y.YY'~ 

IJ 

Prlyllia da cOD'ectiulI1 plntra bArbafi 

. Arad, Andrăssy .. ter Nr. 21. 
285. Telefon pentru oraş şi comitat 285. 
• ... ... :wa ... " p ,.. ..,... .-

, Recomandă în atenţia publicului ma· 
gazinul său, bogat asortat cu cele 
mai frumoase şi moderne pălarii, el
măşi, gulere, manjete, cravate. ba
tiste, mănuşi, ,ciorapi, umbrel~, bas
toane, berete, şi alte d.ferite articole. 

_. ~ 

~ 

·,I~~!ii!~~i~~mi]~~Jlii1~ 

Articole naui losese zilnic. 
Comandele din provin(·ia ~e fxecnta prompt 

Cere .. prijinul On. P. 
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Firma VICTOR I'ORARII --
Budapesta, VI, Liszt Ferencz-ter Nr: 9. 

Agentura principală şi singurul magazin de motoare .... engleze 

,,()UI"1Jbel" şi svediane "BergsIIII"" 
.. ::p 

Nou! ---"1:11 

.-

.. 
Nou!' G" .. -•• -~ ~ 

:s 
IIQ 

El 
ee. 

Nou! -u 

'i: 
• Nou! .... ---1:1 

"CI --ICI -.... 
Nou! ---0=-

S 

p 
a:a. 
iC 

Nou! 
..., -n 
ICI ... 

'ii; 
Ei 

= ro :: 
Nou! 13 -.. ...::II 

Q ... 
J:I-o 

.. 
Nou! a. -"'= -j:ii' Automobil cu motor funcţionare cu benzina. 

.. w 

...... Ară, treereaza şi poarta. greutaţi. 

Constructia, manipularea e simpUi, ma· SOCO teşte J Dacă. intr'un . anA ~ri~' ~i treeri 
terialul probat, lucrarea demnă de in. ~ numai 12 săptămam,' lŞI scoate 

. .. "'" cheltuiala. La o arare de o ziJaduce câştig de 
cre iert, lucrul,. mexcepţlonabll. - - 120-150 cor., salt- aşa el la caz:- de ~treeră şi 

arat anual 12.000 ....... 18.000 cor. . 

Se poate privi în funcţIune la dl Francisc Pusztai în Szentes. 

~Iotoare stabile 

a .. 
-
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Arad-Csanadi 

az asă i a are en ăr 
Institutul de credit şi economii Arad·Csanadi. 

FilitEa.l~ : 

Mak6, Magyar-Pecska şi Nagyszentmikl6s. 

Capital social ,i fond da rezervă I 7,000.000 cor. 

Primeşte depuneri spre fructificare, 

cari după starea cassei ta dorinţa clienţilor se solvesc şi fără a bzi cere. 

Escompteazl cambii. 

DI avanse 

pe hârtii de valoare, pe producte brute şi fabricate. 

Dă împrumuturi 

pe moşii cu intabulaţie, pe contracte legale ale comunelor şi corporaţiu· 

ni10r pe lângă cele mai favorabile condiţiuni. 

Direcţi"I' eu. 

Par. 41 .. 
ftr -..... t ]O 

1 
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Funkelstein JOzsef, 
Ar-caci 

Petafi-uloa (ia casa lui lidi). 

I -------------------------
1 

_ Cumpărl totfelul de .. 
. ~ '/. 

BUC-ATE 
Tot acolo s! poate căpăta diferite soiuri 

de sărn.ânţă 
În cantitate mare şi mică. 

