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Cum s'ar putea asigura viitorul şcoalei· româneşti din Ungaria. 
De Un «..la5că.1 di:t' P rdeal. 

II. • 
.. Românul. diJl :I .. deal'" c,,"clude, după I a instala în Arad o a troia tipografie ,,,- I iiei a.i Polonilor "ivizaţi În t,ei impeTii, 

('tu11 am văzut, că chesua şcolară. dela nOi, mâlwa8că ('\.1 numele "Concordia"-luat în da-r, uniţi st.râns prin suflptul lor, care l~ 
'u b "'Ilo rUII sa lY uri i şi a· ""ţin eTii şCA,a. deştNL -- s' a u ~it si t han i să se p 1 ăt eatoc ă I n n Tezu It il. la

I 
cu 

I 
t nrii. Şi F j n

i 
tl n <Iezi i. Ş1 

lolor, e o chestie de I.alli. Fără îndoialll că ,c.risnl insipid de ln,i hine de un an al re- Danezii din fh-hleewig-, llo\st~in! 
dacă am avea 1" disjwzi\i., un hugd de lor mai Tusufla!e oono1.,,,,- .'an găsit ba
d~teya milioane nu ni-ar sta nici o şc'Oulă ni să se tipărească, faimoasa. broştţră, ve
înehitla, Il'ar fi necorăspunzălor nici un ninoasă a nohillliui doctor dela Olpret. -
Joeal, n'ar exist il. Ileînţ" legeri pentru sala r s'au gresit ",ui i p"nt rtt telegrame de le li
int.re popor şi ,im'ăţător _ şi Il'am întâlni eitare ell prilf'juri infanw, - pentru toate 
pe toatll linia nici umilinţa aceea pe omi acestea ,au gr.,it. SU'I' de mii d.' ""rnane, 
o au atil\ia fa\lI do <out arc inspedur ,,»'. iar când s'a spus că ,'omiIN nI ar fa·"" mai 
geSt:''' fişpan sau solgăhirău. Dacă am aw" hine dac", in loc să se fară de rl" pc banii 

}{ă:;;punzi"utd acum' la întrebarea diu 
fruntea a«('sw'r rtlllduri zieem: comitetul 
nationa.l. ducă. şi-ar fi inţdes alt{pl chen13-
rpa faţă' (l!- cultura naţionalrl, d<1(';:1. n'ar fi 
Cl'C'znt' că I'ostind efltpva discursuri III Ca-

• .. _ ,A f _ _. L} T' 'v 

11H'1'[\ 1l1lpl)tn\"a lUl :\pponYl a facut tot ,'l: 

, . bani mai Uluiţi, am fi mai t.ari, mai mân- lui şi ai altora, mai bine i-ar (la pentru 
dri şi mai coşt.ienţi. .. şcoala r011ltuwa.sc ă anwninţatil. cu moar-

La a paron\ă in adevăr chestia şcolară t ca, ni-' a r"spuns ra nn-, hani şi că alară 
, s" rerlure la o simplă chestie de hani. rle arcia, ('omitetnlni nu-i pa.ă (u' şcoli, 

Şi 101 nşi trebuie .ă beem aici o m if'A ele su nI ale popilo, ~i "le I ,reoţ ilo, rlP pc 

omrneş!' (' .posibil. şi daeă in loc de spus 
.... orbe s'ar fi pus pe facut fapte, ar fi pu
tur sal\"a in rrwr(' partp ş('olile. Dacă ar fi 
ltwt ('[lt d(' ('[n f'xrmplu, d1iar şi '(lplapoli
tieinnii saşi, ('ari 1ll" trăi"sc nici ci numai 
din pnlJ)n1Hl rn9urilnr, ,\1' fi putut înv[\ţa 
mult, 

lhH 1I1l·i ;W\llll Îlll'[\ nU l' lut ut Vion1ut. 

chet, şi arll fi (lalllPlli slahi. ar fi oare ehr's
tia şeolară in ~ll'(lillf'?la\ă rlf'ci ('ti nu ')a
nii sunt. mai IHilri ni (Ianw\lii, şi I'U ('\1('sl ia 

cor('ctură. l)ac{l. ,un ayC'a hani din lWrl'- salP, latf\ dPl'i ('[1 hani au f6st (h-stnt. ,\ lip-
sit llmnai inin1:1 şi o inv'l('gNP ~nq)l'ri()ar[\ 
il prohlf'<llwi. 1 Il politi('O- l)(;l;t,l..jtr[\ şcolară 
ent1litp!n l llat,ion:ol ro cOlî(lllg (iP nn p1at()~ 
nism regrl'tabil şi păguhit01' . .:- iţi .:-ori i'fl,l 

ar mai .. combatI''' ,.aut.oI~jzat.nl"· 'tuturor 
parveririlor -' «"omiteful an"() mare',"ină 

-........ ! ... ,.. ... [ .... ,,~t\.~~li".J'l()i. ff; in nnll"t'- rllăsnr{\, o 
chl'stie de ___ oameni'. In prima linie De 

CI' S',I m'/,I1\]at timp <il' (·ioci alli 5u mai 
pllat t ' ['\'pal',1 in parh' '}ji ~'1b\zi. lUtmfu1P 
la inţt'l(':wit1l1l'<t h~\rba\.i'\.lr nn~tri politici 
s~ iU\t.;h:·agtl..' I'a <, hrd'.t Il:- ,1'n1111. şi. 1'\'d~\1\ 
al. nnspreze~ch·a. . 

nebuir nampni şi lltlilnai în al d~)ilea rând 
a.vem tn'\)nin\ă clr bani. Oauwnn fac ba-

. nii' iar nu in\"(:rs, ~- şi oameuii fac şco
lile iar nu banii. Aceasta lli-o dovedesc 'Şi 
I"xpcricnţele ultimilor patru-cinci ani. In 
7.cci şi sute de toeuri nu erau hani la ince
put, pentru şeoalf\, au fORt însă oameni de 
inimă, cari cănt[md in dreapta şi in stân
ga. an ghsit hani. dtti li-au trebuit. Acolo 
unde' nn s'au gă,'5it ()~nneni însufleţiţi nu 
s'au g{\sit niei bani şi aenlo şc.oala @,'n in-

. Ia st3.rile şl,:,olarC' dt' azi. Ac('l ('0111ifet.. care 
poate găf!i 111ijloace pont ni: ori Cp poft.p ah, 
unor indivizi ea-ri ftl(~ parte rlin ('1. ar fi tr('
hllit să g[lSNv;;ră f'.âtpva sntp df' eOfoanfl şi 
ppntr'u şcoală! ... . 

. g în. adevtu' dp-a drept.ul. rcvoltă{or 

('his. 
Xc t.rebuie deci oa.lll~ni dr inima cari, 

inţe1egând marf'a importanţă (\ şcoalei 
din pundnl dt' \"('(krp al \'i('ţii naţionale, 
Ha eauh' tllatp mijloa'('ptp existpllte şi pusi
hilc şi să SllSţip şcoalp eari Il(' dl,splfl.tese 
însutit şi. înmiit aşa I1nmitf'lf' ,.jf'rtfp" pe 

care le aduec"m. 
:\efcrîrirp<l e că nu banii, ei na:lllenii 

. 1\(' lipspse. Daeă am ayc~a putinţa. să soc.o, 
tim întreaga Hnwe naţIonală a U:nmânilor 
din ţara acr;lsta am vedea că ('3, il efl·~cut 
enorm in 111tinwlo şease decC'nii şi eli en 
ar put('n. face faVi, fără l11[\1'i opintiri, tre
hUllîţPlor (~\\ltur;lle ale poporului no::;tru. 
Bani BYf"n1. clar o~H'mnii n(' lip::;e~H~, Şl ln
ţelegt.rPG adtlncă ;) prohknwi! . 

Când am seris tocmai anul trecut P(' 

frlul ('.uI1.1privcşto (',olilitetuI chestia şco
lară. rn popor a.~uprit, pc (';.irI" nu-loero

-
teştp niei.o lpgr' şi pl' eurc nu-l poat~ sah·.1 
cIt, lwirio dedlt (loştiinţa na\ional(t lHl2tlf(r 

pc ctlltuJ'ă naţională.-- un ast{pl lin po
por an' In, condul'Pfl' Ull ~'ornitt,t cart" pe' 
toaHl "linia di~q)r('ţuicşt(' cullura naţ.iol13Ht, 
înc('p[tlld elPla şcoala p,,-)porului şi pll.l:ă !a. 
mani[('sr {u'ih" seriit.nrilnl' 1ui celor mmdl:i
tinş!: Ciue (',ompar(\ ('on'litetnl nORtTu na
ţional ("u cluhul unni partid poEti(' ungn-
re:>!' far+ om<lrc gn·şală., căci ellţă. vrt'me 
elP cnltnra 1l~lgnrNlSC3 poartă grijegu

ver
-

11('1(' din ori ce timp, cultma noastră toatc 
gnwrnde fără deosebire..). prigonesc şi 
L:(}1uitetul l' da'Lor să o apere faţă de toate 
eu tont(' armek cu -cari lupă în contra. n6a
stră gun:rnp}(-. La noi cl1vftntul,:politică" 

. trl'huir stl. aihă n hază largt't cir' 'cultură. 

:!k"~, ,,> ~, ',' . JJ:.'i'T"l':':"r:~J::·:,~(.ţ"rr~;·'~';f'(" 
.~..-' • -" + - •• 

:--;P Îllţ(,l('gp' ('ă numai cmiâtdtd 'naţi~)-
nul n'ar'fi putut salva totul şi n'ar putea-o 
'nid astăzi. La 'O <operă alM dC' grPa trP
.huif' (·n}aborarea. tuturor. 

Cum va fi Austro-Ul1laro-Croaiia ~ La l{,a
gUJ:a a apărut ,z.il{'ile a<*sk't o broşU'riî in1.itulatâ 
Tri.a./izm" în c'lar(' autorul .ne.cl~noscnt dă un pro
ieM 'amănunţit dNpr(' orgtmiz.a'rea (,O'llSlt.ituţională 
a monarhiei .l.rialisl(" aspirată de SIa.\'Îi dela sud. 
('('1 d(> al treid{'la stat "al monarhiei al' prilIl1i rte
UlI'mi'rea l~~.nstiwţ.i(}rialii Regatul {!roaf, iill' 

nonl titlu gi1'neral al.mouarhnlui In fi următoruL 
lmpăra/ttl _'hlsf6el~' regele Fngariei, regele Croa· 
(iei, MU împăn/.tttl ~i regele monarhiei. ausfro'uJI-

. !T0ra-aoaM. Gu.yemul ('omU'll 'al\ monarhiei l'R\' 

forma mi'Il·i-strul de €,<xt.el."ne, Iministrul di' ra.9bni, 
ministr111 ,de ma',ină şi 'mini'lt,rul de fi,na:nţt' (',j(>

dini mi,nistrului de maril1ă nor fi în oraşul 1'01a), 
(hl\'{:ll"!llIl C'9IDun ar f :respon:>abil înaintea dell'
gaţil1or. I?elcgtaţii1lc s:a1' compUI1C\ din <'.ilte 40 ci~ 
memhrido fieoa'l"C -sl!at, d('oci 120 d(' toţi, iar ~.
di.nt,ele lor ;h\f ţine allt~rn·ati·; lIlll O{' ,an in Vie·la • 
BudapoBta {\i Zagrrohu, S(>di.ul iC'.gl,h;i l~l'!)at ,să fin 

Zajtrehn:l. înT 'Părti1fl ţflrii a,)' fi: ('roati.a, S1a\'O'nt:t. 
IJal'll1aţ.ia, ,Fhmh)" Bo;:mia. lIorţegovin.a, ISIt1riM 
dimpt'NJ:uă eu in-s'llle1c ('i, ('toteia, OradisZ'a ţi: 
părt,~lc loouite de Slove.ni ale Craillei, ('mint.i('i 
ş,i Rtir.ici: TNi.!'.:)lrwl aeesha ~'.:H iml1ărţ.j i'n 25 dE' Yl'enwa. asta, ea d. e. comitet aui IlDstrU 

naţicHHll ar putea faee foartr rnult. Ţ>rntru 
şcoli, ni-s'a raspuns cu injurii. De abll1ci· 
\'flţi hani nu s-au risipit d(· geaba şi eât.f' 
ş('oli nu I1i-~'an inchis?! S'au gă!sit hani 
apoi eu ('ari ~'a eump[u'a.t aid in Arad un 
palat Ţ>e suama unui ziar nu numai inu
t il dar dpa dreptul păgu bit-or adevăratelor 
inhm'AC' nl\tionalc, sau gl'i,sit bani pcutn

1 

Prin p.olitică n~)i It'!) sa 1H' putl"?l ~usti~tca 
în ţara asta. prin c.ultură da! ton' c.oIl1ltel 
naţional rare> {ace lHlmaipolitică:d(\ er·a 
mai trt1să sprc.i~ (vezi .• Rom/inul") nu ('?t,(' 

.0 ('oqml'aţiUl1f' e~r.e sîi. facă. 8rr\'ţ(:iihtU1~; 
nici rn{lear prf'zentului ., necum HltorulUl. 
Si ol-ic.ât ar c.ombate' marele ,A. C. Po~~ 
~'icj loc1at.oririlt> {aţă: d(' {'.nH.ura al~ 0

onn
-

t.etului. dsa apară 0 cauzu pirrdută. Usa,' 
caro ştie atât dfl multe~ o fi şiind ~:l pu: 
ţin('(\ fa«' pe t(>ren eultnral bărhaţll poh-

j'ur!{'ţ{'. (1ulVe,rnu! Croaţiei ,,',ar eomptnH' di'1l llOllR 

mini~tri .'În frunte cu banul, elion' ya :ti p'riill1ll1 
mini ... t:rll, S{\ .'-011' i'nfii'l1ţ-a ~j rosortrurile mini,~lt'
'li>ale:p{ffi,Lru lucrări publi{'J€l şi pentru cololl';;. 

(:nt\'Nllul va fi responC3abil parlamantuhti eroat, 
{'ar(' >11.' va 'l.l('g~ in :haz:a sufr(lg'iw:u.i 11,niser~:J 

{, 

; 1" 
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~~l!.~rM, 001 {'U1(' ~10,OOO de a.l~ă.tori alegând It 

ueŢH1IJ1t1, CuLt-ara va fi l'ă.spândit.ă d., tmÎ"c:,J
tat·ili> din c..'lgrchu, Tr:i(>$t, &raim'O şi de t~i(cJ 
din Zagrnbu, )Iitu"opoli<~tl de Z~{'I'bu \-a fi pl'illla: 
It'le ţădi şi (.1 \'~I lneor<)lllil J)(' (hmnitor rh> l''''~P 

al Cl'l')QttÎt.i, 

Conferinta anti-maghiară la Itniversitatoa din 
BerJin, D. KOI'vdi Lllt·.r: ~l ţillUt în ,aula Uluy('.r,o,i· 

tatii din BNlin o imporwnt:l ~:onf(U'in(â a.'l1I;pr:1 

-st!7n~lţjei ~Uiltllr:~l(' şi N'onowif'(' :t Trau.f!..ilnmiC'j 
:;;i a eolorhtJtr' jJit.rt.i ~Il(' V ngarj.,.i j'l('uit.() de ger
ma.ni D, Korodi 1.utz ~t(' origiLLaT din Braşov, a 
fo..'l'~ deputat 111 ('alll~r~l m.a.uhi-al'il. tLll :amie .:.1 
H<>m:lJlilo1' ,i ;t<'l11l1 (,.,ve profe€.or in &'rlin ~i nl1uJ 
din oo.i mai huni publi<,.i';It i. 

Jn Indii 1'(' ldl~1U ~l'rMI'pe (oţ.i prof~"rii lUlj· 
Yf>J."i,.u.ri în ('~tp ('U rt'('t~)illl rI. L~mz, e(ln,Sili(>T in· 
tim al iUllpllr:rt,ului. Utllll.,r~i df:j)U1.aţi t·,t.\.', 

PrilJlit in mod fonrt,(\ t3,ldllN.r.; d, ROl'HOi Lut.;o: 
a :rug-rih-it În tN!7wni "{'ali pe!""~l~ţiiJe 11(,' ('-uri 
tl'f'clnlie i'.i k Îwtn rp Jla t i n1HditiJţ.i 10 d irl1 T ran.o..il
\'anLa ~i t: IlgiU ia ~Ell. plll'kll -;liipil.nirihr'f!lu.ghiuf>. 
,\oc...;r{) "t:ipâuiri sup1'ilIH1 ţii "u;f(J('ii, Nri('t·: .... ndi.n(~J 
('uJrurul:J .1 papoan·lr,r ·IIPflIH,!ţhia.rt'. falşifit"':l t·{)a~ .... 
.LHd .. · "t;lti,,,ti(·o privito'Hl'(' 1~1 J1IH!lîă.1iIJ Il)('pulaţi{'i 
fit'{'~ir('j llatiollaliti!!·j Î'll fo]('.'<ul mllghiaJ'i,?,nl1l1ui. 
,Iun"(lj~ul ilcea,;tu prin dute .aut{'J1t".,K,,(>, De:'-'ni(> apo~ 
în ('ulori \'ii ('IlHI 1111 ('xj~t:) :ultnini~1;1'a.ţ.i(', nu e
xi<;ltt jlh",ti tit·, llU (';.:i"tl1 nim,jC',:; funt p<>:ll t.I'11 llf>ma· 
g-hiari. • 

~:{)n{('r('ntiarul fU'ată ,apoi eUJlI~ILDt În Unga
ria şi 111 Trllu"ilvania ll.Jm..:rJ'4' ~ rrriJ.ioillw df' Gor
H1Wrli dintr(.' c.al'j II1lma.i ~aţ.ii ('a.ri a.hia .mut 27)41 

wi.i mai ~~,~t rLu('(' Q 'mT":t'('8.N' 'vi~1.tilnaţÎ~JUa1ă. 
np"prt' ('de a -tii ,fum, lIIil-~..ane 41f' H.omilni y •• r

hf'~!e 111 ttwnwni foart.e dogiuşi ar,ltiulrl SIWr01ll3 
lur rt'zi ... tcntll in (·.ontrn rttagbiaril.lirii. 

Imprt'sil! a fu:~t Jll'()flbil.lil. '!-i t,l'lltă llllllmi a 
<lpl:l1ldat. <:11 fl'('1w7.:1e ,I('('f(;-ltii evnf,'rinţ;l. .. 

Pro(ramul banului Cuvai. I)('k~gaţii .lin Ca· 
luera Iwgarli ai ~'tbo1idui d.in Z,~ ... oh ali a'-ut d 
:'f~l.rrii (1 (·(l'ttff'l'iltt.ft l-H Lh.l.l(lup{'!'~:tI, ol'ub p~>(ji~l~i~ 
('tJuU'dlli Pei.aoov.i<:'i ,şi part.ieipiind ~i 'nonl bnn, a: 
C'l'oa.t·i.,i Ed'u~Lrd Cll\"~i, ('n ,te(~ 'iwi1ej ha'tllll ~i-:J 
dl"<'<f"ii.;.urat IH\)ţ;r,all1tul {)OI i t.i1', de<:'Loo-m1:'l {~ii I'(l. ar, 
({(ma noilr alt'.ge-.ri pf'l1(ru s("[.!Jor ;'fl t(':îm,pnul fLrrl 
<il.: c()n,';ti.ll~{ie. Sunt Hpsit.e d{' tcn~i (leei f:O\·(Hlll'l'il.'. 
(.,ii di,..-x"\'lHlr~ ~hu)'ul~~i ~'tH' fi făe!1it (:t} iU1tf"nţi~l 
r!()u lUI ma.i fi ale~ uUIlJnou iIn H('l(,."St ,,,n. B:.1Tlul 1(\'~1 
r1l."I .arl()! iT! p.i'r'''peeţ,ivă del~ali.1ol' ('.asal'(~a paq
m(diai căilof' lerafe, eare a f,:st ('.allZ<4 imediat.! 
tt cri7.etvr in aeoşt.i al[] i din 1l1'flJiL l)a:n ul li. ('lATI}! 

~olalx)ra!'~a !f.lliCllr()r ('roati1or pt:.I.J.tl'U l'e .. due.e,,:c!i 
unor stwri t.':on::otit,uţionale normale, 

L 

Politica in trecutul românesc 
- Dare tie seamă. -

De Şief an M eteş. 