-• Nr. 283 - 191 t r. -
----r--, 

~ Arad, D8âk Fer8t1c-u. 42. ~ 
~ (il fa'l of.laiui .. CrUGII All11'" ~~'. 
IlI;t Totfelul de biciclete fabric:aţiile Simson. lE ,~ 
2J Stiria, Diirkopp. - Maşini de cusut l!ifl ~ 
~ pentru trebuinţe casnice şi industriale. ~ 

MonteazA: 

instalaţii pentru lumină electricA, tele· 
foane, sonerii electrice, signale de alarmă. 
Motoare electrice, venti1atoare, aranja. 8' 

1 i I I II ' I I mente de bucătărie şi pentru călcal ~ 
1 i ~ ~ I I ,1 WJ) Mare atelier pentru repararea maşinilor ~I 
1 . "'_.~ ~d~~) I ~ de cusut şi a bicicletelor. Reparaturile se ~~ 
I ~~y I I I I : I ~ efeptuesc prompt. -. Rotile pentru ~ cor. ~î 

EI -_.. ~---- -ram· ~a 

~_~~JB'~~. 
~ " il 

• • mal mare, mal 
li sigur şi mai ieftin de cergi 1I .. ~ 

Fabricaţie din ţară. 
, 

Totfelul de cergi pentru cait cergi pletoase de Braşov, cergi tivite fiR pentru eai, cergi pepita de Ardea], 

I cergi albe cătăneştit învălitoare pentru institute, cergi pentru că] catul rufelor. ' .... r:~ , 
, frA.nghii pentru Întinsul rufelor. Aparate de gimnastică. ml' 1
" ." făbrica de funării pentru economiet frînghie de legat, sfori, mreje pentru pescari, coşeri·mreje pentru piaţă e!I / 

-=:ES> ~Iagazin de ponievi, saci de cânepă, in ~i jută. -$-o 

1" 

l 
r '"' 
b 

~-------------------------------------------------~-----------------------~~ ----------------------~--- ~-----------------------------------------------------
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1010;n1&\ de carle al A. $ ••• prlutu1a1 Joslf 
SHiiu, Str. Cilnldiel No 5. 

vis .• ,18 de Hotelul ,ImpAratul Romanilorc. 

'. 'Atelier da fotografărl artistica. 
1, i fotOgra!~n pe Ta~ouri In grupuri; de copii; arhitecto-I'E\ 1 ori· ee mp. nit şi rtproduc:eri de totfelul la mărime. 

~I r> _ Exeeuţl. - ; htug!afll tn P01118\ afarl de atillar. 
r;::s \ splendidl. ,t-artament propriu de picturI. 
~! ' / omande nuMai dupl fotografiile de probl. 

~ t: .• l!onnn"t .•. nt.n~!!.~t.~~.tn.u_ •.• .uu~}~··}··~m 
Guid6 l3ecsi ~ 

pregAti'br de bandaJe, t 
Sibiiu-Nagyszlren, Reispergasse Nr. 7. ~ 

. 'E Se rtpm~ndl pentru (>xeru' area tuturor apa- ... 

~ 
ratele ortopedii"e: Dreptţiitor, aparate de rezi-

j e matmef$ şi lntills, mlini şi picioare artificiale, it 

~ 
maldeparte lJandage pentru surpături, Of! -ce ~., 

. 
:. fo.11 şi execuţie, cingători de gumi, ciorapi t: 
: dEumi şi toate a1ticolt:le apartinlHoar~ acu'eit .. 

!2' . ,1etl8 I jtAţi. - Df pozit de artic!ii ehirurgice, )! 

[iji~ hgatoare, vată pentru ajutoare la n:lsterj ştofăl: 
AÎ 6 1 pentru aşternuturi de pat Ric(}, cingătofl hlj,!,e- 1: 
I:~ • f'ice Pf'nlfU dame 1 duzinJ 1 cor. -- Speciali. /_ 

I
:! l' tiţi franceze de gumi. Trimitere discret •. In !: 
.. ; • 1::1 caz de lipsă Vă rog pentru comandele O voastrA. 1.-
~ 1 ~ , ~\ ~ 

1 [ij .i.fii"W'i'·'i~ii"'i'"'i"·"·'"'<i'i'·"'f.'·'"'"""'."'iii~ 

m lIim_=-....-. --.------r-' ---' _aR> __ u -ii~ 

I 
1,./ ~1 Jo 

.. i j; 

~
; '~. W 
: '!';H 

fi'· ~~.t.~· j ~. ~~ 
~ ~: ~ ~~ 
.J! , .10 

Maşini dinamice, motoare 
de benzin, locomobile de 
benzin, motoare de gaz, 
instalaţiuni pentru mori, 

. a·~tomobile de persoane, 
);·tomobile de transport. 