D n llctă.g-Mu1t tiHu d., glorie c l)('.lltru noi Ro· 
miinii. cii În mijlocul tuturor J)<l!yl&rt'lor yooiue 

. \'ll('(,l'itC' de sa·bit. brutală u O,,'Il1anilor s:ru rlc bi" 
lllntismui Ml1l'llrpt ~ .~,irit1l1 levantin al Grocilor 
, .. in't·i, - mn riîmll..'! di.n {'.('lt> rru!j ind€1lărt.a.t<> vre
!Imri piu;! ~"tă.zi un 'IJOIJV.l:' trălnd1.l'~i n~ntenit 
\·j.~-ta l'-U proprif' r(),mt'lIl(:·;L/4(·ă,. 

t"U"W.iI. dl ui ?\'. I'JTg'R l
) {' rtC'sigu,l' una drntre 

,(('dea puti:r.w. (':11'(' dm,·:Hl1.(' () par-t-e n<Hli"î, ol'igi· 
l~ali'[ din ac(>a~t.u "i~lţii m'tUl('.iti'i. 1j)T(>.7RnfHn<tU.-zl<" 
În b0 de ><cri<;(Jol'i "le V()('wy.t:.ilor din ambole Prin
\·,kt,at.e romR.ll~~ ,.idt·j I~ lor polit.iee. iu <'Rl't' 5t' pot 
dW"'0hi dm,ul elem(>lrt(' ho1ă.rât-o..1.1'('·: ",mut e uni
I'N!. ,aj('i a f'l(>Inentdol' de inrîmriTC ('roştiui'i ve· 
1JÎt.e (lin Rfl,.,qlrit ~i Apus, ia1" ('('JtllaJt pCYtrivirea 
ac~or ('lellJ(>llt.P ('U c'mdiţiih~ g"oogran(":e şi i@
t()ri(~e ale ţ("l'ii." ..... m urmat În tot trec'utuJ no
stru O polit.i,·ă r;'i • .;pj",ată ·a Cr'('~tină.tăţii .. Suf]('-'tnl 
ncmt;rll vibra tJotflf'aun.8 alil.tuI'ia fle .ale ~JG!da;!ti 
fr~iti in Chriilto;.;. ('(md era "\'X.>roa de dorinţa H, 
!x<rtl',(ji de 'a~timlf' î]1 ("{mtr~ ~roonUor păgâlli. 
Dar lJQ1lt-ru a ne ",sriup3 do tiră.n.i.-;·· nn pl'Nniam 
i'U odlÎi ine-.hişi ()fprfa C(> TIC' ... -eni,a rli'11 pa.M'Ca Aut.
trioeikll' i'o8'U H.l1şilor ~'lh JU.a.&C.a nml"daril. "a d~
f'Qbiril". <'1 :jt.i.am 8:4 le pUll~m aceswra ('ondiţ.ii 
irngrolllu'i:t ........ «'. nepl!kn.t~ Îll.6ă, - favorahile pen
tru Il1Ji, - IH'tl·nd în ,-edere necurmat binek ţării 
şi al n(>amtlJui.tlf'v~}i.Je şi durerile lui. A.~ iuţcl('r 
g-eau tU trecut.al .. harool''' politioo a.ce'Î Voevozi 
hătr.Îni ~lll'i dlo mi}-.a Ini Dl1m'lW"",*,,1 -- toart-e ll-

Parvenitii dela "Romanul". 
~unt.em siliţi, în sfârşit, ~ţ~ înregistrllJn, 

C'l să se ştie in toată lumea, ('are a fo,c;t mi. 
sterul <ldevă.rat il) eonflidului nostru cu 
nHomânul", Doamne fereşte! Nu tradările 
<;('1(> de pomină, cari a.u isbucnit numai in 
er('(lrii C-t·loI' fuduli,pot Hă f'xplicCl produ
cert-a MMor incttlceli. pU.'H' 1[1 calCI, Tur 
burarNl rf\laţiilor dint.rf' noi (l provenit din 
altf' plU'3.te oIlH'neşt,i, pornită. tot din sor
gintea "Homfmll}uÎ'·. E::.tn vorba de imnul
ţirea. furnicar-ului df' paneniţi, cari .. ',l11 fl

d11I1<H stup în jurul ac{'h'j co,iniţc, 

Cinf' ~i (}(''il1nt parv(\niţii, putem ,'odf"8 
lL'if)l', e·f' soiu de ~uflN.(> sunt. Sunt figuri, 
rîn1ito,,'tl'p c1t> c(llebritate, mai mare decât o 
I1If'riti\, in !'Dport cu ('nen ('..o au produs inte
/pct.ualicp·şt{' .... :i hu sunt, înzostraţi (~tt vrc'o 
individualitatf' Driginală, X L1 se pot dizima 
P(' fOll'('!fI lor proprii, ni-ci p1' judec-ata lor 
singl11"fI, Ffil'{l e~l si! fadî part\i dn n'o-o so
riN,ltf' mntllaln ~i fărli a }(l miro,'ii iJ buget 
f,"nl1('·('{dor. (>i ar fi r;U11as poate numai 
nişh' nnonÎll1i şi hllrt~·"·(>l"7.i. f'1lT1l j-;1 f(H'llt 

na In ra lor. 
P,tn'i>nÎrnn ;ISUl n Il f~sh' lIll f(H1UHWl1 

gn'u d.., unnilrlt. lat'il. c;:Îtf\V\l 0p('raţii clan
(ll'~lin .. şi r:ocoţ.ar0a. Ia situaţii imaginar8 
~i (> g-at~. A a,jungt'> ImpiJ.rclt dn carnaval. 
nu-i) tmlml{' dN:flt f'hi\'ărn dn,asupr.a. ca· 
putui SP-C. Să În('nrri Să-ţi ll111fJi pieptul bn· 
ipI'f'sc. Să ('(Iuţi a şti t tii a ~i spânzura, cu 
lin fr} cir Înf"lilJilitatn judieiară, pe care 
ţi-() <1.rogi '''În,!{ur. ~ă -ţi sta bilp~ti r.n"\dinţll. 
(';] ai m(}f;.1f'nit pf1 viaţă un monopol com· 
plC'f, llfiupra ronducerii llpamulul şi Srt poţi 
răm[uwiJ. (Ou inhC'g flXdllSi\-ismu} cip fnm· 
t n~, stli,pfm pp o gaz,et.o (lutorizafo, 

S'a tr'<lS la .'torţ.i, Şi pp rim~ H;deţi. ('.{I 1',1 

.:;r:()~ "Sflartf>d in J'n.mh·? p(' un da.')eăI pen
sionar, in ~(,i'laş timp un \'l.tlpoi de ra.~n, 
t~ilre şba, înaintf'. să i'i(~ gUdUTC din eoadă. 
in jurul \Tr-unui l-of' rf'Sr~ta.bjj din dirce' 
ti,H l' Vid<lripi". Pe un rîvnitor nf'mode.qt. 
căru l;1 ii Ui,,+a, p;llra a plî. când se uita eli ' 

E 

deseori ,i din a a1WNI _. alt ajull.'II OOllducă.t.orii 
ambelor Pl"lnclJN'lt.(l r:ornilof> ,i il ne.'lnmltli oostl'U 
Întreg, 

('f'..a di.ntâi SI:"..ri<:.oart' dom.uea:.;(': ~. ni, 
8'apu..~t.J"al 'Ii in oa.tr:f' ~ oglind~ o 
condiţie de 8taIt~ Ull Ml'1l.ct.er poli;i~ 

e :l. lui .<\Jc..xandru Aldoa. ( 1435), DOllm in 
Ţa:l'a Romitn~a.sdi. ln ea se y~ grij,a hti de ţară 
-- "ţ.ara mi.au lu.at·o i~ au fost i~ silo mă 
.apuC(> <1(' <,ap" lTllr<'ii) -- zi('-oC el - şi simpa'fla 
laţ.:} de creştini (p, 3) a.'ICm("JW3 ~j în N'..:l. Il ltri 
VLad Drocu.1 (1445) şi Vlad ŢeM' A('~a din ur
mă el'a Do.rn:n crud, dar vit,(Jlz, In .l-ICTi,t.l()31l'Cîti 

plinit de demnitat.e (p, 1:1-16) .adresati! tru·fa· 
f;lullil 1'Og'C ~hia.r ~iat:hi.a,."Pun{\ boi'il'ât "dacii 
"<>m ajlLDg"4\ fcro..'ls.că Dum.nf':rA"U la 1111 ('.aplH rău. 
şi '"1,'1 fp4',l'j t~ri-şo3ra n<)3...<;tră 3(>:(,.n..<rt.a, llici M.ă1'i a 
Ta DU w·j avt>.a. fol(l," '1 inlesniN' de a~ ('.eYa .• pen
tnl('n "3 fi pagubă Cl'('.ştrnătăţii int.re-..gi," 

ln ~ris-f.),.ik- politj('O ale ]ui Şwfun c.(~l }Lare 
pc lilD.gd tooria inai:nt.a.~ilor sili: grija 00 ţarii, de 
Cre-:-;ltinătat-e ptmtru ('arc Ml ji"rJl"-ştc bu<.';uros. ţi· 
ncr{~ (',U ~fintc:ni('. a tratat.('k'r şi .rurilmint(\lor. 
~(l mal 'i.'{'.de ~e..-3 DOll, -- cooae(.l a distÎ-n\'1 pc 8<.'1:'\'1t 
V of'yod Jumm.at de ·toţi Mnt.('mp()r.:rn.ii ş.i prede. 
('.(>,<tOrii :lai :SO('-Oft'ala cu.mint.e Jl, împro.jurărilor, 
armonioasa {',lUdrre .a 1111111 edlfi<"'il1 [K'litk in ('.aN.' 

trăim p:ină a..~tă7..i, d(\'<VoJ-tUlld firt'şte neatâruurea 
n'Hst,ră din a,utonomia uO'a-.. .. -tră desă1'ârşită, din 
lihf.rt.o.1.e,a nmH,--rs r~hgjoa.sa a,b.,:;.oluti'i. Şl in sfâri!-Ît 
8<'-61 simţ creţl-titl o.1re face 00 ni'ei odată binrÎ'nI-B. 
să nu :n.a..GC'U trufia, ni('j infrângere.a . .să nu se 00-

bo-are până la d-Nni'idejde, toate fEnd in voia 
Domnului care ţino seam.ă însă de O1'iee!'lilint4'i 
f'f' omul o t,a('1' ditră il-in(' (p, 2D,) 
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coada oehiulni la ceva .slujbă la !,Relluiu
nea Irnwilor" şi la administraţia, fondwi
lor, drl.ruite de Strocscu. E vorba de Go]
diş. care ccroa şi loc de şef do masă la "Tri· 
bllIW.", ca 8(1-i mai tragă preamăriri uugu
l'eşti, prietenului său, '1'isza Pista! Şi când 
a simţit că nimÎc din dorinţ.ele lui no se 
prindCl, ,~i-a căutat pe ajurea d(J treabă. Şi-a 
luat de tO\-.J.rAş po Suciu Iană.ş, ş-a giugiu
lit şi pe Marşcu, duehndu-,se cu lrlnnă.laie şi 
cu .ialba în protap, HilCând matănii şi ră.~
tMm~tciri gogoneţr. inaintcn marilor no
ştri boieri şi ccrindu-lc, lingându-.so pe bu
zo, ca .. Tribuna" StI fie conda.mnată, a. !j 
arsă în Cl'pmator. jar rcdadorii ei să fie 
răstigniţi pr' 1'nlC'f', Şi are haz! De când (1-

xisHiorg<ll1izaţia noamului nootru, n'a mai 
(lVllt a.'$a de puţini drepţi şi de distinşi jUl:is· 
rowmlţi. cari 8ă .'H' orif'nt,,7.(> dllpă ~apHl 
şindrilit n] Jni Goldiş ~ 

Z~~ şi făcut! Comitotul i-a făcut pc pla.('. 
I-a dat, '0 autorizare, C,I să. se poată lăfăi 
a 1 rltllri de "Tribuna". Cer-cul parveniţilor' 
,':i'a romph't.at. Ni{',j llIl scriitor drla noi 
n '.'1 pus piciQrul În reda.eţia. lui Goldiş. 

In schimb. s'a făcut. un transport. ruşino,," 
d(l dilf\ianti din pleava ziariştilor bucureş
U~ni, pe cari Goldiş i·a restituit pe urmă, 
iadiş la a]r lor. O gazetă. oficială mai sla.
b(l ŞI mai f[tra. d(' l1lşinp, n'a mai editat nici· 
odMă comÎtntele n'Oa.c.;tn~ de până acum; 
nicl m[war .,Lupta" nu ~i·(I dat poalele pe· 
Htf' eap. ea (I'oldiş, cu lovarăşii lui asociaţi, 
in scopuri de a, ch('lt.ui mari ca.pita.luri un
ţiouale şi p'-~ntJ-u a distrugo o altă. gazet~, 
adA1H' Înrfldrt-elnală În populAtia ~etit.oare! 
aif'j. ln noi şi pe:ite munţi, 

80 sjmţ.{\(l HprOl1pi' zilnic. cum monito
rul goldişist. cu. firm~ şa. ~Ii.Qjal4.. intro- -. 
rhlN'(1 (·[ln("rri'rnÎ'r~;7Tf.(Tt;~rillln, ca .':;Cl,. poată ... 
"pf'ri,l şi t uJbura opinia publică. şi a fac·e 
jmpo!;ibil13 o Iămurinl. Pnntru lumea din 
Romlinia a PU!'l la cult' pe gnra·spa.rtă şi 
ciocoiul p31'Y(\nit do acolo, răspfmditonll 
t (>{)l"Îilor conserva toaro ~i priet.eD cu câtcva 
eapf'tf· sprijinitoare. eum ('sto d. Carp, a 
cărui po!it.i-că d(\ impăcaro ('u Cngurii o 

22&&25220,- T as J. -.. 

După lupta dela Podul lnalt Şte-.fan ccl Miste 
.adresează ,a<,,eastăa<:!risoare ooergică, de 1Ul laco
ui.sm n.:ntic către ,.Domni in toată Creştină to8· 
te..a" in cal'{' ric.c: "Cund &Il. văzut noi aşa ()88~-", 
matt' ( .a Tureilor) ne-am ridi{'at vitejeşte cu tru
pul nostru şi cu &Tme1e noast.re, şi li--am ,~t.at im
pot.ri\'a, ş.i 011 ajutorul lui Dumnezeu -celui atot
put1'mic, am invjn.s 8traşn"Î~ pe aoe.i duşmani oi 
DOf,!t.ri şi ai Creştinătăţii intregi, şi i-am sfi'irt'l'Illllt 
şi i·.anl ('Îi!l<' .. 1.t in 'P'1~ioal'e". (p. 19), 

ln :.;cri"03N'.a due I)ogele Von(liiei (8pU~ 
din gura 10 Ioan Tamblac) după lupta nenorocită 
oola VIl.IM-.Albii, f'pUDe: ,,;(11$ fi ditttat .să .scap :pe 
OOUlt'Jlii din tara mea Ş-i :nu ar fi sUl(>rrt atâta. 
p.'lgi.lbO": care lucru (piardert"'.a luptei) .'lQCOt cii 
.a fost voinţa lui Dumn~~JCU, <'3 să mă [pedep.'i€la&lă 
fK' miu(' , pu.eăt.os1l1, şi lăudat să fie numelclu.i 1". 
apoi .. ni<"i nu nwu ~ii "'pun decât fok'lij e 3,OOMtli 
ţarii a m('~'l Ţ)('l1fm Cre-.]'finăt"'lt<" socotind că e de 
pri.'>OO ('ă-ci c lul'!'U ştiut 'bine de t.oţi. Că e ud ~ 
apur.aJ'E'_ al Ţării tTngnreşti şi .al Ţării ~ti. Şi 
în ee priw~te ~OO%O doml crăii, :ala.il de l8.eo€'.a.&tla, 

fiind impodeeat t.1l1"<'lU CU IDlne, .acum de paotn-u 1lI!l1, 

.:iU rămas ;mulţi (ll'~tÎlll.i odihniţi" (pg, 20-24.), 
oollt.iment(\ frăţeşt.i fată de IwmÎl.'llÎ'Î din ţ.a.ra 
Româ'll03;;că: "nu mă gân·de.s<~ a vă fJ/l~ nici vre
tim ro.u şini~ \'T{H) pagubi!. ·ei XII \'tl piLo;r;r.atj ~i illi 
trăiţi în }Xl~" (pg. 20). 

A(,.e5ie trei ."ICril'lOri ~at.ă pc dt\Vlin 1n .a1tcl~' 
('.<meepţii politioo ale lui &('if8l1 c-el U-aI'{\ sllb car(> 
nQamuJ llostrua im,emuat mai ffi1Ut in tre<..~ttil / 
"rau fur.~un(1S ~i plin de griji rin istorÎla '\l'niV:~i;/' 

In tlmpu,n <ie pa(',a sub R:adu cel :Mare ~l N e.l 

gopRaaara b ('aTi" ti dîldit mim1.l.nRta măm/(.<;til'<':jW';\ 
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rijineşte. Cueu ce a fueUl A. C. Popovici, 
nwniilf\ mistificătoare, eu brmuieli1e şi 

lnciunile fant\.l.sticf~. stl'eeuratt~ în rîndu
. e neorienwte ale partidelor din Hornâ-
0":1, pdn ardelenii stabiliţi, cărora lp'a irn

, oS prin tCl'Dl'izitli o z[tpă.<:oalrt în CUIloa· 

: ')fPl.l stărilor dn fapt, (1 fost o mure lle~ 
:rni~it'. Mai CLI :"eama dt t.'misarii, dela 
zetele bucureştnllf\. rm f{wut o propagan
cu sfaturile lor şi au rnors a''la dl' departe, 

" ~oâl. {;<l s{d ridice pe d. Vaidu în graţiile 
. ; ;niyorsului". l'au prozentat {}u pe un 

. iu al t'o-ivoziior dt·1I A'rdcal". eu toate eă, 
, istoria contimporană a llO[lstră nu se eu
.• aşte un yitl'az cu numo a.şa de grandios. 

~\ceşte greţoH:jc laude ~o datOl'C8C in 
.> ll'te tot fwenturierului ~\. C. Popovici, 

re prin abuzuI. ce face do naivitatea vie
; melor sale, nu s 'u sfiit s-ă mijlocea..scă 
. 'in gazetele bw::ur6.Jteno. ca să exagereze 
. ata.curile personaJe. Intrarea asta in joc 
ace-stui celui mai bădăJ'an parvenit delu 
~omiU111I" şi cauza. lui, a atins desigw' o 
tl.l1:c .p,atologică, Est-e o gamă intreagă de 
9lta ţ.r 111 felul cum se luptă din partea ce
r co inspiră ,.Românul" şi ne vom oeupa 

.~ a.ltă dată. mai precis, a.supra fiecărei 
·anlfe.stări ruşinoase din faptele ce le vom 

·1 pe fată. 

= 

faderea guvernului 
Khuen·Hedervary ? 

A rad. 8 Febnwl'ie n. 

. i ~i~l Viena purne.':ii.: din HOl! z\'o11ltl'i de 
':"l·ltJIJ .. a&.~ven.l {;arlr-iu drwllut lvr pâni\ la 
oudap(~"tt!, se pl'da..c îll afirmaţii pozitive 

A'sprp apropiata <.;ăder€> 3 enbinl.tului con
,·lll,l li ha ('TI - Il (;dcl'ca ry. 

fnformaţiih.~ pl'e~ei ''ii cUlllul!ieute1tJ 0-

: icioa~e despre petrecerea contelui Khuen
: r cdcl'pal'Y in Viena şi tratativele lui cu 
_uiI,,'crnul austriac .sunt, insă. atât de C011-

.rgeş, tl'i'iia tNl.diţi.a VOlicicii <l ll(">('·O'lItenitei nli
,iri ('.ătTă {.7i3ţ."tilli de OTi~c ooufesit1116 (p, 32 35l. 