! I Condiţiil favorabile 1 t 
Catalog franco şi gratuit. 

~
-:~.:i,: :, .I,i f!!I" i ~:; 

~'( I l~ r~;lica da a::~~~i!:, a~i:.şini şi mori, 
~ :.~ 

= - ,-.. -: ..... ,. -,', _· ... c_,.~. __ - ""'<-"E ____ - .........,.,.$.,,"-.. _ ... ~~_~ ___ r -_·-"o~,~,,_b"'_· --_Iio6.~~, 

•••••• , ................... . 
I ,î1i,' Georg Barthelmie :: 
: ~.j~~' tnechani~:: 
• ~~~/f, ~ () B r a $ o 1, Strada Porţl1 Nr. 41. " 
: '~.~.'< __ .JĂ ". ~ ):-.. Jiii:' (Coltul dela strada SfAntulul Ioan). • 

.. t;'.:.r:.:,.,'"'5 ,.-;, "'~ 0iiIIII 

..... t".4.~""."·~-" ~ 

.. Atelier pentru maiini, de scriI, socotit, • 
" dictat ,i de cusut, apoi pentru aparate ~ 
: electric. şi fizice, lampf! eledrice de " ~,~rf.~ : 
.. buzunar, gramafoane, plăci, ac~ hârtie ~I:I~~ ,. 
.ar. ...... de copiat ,i diferit. utenailii. - ~Ii;~~ .m. 
.. "'il" II Telefon 380. ' ~r","~· ., 
: -- Instructor pentru scris la maşinI. - : 

•••••• , •••• = .............. . 

11= 
I 

it ~III 
Schubauer J. 

: : ::-: = 

I 

atelier da sigila [ştambile) şi pentru grayat 'n 
Arad, Str. Salacz Nr. 31 

.11 

Gravuri de monograme, nume, embleme, 
şt::!mpile de otel, aramă ,i gumă, _ sigile cu 
emblemă, stante, cuie pentru steaguri, in· 
signii pentru reuniuni ŞI sport executate 
artistic. Maşini de socotiţ ştampile cu dat, 
şi presse pentru artă de relief etc. etc. -

I 

111~_~T~.~p~o~g~ra~tl~l~d~e~Ul~A~n~A~,~,p~e~r~c~e~c~t~e~'''~11 , I 

._-~_ .. _-------~.::------'----'---'---
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Societate act. de maşini agricole şi mehanice ; 
J. 