Pline de ironie şi di':nlllitate Sllut oole <touii' seri
~yri ~t(' lui Ştefăn.ită \"odli (p. 37-42)_ 

Adevi'i.r.alul l1Yllla!;l al lui Ştefan cel Mar!? ~l fOcit 

iul -său POt,1'U Hareş. Cn "toate cii. llttt\vt'~'l mi'n!f.'a 
umpănită .il moI dO\'C!l11'Uhti , dibăcia in ~e?,dl"ire.'l 
)lallurilor mR.l't.'ţ.o a Ultiilui ~ă:l.l, a tost ll11 DI)mn 
nimdru, vlte~. ~ illdră.zn(~u noohicinuit.A in 
nroperaa lucnrrjlOl' grele, setos după domnio ~i 
)OuA \-"\.wwil'i. In toate .scri<'lOl'il~ ~nle (10) 00 Q

ţlindeuză ,.a .... ~·o.'·;t.(.' 1n<->u.<;Iiri ~leS'C ale !''Ut1clu1'tli du 
·U(!N'zăttOl'., Tine.t la moşiasrrămoŞOO:-lCÎi, lX" \!âl'O 

,1'0 păTăwa 11ici \.-'"ll preţul sWngdhJ.i OOU că-ci zi<,~ 
Jeâ.t W,lU trăi nu vom >;u:fel'i .,;ă ne i'a cimeva în 
bat~OC1l:ră ori si"i. ne fa{:ăpagublC' (p. 49). In..frlll
;ţertle 'tn luptă le priY{j;l .!)ctru Ra'2'eŞ ~-:.t pt->dcapsă 
:la1a. Dunm~.zeu, zioe dUl>ă infrÎ!ngerea .cJ.ela Ohel'
t.yn: .să 11U :fie mâ:ndr1.1 Crai1l1 peu:t1l'U hir1l:inţ.a ln:, 
căci 1]1'..1 căpo.t'>Wt,...Q cu ~n~i puterea Sit.. ci nu
mai cu :nOl'OCU.l, ~ll"~ "se 5Chimbă adi}.~: şi n'a bi· 
mit (f"('.gel~. d Dumnezeu. 0aT'O pedCl">Seştco pc 
DOlll'lll pcntm incrooerea IOl' maro !intr '1m~ i (:l. 
J(Trg.a, htoti{l Româ·/tilo-I', 00. 1 p. 136), 

(\f)(lact' d~&C un~c seri,'>Ql·j alle lui Porn.l 
Hureş de .a Îllain1J3.Şi1or -săi ('. ;Stilul '1"QmÎlmese, sin
taxa lor ţlQ.Wrtiiinrt.i.ţ>ărit OOmCWl'I.l) ~'1llân(l6C a
ceasta ne illarept.ăţe,lOO -să J)l"csupu:nrun că au ~05t 
.>I~e pcrmnâne.şte apoi tradu"SoO do pi.sar im 'limba 
latttnă şi slayonă, sau AU fost dictate pisaTulu.i 
deadreptul do Pt..'iru Vodă. Cred, cii. merit..>t '-'1.'mlll
,jro ~i inel'edere &'>Orţiunea polOllUlui Lcwieki cu 
pl'ivil"<l '!-t. ju.:rămîi'l1tul lu.i Stefuzn cel ,Maro cătrii 
Puloni, e~ln' ~'a. ,'lCris pe l\:;,mÎmeş1le z.i{..'C: , Hec in
scr-i!X'lo 0..'\ l'ol<l<:hi.(:-O in latinW!ll w~"taa ''est, l!e-J 

.t r R 1 B U !f A" .'~--

tradictorii, inc[tt )ltl Juu u ÎvOUIlĂ: llul1urită 
a ~ituuţiei po!iticl~, :\c ::;pun doară ntiH, că 
aCt'Llstl'l situaţil' l'stc' acum. Jupu inceper(\3 
trntatiwdor d(\ paCt' ~ .. ~ inauguratf' cu atâta 
uptimism din i.l~llbelt, părţi -~ mai tulbure 
dpcl.tt Înaillb~ li!, începN·e.n lor, 

Consflituin'i.1 d,""" ieri dimn· (;untde 
l\ IWl'/I.-/f ,;dcycâry ~i mi.ni;.;tntl-pr~şedinte 
iJUHtriac (~Dntele Stii.T9kh s'a sftl.rşit fără 
ca <x,j doi ~fi <..il' ci.l.oinm ,.,[~ fi Hjun~ ia tn
ţe~('gpm u,'3upra (xJlldiţiilor principale indi
(~ate de k0S~l\thişti c-u proţ al d~'zaI'm[\.r('i: 
limba de sel\-iciu !;Ii chienUlf(·tj ijÎ reţil1cre-a 
lu arnw i.\ rezervei speciale. ~rinistn.d-pr8-
şe-dint{, austria-c ti mai dt»dal'at. instl, d* 
punctul ~ău de ycdon~ e în deplină cOl~lă
.'mire ~u PUl1{;tu! df\ n~d(~ru al mlnistmlui 
C'01l1lUl l.k r{tsboi .1 ttlft'llbcrg. Astfel, dară 
nlldfljdea unOT t'ol1n'.~ji Haţionale pe teren 
militar devin tot mai iluz.Qrii ?i eu !.'ti se 
Illdopăr"tează tot mai mult şi posibilitat.ea 
impăcă.rei intre guvern şi opol:iţie. 

_\21, ministrul-pre.'jcdimo ungar I;'a prl'
zintat din nOll în audienţă la Maj, Sa pen
tru a-i raporta de::ipre rnzult~t.t(>.l(\ consfli
tuidlor de p[ma acum 1;;1 a cefC avizul Maj. 
Salt"' in i;P priveşt(' tmtati\'l~ll: de·a ge 

urma. 
In <..'en:urilt~ bine inforrnatc :-;e afirmă 

că ministrul-preşodinte contele f{ Imen-I/ C· 
dCrvcll'Y ni fi novoit ~ă prezinte Maj. Sale 
clem.hi':lo intregulul ca.binet. ln c{3l'cur:ile gu' 
\T{'-rnmnentale ung1trnşti se erode cu în (J

<;est caz j.faj, Sa va îns[u'cina cu aldltui· 
1'('<1 noului cabinet tot pe. contele J{ Imen· 
IUdcrrâry, C-3.l'C "a procoda, frtril am[tnil,l'C, 

lCl di.wlt'urctl porlu/lwntului .;ti pubIi.C'U'CH 
dt' ulegcl'i llUUă. 

_\.-supra unui singur rupt CUl1\"lll tuat~ 

pu.rurilf' ;.-;ituaţi'-:I gu\"crnului iJ ajuns ex
trem cit' dificilo. Tratativele, insii. 8(' vor 
Ct)ntiuuil şi mai departe, 

Consiliu de miniştri. 

lJin Buclaj1f..';;la :-it..' Ulwtttă: Mâne, Vineri 
evnl de K hucn-H tldel'l'ary t'U COlll'oca. in 
R ud.{tpcst(l iUl. c01l...,iliu de fl1.iniştri pentru 

rex rtlitheru-cu iillqu..1 scriptmn .aeoopit", ~. lQrg,<l, 
Două cOflfer-intc, Bu-c'Ul'"CIjti 1"98 VI>. 107-~. 

Toţi 1ll"Jua.'}ii in .Qoumic 4li lui Petru llihl'('Ş ;;1'0· 

fe.->.a.u aeoi~i tl-(1.diţ.ic PQ1it~l :adevă.ra.tc if06uri 
de hnpilt'i\t l~i l..a ~1 .. cnt\\..Ti~l'"ll"l ba.n Vodă lk,il',',t 
Îlt S<...'risoal'C:I sa ('P, 74); U'l Pet1"ll SciliQPuJ S(> ştie 
a trebuit ~ă păr~y:o sc-.a1.tltU.l iih1<k~'\ llU m.:;ti 
wia să exploateze ţmt pen.tl"U ~I pUi.ti bj-ru..l ingro
:titor pc care .a.mml il pretuldeau TUl'di l.acOmi. 
Pt..'t.ru &:hiopttl i1i "<..'"t~\ tQ;lte 'insenmă1'uo ~}. UJ.:--. 
:tele ..... 'll{J i11 l'Omi'meşto - alt.ă limbă n1.1 ŞtÎilI -- .. 

U1i·,se parc, ('u chiar şi $<.~risoarca ~K~.,t.a poJltJică 
(p. 81) al' f i f,.).~1. s.cri.s.ă pc roula.lloşt{l i->aU t,fI:\.d·l1.~ 
din rctmâ.neşt.e in latiu~"t.(l (w'Z"Î şi Doc!One'l!teJe 
Fi u"l/wzaki, XI. 1>. 278 şi UMn.} 

Am CQtit u1}-de;'~1 (vrobabil i~ Vera" Eu cir\!, 
Ba~.;t(t Gyorg!J let'd.(.~e~e BUdaPI.'IS1-, 1911), că A
ton V 0011 al :\iddoyoi nu c 'În.gT(1)at in Villţu!·dc 
jo.i cu.m ;;e "CTedea piin:\ acum, ei m ara.ş-uJ ~\.lb.l
hula (mag-r.nd)! cu.m S(' VOO ... ! din <.loc-tunell,tul rJtt· 
bl Îi.'At de Ve.1'08. 

<"'\1.l'lCl':t polit).că 1\. lui .\.iiiwi- Vite-,uul se .:1;
;,1.ingop-rin .acoluaşi idoi p":>litioc ~U(l llminta';lih.r 
"ăi, in6ă ţ>1'"Ofesa.te .... ~ un fanatism irngroxi'tQl' ':~ • .'t~e 
i-a ~idu.'"Î ·peiroa: .gl'ij.a de ţarii (p. 124), de C1'eşti
nătat.e , ..... "ll.ut gata "ă'nlÎ \"il..rs aâ.ng'ele pentru Cre
şt.iniitale" (p. 92) "spro binel-e ('r{1ştinătJlţii, su, 
făr ori~icc, lăsând in mu'M lui Du:m.nezou ră,ttbtlM
rea ch-eptului lllelt~' ("p, 124). ,,~ă grijea.."JCă (Rll
doli), că .Ardealul 11 Ţa·l'a llomâ.llO&Scă în ('C Joc 
sunt; tot no1'()("''l.u C'l'(..'Ş1.inătă.tii (.,~"'te aruncat IX' a~(.L 
st.o două ţări, -- c3, Dllmn€-zeu Sil ferea.scă, de-ar 
iiPU-ca Turcul ·al..Xl.'it.e două ţ.ări. 'iiT fi peirea .a toai.ă 
Cre:;.'1'imătatt'-'l"_Sar.is.:xlTe.l:\ lui Mihai Vitoazul 
(p. 105--128) fostul Domn al tuturor &mânihw, 
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'.' 1:II.iJH/nÎca ca.bint:~ullli r~zu~tatel(' COIlf!.fă -
{umICi/' !'<olr· tim J /..t'na. 1 a mira apoi d~n 
lI(m il; !('(laturii (·u şefii opnzitif"'1 I.wqufc.-:fi 
p~'lIlrti li tl/Cert'II . .;:(}·i ('Ul1 ('11/96 dJ·.<;pr~' 'H'~C~ 
;-;1i.(11t'1/ Imei inţr.lf'!lt'ri paşllh·t>. 

,S âlilluH a .'i a 1/ JJ 1/ m ill~âi, ('('1/1 f ('le 1\ ltUfll

Htidclt'tir,ll i'C (CI, Întoarce la Vi'/'lltl pentru 
(/ ;-il' lJn'ziJLtil in atldi('on ţi'[. M aj. SalI' Ş1 o-i 
c' 11/I1t4iit·u "'A ii 11 fi I (' crrn,,,ili·u [Il i drmi" i,<;t I'i. 

) n (:(m~l'cin ţiL ('!În f 1'1 c Id, t(pn-fl ~det
I"liry ro fa(·!' dedllrn(ii 111InH1i În fcdi~111l d,' 
.li ([rti u CIII/Inci dl'PHI aţitor, . 

Demisia gu,"eroului? 

J.n 11ll0k- ('.('n·Ul:l ,~{' afirmii eii in ::-t'dinta {le 
'luni l'untţ)k l{}l\l{'n-H~J(,tYHty "ici ll.m(-nmţ.a cu 

al ('/o«(',_i nOUA ~i de1l1k.ia. (',ubint-tu1ui. In N·nml'il~· 
gll\"ernatlH:m.;~lp ~ ~tfil'rnll. il1.să ... ii "it anunta ·nu.-
1It11i' eii 11'i1j. Mi l'a Î'n,.:ill"l'.In<Lt I'U :1./1'TIUI1'l.:a trat a.ti~ 
,'-ok>1' ik intdeg(:1't' ~i \tl n\ga t 't~m~ra "il-~ njur 
11 (>Z{' Ş«lillţ.(>lv pp ri·nrp nehotărît. ' 

l't'I:"lIl'ift\ ~'llH·nHI.nWHtHJ.e i~i întt:tlwillzii a"ll.'lt 
()~nillJj";lll j.)t' .nădejdea \.'lI l)a.rtidul kf)~"'llthi!l.t 

'It) \.:1 irI ulţuJlli ~i t~U con<'f'Nii moi Ht'"1n,sol\lil1:i\t.{' !;Ii, 

if.'ltfd. jll,",rhi~tii l"'-llmiill:Î·nd iy,ohlti - (,H'n1ual~ 

.)u.."-tl'LI"t·ţip ;\1' fi nud li~UJ' de lnfl'î·llt. 

Jusfbiştii pentru lupti. 

Purtidlll inJe·~Jt·ndi .. ;j dr: sul> ~'fja lui Ju:>.tb a 
fvst (:.{.m·(wat l~l <..'onfC\'Cllţ.ă 1)(' :tiWt -cif' Dumi-neeă. 
Din <k .... .Jul'aţ.iil(· fă.eu1e ~lâl1.ii ~('lUU de- fruntaşii 
paI"txllllui ';(' poate pl'Cy{ .. deu eă in l\.('c:,,<;tă Gonfc, 
rf<l1ţă ;;(' ""fi hnti'ir'Î ... "t.mtÎ11uMl-a oh.qtr1Jol.~ţiej. Just-hl. 
.,t.ii ('Cr (':u :,t~"jl"Uinţ~l î71t"N"·~hK'Qrt\a votului l1niv('}'· 
:.11. lJ.e.<.:larnţ.iilc fă~ut.(.,. in at'l~Mtă privinţă, df' 
dit.rii co-ntdt' Khuen-!ft.Qt>!T,ary ).IlU mulţuUlflo'l,' 
;.mrtidul. 

l'lin'n·.a ,!(\.mt.'ralii in Vll1"101(hll ju...,thi.,t t'.'>t.c ea 
zilele gu\"·erllu.lni Khucu-H['lflwYH1",\"' ,'"lUit llmuă
l"~t.(' ţii in {.'Cl mui l'oCur1: tilll]> YlI nruUl .unluturf',t 
ji.·lIll.. ... i<,i '·ll.biuetului, 

Audiel1ţa de azi a lui Khuen. 

Viena, ~ Febru.aJ'il'. (;".iutd., Khuell·I!cd(.,r
vlll-Y n fu~t p.l'imit la (H·d ... • 11 in .8uclit>.nr.ă dc· Maj, 
Su . .\1 il1istl'1.u-p1'<.~WUn.gI\T .a comunicllt ~faj .. 
So,i.lt' cu .;e "Întoarce l.a Huoapn;;U1. pe:lVtl'll <a con
tinua tl"~ltatiycl<l (,'u ~fii opoziţiei. 

LJupă ..uni.azi. l'01l1.(>J(, Khllell-H i;{ierd.ry ~'.a 

illtot-s 1" Bnda.}X'f;;toll. 
___ ~ c __ .SEE_~ 

in "ins ... uun~t dill ţlt.l"! hlidc :moştonire. e "1>.)
\'edaniu unui om cred in <,ioo, cin":"1i1, Î-ru>::l plin~ 
de ~'C<i JU...'11 adt\n('~ d1.U'(:!l'l' t-.an,'ti 'bf~ie WlllH. ~i 
..x:hii ~i..se ~c;;.n1dĂ in lacribl1i. yiIzii.n-ri \.·âul uedrop .. 
t.atc .,o:"rig{Î:t,~rl'"C 1.:1 {.X'l' i "':,:'~I fi"wu1. 1fi{'.{'o3tui erou ~tl 
,,-padO:i şi pri11 el in'tlN..~lluilJ~'<i11l "TOlntwt"Sc dr.-t 
ral't(\J1 Ul1.u.i Lmpăr,at 11ebu.'ll :.er'\-it. {~ ~I luai df>
.:lă ..... ârşit~'i Cl't.'<iUl"ţ.U_ Itu&li m .. ",nrd 'l'imd om yor!}i1 
de $ufu."iL!lţdc opi1rcarilvr yali.lh.i. 1WCCUUll au {ll~1 
toti U'1îllfiŞii siii şi i~lzi\dar am bibtut la uşa lor, clei 
nu :oi'.a 4.1i;dlill ll,ic.i<..,ootii, .ia-r i'~nd ",'ti dOitdti" lla ... 1 
pă.lomit .<;"'T,3ţl"lI.i.c! E o mnr(' in\'ii~ifj:nră nu ~)(,.O:Mt.a 
t~lrk'1'tl n.ag1{:U a. lui j1ihai y itf'azw 'J.)(ffirtrll tlt!i t~ 
oolld U~ .ui do:-1.:Î'noJo ptJ:fhl1.·ulU'l 11'O."n-rU din Aroea.l: 
Aw:iti t.'110l g'ră.i~t~ lact~'t. oltră:nw," e:ltră Rll<lolf 
~1 {..'lţ inimă de pia.r.ră: AjlID.."!Ci l:a )'iăt'i~l l'a, goJ 
~i despoiat de tOllW. Vi",'ter~)l 'ffi"('.3 t • .l.at.ă, mnrgărr
t.m"('scumpe. d('. \'(f.l"C .am ~YU1 rmdţÎlljoe, .alU'l11 ~, 
~l'gi1.\.t.ă.l'ia, n~t:multe ~~t(\8(), llmlţi llili d{, nu,'f' 
"P1'"()~, 1...'U u.n t..'1l\"u.nt tot <..'C a\'(lam pe 1âllţ("!t mi'n<' .. 
k ..... âln J?t"1'<lU1 pe-flirt/. credinţa că/ref Jfă:ri(1. Trr: ţi 
So;i{Lzl upsit d<l toatA:> oele 00 <'\1 multă I9Hdo.n~ şi 
a:~I\ln(\.'llă mi-~l:l1l aehtnart.n.lI ~hl 'i'l1COtro 3ij mtî 
l11tOl"(,. 1'11 "prea iUl.:W!'<l.1 m(\.1 TIt'V{lie .ni{~i ~l{'·oa .. '>tii. i?H

Ii"rtorie t la. V ie.u.a) 'Il"aI;! 11 VU1"Il!f .... > f.aN>, 11wii. :lIlţ~i 
llU mi·<l1r fi in tim; nui:nă d€ aj utllI"" (1).1:!6). P~rl!tt'1l 
tLllfllb""ta jertfă Yih:ri \'i'tCllXul ia fo;<t (}liiOl'it. TIli,,-,,· 
l<";itc P(' ·(.'Îi'tllpul Tunii d in mila [m.pă./·âl!'.{($c(i.' • 

Ihn ,.,-el·i,.<;orilt> hu T'vadll-Şerba.u (}J. 30-37 I 
putem trage t"dt "H,(,!'I:".l!~i }11Yăţ.ă11ITi f';lht"it.ultr~ ::;-;i 
pentru .indTt'p1~rma 11<»t;;kăpohtidi -t:>.l) şi din ~el.f' 
are hli Mihai Vrt't~.lzul (,ozi şi br-o.~ur<l ~. IOl'g,t. 
li 1/ b·i.ruitor: Ra<lu-ŞerbUII, V i]k~lii -de- Mltntc, 
1911). 

t3nIihwitul VOl'vod \' <wi!<l Lupu }>rt .. 'Cmu ue 

f. 
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Scrisori din Bucureşti. 
Zile mari, - Trecutul cu pildele lui. - Uit 
triumf. - SI. U, Iosif' ş~ calomni.atol'ii lui 009(1. 

Refle,.c:illlu'. 

BU.(,M{'~li, :!4 l:UlLwnie_ 

l'ulJit.ala e i.mpod<lbiltă do sllrbătoare. nrap~'
lld(, .tri('olol'C 00 ]Clagănă uşor. mwngil'iate do ra-
10010 iiJmblâllzi1l1IJuÎ S03H'C J(l J,amurie ~i ,<;lI'l1(>tt;l 

dopotelor par'că u' chilllllli'î 'llndC\1:l d(~parw, Intr'o 
lume ]ip"i,tă de patimi. Î'lHr'o lUr1lo. 11l! ,{'.arc dl.m· 
rH.:şte Imlla j"redi Il ţ!l şi î'll sU fleţi'rea pentru ideal. 
E a~a de. blll11d şi de ·S('>nin (~('l'l11 î'll ziu'(l (l.'ltla. "Jl'l' 

{l venit săne(ldll~~il aminte de zilp mal'i,d0 oanwJli 
şi mai mari, eari şt,iau ee \'vr şi 'i,:.i'au ('('i'a co pl!' 
w.a·u, ea,ri mi ,î·ntdes glasul vrelllurilor til'J'IIl!\>'it 
Ţll'i'n hor!:! ('·âll1!'iretulu.i dC'lla M ircC'Jti: 

fIei. Mtii dm'OTNl llea.ruuJu..i sl1u ot"opsit, S6 .purw 
în fruntea vitcji1_.r săi Ql1eui .şi dă semnaQCQI ap-to
l'iat('.)or \'l"('mi noui'l. La 184B atui în prindpatc, 
cii! şi ~n A'Nloa.t, ti'nerimen C8te caeei'a, caro prisn 
:wţiunea {'Ii violenta, i\Ută Europt'li eilşi noamul 
;l{'(\Sto rOJTIft.n~$C iubefO libert,atea I,'i lumina, di 
idc-i]o)'m:lrÎalo \'rcme.i ~i (li es-tt:> in stare a le a· 
duC(> jt>rtfo 'l~ura'h_> de si'tngo. 

Şi Il<·ei:l.ş tillerimo entuziastii p'-)~lUsitil. de ua· 
menii ahor HcmL de <"f'iruginiţi Î11tr'o tradiţie 
,Il' !lelu{'J'alr(', il "ilvarf,!it u,n!l'ea prineipat.olor, c
IJllll.ţiiod prineipiul "La H<:.minwi\ ,)ameni nui:' 

\'ânt ~i m'alll ~'filrdit lu in<:o<n~tient!l de clire sunt 
('apabili u/l1ii oameni la mijlou<'-"I.'le dr.a.stioo, 'l>tl 
cari trebuio să le iai f;atii de indivizii al eurol' 
i.aeal oste plasa naţională. 

.. 
t 'fi la ori(.'f.' zj mare. ziarele RU lllpărut ('u fjgu- I / 

rile eroilor, cari au avut partea de dpctcnie iu '/ 
aducf'rea c\'eninH'ntelor, pQ. oari le !'ărbăt()rilll 
uzi. Vtid ehipuJ lui Alexa:ndri,a c!irui c!wmaro 
Il trezit la viată gimeraţia al'(~lul' zile, văd pe 
Hll&SO. :\ ('p:r1 <-1,:,A'i'i.] t1cicoUnu. Tuti Qaellllli <.~a ri au 
fl\cut parte din m!~{'ar('a litcrară cari au in ptI"i. ' 
mul rillldull nume lit('rar. . \/ 

Ih· slgu!' şi ei \'"r fi primit din pnrtea .'liman
:heoll:sclor Illut.rc din divan oh6trueţia de a-şi yc
.feR de litel'!ltu'l'ă şi a nu &e amest!eea in Ipolitidl. 
tindt"' n'au nici un rost, unde pi sin,~uri aveau ('u· 
nÎ.nt ul, {'a ,.oamcn j ('·U l'SpCrieIl\il." 

Unc1c-~ doi putNea Cf(~t(. 
Şi duşmtmul nu sporeşlx'. 

E an,jmfsano.3 V nirei l"Jt~IOl' două pl·in,-'ip;lc,t>. 
,'ar(l Ulli,rc Il Îl1f·hE:'gat <) parte dilllpăIllÎl'Iltul romÎt
ncS(' in r('~atLll liber de tl,gtăzi. Este pc>at.f. cc.a mai 
IDarosărbllto<ll'e a ,nc[I.olllluin(",st,ru intreg. ('ă,·j 
îMr'o zi de z4: l.uuuarie s'a dat pilda {"ea lllai mii.· 
reaţă generat,iii!;.r. cari au U!1luat de nU1llei ţii \'l't' 
'll'l"wa <lupă noi_ 

hl Arde_al 'at'(,iaş tÎ'nmime a pornit. iiu {'Iiuda 
adojJţi'br Ja7~'1'rollismU!llJi. curellte!(' săi!lă:toa~e de 
lu·ptii. de jcrtflla arnbiţiilol' por,.ollale Î11 faţa in
lf\reS(,!t.r na~ ion a le. Şi in u <"tlllOaştI(\<Ull1 iei 11ll (Ia}; 
in <."'lrn <> iPvntil'ie de otnzia!\lll a tineretului si! fj 
~~ut1tt fi lmpiedo('l'.ată prin e!(l\'(>tÎril(' .de babă ~tu
pidll :la{~ <cutli1'lli t'rîlllt'.l1r eare-şi î'l1ehipuie cit 11aţjn 
.1're...,~ i-seîl!whiuo r.a 'UIlui zeu pt\utru t"uta,ro <,om
bi<l1,ltiie Jant!:l,,,tieil. dia do·meniul fann3slUagoriiior 
poli t.i~)-soci.al('. ('llron tuI nou por.n it t!(' t,i !l('TÎ we 
t,;tdeaUHU a prilllitdupă cum 'u biruit i~i acum Îll 
All'dC'ul,llllde Vl:'d0n1 că ulriillJUll :lt'gtliiilont laq trÎln
hlrilol' Irlaţi ,n·ali osw ,'>(·.h1'111Onos+roa IlHLllH.Uo,r (',(~hr 
(~ari 11 ulo ţin h:mgu 1. 

VI'{,Hlt'a a vcnit ,~iiara'te că: cci (:(: \'()iu'U să de
liU,ure pe ,~('riit·uri din miş('are8 politi.căuu aveau 
drepTate. Ei au murit de 11l1ldt. Id('il(\ lor au (UlIH 

,bbo1'âte, ial' un Co,g'ălnieeanu, Alcxandl'i şi I 
Ru.'\:';() truc_':'-(' p,-i azi în ·s:ufl{';tde ROlLlunilof. 

Sll'lllt 2lilo de {"ai SP le!:lga anumite OY61li'lUont<l, 
a căror SWl'bă tor i re de J.a \lin tim p î neepo Il 9(\ han a ~ 
11iza. '~unt alt{·)() Însu cari fii·nd .mar,tore ale unor 
acte d~'(~isiH" în 'vi!3ţa wllui pupor. uri de ('ute uri 
s'ar amintli de 01(>, trezese în suflote ,tl('daş fior. 
~i fac ŢW cei mai .blaz,aţÎ să 1l1i aduca aminte <'i'i 
;au un .rost aieipe pwmÎmt, cii fae parw ,dinoLr'un 
neam 'l~llJr'O fără dB 11i(~i Il vină, a i:-Jpă,~it .pacato ce 
nu erau ale lui. }"ac 'partod,jfll'tr'ull 1lC>am e:a!'c 
vrea 'să-..,i 1dljaseÎÎ viata lui :n:aţ.iona'JănoÎnipiooe
t~Blt. Fiorul ti Ilor('\oi pr1măvăra~c îl adu~Î'u su
fletele t~(\je mai vhos·it(l. ~i tIU ştiu C(l vni'lnă Tu' 

mânoa'seă nu ",e illfio.ari~ de 11:n gund pe t~are-l 
.avoml1Utmai Iltoi, - în zjua 'aBta .frulll<>a.~ă 0.0 ,ital"nil 
:pQt~di tii. 

* 
~'U p'orlIi,t idei.a U'lli'reiaşa, din. cnt.uzi·IL>lmul 

unor 'hnari. {~a.ri spărgând eoa..jade iÎntmlOt·oc, 
tn,:câ:ncl ·poste "cumin \.on i~1" Jfi .. fflporienţa" unor 
oamoni înguşti la \"odero 1lU. îţelo3 di neamul 3-

.·,csta, dClIu v,a fi uni.t. estI.' 3mcnhl\).1t să piară. 
Intcl'e~antp eunstatiiri poate fac(' cinev.a, ,UlIU

('imd {) prÎ\-ire rîl1 de fUl!itidi asupra i.,>tori(~i noa
stre din <timpul din urmă. Toat(\ evonJ.Inent,(J;e 
mari au fost caUlJate do IllCţi une,a (lior.atild0 elltu
zia.smll-J W1M inimi tillJNe ş; g.ata de jortfă. La. 
1821 timiiruJ oltcan Tllnor. l'cvoltatdc .nepiisarea 
.,fruntaşi'lor" rl~ fpe Il('elp vremuri, purtund Însu· 

AstilLi (,tllom.ni ile eum spui bera te, <.'alomnia
t rii. ('a şi ,ldeptii 101' pripăşiţi pe la {'ÎI le-un {}..<j
<'ior din BUl'ureşti intlÎmpină din partea oameni
lor ('.i nst it i acel a.ş zi'tmbet de di.spreţ. D(','ar'l1i eu
t.are \'izionar a1tradări.i <'ât haz f-a(' de vorbele 
~i ge~turile lui toţi aceia. ('ari. sp~ ,a ~ di.<rt.rn, îl 
apwbii. 

O ~('enă {'urioasli a anIt loc ieri la Teatrul 
'\aţional. O s{'cnă. ]Jorare am urmărit'oe\11l i'n
terc~ d(>os('bit. 

• 
lnt1'(' ade, U~I jndidd idenifkat <'u moliile ce 

r d uD1lmit-e manll_~ri~e. se a:propi(' df' po(,t1l1 Se 
O. looif. 

- Ei, ai Vllzut ~ (toga a riirua.'l învins. 
Poetul desehirlo o0hii. mari, priH~şte lung la 

individul {~u oc'IIelari negd, îl lllÎis'oară de su~ 
pîmă jn..'! /li îl întreabă: . , 

-- Iti 'este. per.mi,~ să hă'llui<"Şti (~eI pUţin ein
.~tNI lui (toga? li cste })(>rmi.s Ulmi omeinstitsă 
prilUe:L~t'ă în (,I'N'I'ul liliun a.&tfcl ,de goâna? Poate 
Uil mu <,jllsit .,il rO"('a~eă v>orl)(')(' {'O le-a.j r(,~tit? 

~i, Îlltllrl'Îtnrlu-i "'pHte!('. poetII! j'atriarhalelor 
al ('redintd(lr ;>i al zilt~lor mari Jii.su ipc earaghios 
să mt'rlci'teze asupl'a R('('Istor lntrebări, evcntual 
.~ă illllpire yre-um HrtÎeol {'utărl.li ziar servit d(' 
I'am(':ni fării răSpllnd{~rt!. 

Am urmărit (1('('I3."t11 S{·{\1Ul. Am ]1riYit la ti· 
pul 1'idi{'o!. rămas a.'}Il, fără a put-ea :rosti ltn (111-

Oort.spoMfmf: 

APEL 
eAul colectanţii "Bibliotecii Poporale a ' 

A5ociatiuoii." 

]J1 allul treCll\t după ('11111 e ştiut am 10l-lt oHiliţj 
eu.să retipărimeei ,di'ntÎli trei numeri din "Biblio. 
tecă". Acoas1.a ,<j'a întiin~pl.at numai din motivul. 
di unii domni {'ole('tanţ.iutl înti'trziat cu remiterea 
listelor <le abonaIllen't şi astfel la tipărirea celor 
dintiii broşu.ri uu ne-311l putut oriellt·a llBUpra DU
IlIflM.dui nhOllfrt·jlor. j)ol'i'lIl ea anul acesba .să În-' 
ruujllrăm cVC':lltualc (.'heltnieli ~adoa1'ni-ce împreu
nate CIl rt'tipărirea. De :!f'coa rugăm cu inzÎlstin'ţă 
pe donmii preoti, învăţiHori şi pe toti aceia, că· 
rora li-s'ulI trillli,~ list,e de abonnment ~a să bine· 
\'{Iiasdi a ni-le )'C'trimiw cut mai în grabă, <1a sii 
IlU fim siliţi a !lwii'Ila din .i1t'custă {'aulZă pl-ell UluIt 
till~p tipărirea N l'lduÎ 1 din anul ·acesta, 

- 1-

Totoda·ti'i' 1'111Q'lh1f T~f' ~Î'lt1' :1','1 ii" ":iri ue-au tl'l-

IlIi, d~'ja Hh(ln~HlH~lJtLtl, sa fie Îng!i.duit'o·ri, cuci Nr. 
l îl \'or primi mai turziornuroni în .~ltrsul lUDl?i 
Febrtlari('. 

R j b ii u. in 13 Ft"bruari(l 11. 1912, 

Biroul AsociaţJaaii. 

ar:t;-'~e;'i ~a-~~~-:~ ~-~~43~;--;~tră ~:~~~:~-,';rb~~-'p~;~I~~i:-T~~~~~~~~Ş~":l~b- Ţ1i~'~d~ o:-~ r· purw' ~~t~;~r"-i{01~~~t~i-I~~~-;~~~--:k~~~li:;~--de ţiJlllt. 
\'f'lll oonşrl'Înţ.ii eli. ar ,putoa râ~cu:la lpe Homâ.ni.i pe lupul ~'el wăpărcţ. llraa .00103 _de .sânge croştin insemn ·aic-i memorabila <":onvonţiu1nf' 'a lui Cuza.-
,din Ardrol, zice: "b dlrdoal lUai 'Il11lilt de ... ) ,ţ,reinw ncvin'-.>.Vnt" (p, 167-70).J\Jmarii în1;!clăciune din Vodă cu genoralul Klupwa'1a 5 l·anlllari,o 1861 de:l; 
sunt Homâ.ni, cărora făgăduindu-le 'l'llobownie. i!l- {)artoa hli C8/1ltemi,r! . . p.re ca·ro .la 'noi f(,)~lI't~ puţ,Îni vo.r {,j 'auz.it: ,.Roma .. 
• l!at.ă îl\'om oaţÎtţQl asuprea Ungl1rilor". ~obiluJ principe al Mol.do,'ei Grigure Ghioa nii din Ungaria şi Transilrani.a rar fi impărfăşiţi 

Bunul şi patri.arhaJlul Domn M'at~i Ba!larab zice: .. ni'mi-c nu va putea ~lăbi euwotJu:moo,tllll tji. de acelea.şi drepturi ca şi Jlaghiarii, cum şi ci/. ~ 
g'l'ă'ie<jte cu durere "despre aooastă bjată ~ară 1;1; dt):iint.ert>,sarea e.u owr(~ laIU tn td('>S totdoa'Un.a da, t'or poseda in Uise.rică şi in che.st iUII ile comun41e. ... 
de&pr(~ noi ÎJllţii'ne, povQstind ~rel('lc bi.ruri. t!i nc- to.ri~le Imele faţ./i de ţară" - in (;<"r,i'ooarea-i a- pc 1ânf/ă. limba loT' naţională şi autonomie. 
'I>'Uf't'ritcle chehllli('Ji 00 avem, din oare ''i'1Si 'lIi!,o;CJt dresa.tă 'vQ("j'llului Domnu Barbu Şt.i,rbei (p. 197). Dacă BUcol·i71a ar dori a se alipi la Pril1cip'l
Ră.raeirt"..l şini.micirtl3. ,acostuipoPQr,şi :nicinu Răspunsul lui Ştil"bei lla !&<'Ms!la 6t>.r-isoare, ...coate tele Unite, Maghiarii S6 obligă a 'pr<olllova aooMtă 
.aU' eompiH'illnire do 'noi .ci.ne am 'nil·dăjdui -să vie la iveală marile :luiî'llsW;\i'ri de aigu.Mnţă ~i linişto dorinţă 'atiL(.pe cale mutorială eât l-ji prin ajutor 
inajutol"u:l nîk·azuritlor \IlOaSt,re" (,p. 148). (p. 199) cairo 1,au ~aral~teriZJat pe .aeo:rt Domnitor <7l1oral. 

Plină de umilintă dl1rewa~ă e ·scrisoarea Voe- energic şi luminat. ln fi,rw, daeil. ar so.~i pontru PrineipatDle·Unitl> 
\'odului mUJl!tt.,atn Ghoorghe f:lt\"fa,n ciitrlî Ghoor- V-e » indriizner.1Iă fură păr(~dlC eserilSoal'oa lui momentltl fo3J\'or.abil de a dobândi Indepe,ndenkJ 
gbe Riikoczy ,al II-lea (p. 155-59).' Cuza Vodă ('.ăt.ră 'BuLt.amul t.ureesc (,p. 202-:l12)_ drsăl'âr-şifă, ailLlIlci Maghiarii \'Or da Prlncipl;l:lui 

O cloosnhită ,milă penlt.ru tălr.ami; silinţ;a fI.pri" ('uza-V{Joă a fost ÎllZ8Sl1rat. (,',u <,elu mai ,su'perioare ajlltor1n faptă; t.ot. ·a~tfel \'01' faoo ju cazul râ:d 
() c.ârmuire clIminte, înţelogerepe'llt.ru 1ll0vJiie c.alităţi sufleteşti, eara{'tor antie, onergie de oţ.el, Pl'inoipole ra~x.'Otâ ea folosit.oraeest -spriji:n ."" 
ţă.rii şi iubiro Jedreptlate ,st,răoa,t,e scriooa:rea HO' iubi~ de ţară şi neam dll,se pl1nă la jert1\a de. 'Pl'ilojul altor eveninwute". 
bilrului Domll gn"C !\ iO-)lae .Mavrocordat (p. 171), sino, Gm eu o 1X'rfeetă eu.noaştere ,a Îlmprej'U.rărilor Ast.fd doaete polj~.i'(',()JJn\>hei,a Cu~a Vodă! 

Eint.eresrunt·ă şi {~iu.d·ată oS'Crisoll!rea -colui mai . in ,mre se ·aflau popoarele ,diln \:O(·înătla.t{~a sa. În- Am rezumat po sellrtnumai st'.rioorile mai in-
i·n\'iiţ.alt V(J:Dl!nrOmWn lJimit,r·ie Calltemi,r, ~;'e tr<,buinţ.ândaceste impl'ejurări!totdeaUllJa in folo8ulsemn!lIt<> ·ale Do Jl1n itorHor , în oar(l .se oglindeazil 
"mb pede4i'j}Sa "afuriseni(~i, hlăstămului, lan3>tcllli~(\- 'neamu'lui .său, eru omulroaliltăţii ,aşa'l \'l(}dom mai Pl'OllUJlţl:l.lt veehea 'ClatLnă politică ·româIlOOsciî. 
riipc veci, :pierderii a\;erii t;.ităierii capul'ui, j.lr')' ~i d·jn sef,isoaroa .de mai sus, fli di,d 't.oate faptole In poli.oil~a noastră veche .se I(jbsenă două tU. 
yoacă Întrcag;a m'Jild0vă să ne .alieze cUP(3tru Alo-. lui .măreţollrin 'Ofrre ,II 'dm-ollit, 'n<e'muritor. Oa do- fhienţ.c crel;lti,ne~ Una ApllJseană l1i 'l1:naRă::lăl'itlunii 
xievici "spl'e des.rc.birea fIleamurilo.r tlroştine din \·adă a sÎinţUllui Isău dt' rea1ibato şi II i'll1oresul'lli ro'l pe 'C1.,'lre spre J·auda 'noastră le-am ,îmm~it şi vreflî 

cească, sculptare d~ amvoane, altare,i 
statui t - aurire ,i decorare de biserici." . 

Budapestt IV., Vaczi-utca 59. (sajât hâz). I 

In atelierul nostru' se execută = altare, amvoane, presbi. 
teri~ bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar 
la impodobirea bisericilor. - Odăjdit, . prapore. potire, 
candelabre, sfeşnice, etc. etc. - Altare vechi se auresc 
şi se renovează.. -rLiferează statui sfinte, icoane, 
c"ruci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine. 