(Mezogazdasăgi as miiszaki R. T.)f 
~~~':!Ş \ HagyvArad, Blman6azy .. u.t. 

: {(r. ,..-
Nr. 283 _ ... 

--., 

, 

Mare depozit da mafiai atrict!8 ,i~:m8hani 
es 
in 

'fi 
Lffereazl": maşini agricole şi industriale, unelte, aranja- I TotfeJuI de unsori pentru l1lşin;, saci, ponevl, V211'1'~~. 

menk de 1IUJr~ maşini de abur, motoare cu olei, benzin şi gaz. ,treanguri şi pălimare; curele peltru maşini, pumpe, 
Au tom o bil e. articole calofornice, curcubete, pentru vin, pentru vin ti viticulturl precum t utensilii; stropitoare, in " 

bere fi apA. Olei pentru maşini ,i cilindre. dituri de sârmă, cumpene, desimctorii şi dulapuri de fa 

'- Secţie de electricita_te_ş.i .m.a.ş_i".i_r.i.I. ________ .... t 
:: 

II a 
N ici o damă să nu intârzie aşi face . 

costumele precum ti alti fmbrlkliminte pe stilul englez 
,i francez; pe cari le poate comanda la mine; garantu 
pentru ChlC, lucru dupA journalelele cele mai nou~ 

NSM~ Serviciu prompt! Pentru damelc cari nu sunt din 
loc, primesc şi douA probe la zi. - St poate co-, 
manda şi prin pOftă la cari dau insuşirile cele mai 

., nrgente. Haine ,i costume de doliu să fac in 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul .prijin semnez cu stima 

'George Rummel 
croitor englezesc ,i frantuzesc pentru dame.. 
Nagyszeben, Str. Honterus Nr. 5. 

II ZI 
Damele cari voiesc să fi. svelte, 

incerce corsetele mele 

,Neuester Schnitl' 
necesar. Ia costumele ~ Princesc ,i »Directoire«. 

COR-SETE 
dupl rnăsurl, precum şi reparaturi 

se fac în acurateti. 

Qustav Zimmermann 
SlbHu-Na.gyszeben, 

Orosser-Ring, 1. În etaj. 

EDUARD LEJER, A 

flalchijiu ,1 IDtepri. d. Insfalafi Pl 
B a~o Atenar: Str,da LaBal Br. 8., P r y Y, 'rl.IUe, S..-. da GiRla. Br. 2, 

-rehuoa Nr. 'a ..... 
Se recomandA pentru pregltirea munceide tinichigiu şi ~llIlnl" 
edificii, precum coptri$e, ,i tnvelişuri de tu" ornamente de metal 
pentru bucltirie, dulapuri pentru Ihta~vase pentru spllat şi) 
Speciali.t tn apaduct:o la ~e, cana.l ' 
conducerea de Iaz d. iluminat, ,llnstall"ea camerelor de ' 

01.1)' Lam! de carbidde 

II dela 'coroane In sus • 
. ,-rd:~~7i '~~~tn. , '~: r:ngro~tlJor li-se dau 
;~~R~~~~If~~ c~· i~. Dt'pozl bogat In vini 
fii, .;.:.t,~ " ~ .(, sdldatdmine, c10sete 

r1~~~im&~._· ~illl Serviciu ~onş.tiintios. ~ .oderare Reparaţie 

Prr tite tn 81eH~rul slu 

- Anton Jura tsch pantofar pel1J, d~mn~ 
; , I dame ŞlC~PE, . 
: Nagyszeben, Strada Reisper r. 1 i • ., 
u Recomand' tn atentia ono public din loc şi rovinde ., 
e ~ , . ~'-.:_ pravalia sa de fncflminta 

~ --d:! -.. 
IJ ... 
811 

,. '.. prf'gltlte In atelierul stiu, Qpl ce· 
"'\.." .-.- rintele modei ,1 ortopecel, cu 
~ ""' .. , ~ preturi foarte moderatt 

~ .. ~\ Reparaturl execut ieftin! 
~ .... traiii. 
Preturile tele mal moderate 1 

,------------------------------------------------------------------------------1\I1A2"RZie de articlii pentru biscrf ci "i preoţi. 
~: 

GEORGE JANCOVICI, ARAD, " ~. 

Postavurl de re
vprenzl·, briurl --_-:._-----
preoţe-şti-, roşii, 

vânăte si npe;r-f'. 

Aduc la cuno~tinta oDoratului public, că au sosit 

noutAtile da foamni şi de iarnl 
tn stor4=', mAtăsurj, delainnri, zefyruri, cretoane, 
batistuJi, - cioraoi tmpletiţi tn tllmniţl - şi 
multe OltA articole c~ri Dn file vot toat.e tnsira. 

Forray-utca 2." ,~ 
b.. 

Cea mal bogată -------magazie in artl eli 

pentru sfintele I 
biserici şi p.reoţi. ,; 

. \ 

, 
I 

( \ 
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Capital sodal Coroane 1.200000. 

Telefon Nt. 188. POit apareaua un" 20.349. 

"BANCA GENERAlA DE ASIGURARE" 
societate pe aetU ~n Sibliu - Nag'yszeben 

este prima bancă de asiglT.are rom~neasc~, infiinţa.tă ~e 
institutele financiare (bălclle) romane dm Transllvama 

şi Ungaria.. 
'rll!dentul dlrec1luRII: Partenb Cosma, .'netorul mCltl, al .. Alblnel', 

l' plelll1111 "SoudarlblU," 

"AGRICOLA"I 
SOCIETATE ECONOMICĂ PE ACŢfI, 

HUNEDOARA~VAJDAHUNYAD. 

! BANCA GENEIALA DE ASIGURARE" " ' 

Cu tnceperea dela 1 Ianuarie nou primeşte 

I face totfe1ul de asigurti, ca aslgurlrl contra focului Depuneri spre fructificare, ,i asigurAri alupr, vietii în toate combinaţiunile. 
Mai departe mijloceştt: asigurAri contra Ipargerilor, 
= contra a,cideltclor ,1 tontra grindinei. 

Toate aceste aslgulri ,Ban('1 generali de asigurarei 
le face In condl\,ulle cele mai favorabile. - - -

A~gurări1e se pot .~~ prin .~ricar~ bancă r?mân~asc~, 
precum şi la agenţn t bărbaţu de Incredere al socIetăţII. 

pentru cari plăteşte 

6°\0 interese. 
1, Prospecte, tarife " IformaţIunl se dau gratis ,t Imediat. Darea o plăteşte institutul separat. 

Starea depunerilor este de Cor. 750.000·

Circulaţia anuală totală cca » 9,000.000°-

Persoanele cunosct..-ca- acvlzitori buni ,1 cu legături 
- pot fi primitI oricând In serviciul societAtii. -

I 

"' 

,Banca generală dt'asi.gurarec dă inform~ţiuni gratuite 
În orice afaceri d' aSigurare fără deosebIre că aceste I 

".~ .ri sunt făcuţI la ea sau la alt~ societate de asigurare. 
i 1:1 ~ ~ţi interesa)?!1 le adresez~ cu rncredere la: 

/ ttBanca generala de asigurare" 
Sibiiu-Nagyszeben. Edificiul »AIbina.c 

~"I_~_ ........ ··'a'''M'' .... a..n .... .a'' 

ViSDyicski Zsiva, 
1era.· şi fabricant de trăsuri 

Arad, Urban Ivau-ufca 7 . 
. Aduc la cunoştinţa Onoratului Public, că În locul amintit am deschis un complet 

~. ! Gf9lier de ferărie şi fabricatie de trăsuri. 
·1 Primesc ori·ce lucrări· de branşe. Trăsuri nouli lucrez 1n 

.~ 8!zile Potcoave cu şrof pentru iarnă 60 fil. - Reparări 
l~ . .-" prompt şi cu preţuri moderate. - Loc separat pentru 
'f~iiA ~ potcovit. - Primesc comande şi din provincie, iar de 
1~:>~, este~ecesar mă prezint în persoană. 

~~, 

".~ Părţi la trăsuri se afli gata in depozit. 

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

I 
I 

/ 

r~ 



Pl.. 10 

Umrafh & Comp. 
Budapesf, ' .. , Va,i-kBruf 80. 

lşi recomandă fabricaţij1e sale şi anume: 
Locomotiva da drum da 8;'08 umbllJoar. 

de 0, 8 şi 10 H P. 
Loc{lmobile de 3-200 HP pentru scopuri eco

nomice şi industriale. 
Ma,ia. da trsefat (îmbIătit) cu putere de vapor, 

motorică, mfnaj cu cai şi cu m!na: mal departe: plu
guri) grape, tăvăluguri. triore. 