----.,----... -----~-- -:-~----'----_._~----~----------~----- - ~ -~~-, ..... --, 
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9 Februarie n. 1912 -
Batul . "Rot. niu oii femeilor 

dm Al ade 
romlne" -- rf; 

A rad. R Febru[lV.~ 
Oe un şir de ani lumea româ/vcască

.lără deosehire - s'a obişnuit j'lă ptireas(:ă 
În balul costumaf al Rcuniwlci femeilur dzn 
A rad, nu o pcfrecere de eatcgoria ori cărui 
hal, căci nmnca 7leobosifâ a conducătoa
·rei aL;t'.~lci :rcuniwii i-a împrumutat un pre
stigiu can~-l ridică dintre petrecerile dc 80-

illi acc:ila, /(lcândn-l să ecf!i1nrlezc cu o 
:o:.plendidă manifestaţie a geniului roma
nesc in care lrunwsul şi alesul costum. 'il0-

fi.onal dom in ea ză în plin ă s trăI uc-irc. 
Acestui, fapt- trebuie> să-i atribuim ,~i 

nea.şteptaiul succes carI' a Încol'onat balul 
de Q.stă scan'î. cu toată lipsa Iru.-mosului 
!I!'si (Il lapădâJ'ii de sine din partea unora 
.- gl'st reclamat de importa'nţa acestor 

IIwmt'ntl'. (.\'stll1nrlc naţionale au fost mai 
I<plendic/l' ca ori nind şi prin bogatia de cu
lr,ri şi originalîtatcau Înfre('llt cu mult suc
I'l'sul anilor înlaintaşi. 

Când scrhm aceste şirc ,.;;ala cea mare 

ac/a "Crucea Alhă" gelHe de un public nu
meros .~i seled, chiar galr1'iil(' abia cHprind 
lnn/ca din înalta societate străină di,n .!l'lLd, 
renită antlm(~ să 'admi/'I~ splendoarea ('0,';

tU7nului nostru naţiunal. 
La orele 9 jurn. intJ«J. În sală P. S. Sa 

J-:piseopul Ion 1. Papp. în o'mate de (laiii. 
Înso(it dl' I). ('. Sa Roman R. C'iMogariu. 
protopopii Hi'leş, Gintlt'l<l'l(. Fabriczu, Ro-
.rin şi Ut'orgia . . 11)ol"i(io P. S. Salc a lost 
sa{utatlI d/~lll'aldc ilHnlt/etilc 'all' asistl'w 
lei şi CUL"lllllul prczidc1lfei Rrllni:ullci fe
meilnr t'OmiÎ/!('. dna Ldi(ia J)r. 01lCH şi da-

h;".~-eomitp-t Întrt'f'uri ]J. S, Sa. a rHat V apoi loc pc estradll. 

/ 

\ / 
~I 
~ 

cindll-1e le-am apli('J:lt c.(}nfOll'ltn îml)rojill<rărilor in 
caro .:lim tTiiiit .. IIIlflui'nţla a. doua nmi,a (I~n Bizanţ 
(Ol dirui m(~t(mire de forme polit.ice, , .. ,<)Ciale.ş.i cul
turale ('&i drept :le"am Iprillni~-, 'Jl~Jpri"l1du~ne Însă 
"în 3.('.('1:1 imobil i,tat.{· aideil]o:r, în -:\('oa 'lwstră:nl1l L1W 

a aşeziimi1n'tdor t;.i obi{·('ju.riIO!r·'. earo cltNl\.1x_wiza 
Biza:nţlul ei dc.."ehizxnd Iarg .:·mfletul 'nostru pcn::ru 
3 păt.l"U!nclc ('(',al'altă i'tlfluinţă a Apusului CII 

ideile şi gi'undnrilc Itlc('ontel1·i,t. 'urmă. Unire-a <a~('
~or două inHucnţe cI'oşti'nc aJ dwti:nei -noastre 
voliti{>.{l în ~i i-n ţ.a noastră. fOl'mD:J.7.ă orig i na l i fat ea 
Ilomân i.lorîn i.sfor;a uni vcrsa.lă. Potl'i \'irca a~'('~t.)T 
două ~nfllliinţe ",a'u e'lemen,te oonfO'rm neec.&i-tiiţilor 
loc-al-o şi i~t(Jricc !a<'c l'u{(Ja.rM politică pcrmanr!,tii 
fi Românilor (p. VIII). 

Polit.ieJan(J<aStrlÎ vceho pc care yocinii noştri 
o IllWmiml ,.perfidă" CiNl bU'TIă, fii'nud În lLrma ei 
pr.;;gte."am, em,m r('spootaţi ş,i t.omuti ciI' toli dll';l
.IIlGnii fii-ră deose-bir<l de <neann. 

Pol itiea <nouă ,r()Hnân('!ască ce se [aoe ~\zi d~)
:parte.şi de lalta a CarpaţDor numită de .a{.~ilaşi n,
cini ,,1'11 ţeleapt.ă"*) e foa-rt.c {.~o~t.i<sitoa.l·C şi ·dăwuă
toa'I'o, fiindcă suferim t.oţ.i Homârn.ii fără dooschirc 
tiind batjoeoriţi 9i 'Ile1uaţi În seamă :a~i, 'U\lHlc În 
trCCllJt. ne bu-cu~'am de cilnste !li aveam lUl Tol 100-
tiritor Îlll 'toate mişcă<rilediiJl 01'i'C'Ilt. lmde f're
<bu:io .să r('l('.umY~lşotom că >1111'1 Imai avorri din cauza 
prea m".l.'rc 1!1. jrnţclcpciullei cu oare .f.ue0m 'flO1i,ti<'ii. 
De a~a, orOO, ('.ii. rn'-aT tirebu,j .să 'Tl!'> ÎrlWÎlnte OSlrneJe 

.,i laudele "Î'nţelepte" .alo străirnilor, <'!are samii!lă 
<r:u ('1tmllTli~c 00 sePllJIl pe sicriul <n1O!rţiloT, ei mai 

llinesilnc i'n too<r()(IDl .la vCt~hoa dl3Jt.iJlăpolit.ică "pC"-
:fidă" fwutrru a lIle asigura viitoruJ, pe care îl mc
;rjUi pc drept. du.păa:tâ<t-a muncă păgwnă, credinţa, 
(),]llenja. ,,'ufer i11 ta 9i jertfa 00 mu ISC P':)t eX'Pr~ na 
in miV in tB ind U l'<Mcî Il ~,recutu 1 nostJr-tl. 

*) honil' dar wJe\'ărat zÎcoo .. PoJitlsche Corespon
oeIenz" despre politica româneaseă: România. totdeau
fta. mţel&ptă. strt tini~tită, fată de eVi'nimentele di'l 
Balcani, şi -admiri sforţările ci\·ilizlltoa.re alo Austd~i 
1n provinc1ili' lloIIexa.te. 

(leca l1!ai. tâ"zÎu, la ortl 9 şi trei <q,lertlll'i 
intră d. getlcral-major de Frkctc cu rina, 
riGccoltmcl Strulil, IIwjori-i Burdca. Foiru, 
J/ol'râth. Sirgl. HUl/s!iel! .m(~dicmaior Mo
!Ia cu rina şi !!lI r1Wlldl' mare ciI' dOlllni !'ă
pifani, lucutenenţi şi 8ublol'ofcJ1cntî afât 
dill gomizoallll din .1 rad. ('rit :;;i din e(o din 
Sânmicliillş. 

Pe estrada dl' (lJ/U(1i'1' ~~ unde i(/u locul 
şi domnii ofiţeri cu dna/unele - se farl' 
câteva minute eC/'e, dUjJ('i carc muzÎca rnili· 
fată Q. /'cgÎ'f)1rnfului 83 din ..t rad - oferită 

gratuit dt' d. ('olol/el Barhilli fk,.:;chidl' dan-
sul Cl(. traditiunala Iloră. < 

.1 hia anlll! iti poţi da seamă de Ill'mă
,..;unlfa aflllcll(d a pLlblil'ltflli În cO/'(' te rnişti 
ev mllltă greutate pentru a putea distinge 
fie-ca rc purt În lualti stri'illicirca lui. 

F /'lI/fi ()Qscl C COSllllJ1 l' Î HCt~P să In işl e în 
iadllş(Jr. Întocmai ('0 lin {WI rll' flori Îl1ră
luit de (1 apă line!. pc (/1'//1(1 Il s('himhtL re
pede şi jllrlunafc!! ÎII rit //lHt săltat al ..1 r-
dclenci. . 

111\ illtcJ'I'(/llll scurt ce nrml'Qză. cOfl'1i
tdul til1crimri prin. dOI/Hlnl 1', JI'l'joeQ 0-

fcl'(, doalllnei ])rczidenfâ o splcnrlidâ, jn-bă 
dl' Ilol'i. ră . .;;pll1tiIlH prin oel'sf drli('af [l!'st 
dr atenţie, aculltul Tll'hoftimicÎf al acestui 
1<1I1'('t ln/lno:-:. al clîruÎ ideal - după ni uită 
'(lŞ/f'ptQl't' - c pe drum de a {ua fi'in(ă. 

U'I'Ineazd ,,[lomana" jllll'ată pc două 
{'oloalle ,~i dill însil'llirea 1'I'/'mt'căto(l/'(~ de , . 
domnişoare (~I/ mijlocltl prins În bete. am. 
înccI'I'uf să prind din /tq]ă l'âtCI'Q l11On(' pc 
('ari le dau moi la. rale. l .... 'trâllu·Îrea. lor de 
l1:.:f ri. mâ ·adenwnra ]1/,('(1 IIwlt rlC1'1Îf sâ nil! 

li lHlfuf râ[Jd(/ a fI' 1H.o{n}1/W Iii' Inule. căci 
licen/'e arr'o dreptul la partea ci de arlmiw
ţil': de al'('r'Q umilul CI'()nir'lll' nI al'c~t!'i s('ri 
/rVJWHlst' îşi ('I~l'e iertare dcla luate damclc 
şi domniş()llrell' a căror 1HU/1f' i-au scăpat. 

/)oaml1e{r: :Ellg-('Inia l~iÎ7;ărcs('u, ~il'ia. Livi:l 
Soviei, ~i.ria. ElisabctJ:l Ci,;nea, Arar1. Dna Vasi
le POl', A'rad. Dnl!l Va~i<lc 1kl~, l,;!'ot. Arad. Dna 
Dr. George Pop, jIllde, Arad, Lotoit.Î«l. Oncll, _Al'ar!. 
1f.aria Lugojan, Arad .. Vild. Boj·uell, S.-1Iidiiu;>ul
III it'. Sid\illia P an t.)Ş, .M ă-nii1ră"t ilU, Una A ureI 1101-
{lo\~lrl, A1md (pădu rc-:tneă). V idOl' ia An t.onec;en, 
Amd. Dna .:\llndin. l'urtiC'i. Do!a VI'. ~foga. ':\.1'(1[1. 
Cati ia Tat.u. Dn-a nI'. Pet ru;n. Floriea plJjl{}viei ll, 
.\1'a.d. (';')"l1olia ~p.0lda, Şil'ia. Vrlcl. Awam, Arad. 
?>.b\filina Bocn, Ar-mI. 

Dom ni:;;oarcll': HU7,ali'a ~lill)\'an, ~.-N ieo}.all.!' 
mi{'. E('.ateri<n-a ŞOH'ei. ~iria, Agla.c Pop. Arad. 
Z'JÎ(' Pop. Arad. ElelHlţ'a A n~a;m, Ar~Hl. .. \ Ihi!l3 
U)Ja, (haz. Ahna Ihldnş, Blaj, AiSbr~'l I1ml }Ş~ 

8ibi·iu. 801'i·;\ :\ camţiu. :-3.-),1 icliiu~;;ltl-qni{'. Cor.nel j:J. 
l'a:llt()~, jlwnărăştia. Vioriua AJuţ., Amd. O(~t~lvia 

,I ll'ln.allea, Arad, Valeria Ana,· Tă~lt.i. l:;.i·lvia 
Xcwmţ<u, Agri>;-. Elisaveta FUlllor, Xerău. Anuţa 
J)obri!l, Dm'goş. Elisavota Dobri'R. J)(;Irgoş. LiYÎa 
~[ll<llt('a:n, Lip{J\~:t.l}(1tiţ;la, Li\·Î.a Tum'a, Ali,~. Fln
rilla BOIlCiu, Arad. Letiţ.ia, ~iin('lr\'a ~i Li'via lli
mitireseu, Amo. Gcorgina CorneI1, Băt.:rni-a. Am'iea 
Burdal1, Boro.,;,iulCll. El'[ut .. rin,a Si.nwtÎei. Pâ'ncot"l. 
Sofia Tiimaş, Şiri·a. IuhalNl Sut'in, ~i·ri;a. l..i\'iJ. 
Crişu'll, Şil'ia. Mă'rio.ara l'opnyiein, Şil'Î·[l. EmiEa 
~('ră(hm, Scle!l1ş. Y alNia ~fiell. Ca pol n·a-ş. Sofiea 
,~i Flori{.·.a Botoe, Chi-şilllitU, Emilia Pinter. Mişe.a, 
YiOal'll şi 8ihi'a ChevN~i<un, Lipo\'a, ~li]ll'(,,'l ~Ila
din, (tll'l'ti~î. Livia ~lhl(hn. C'urti<'i. Mărioara 
Ya1rg'u şi ~1al'ta Varga. Năoab. Sidonil1 Nişf'!;'. 
Galşa. Cati,n{'a. Gizela ~i VlalerÎa P.aşio~ Oradt~a
mare, Ida Pevr:l~, Şepr(l'u'Ş, Ve-turia Popran, Ar-ud. 
Elisaveta Fll'lllor, Xerău. COTIsta:nţ,a Ia;n{~u, Ot1al'~'l, 
D-şoara L Ve.sa. Rocodor. 

Ilustrata cu motive romA· 
neşti ,1 cu vederi 
din RomAnIa ,. a. 

le pot clplta la :t LibrAria Trlbuneh. 
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Cronici externi 
Apropierea austro-rusă. 

In {'(;rl'urilc p·olitiec din Vi("ll!l ,şÎ Berl.in se 
yorlX"7t-c {~1l multă pozitivitate de,-,pm o 3lpropiere 
A W>lro-ru"ă. Ziarul "Ik-rli.ner Taghlat;t" .fi Plllhli
cat l;'tirca {~ii arhi<lu'I.'eJe FrUJlz }'eroinand s'.ar fi 
exprimut,În ('un\'(}dlirik >laIc cu diferite IX"l'S<)

nallt-aţ.i politi-ec, in f~a\'varca 1111Ci a1Jropieri in1ro 
Austr,-l:n;.:-aria ţoi IhIi<i,a. J.n l<'gIHură cu a<.:ca.stâ 
ştire zia<!"uJui parizian ,,'l'CIlJ!j.>s" i·se teiegrafiază 
Jiu PetC-l":;.lHIJrg-: 

"Aflu din {~l'('uri lloliti<.'>c că ştirea în cho..,tic 
a fostprilllitii 3('1 in mo" fova)~~bil. Vacă Austro
l~ng'aria ~i-a:r exprima Ifl(lrinţa 11TIl'i apropie.ri de 
Hl1sia şi at· dc('lara în 'fiod lănrurit ee intel~go 
prin aproŢJi('H' Hm:ia Il1lI ar -rt"fllza să i11.trc în 
rlisL"lI ii a IW«,~H·i \']u-sti UTJ i, {Iaz'ii i:ll'CIl,.;ta ar IPutea. 
dllC'C la lIl1 !lI'fiNI în tI'(' amhe' 1<.1 Puteri. J TI re A u..."1-
tro-rn~H!"ia ~i Ru-,ia nu <'xi.stii în 11101111mtlll .In 
faţăni<'Î 1H1 mot!" in,~cnmat <le neîntdep;ere." 

In \'iena ~e arirmi! a{'uun {'li: marele duce An
<ln·i Yladirnir·-y-j(·j Î11toJ'{<:lndll-:le din Hofia, :;c ... -a 
opri la Vi(·na pentru a vir.itll p(' împ:i:ratul Fran-
6:-(, l<~~jf. 

l'rimiI'P:l 111ul'(·lui {hwc v·a fi eLl totul stdi.lll
('ită ~i la prîmzul {'c ,~e \-a da la ~I.'hot·nhru:n in 
ounarell Înalt.lIhlli oaspe y()r pa.rti('i!)(l toţii mf~ll1-

brii familiC'i imperiale aflăt'il'i l-a Yj{'na. 
Se ştie că relaţiile t[lust·rIH'use ('rau f(}arte 

În{'()l'(lati' d('la Înc( I;\utul ('hf~stilln('i~nlCxărei &~,,
aiei. (\'!ehrap·o!f'mi<'ă d.j'fllt<re :\ehrcllthal şi 1'1-
vdl"kv este linpă în amiuti'rea tut·llJ'OT. I~1t.l'e Îm
părat'şi ţll:r În{'ctaw şi co1'OSponQ('uţa 'f!'Cl';;(1l1ală. 

La j-uhil('ul Î'illl'ăratukli de 60 d(\ ani do dom-
11ie, ţal"lIlnu <a trill1i~'I :nÎr>i llin roprezcntlJ.Il1., lU(~rtl 
earE' a ,sur-prin'8 'pc tuţi a(·{·i oe ·DLl !;'rau ÎTI eurent 
<"11 sit.uai;ia diplomat-ieii. 

Se şt<ic apoi (~ă a1.1l'Twi {'îmd ţarul a mers la 
H!ap('.(}.n ig-i '}wnt I'n 11 ,"'C Illl>luJlli ('u ,l"('.g{'le I,t<lllici, 
a tl'e.'U! in m·,fl o:-t.entat.iv Jll'i'l1 Gel'n1<wnia şi Flran· 
ţ.n evi tim rl A ustl'ia. 

ln tilt tim]ml membrii fami.lici t~ll'uhâ ~,ari 
an t!'(,<'1lt pri11 Am;tria Illl "iau c!prit la VicJlJ:l, 
saH înt')t (:azu 1 .mpasrat ~'d 'l1lwÎ"<trid Î'n{'og-Il i t,). 

Vizita marelui dllcc Andrei VladimirovÎ(·j a~'(} 
(Inei o i:upmta.ntă'deoo.eoită, dooo'l'coo dovoo('şte 
{'ii o- ~:'himhitre S'~l pn:u.u.s in -I'61aţ.iile allst.rO-Ml'f;l'. 

;\:.t mai î !lcape ~liei o îndoi,ală că .aeest -eveni
!fl('!lt ('OlISti/ne ('Ollfirmare.a .,t.irei noasire ('ă Au· 
stria li 'flnl'lt o npropi('rc de Hasil! în vodera ullPci 
aetillni {'Of!lUDe în Bal(~ani <şi că de!'igur Rusia .. 
re de o parte ţl!lâ:ndseama de propri ul ciinool'O";. 
pe de aha ţ'rat;c interv€'Ilţiei C..{(·rmlllnii, ost.c dis
pll .. ă să carlii la intele>g"cre .. 

Ac:ras~a ~'n at;lt mai uşur cu cât e.Oollt(>!e Aeh
l"t'mhal LI:HllJ Dr/p,t:n al I\i1-:l'! l"i <!a,re i-a rle\'{_"lit 
dtJ~rl&an TIU \':1 -lUai c!iilllli!1(' Îll f~u'llwa ministeru. 
lui de extcr'llc~ i;u'lJiHatt'!a lui r:'i!mft:nilmd defi~liti~' 
compl'ornj'să. -

Iu- <'-orcul' ile politiee se ('ornen tează cu alpr i'IJ-
dcrc 'noua l:lll'llUll'ă politică. . 

~c ali)'mă dliar Îln S(:u~t timp arhiducele Fr~m~ 
6s.e Ferdinand va 111 tOl~lX'e \'Îzitdc mardlui dlH.-:O 
la Poti'l'sburg. 

Marele duce in Viena. 

Din Vi0na se tell·grafia.ză-: ~Iarel(' dUCl~ 
Andrei YladilllirO\'ioi a ;so • .,it Ma.rţ.i dimi
neaţa (~Il suita sa la Viena. La ordl' [) şi 
trl.'Î sferturi mare]o dnee a. fost primit. d~~ 
îrnpiîrar în audiC'ntă. La 01'(>10 6 a avut. lOG 

1111 dilH'll, la care au a.sistat arhiducele 
FraIlh Fcrdinand im prol.1nă ~u toţ.i arhidu ... 
cii afliHorÎ la Vie]} a, marplo duce Andrei 
Vladimil1(wici cu suita sa şi pl~rsonalul mn
UaS;l(!pj rll,SP din Viena. 