lIla,me d. siim4l1at. i Mli4bt. d8 oosit # .. ee6ral. 
Vâ.Dturătorl. Zdrobitori de st.l'UJrUr1. 
Bato •• de olU'ăţit porumb. Prue de strugTJJ*i. 
TocAtori de paie Il lIutreţ. Mori,ohe ds W"wt. . 
Maşl.rJ.e de tăiat .tecl.. Pomp9 de fân-tAni ,i 
Tambe de /Stropit CII suc de CUl10J 1a erecatarea cea mai buni, 

~ .. pree'''·' tnoderllle l' ~ond'r.flnl (a.,o,-,,
bite de 1I0lvlre. 

Catalog de preţuri românesc trimitem gratis ,1 franco. 
CorespondenţA rOO'lAnA.. 

>:'. tu ~ 
• ~- OI' ~~ '. c""'" "'--',,-_~.;r_- .. .:o; -........t 

ElI_I_I-'J~'-L __ III_I_I_'~IlLL ••• '_1 • Î l 1, 

:: Prima fabricA ungureascA de cuţite df 'II 
: ma~ini şi unelte de ottl FondatăI/) 1859. ~ 

~ Bartusek Karoly ~ 
la Budapest, VI. ker. Dârid-utca 10. sz. : - . : t~.:\J, ~~~~- Sing",!' specialist In Un· ~ 

~:~'.~. ~ , :f:('B iaria )entru fabricarea de .~ -~ . ....... .' _ unelte mehanL:e pentru fu. • 

: t 1 ~t : M ~. =t::::I:n:I:~ e-: : 
: f) .. ,".-.t, ~'~L._~... O~R.AVA : - ., .. - /' " , ,i se potivesc la o:i·ce ma. .., 
- ,ini pentu lucrarea lemnu- -
- lui, pentr..·că sunt fabricate • 
- din oţel de cea mai buni caJitate. hilel sunt: cuţitele • 
- pentru .,mdele de maşini, sc~bitoQ~; capete de cuţit, •. 
- ferestraie de mdnd (fwrony~ ŞI /un.gile~· sfredele pentru ·1 
- $fredelirea de. gdlln adânc! ; cu~te r, sJişitre} unelte .: 
- pentru sfredelLrel crepare Jl/abncarel..de cepllri cu un -) 
- cuvânt totfelul de uneHe mehanice pentru iucrart J 
- I lemnului. -. Pre!ace şi osiil.e. ţiitoare!u de' cuţite ~~~l! .. -1 patru colţUri, oprite de servicIUl superlOJ1e industrie ~~ 
- oaie cilindrică şi fabrică, după comandă, no~ osii ci lin! e!it 
: drice pentru ţinerea cuţ.telor. Cuţite pentrl.compactrJriÎ. ,1 

• • 
Ori-ce desluşiri se dau in cel mai lCur timp., .. 

'7 --

• 

. .... .. 11111111111 ulii 1111111111111 
D /B il • I il I II " fi ~ ~_ II II II ~~.JI ~ I ~ ~ Il I e ~ 1) " It II II fi II II II • III 9'J , II • ...:I,._~ 

E I ~ I I • I I I I II il i II I • I I I I • II • I I • I i II II I I I iii II I I I Il II I • I ~ I • I il ~I :j 

: I~ Cumpărare ocazională de. pu~ti de vânat !: .~~~, li 
a _ _ • 
..: ~ .Lancaster«, cu cheie 16 floreni ' , - :' 
: _ ~.,;.:".o,.';ir:c~r .~ Grener-Iacat englezesc, cocoş automat 22 f1oreni. .: • 
• : Puşti americane, ţeavă cu aruncarea patroanelor _ folo'" : " 
• _ site 12 fIorenÎ. • . - . 
• : I Hemmerles, 2 ţevi, modernă 35 florenÎ. F ;': 

III _ Drilling, Browning de 16 calib., Crupp eiector, CU ţevi de oţel! etc. precum .. 
: : r şi garnituri complete Hammerles·Drilling, Springer şi Kierer, revolvere şi -.... :~ \ 
• - pistoale se află in preţ ieftin la Prvălia de puşti de vânat: ' -• _" ... .1 

: 1: !. Rad 6, Budapest; IY';r., Egyetem-ter 5. .. :\' 
lE _ I .. 

• n ,) Al1icole de sport, binocle, Zeiss-, Gorz aparate fotografice.. . -Face schimb de diferite părti de puşti şi aparate de fotografiat. 

I _ ".ii1 ................................ a ••• 11al ·l, 

__ .6MIBIINj,J· iNSIITlIll rtIPOQa4II,Q NWRIJi Il OOlia. - U 4 Q ~ __ - i." 11' 

c , 

- Zi - : 
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