.. 
l' Răsboiul italo-turc. O tele~ramă din Con

stant.inoJXlI 2.nunţă, eă în ş<'dill~a sa j'ntimă gu
vernul otoman a 'a{hlEl hotărîrea, ca să eOltTI1mica 

. puterilor, ·cil TUl'<:ia 'Dll ya .intra în trat.ative ele 
ni!."i un ""t.at, iTI l~ priv<,şte ("onflictJu,l eu Italia, 
până <'ÎiTId inte>ntia 1mterilor ·riimiine a('.ceaş de iti; 

sili pa ('ea chiar şi CUi pieroel"oo sUY€Mnităţ.i.i Tur
ciei a.'Hlpra Tripoli<t.aniei, AC('!'I..,t.:l hotărîre guver
nul (l motivează, cu d.i$!J.)()7.iţi.a riişbo,inicii a Ara· 
bilor, <'2.1'i ,au 1k,e!'ltl1at eă V'J!l" du(~e lupt.a până la 
('ca din UlI"lnă pi('ăt.ură (le ,gÎln'ge, pentru JLpărarNl 
indF!1('nrl(,ll ţf'i. 
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o rută ştire do import;a,nţ~l cs1c rechcru.a:rea 
(~0111andmltul'Ui suprem al ~lrlIw.'tei ~talicne din Tri
politaJlia, a gen(,raluhti C-anm"\li, Ihljpă <..'111m .se co
mu!U.id din Roma, gemeruJul .a \SO;.'iit M.arţi la 
!WII1.'l, Ae,~.a.'4~'i. 1'oehemarc dii k>e la multe bi~lU' 
ieli, So afirmă din izvor c.QJllpetcnt, că prin chc
mBN'".-ll lui (~anm-a gtr,ornuJ i-ulhan a voit r8ă afIc 
în amlillUllt>e ~i1:uat-i.a 1ru:pd')!J.' di.n Tripolitan,ia, ca 
:istfel ,~ă 'poMi'irwsplLwle în merit ul'terpclaţiilor 
<lin C"wwră, Po de altă parte -'>O sustine svo1l111, 
<'ii J.."11H':Mml TIU t'l,>te mulţumit eu conduc crea ge· 
,neralui, ~'lIrc .s',a ,arllMt J1)l1ţm energic, şi voi('şte 
~iI-] Înl<wulu:-;eii {'U ~lh~l peremm ii , 

• 
Deschiderea parlamentului german. hl ziua 

do ~ap't.c Fcbru:ll"i(· ,.,'u d{~{'his lkieh,,>ta.g'1u ger
lJlall, ,'~Ll"O IW re,zervă peU11'11 yiitOl'1d ~tpropiat 
ml1lt~) .:i1ll"prizc, <lat fiind SU'lY';C_"lJ! ~oeiali>;,til()r in 

ultimele lde-gm'i, 
Prima zi nu TIf'-a adus lLi(',j o ISPlL-"Hiif', A fost 

nunwi ,y ş(.xli'll(ă formală de .de~('hi<l~N.~, in ('.arc 
prilH'ir .. a1u1 Tol 1'<3. ll.VlI:t i'lllipilrlLhll. I>is-c"Ul'Sul "Au 
~l'a adus .11imi{~ Il0U. Ca Îu toţi unii ţ-.i·a (:xţJrimat 

(loJ'illt.a. ou C'oqmrilckl:!:iuii.Olll'c "ii .<;C dcvotcze in 
lmmea JQJ' (~o1l1ill\lit:ltii (,v()!u,tiilor~()('iale, pon
tnl diayîintul e nc.s.t.a1:ornie. Cere llH'llţ.ilwro ~c
tll~dd politiei yam~de, (~!tl t('1'enul ('ureia '"01' da 
})rimula1lli~ ~)cia]-demot.'ratii) ,~i a('(~('ntuiJlzău
pă'l'area int<.'re.sc],)r g'('rm~m{\ în ·afaru de gl'anjţe.lc 
tiiri:i. 

~1{,11ti.ne şi pc mai d(~paI1C ]("p;fl'tur.ile din 'tripla 
nlim1iii 111 ·i111(~resul pikii europene. (Iar Il1ISC 
~fi(>.,~tc _~ ăU(',('{',ntu:Îc7.e. {'ii ]J()p<)J,ll (\ dator ,,,ă adueă 
1WUÎ j{'rf (' [,>ent 1'U î:ntilri re~l forţelol' ~lt[11 pc useat, 
~'iH ;~i pe mal'(', 

Y(tJ~hind de ]eg';lht.rile ('U m,~Nlrhia noas'tl'U 
"'pu,ne, eă l~llllt <lintre ecle muiamicale, deu.S{'ffit'
'!H~a <'el" ('U Italia, 

In urma .acordurilor eu FrlUltill. în d1C~tÎaMa
r{l{~u lui 5' a l")('.{:0t.luit pc multă .renl(' PIWoa ~i cu 
l"!.'.p1ili~~a ·n,~in..ă:. 

Ucrrutaţii iau apl<audllt (h8·eua'~111 tronului,afară 
<le <'H"wiali'şti, (~:lri n'au JV&t de fată şi d{'-~pre cari 
:nici illlnă,ratul u'a fUt'1lt :Ili~i o ollmin1:il'e. Lupta 
întro ,a<'~t.i doi ri,-ali VIl forma i(';{Jana ,aetUlalului 
[{.eid1.'.rbag ~rmllJl, 

1n şedinţa.d<l azi H -c, se fne raleg('.I'ilc prCl~i
dpllţ.iale, lu &eaunul de pre,~Lnw D pos,ibil ... ii a· 
junglt liberalul naiional 1>r, ,TU1wke, S:)l('iaJ-d~nlO
cratii V-Jr .alege şi ei in scaunul de viee-pr~intc 
'PC Beheidenumn, ia'r .al doilea "iec-pn'J?Cdin1'(, '"u 
ti :pr{)hal)il hbe.l"~t1tcl Kaempf, 

. __ ,, __ ._ .. __ .. _=~ ___ .. =n.,=. == ======= 
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prin aceasta im-it cu toati"i onoarea pe toţi 
ae(>ia cm-i se intere-scază de înaintarea în 
cultură a poporului romfm şi <k literatura 
romtmă., ca. să participe şi să-şi dce oon
l'ursul ]a organizarea noului despărţămfmt 

Oârbcl1l {Csakigorb6). -1 Februarie 1912 
;:;t. n. nr, l'ictor Ga.d, delpgatul comitetu
lui {'cntral nI Asociaţiunei pentru literatura 
românri şi culluru poporului :român. 

- Tinerimea rom. dela institutul ped.-teologic 
din l.oe, iTlvitel- la ŞN!il1(<t fe~~til'ă, e& o t'a 
aranja, Dwninccă in 11 Pe.hruaric, (2.9 JGinua.rie} 
(1, c, ia orele 5 p, In., ·in sala cea -n/W'('; {/, semina
rului, c'lt, urmă!.crrlll progrf1lm.-

1 •. ,.Imn", dc L. Aicore.~cu~ co", 
2. ,.,Viaţa şi a.cli.vifa.tca lui D, Ti.chi.ndool", di

zcrfl1ţic de P. 1'cr'anu, {('.Olog curs II, 
.1. ,..Jnnimca pa,riziană", de N. Ada,m; C07', 

4, "Dorm i în pace" .. dc .ti. r IâJwt-ă, decl.fl.m. 
de V. Medrea, (eolog cnr.~ J. 

5, "Bădişor dcpric/-fi.şo,." de L. ~\. i.('we,.o;;cu, COl'. 

6. Fragment din "Apu.s de Soarc" de Dela.. 
l.'ral1CC<t, prcdată dc S. Sabău. te.ol, c, 1. 

7, .",să mergem" de 1. Mu·răşan, rm' fU acomjJ. 
de orhest ră, 

Inl'wân 8peci-a./e nu. se fa.(', 
0ferle benevole se pri.me,~c CII mulţămită. 

- Se caută medi(:i în comitatul Aradului. 
1\ Il) <lllunţ,at inainte cu mai multe shpW.
mfllli dl pentru 7 eomllnc din aomitatul 
Aradului (cercul Hadnei) se caută mcdioi. 
A expirat tnJ'lllenul de ooncul'S şi, cum s'a 
constatat in şedinţa dn ieri a comisiei ad
ministratin), n'a il/irat nici mL ('oncurs, 

Cauza nu e jntr'utAta lipsa de mcdi<.~i. 
cât mai a!('.s nmiturile neinsemnale (1600 
cor. leu{lI şi vre-o două Sllt~ bani de lo
cuinţă) în raport. eu seumpetea. 

!';ii În vrUllwa aceasta starea sanit.ară 
în eomitatul Arudului 'este depl'Orabilă. 
Haportlll medicului-primar ::1} oomitat,ului, 
'cetit in şedinţ.a de ;ifll~i. eonRf-ată că În 
cun-;u1 htJw j 1 i!I1ll a fiI' S '(1 11 iy it H 7 C<lZ1l1'i 

de pojar (11 bolnavi aII lnurit); dif
tpritil În 42 cazuri (an Ulurit [) bolnavi); de 
anghintl 'J2 cazuri et·A, 

- OI. m. de sub Meseş şi o corespondeaţă .. 
In "Homîmlll" dD ~l.~tii7.i ~(' publidi lffi ,articol al 
dIru:i V. Mii rg Ln(ltf11l , iny~1 iMol' .di'l1 Buciumi, în 

1 N F O R M A T 1 1 . {~!lrD ~u1l1,em Îll,rurnţ; Întl,'un stil HedniD de co
loanele bădă r'!l1lC aJe .au1:.oriz.at:uhl'i, lH:,ntnl () 00-

A RAD. 8 februarie n. 1912 re-spondeţă şi o intimpinare cari ;n\m 'I1i:mic de a 
faee cu :noi, 

t Petre Suciu. Din P.ife ... ~li prl~mim dllreroa,~a D. MiiI'ginean -811sţine eă nc-ar fi triID~ o în-
şfire, că. distill8ul llO,<iru. compatriot, emigra"t dta tim})inaro da o corc..<;po:ndcntă "de 6ubM~"~ 
tine(l~tjj,in patria. mamă~ Pe"tTe Sudu, inginer, Î'l1timpin-are pc {'{It'(, 'I\oi nu o am fi publicat, :pen-
11 d('.('('dlJ.l fl-colo, unde .tră.l<1. înconjura.t de o stim-! t1'11 că, mă rog', 'VOLnl 180. separgcm cu ori ce pret 
fjMwralii. Pef,'c 8ueiu, era fra-lelc regrcfatull"i Au· soli(lar i,t',a.tea, 
7'el Suciu, fost pe V'remw'i osândii în procesul Mc- Din toată tl'OlLha ~Lsta este adm'!i.ra.t un .simgu·r 
m.omndului. Ca şi fralele să.Il" .Pet,rc Bueiu, era, o hlCrtt: Noi ·am primit. dda d, Mărgincan o tclc
in1·mă dl~ român ne-a.oşe, care H"/'1năJ'i4 cu toale ?Jrr{- granu1: ,'!ii Plllbliciim î.ntinllpin.arrsa. dar n'am primit 
pifatiile. sale lupte.le pe cari le-a sprijinit, când pimii in ziua de azi ni{~i o intimpinare, S'o fi 
ccr('a nevoi.a cu ba.nul şi cu. onfw~if!snl/d fofdc<tuWJ picrdut In poştă {lrÎ in rodjH~tja noa.."tră~ Nu ştim. 
~:ahi al illimei sale, hlJSă nim<"ni aint,re noi ·nu .a eetit-iJ, 

In Pileşii 0migra.w> ·inJr'o pozitie ·respedală de Attit pc;ntru Iănmrirca adevănt:lufÎ. Cât pentru 
toată lumea, N'a făcut politică miWO:11 fă În ţan1. d. învăţător. îl sfăt11im să"Şi ţ<'Salc t.otck'ltmna vor
d.a.r a muncit cu aJâ:t 1//(11 a,~idllu pe fonle cclelnUc bde dmd iesc eu ele ta tipar, eăcj,după cum 
tcre-ne soci<lle şi cultu.r·ale, A fost prcşedin {e.le. celei OOI;:mne, de acum ÎneC':.\o -Se lasă în g-rijaa'tltonzatu
mai m-a,ri in.'~fituN1· de cre,dit din Piteşti. lui. Şi devine cu ruşine w înjuri ea un ţigan, 

El la,-;ă rrgrc.te U"n-animc şi pierdac{l t·impu.ne dind tu nu eşti !l11<,'i mo.e.ar pui de all'torizat. 
1tC- îniristc.a.ză cu afâJ nwi m ulJ pe noi, cari aveam _ Nou ad,'ocat român. Din Titrgul-Murişului 
1111 e:rIXmcnt l'aloros în el a-colo u;ndc'Z (I.~ezase 80(11'- ni-.s{' ,'K~ri(> că d, D1', Silviu PăşC"utiu., originar d~n 
lea, Mulţimea marc, a ))ricJenilor săi din Arad il ,Şiria (-corn, Aradului) a făcut cu deplin SDCCOO c-
jelesc cu adâncă şi si·'rl('f'ră. dure,re. xumonul de likril Ipl'actid ad\'{w.aţ.iaJă (OOJ:l3ura). 

Trimitem adân-c inh'i,<:fa~('i fam.ilii e:rJ)re8in v Li 't~ '1 t I re Cl an (\ noa" re, 
{'rio,. m{li profumde. con(/.olC(wţf', _ Nenorocirea unui solgăbirău. ICI;, Micl"(.'Uri, 

, scara, între orele 6 Ş<i '1, ,<;'a. in1:tlmpld un ~rav 
- Un nou despărţământ al "AS<K:iatiunei', u~eid('n.ţ în strada A(~ze] P<',t('-1' di:n Arad, .soJgă-

Comit(·tul e-entral al Asoc.iaţiml8i pentru birăul 'PC'usia.nat (din Şiria) Hâ.nka ViJ'ID08,"V'O!Înd 
literatura română şi C'ultura poporului 1"0- ~ă tN"~.wă stNl.cJa in.'1prc t.("~}.tru, .a f(h~t lovit de o 
Jllân. a deei.,; Înfiinţarea unui non de.spltrţă- eăruţă d-e f)omrii 'Şi ft căzut la pămîmt. Roţile au 
lllÎlllt cu sediul în Uârhou (Cs<'tkigorb6 ),tw{'ut jX'ste {"ap ;;"1 picioare, l'unindu-lgrav_ 

, I d 1 j L C~lrut·a \~1i,adin ~trada }'orrai, Viziti'Ul, nn Sll!)SCrJSU, . e C'g,h spre acesi scop, convoc 
bl1iut de 16 Imi, "'pune <:ă in d(',,,'ul lui vc:ni.a un 

adullartia e·ollstit.u;mt{\ pi' 91 Pebr. 1919· t · automobil, d-e ear(' -,,'au spcria1 caii 
:-:t. n. oreI!.' 11 a, m. în fi ârholl (Cs,ikigorb6) I Râ.nkA.a fCM trca.'lli<;p<:l1'ta1 In .~pitaJ, 1tD(}c nu 
in lo('u!ll al ('a Jnsoţirei "OpiIH:U", la c·nre ! ŞI-II ,"'emit Î'Jl<'ă în fil'(,. 

• = . ., 

<) Februarie n, 19H! 
n ţ" 

- CirdaDHI închise. "Tol. Roon," i..se oo~: 
In (VUllU1B Pe}K"l"a-Hran din (~omitlJ,.tulFăgiiNU/l1-
lui la stăru.i;nţa ~i propu'ne:roahinc 'Ol()tiVllltă a 
pretoului 1. H:alea, reprczen1Junţa ooDl\1lllală J.n. 
\*'<linta din 2 Februarie 11, c. Il hotiirit închiderea 
{'iireiumel()r in Dumineci şi .sărbători, 'Şi anumit 
dolaorclc 6 soare. pună 1a orelc 6 dimlineaţa a 
,d~'lua zi . .:\. .... upra a('.{'·-<.;t-eihotiirÎri ,'>C 'uştoaptă: apro
barea eomitatuhti. Laudă \Se Ollvmc prootului păR
tor, oare ~ aid C41. şi de .Boltă dată pentru binele 
,pO'J-xJ-rlhhti Jl trebuit !Să-şi 'uudă unele reflexilffii 
awmul ţ:nm ito are din (P::t!1()..'t nOM, dar mai multă 
LlUdii ,Ji-,<>o ·eu .... ine .şi 'tllIOI'a din p{j,,<;t.oriţi, e.ari .a~
culUi gla.suJ preotului pilStor . 

- Mari inundatii în Spania, Din Madrid N~ 
aml.11ţă: PJo!lia caro eu.de fără intre1'u'PC1~ de II 

.săptulllun:" .11 pro'voc.at U1ari inmulaţii mai 'al()S în 
An<laJuzi'I, 

Aproape {.oate 100!l1.Iită\.ile soaflă "ub apii, 
Căile forate şi şo,<;dole .sunt di.<;tl"lI.,>c, Or!l{lul 

Cadix ac .afJii sub ~lpă, !\ILai multe y~are s'au 0011-

flmdat. in valuri, l'e <lCRSll'PNl Ilpei plutesc num~'
,rOlb.'*l ('ada \'re. 

1\fi;n.ist nil dâlor de oGIDlluieat:ie a aoc1arJlit că 
are nevoie do 25 milioane JX>n1ru a repara toatt.' 
căilf' <le C.olllutD ica tie, 

- RooseveJt pentru dreptul de vot al femei
lor. Fo.stulpr{'Ş{,'I(lillte al Satdor-Cnit{l, Th. R<x.
fOmTlh. eare mu .'l'a p'l-onunţ.at ni(>l oduăpână 0011-
ma în chmtw. dnlj)'t;ul1l'i de ''(li al fe~ilor, P11-

blică in ziarul "Out!{}(..k" () lungă prof{~'3iu:ne <le 
{'rodin tii prin ('arc adcrcază la principiul gen(~ 
rni al ('.gaJi'tiiţii yotlll\ui între (X\le două ooxe, 

DHI' ... fostulprct<cdinte nl r{1p1.1bli-cQi ameri
cane ar y.rea (~U llna'~Cl1lc.nea drept .sii: 00 aoordt;, 
numai dlLpă o COll..'>I:a1.a.re exdu8iv f'emcnină: un. 
rcf(m:-.nduHl ~'enweS(' în ficeure "t,nt artrolmi f.ii 
uHEcc doci~11mea de luat. 1n cazul CÎl1ld. majori
tatoa fcmoninii <;li-.ur afirma dorinta d<l a obţine 
droptml dC''1t, ho1ăl'Î1I"!.'1l. s'ar {'lIYMlÎ. SU _'lC ia lin·r'
diat f~'iTii 11.ltC di~euţill'ni. 

Hoi,>1,emuJ J,lc('."taar I·Hlti~f~u·(' 1j)C 15ufrag<.'Î-(' ~t 

pe a.11ti..,;;tlfragk"tc-, 
Mai depa rw l{ooocyeJt f.a.oc con"tatarca că i P'l 

~J{1 Il ... tate mxl~ fo(>mţ>f~ ~x~T'{'iffi rl'!',,·p~,,1 .~'"' •• :.~" 
<x>n-dj (ilmjJc p(di1 i{'{~ ~i ,~u·cialc il 'au schimbat fon.r-
te plli(in. Ae\iuncn femcn:Luă estc mai C"ll'rând bi· 
,ncfă(,J!toare {'Î e zlllClamic "lA \IlC tcmom d.e (\()n.~'
('inţcle 'l1TIt'>i & .. cmen{',a (\xte,llsilmi a dreptului lJ·e 
,'ot. 

Din PUJlctuJ de "odeN' naţ.i<)llal lk-ooevo.lt COrt

<liderii ('11(',~t111nea {'a fiind de ~. i.mpon.a'Ilţil &oCU.[l

(jurii, fiin{t<.'ă ('ci (',an $(1 tem că "Votul fcmrmill 
ar pu1.(.'!a ')TOYC·('a ,s,('h im bii.ri mlLri în ra.porturi !l' 
fir.iologi{'.{1' ,şi uJe instilwt'lllui {}mmwsc ol'Î in ati~-, 
tn<.lin-on generală afiillţd·(l1I' S1.mt m:bOOli ori orhi, 

E~t1itatc.a :politk'ă ,a Sf'xeJor nu îoomnen;l,~ 
eg-,a] it,at.(·a f\mctiunilor ,~(){'iH-l{', ci ~galÎ.1'..a.roa in 
rllSŢlllIl.deri şi datorE faţă de ,socie.t8lte. 

Pentru a fi util votuu {.emoil()r Ta ·tre>bui, dC-'ei, 
,să aibă d(J cfe-et oComp}('.('tarca legilor pentru pro
tejarea 'ID:w:ooi, Il C<"Jl.rilulu:i şia familiei. 

FomeiJe cnr-i yi.:~(}ară alte.eY~l hll>tă impat,rinl 
socieHiţij şi chiar contra firii, 

-- Arestarea şefului poliţiei din Kiew. ])11~ 
1"l('ft-er",bll'l'g se anuntă: Col on 01 ul Kuljatk(), şefu! 
politiCii -w<'rct.e din Kiev.-, a foot ar(.>8tat şi in1-cnurt 
în fDrtăreata loc.alii. AeOOiStă arf'..s1:-are senz.aţion:dii 
(\"~ Î'll.legătuJ'ă CUiŢlr<.)o(X .... "uJ (~rimiualului politil~ 
1". Pa.l1uk, Ja ('".are s'a .g~it un act ~t d.' 
]{ ulj.atk{).relativ la numi rea lui Pavliak oa ag('JIt 
.al politi('i S('el'ct.(~ din Kiew, Din acclaet rezultii 
că Pm-Jink f.ă'ee-a ~trtca din politia secretă, ('il nd 
s'a ~lyfu·~t atentatul M1L'IH"3. lui St-o]ypin. 

- C2:igaoievici n'a murit, Din Viona oSe 'aml:H

tii: 'l;ial"de au lan1llTIţ.at :-;âmbă1ă >Cii luptM.onli! 
C21i~!IJlevi<'Î ar fi fost ()morAt în if~'m,.pu~ tmci h1ŢltC 
ce Il anlt ]~ 108 Lodz între dân.'lul .şi un atlet itft,
)jan. A-<'um _'10 <'O'1l'&t.at!\C'ă ·aecid~ntul 'Il'a f(},st a1irt 
de t<l'agic 'P1'1:X>rllm ."I'a el'ezutatu'llei. Cziganic\-iri 
3 ('orui'S .imprudcnt.a d<l a ~e 3n,g'uj.a la luptă dC!,'l 
<lm indi..,,-pu."I, 1]1 timpul hrptci, din {'.aU2lIl. iuria,<;.(·
lor .sfortări D7...Îgnnie\" ici a avut un·nC.008 do }("'7in • 
din {'a:re nu -,-\',n <kşteŢltat {lecâtPffite dt-Q\"8 on-, 

Cziga.-nieyici a t{',I(~gI"afiat ,a.<>tăzi fl'8tdui !'H11 

la Vi,cTI..'1. că (~ po dQplin ,.,ănăto.'l. 
, 

-- Limbile străine În armata comună. Grnw
l'aluJ :'k'hemn~l, şeful st.atului .major <al ·armat.t·i 
m1.".1ro-l1~,al'{'. 4.1 fixnt bUr8i> <le cÎlt.e 000 coroa.ne 

·, 
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·;pont.!' 39 od'iti>ri diu ştahtl majO'1" .ca să îm:e~ I au mai dăruit: N ie. (X.,ntwtaltrtin pa roh (IIelehiu) 1 ura,' la . C 

· Hmbi,;8r~ine. ...• ~. ~ 8?ţi.~ sa .MatiJ.da D. NeagOO' \Ii eqpii 101" Mări-oalla, faţă. de ':l1ul kecut:dnd' m~ C 
16 dmtro .a.ccştl ohţerl ll1yaţa lImba rusă, 6 .Emra:ţll M.~~ 3 <'0.1'. in .... kţă-cem: Aebim (}oan- adtd mai 1b,:,'lt cu C 

80.2111)7 
12.72688. 
67.484·fg: 

,.limba. tu:rcă, '0 limba albaneza şi 5 limba l:mlg.ară. ('E!a 32 bani, Ion Bîtrlea 24bal1i, Ioan Poienariu Reahtlţlle se prez~'lIi În bilant~lac: 
l'cst.e doi ani ofiţerii in ch(\.,,-tÎtc vor dopUlle 35 bani (fauri), Tcodor P<Yptt dsm. 25 bani. Ioan tual cu ~ • • • • • C 57,000'-

lJ'l'l exam('n di:n a.ee.'i-te limbi. Ofiţerii ou n.rytele Şoroş.te.a.Tlu pant. 30 bani, RenJl.L.'l f'AYt l"'t19 W bani faţă de bIlantul analui b;ţCUt, aded C 1208190 
10(00 nllu ·buno vo.r obţine 'Premii de cuw 800 până ~i Nic.o!.ac l;'runcu 25 ,hll1lÎ (lă('ă.tu~i}. Stal'f'll le- d~i mai mult cu • • C 44.91810 
la 1000 -coroane. In .a~"C11l<Ş timp li-oo va ,aeordn g,at1.uuri. indu.nv 79 ba:ni mt.erffie COT. lrlO. e 89 expiică prin faptuf, ci am cum~.rat pentru sco-

·"d,t.e un {'>ontx"ai1.1 de dau îl hmi, a.prea-şi eornpl<'<'ta - La fondul Dr. P. Şpan ;pentru ajmoraroa )urile institutului in piata din Ceica, in 1(j,C de frunte 
::qhu}iilc. copiilor de Moţi .apli{'uţi .La mc.'lel'ii. învăţăoolul o casă, şi tot pentru scopurile institutului In Beiuş 

_ Mari "iscole Îa Româaia. Din Bu(':u:re~i rO'tur O-oorge Ghişe din ReeÎ'u din 'Prilejul >'!!lrbă- alte douA case. 
mi-ac serie: Pt:.'lltru a treia oară. Duminecă noa.pte torilor ~.a.~tcrii J3. ,adunat dda ti'nerimea ţ,Ură- Cpitalele proprii ale inţtitutuluî sunt: 
"Un viscol .rm.rornic s'a dt:sliintui.t a.supra Ca:piwJeÎ. neri.i;di de ,uec·lo {'o. 2.32, intre >cari ddu Antonie 1. Capitalul societar dela inflinţarea 

• y 1''1' ce' 01' (' institutului . • • • C 200.0CI0--
De a.3tă dată, yisc-olul, care cQutinuă cu o fu- 1 lp.-0'll,i.'>t. /rU{'111n. 'l'gor ;hlŞ<liu pl'Ug'ari şi 2. CapItalul locietar dina II-a emi. 

'·.rie nc.;;pu8ă~ est.e cel mai !pute-rnic din aco.'l8tă Georp:c (~hişc în\". 1'otar (Poia.na) câte 20 :bani silme de acţii 
Iarnă. d-ela t)-um. G ho/ .sodal faur i.ş dd~t 12 juni pIu. 

C 140.850"-
340.850'-' 

Zăpada {'-.;;te spulberată in toate diroeţiunik. gari dit{l 10 bani, dela 2 eÎl't-c 8 bani, dda tmUl 
Pe străzi Cin.'11l:aţia se face cu foarte mare aue- 4 şi dela altUlI 2 bani, La aedaş fona au mai dă
'V<'Înţă. ToJ'an, ... aiclc 'UU IDlti circ-uJă. Liniile lor:1- ruit: Victor ~laTc1.l libl'ar (Făgi'iraş), Ioan Radu 

· ',bia d'-'l8ftlJl~o, su:nt aooperito din iJlOU de zăpadă, plil'oh (.~lâgăr{'-i) şi fii.easa Olimpia. Ioan T atu 
Lip.'lll ael~ta de e.{)rouniciltie îngreuiază llC:;- par'.Jt (Cichindeal) şi 8Otia. ~a Parltsehiya n. Bor-

'Pus }egătllim mahalald{lr eu oontrul or!L~u.lui. Zi'a şi loa:n Alde.a :paroh (Pi..>1rilaca rom.) câte 1 
De 38t.mWlle.a oolclaltc ;;oo.iculc circulă cu cor. -Starea fondului ine}usiv ('.or. 3.17 interese 

multă .a:uevoinţă. ~r. 12·60.G2. Pentru prÎ'nos ad1.IC(l calde muIţă-
DU1>ă mIo.rm.aţiuuile ce .avem .... iooolud :acooia mi-to în numele RNl!lliullii sodalilOT români din 

"'-'l'teiară~ aan-oa.~)e goneral în in'trc.a.ga ţară. Sibii.u Vi..c. Tordiiţlianu prezidemt. 
Pe Blirăp;an şi ..în Moldova, puteroa viacolului 

· 1~"te iU.g'roritoare. 
Ou toate aeC;'ftea, pimă in momentul când 

#('nQm acest~ rinduri cin:ml'9.ţiullea trenurilor !I·a 1, 

'făcut şi se bec foarte regulat. Numai trenul R('- ! 
~~:Jerat de Virciorom Il sosit eri în Bucureşti eu ! 

'''lO întîrziere de aproo.pe 3 ore, ! 
- Mulţămită publică. Exprimtlm cea mai ':ie ! 

r~mOţlti:.nţii ţ<i IW u.('oast.~l .(,~o Il. &'tlo cilul Va- ! 
~1,ru &-~(,~~u pfmt1'u m.a.rml.ffiooul dar de 200 COT., 
A. S. alrtLidu~dui looif promu darul de 200 cor., ţ 
4>0it ~ in!-\t i1.l.lte!ol' 'Ilca .. .."tro do on.-dit şi ()('(momii ) 

MULŢĂMITĂ. 

Tuturor prietinilor şi cunoscuţilor, cari au 
căutat să ne consoleze din incidentul per
derei llt'uitateÎ mele mame Hermilla Dr. 
Mania, primească pe această cale sincerile 
noastre mIJlţamite. 

Livia Or. VuIa 
şi familia. 

"Alhina" (100 ror.) "V'i.otl)ria" (100) COl'.) "Cri- ____________________ _ 

l1a.na" din Ik~ld {lon {:Q'r.). ~ta.gl\. d. Anoniu .Mo
fc'*'Onyî de }"c.t:n, d. l)r. ()ueu~ l)r. N .. l~ilaşC1.l, loan ~<-~-~':":~~~~~~ _ _::7~~_:~:-::-

:Popovicj Î1JJ!lim' .şi ~abin Su-.ttoo. pentru dn.ruriltl 
l,ă~i v(mit.(~ di.n lri~ju!l lor llltru 'tjutora.1'e..l. 
~(~()viirii hi""'--'frieel 'lli..1la.'>t:re. 

P.rin faptele d-v().8..l;;tro nohile, mie, preot dela 
,\ ... :;,L1frÎ.iULg~t 1)Jl:tarc W,' m1li[ll~ă, i:aT poponuui do· 

~9dă <it' dr.agosrea .adevărată 00 i-o PUil'!taţi. . 

DU:llH\.(l;/;O\l să deie illsutict oolora ce dau din 
mimă l-'Uratii. Sa.turău" la 24 Lwnual'ie (6 Fobrur .. -

'J'ifl) 1912, C()n,~(lj!fI:n r,a;;.ar. 'Preot, preşed. oool. 
·'~.lal'Ohi~~l. 

- La fondul Victor şi Eugenia Tordăşianu 
(lK'Jltru i'll7.Ulr~!rt'l::l fotohr MIJ:Xl-(JH -al .. Rouniu:nii 
';Il'leooriaşi Lor ·romimi sibi(m il! .au 1113.Î diirUiÎ:t: oa.<.;, 

jlE'ţii dda mmt-a~'<)rj~t(;'Î lktmilmii, ti. dşo':'\1'-ei Ana 
V6~tc:mt.'.an {"U d. FnmcÎ.'3e .Multer, şef montt:.·r, 
fiind 'naşi IU-lm Jmbăruş, (!X'~. "Foaiei Popo
rului" şi SOlia ,'7:1 _\iaria mon.şli, ţii l~l stăruinţa a· 
't'.C'!-tula 4, ('01' •• lk"mct:riu Bi,';Chin. maşini.",t de t.orB 

Jiltllă 50 hani. Ioan Stan~iUi zugrav de c.a.se (din 
wri1cjul ono!u{l,."'tÎz"('i) sotia sa Ana şi copii lor 
Ana, ~Iilrioar~l. Viet.or, Corn.d şi. Eugenia 2 COl'.,' 

Ioan lmhrfnltj înyiiÎl~tor 1 cor.; ,George La.zar 
«.rul. ti1)' 20 bani. l.):m T~ltu l)aroh (Chiehindeal) 
~j soţi.a ;'~I P3rasehivu n. 1k>17~.a 2 cor.; DT'. !{lQ.u 
DO'I-dea a .. lnX'at (O<'TIa Hihiiulu:i) IWtU. SA Vir
~irua n. :'tlii('dar.iu şi fij.C'elf..~ lor Vi'l'gin.ie.a şi Z(}ita 
:;.J (".{)r.: Tl\Un Aldea paruh (Pctrilaca 1 e.or. şi ~i-

· .lI'o!a(l Fr:m",u Îu\'u1ăe-d lii<'ii1u.,? 50bu.ni. 
- La fondul Episcopul Nicolae Popea pentru 

:fml,.,')u iIl:\'ătue'eilor mc"-Criaş.i .al "Rcuni'lUlei &Oda· 
li~CT wlllimi din ,sihiiu" .au mai dărUJÎ.t: Laurian 
Frâncu i?roprietar (Benie) 20 bani. Laurhan 
.Bârsan '[>I'Opr1(!t.aT 20 ban.i (H1l.nedc<a.ra) 30 
-bani, POffiipiliuŞuluţiu p1'opr. 25 bani, Letitia 
·Stoioa n. Şulutu .soţie de medic (Abrud) 15 bani, 
· in taxclf' de intrare 1a :prim.a Ş('(:hnţă hte.rarli oor. 

12.91 ş'i Vie. Tordii.~ia.1lU, prozident 10 'bani; iar 
iLa "I,<'g-af,1l.1 T. L. Alhini" 'ala{'JO,'ltui fond pnntm 
,J;.{jutorare~l copiilor ,din Cut Il.plicaţâ aa moserii 

I 

l 

ECOIfOMIE. 

Adunarea general~ a in~titutului de credit 
"Drăgaoul". 

Beiuş. 5 ,Faul-. 

Cna dintre cde mal dl) "iitor bănci 1'0-

mtmcşti, "Vrăganul", şi·a ţinut adunarea 
genf'rală la 3 Faur, în salelo institutului, 

După o adiyitatc de trei ani şi jumă
tate sun!..{'[n în situaţia de a spune că a
tât din PUllct de vedere al Întăririi noastre 
economic!'. eât. şi. din punct de vedere cul
tural .. nriiganul" umple un gol mare în 
viaţa Hom{l11ilor din Bihor. 

Despre aceasta ne îllcredjnţăm cetind 
raportul direcţ:iunei. care 11(' dă um1f'ttoa
re}(, cifre imbu('urr~t.oare : 
Act vele din bi'anţul actual să pre-

zm';i cu o cifra d~. C 1,680.738'06 
btA de actlvele anului trecut • C 1,244006.70 
înregis'răm d(:CÎ o creştere de C 436731'36 

fscontul la cambii de bancă face C 973.686'-
fată de escontul de an _ C 696.261'-
adfca. mai mult cu .C-271:425·= 

Escontul la cambii CU acoptrirt: hi· 
note{'ară face. . • . . C 507.549'
faţ}. de eticon1ul anului trecut de C 445527'-
S~ 70nstatl deei o creştere de . ~62 022'
adilogâlld la suma aC~$ta cte~et' .. 
dda cambiile de banci. . 
escontul s'a urcat deci in d~rsul 
anului cu ~ • 

Imprumuturil. pe Cont-Curent s'au 

c 277 ·i2S'-

c 339.447' -

La olaltă • C 
Vă amintim aci, d aeţiile din emisiunaa a II-a ni ... 

succes ~ le p1a:- cu rtsultat multumltor, şi avem pros
pette Slgwre, ca restul, CI ne Ii~te, ca să fie capi

. talul iOcletar 400.000 oor., n incurge uşor In decursul 
anului 1912. 

3, Fondul de rezervă, care să pre
zinti in bilant cu 46.824 cor. să 
va urca cu dotaţîunea plănuit! 
acum la • • • . . C 58.823.-

4. fondul de pensiunl cu cele 6000 
co •. dlD bilanţ şi cu dotaţiunea 
de estimp va atinge suma de • C 9.000--

Capitale străine sunt: 
a) depunerife, cari s'au urcat io acest 

an la • • • • • C 504.6OO,4{) 
fată de depunerile auului trecut C 404.508'62 
va să :lică au CffSCut cu. • ~(~Y091'1a 

b) rescomptul face. C 713.618--
fată de anul trecut C 567.136.-
deci mai mult cu C 146.482----

Referitor la distribuirea profitului curat ne luăm 
voia a Vă propune. el acesta să. se împărteasci în 
modul următor: 

1. Aeţionanlor ~ă Ii.se deie divi
dendă d~ 7 °10, adeci dupi capi-
talul de cor. 200.000 . , . C 14000'-

2 fondului de runvâ . . C 12.000---·-
3. Fondului de pensiu"e . . C 3.000--
4, Pentru scopuri de binefac«e şi anume: 

a) şcoalei civile gr.-cat. de f.cte dIn 
loc. . . _ C l(lO' -

b) şcoalei elem. gr.-or. 
române. . . C 100--

c) şcoalei elem. din Pa. 
cola sustinută de am· 
bele coni. . • C 100'-

d) şcoalei elem. gr.-caL. 
dift Nee-ru . ,C 100'-

e) şcoalei efo gr.-or. rom, 
d," B. St.-Măr1in • C 100'-

f) soc. "Samull Vulcan" 
dela gim. din Beiuş C 100"-

2') Casinei rOm. Beiuş C 100--
h} la dispozitia air~,iu-

nei pe scopuri şco 
Iare şi culturale . : C 1200'-

La olaltă Cor. 1.900.-
5. Advocatului onorar . » 400'-

Total , Cor. 31.300'-

Adunarea a fost deschisă de către d. 
A. fl hera.. preşedintele direcţiunoi, în faţa 
unui considerabil număr de acţionari. Ra
porlul dirccţiunei se ia la cunoştinţă, tot 
a.şa /şi raportul comitetului dE' suprave' 

ghie-re. 

D. J)r. fi. Cosma, în termeni căldurOt;ii 
mulţutmeşte conducătorilor in6t.itutu11l~ 
pentm felu1 .cum ştiu să muncească şi pen
tru slragostf'a cu care sprijinesc cauzele 
culturale dela noi, yotând şi dp astă datf. 
din proiitulcllTat 1900 cor. pC'ntnl scopuri 
de binc.facere. 

Adunarea hotfu'cşt,p înfiinţarea unei fi-

I I fABRICA DE SPALAT CU ABURI I Yăpsire de 'haine. Curăţare chemică. 
! 

"KRISTALY" 
, 

Spălare cu aburi. I 

I I i I ! t Oozmos6gyar, Kolozsvar, PŞ1Jandfar. . I La suma de pute 10 Cor II pachetul se ratrim!1e francat 
,-
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:liale.LoC'uI şi hmpul _'!ă-j chibzuiască dj
. r1'Cţiunea. 

Se face apoi alegerea iL şa,5c 'm0mbrii 
Îi! comitetul de supra:vt:'ghierc_ Sunt reaIfJşÎ 
tot cei voehi. 

Ordinea de zi fiind cxhauriată, pt·pşc" 
dintele închide "adunarea multum1nd ce]{)r 
~~ez('nti '}X'ntm; il~td~ejnare ~Ş] hotărîrile 
yot.atp. Senirl. 

• 
o propunere aitată. 

& împ]jnC\..<;(~ i,n .curilnd 6 luni de xile de dmd 
din prilejuJadtmării g<.>neraJe juhilal·Q a "As(}('ja
riunii" am lan.sat Î:n ('olo.am('le l"('yj8tci noastre 
i:looa, ea j'nsti't1Itde iIloastre de bani, băn.cÎ şi Î'll
lioţiri. - mari şi mi"i. fără exeept.Îune - ;să eter
J1izcw particip-urca. lor la jUJbi,Joul semieentenar 
al .Aso('iaţhllI1ii" din Blaj lprintr'un IWt de yaloare 
dur:a'biIă pont,nt cea mai Îna1tă' jn~titutie {~t!tu
r~IIă a noa.'1tră. 

A{'(\.~t ,a{'1; avoo să fie, {'~nform propuoerii, ce 
am lansat ],a timp1lll său intrarea în ma.'losăatu
tllrO,l" institlldor noastre {]C b.aui, caM in{'ă nu 
".unt m(~mbrii ai "Asoeiaiţunii" în şiml mHmbri
ior fundatorj .ai acc.'ltui tltŞCzumâ'ut, 'aet prin caro 
ti'ar fi făcut Iwstuia un adevăr~lt dar nat,ional din 
putea ·b:lneil'ur nOH\<;tre. 

Am arăt,at ('u .(·jfre eiit de ,,>upri11zărtOl' de mic 
~ ,,-te 1l11măl'ul in.,>tjtutf'lor motUjtre d{l bani, Î'Dşi
I-niw între membrii "A80<'iaţiunii" şi (~.csa<>.rificii 
klncşti, rd,ativ 11cÎn.semn:t'te, ar redama şi ,ar im
plln(l 1111 -lh<;tff'.l de IH.'t zelofu,>elDr promovăt,oarc a 
tuturor năzu·inţeJor nOH.st,re <'1l1t:urak\ {~:Lri alI fost 
~i 8unt bibwile J1(>a,~tre. ~'am Î'ntrelăs'-3't a ariita 

<;<i sumaulpr(J'ximatil'î"i (K 80,000) ee ,i-ar reveni 
tiOO<Lată "Asociaiţ"ll nii" <laei! id<'ea. csuk',,~atii de noi 
,,'ar realiza. 

Ideea a fo.~t primită {~U .-;impatie de ~~crt'nrile 
rHl&Strc fiTlJaneiarc ,şi ",',a aflat realizabilă. 

Propuoc]'eaa fD...'Yt, ~hiar reprodusă de -câw·va 
organe Q{l Vllb.licitate ale 'I1olL."'tr·('c şi "cei chemati" 
îndcmnaţ.i Il o ÎnH'tptuL Dar "'am l,a atâta 'a şi 
rimas_ Dup:'i măreţr.le ~ărhuri din Blaj şi pot~)
lirea <,ntll'si,asmll1ui zilclm iu,bilare puţine bănci 
:de n()!lstre ·:tu 11rm.a:t Înnenmurilol' date .de noi 
~i .azi ,'l"untem in pn\-inţa numă.rului băn{~il0r 
membl'e al(' "Aso~illt>i"Ullji" a:proa:pe t{)ta(~()l otmde 
:tm fos.t. Propune!"(.\a n(~astl'ă 'a ~lj·Hn"8 şi <'"a, ('.a 
tllulte alte pr'pllnorÎ sahrLarC' Ia:n,~.ah.! la moi Ro
mânii, o propunere uitată. 

A l'(>.';llfwita prC'IpUllcre.a nn!lstril' (h'astă,,"ară 
~i a îndemna ('ereurile condm.!ătoare ale bă.neilor 
l!Qa.stre .acum din prilejul udU'năril<lr generalo şi 

Leca Tol.toL 

v 

• .lSBOIU $1 r ACE. 
ItOMAN. 

Tzad. de A. C. Corbat. 

(Urmate). 

NapolMn era ~jra.da. !lccJor sentiment!' penibiJe J)'~ 

'-ari le c!'arcă un jUl'ăt<Jt f('ricit care :II. câ.ştigat intot
dea-una.. dar oore, tocmai in clipa când aştooptă to:tt:.' 
~nsele !ilÎmte că "a perde mi atlU mai Sigul\ cu cât 'li-a 
(··omblna.t mai bine mişcările sale, 

Cu toate acestt'a tI'upelc I'rau aCf'leaşi. aceiaşi l,':'~

.!leralii, şi dispozitiile şi pregătiTile, iarproc;J.a,matia era 
scurtă ~i energici; el .insuşi D11 se sohimb:tge de fei. 
~.a.ooleon ştia aceasta şi se siruţ<,a mai experimf'Jltat, 
mai. tarec.a altă <Iată. Du~manul era acelaş, pe care·l 
1I,vusese În fata sa la Austf'rlitz şi da Friedland; dar t..
libila. lovitură pe caTe o prt>gătise nu asbutN.. 

ProcedeurUe lui do actiune craII ace,le.a.şi, cari fu
~cs:eră intotdea.una încorooate cu suec('s: C.QDcentrarea 
l>ateriilor pe un singur punct, atacul rezervelor p.entru 

.:1, rupe J.inia. Atacul casaleristilol", ,,aceşti oameni df' 
for", toate aCl'ste proredf'uri le întrcbuintase până. 

;Icum. dar În Joc să-i vie ştire-a. că e biruitOT. ru pri'1lea 
clintode p.ărtile veşti că generalii erau răniţi sau ucişi. 
!"ii lIlAi era. nl'VOC de tmpe. că Ruşii erau ioexpugnabi!i, 
'('iL truPl'le Crancl'ze erau des.org.anizate. 

Altădată, după vre-o două trei dispozitiuni, după 
două trei fraze, maresalii si a.ghiota.ntli soseau voi usi 
~i anunţau ca trofee corpuri mtregi de prizonill1'i. o 
ll1ultim4> de drapf'lf'. t.unuri ~Î furgoane Încărcat,.. A~J 

a împăJ1.irn profiturjlol' (?Ul'atc, la l'c.alizllrea ('i 
in forma propll~il <le n' ,j este st'opuJ u0Cstor {lire . 

Xu trobuic - pN.'oCIun ·am ~i6 ,şi <&stăvaeră ,....~
Ocdi.t Ipnlintl btUH":.\"oinIăprol1ru ead,a:rut iIlational 
jubuar.!ll bălwij{)r nOIl..~tr(l pe S03Jl1a "A~()('iaţiu
o.ij" ,sii ,o;(l înfH.ptulast'i\, ş-i prin U('cast.a băncilo 
OOlli+t·l'C să ~ld:.n]jgc () nouă zal:i la Jum.gul şir dl) 
sacrifiei,i adll"c ~j pimuaC'Um pe altarul {'Ulturii 
nOili'ltro naţionalt' .. - "Hev. E(·.' , 

'" 
Studiul porumbului În România. Din Bueu

)"('Şt! lri--'le 8n'ie: M inist{'l"u] do .lomcnij Il di.spu('l 
fa.ceN'.a ll!ll'ui Mlldiu al pOl"umblui dln tară,R'tÎtt 
din lmnd de y{xlcre llg-rl(',ol. cîlt ,;>oi din 'jJilm~ ,do 
,"('!(!ere ('onwrcia1. 

Pentru ~'ontjnu:ll"{;a ae(>,<.tni ~tudiu, mini;,;tel"ul 
do domenii a insăr<·inut pc d. Dr. Zaharia diroc
orul laborat{lhlhlÎ de ehimi{\a~rj{"oIă şi indu~
trialil de pe InnKă jn<,titlltu~ do ('himie. 

"\finistNul rl(~ j'nt,eMlc a trimis !pl"{;fe<~llr-ilor 
,de jlldet~ 11n număr <1(, excmplal"C tjpănt.(l cu in
!\Ml<'] ţuni.le -rent l"ll S trâng'(')'{>3. 'Prol:x~l<l'l" de J)O

l'1.lm:b din tară, l'"("'j',)l(,a 1911, l-ugând totdnauna 
pl"('fN.·!lIrile 311 le d,i"tribllt' primiiriilor din <:8.('01 .iru
d(~t. pt\lltru ('a din fiN'arc ('omumă, in care se C111-

tivâ pOl"umhul, ş;ă I"C ia ('lh~ o prfJohă dela agri
eu.lt·n ]'11 1 ('(·I ma î în S{\flln a t. 

JnvE>(j('r<l <,fi ~{l 'lInnliroşte dC<"l<Se.biroR de po
nImb Înre 1J!·'·{hleli:1 ag-l·j(·lIltorihlr mari şi u cc
lor mj{'·i, ef't<l n()1"oic OR afară d(\ prima Iprobă Cf; 

:se ia dC'la fif'(':!rc cmnUlIă, .să .se mai ia pe-ntru fie
c·are pla;;ii ,ddu {) si'Dg"urÎ:i: ('omună ca ~i anul rtre
('ut <'Îlto 2 !probe, dineare uTla <lela a~ricnltol'lll 
<'dmai În;-;{Jmnat. 

Să<'111f'ţ.dc {~ll (~('le două prooo d{) Ia ,agrieul
t.oruJ ('('1 mare şi dda c<'l mic, luate ·din :aeceaşi 
c01il1lmă, t,reOllie !iÎi fie ]og-at<l împreună II->"pro ,a 
,~ putea d('(I,<.;,ebi lIi~or la ,sosiroa lor la rnstitut1IJ 
<ic ('himi{'. 

('.:mtitatea de Ţl'[)nlmb lu<a:tăsănu fie mai mică 
de 1 kgr. <It' fie('.a~ rprobă. 

POŞTA ~EDACTJEI. 

lJr. v. Oafll. P\lblidilrn <m plăcere şi fi.iJrii taxă, 
di<,j n<, r.a{'om () datorie. Salutări. 

POŞTA ADMINISTRATIEI. 
y,:j,silc Onigaţl,~fonor. ;\m Ţrrilll1iiL 14 COr .• Ll.<J

nanwnt. pe S0m, I H112. 

Hedactor rel'~,. .. 1fi8ahlJ; tulia Giurgiu. 
"Tribnna" in.qtitut tipogr~fic, Nichin ti COlt .. 

ge pf'troctJse Ia Lodi, :Mal"f'n~o, Jooa~ Aush!rlitz, la 
Wagr:Llll ... Acum insă se petrecea. ceva anorma.l. 

Cu tot svonul Juiidi fortifieatiilor IUÎ B.'lgra.tion. îm
păratul vedt>a di. lut'rllrile nu mergeau ca in celeld.!te 
bătUii. EJ vedra că toti (',ei ca.ri-l inconjurau, oameni 
experţi În arta de a da bătălii, aveau aceiaşi impTc~le. 
Toate' retele erau triste, cu totii evitau de a se pri':i. 

~ umai d. <le 1308set nu putea. să. Inteleagă ~nsemnarea 
C1'Jor ce se petrf>..cea.u. Napoleon cu marea sa. expenenţă 
de ră.sboae. ştia. foarte bine ce inse.mna pentru acma. 
earp.a.t.arase de a. nu fi câştiga.t bătăJia. după {)pt cpa
suri de luptii. EJ etia că aCN.sta era o bătălj,e perdutil. 
si .eă cel mai mic eveniment putea să'l p.i~irdă pe el şi 

pe armata sa.. 

Clnd se gânl/l'a l'1 la a.c('.astă curioasă campa.nie ru~li, 
dealungul căreht DU câştigase o singură bătălie şi in 
două Juni nu luase nici drapel uri, ni!'.; tunuri. nici COf

puri do armată, de eate ori privea. fcetele l'czena.te din 
prenjma sa. ş1 auzea raportu~ că Ruşii ac tineau bille. 
o groază ca. de vis ii umplea sufletul SiÎ atunci .între.·ed('a 
tonte eventualitătilcrde ca.rrI puteau perde. 

Ruşii puteau să distrugă aripa hLi coo stângă, să-i 
rupă mijlocul, tUl glonte riHil.oiţ put('13. să',} ucidă pe ,.j 

însusi! Totul era cu putintă. 
In băt.ă.liile pre('edente,cl nu se g-â.ndea decât la 

eventualitătiJe fericite; în clipa. aceea. Însă. toaie ll

norocirile posibile se ofl'reau vointei solo, si el le aş
ţepta lle toate. Groaza aooasta îl cuprindea ori de câtl' 
ori rula. că Ruşii ataeau aripa stângă a armatei (rancezf~. 

El şcdoo. pe scAunel cu capul inclina.t, cu coatelE' 
pe genunchi când Berthier veni să-i ofere de a. inspeda 
pentru a'şi da. seama. În c.e stare se allau lucrurile. 

- Ce? c.e spui d-ta? intrebi NaPQJeoIl. A! da.. să 
mi-ge aducă caJul. 

Ei porniră În direcţia lui S"'mioDovsk.i. Pe toată În-

r-________________________________ 
4
, 

Dr. ROTH KĂLMAN, 
MErnc. 

TEMESVĂR- ERZSEBETVAROS. 
Strada B&tthyany 2. (Coltul str. "unyad)') 

Cosult&ţian': .. m. 8-10, d ... 2-4 ore. 
Consultaţiunf separat pentru fube.-culoşi. 

... Alt:oire eu 'I'ubercuHn. __ 

....1 ............................... . 
"c R 1 Ş;.\.N ..-"-", 

institut de credit şi economii societate pe acţii in Bra 

CONCURS. 
Subscrisa directiune deschide prin aceasta COft> 

curs pentru ocuparea unut post de 1 
pr~ACTICANT 

la filiala sa din Hălmagiu (Nagyhalmagy, comi 
tatol Aradului) sub următoarele conditiuni: 

Recurentjj să tie absolventi de şcoall comer 
cială superioară, să cunoască limba maghiară k 
scris şi vorbit, eventual şi cea germână. Cei a 
praxă şi cu serviciul militar îndeplinit vor fi pr~ 
feriţi. . 

Salar anulll 840 coroane plătibil în rate )unar~ 
afa'ă de aceasta incA ]5% după acest salar ca 
adaus de scumpete şi tantiemă statutară (pe anul 
1911 circa 170 coroane)_ 

Postul va fi a se ocupa, dacă e posibil ime-
diat, mai târziu insi Ja 1 Aprilie 1912. , 

Terminul concursului e până in 25 februarie 
stil nou 19]2. 

• Directiunea. 

Caut 

un ·scrietor"'· stab« ' l~ 
care e versat in afaceri de cancelarie advo-·· 
c.atiaJă. - Condiţii favorabiJe, post stabiL 

Dr. Gavril Cosma. 
advocat în Beiuş. 

x== sau 

tinder",,, 'tl'mnului pc ca.re'l p.'lrcurse Na.poJcon, in fu
mul care !le ,a,s('und(~a da.r rare inccpulle să SI."! rjsipea~CIi 
o:LmN]ii şi caii 1,ăroou in bil] ţi dt' S{IMf', cite ullul 
sali gră.!n<17.i. 

I'ii ci od afii , Napoleon ~i generaJii săi, nu văzu.s·,ri 

ineii. o a.tit de mare devastare, abia de multi morţi IW 
un spatiu atât de restrins_ Mugetul tUDurJlor care tiUlp 
de ceas'uri intregi DU Î1lcetase () singură. clipă, dă. sper
tacolului acesta o gravitatt' tragică. 

~apol('Qn sosi pe înălţimile din Seniiono\'ski şi ;lri.il 
Ium f':l zări .-îndur·j de soldati purtfmd o uniform! Ctl 

care ocbii săi nucrau obişnui ti. Erau Rusii cari se ,i
noau În masse compacte În detsul eo1inei, dE'scărcându'şi 
fără contenire tunttnJe lor fume.gânde. Bătăl1a. CJ\a pe \ 
sfârşi te. Ea lIU mai era decât lin masacru neincetat car~ 
nu putea să cina vre-un rezultat nici pentru Ruşi nici 
:pentru Fr~lJlcezi. !\apoleon Î~i opri caJul ~i se adinci 
din nou pc gânduri. El nu putea să mai oprească op~r& 
aceasta care se săvârşea Înpre..1.jma sa şi ·pe care pa
r('.3. a o conduce, şi pentru întâia oară, dat fiind DesU['

cesul ni, opf>ra. aCeasta îi păfU <lribili {>i inutilă. Uuul 
diu geueraJi lIeaproplc de el \ii'şj permise de a~i pr~- ~ 
pune să Re trimită bătrîna. gar<lă în incercaTI'. Ney ~; 
Berthier se priviră cu un zimbet dispreţuitor, la. .a.dro~~ 
acestei propuneri. Napoleon ÎncJjnil. -cauul şi rlimase I.~
cut multă vreme. 

- Nu vreau să tu ca. să mi-se extermjnezf' ga!·,h 
la două. mii si trei sute de (~hiilom('tri de Fr:w.i./, 
zIse el. 



... 

.. 
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REISl MIKSA 
FABRICA DE 

OBIL 
In. 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAD 
Andrassy"ut 41-43. RakOczl-ut 14. 

(UngI. :tApolJoc). 

De neilf'ltrecut! ----
Spliltorie aranJatl cu maşini efectrice 
pentru curăţi rea chemJcă a hainelor, 
colorare ,i spălarea fulgnor de perinl. 

LUCZA JDZSEF 
Seghedin-Szeged, Laudon-ntca 9. sz. 

(eolţul pietei Valeria.) 

Avind sistem propriu de-a curăţi chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut in meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan
tele. stofe de mobile şi covoare. Pierdelele 
le spăl cu mare grije. Pentru doliu colorez 
haine tn segru. Comandele le execut indată 
eu mare acurafeţă. Baltoane de piele le co-

lorez În colori lnchise. 

• 
~~_In atenţia Domicultorilor! 

Ofer altoi de prunl bosnieci ca 
-8alkanska Carlea .. (Regina bal· 
omului) şi -KralJica 80snec (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2 -] 
ani cu coroanl admirabili e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

pruni. Poama e foarte mare. esceptior.al de dulce fi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui Au,ust, 
când se poate folosi ca. deesert, pentru uscat, la fa· 
bricarea ţuicei şi a sligoviţulul. - Prunii mei nu 
suft-r de ciderea frunzelor, (Polystlgma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
frunza., pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat in diferite rânduri, cu premiul intâi din par· 
tea guvernului. A fost premiat la expozitia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me· 
dalie de aur, la expoziţia intemational~ din Paris 1900 
cu medalie de argint şi în fltle la expozitia regnicolarl 
din Bosnia şi Ertegovina tinută la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur, ~ Pentru calitatea prullIlor garantez. 

Slava T. Kqjdic, 
mare proprietar in Bre~ka. Bosnia. 

1.1 fabrica budapestană de casse de bani I 
GeUeri si Schuller , 

BUDAPBST 
Fabrica: IX., Râkos-utca 4. Depozitul 
orăşenesc şi biroul: V. Szichenyf.u. 7. 

Liferanţil ministerului de a(rlculturi. de 
honvezi. dUor ferate ungare ,i al poştelor. 

~ ~~ 
Efeduiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do-

cumentelor. 
Catalog gratuit ,i 

franca. 
~rq®( 

1=============1 I=============~ 
---- ~ 

~-"8I!Im""---""""4 iiiSi5i~eiiaii7§~i5i5~eiim~~~~~~ 
m Mare depozit de cuptoare. 8i 
I-E. Am onoare a aduce la cunoştinta on, public, că în m 
i3 (Cluj) Koloszvâr, Monostori·u. 7, am descbis 'Ut (;'J! 
10 maf. majaz:itt înregistrat şi provăzut cu cuptoare din i! 
lE) ţară şi străiflătate, unde se află În depozit permanent ~~ 
10 cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de ei 

olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. ~}-: 
Atrag atentia publicului asupra depozitului meu model, asigu. ~ 

cele mai solide. . 
~~ ~ Aşteptind binevoitorul sprijin sunt cu deosebită stimA! (~ 
MI ~+~ TamAs, J6zsaf, 81 
h" I c :=3 • Kolozsv.a.r. ~ m _0- ; I mmm~!Qmm~!mmmmmj1m!mmm~ 

z'Ir 

VINURI 
vechi .,i nou.i de vÂndui". 

Adresatlvl cu toata tncredtrea la proprietarul 
de vii din Şiria (Vi/agos) Petru Benea, căci VI 
trimit~ numai vinuri bune, curate şi pe IAng-1 
preţurile cele mai moderate. 

Vinuri vechi: Vin alb K -'68 litru. 
Rizling -'70, Roşu -'04.' 

Vinuri din anul 1910: Carbenet alb 
K -·90 litru. Şil1er K --56. Rizling K -'58. 
Rizling şi Ruje amestecat K -'54 litru. 

Vin din anul i 911 K -'48 şi 50 litru. 
Vinul si expedează cu rambursA dela 50 litri 

in sus sub ingrijirea mea proprie. 
Vase dau Imprumut pe timp de doaul luni. 

Pentru calitatea vinului garantez. 

F:»ctru. Eenea. 
propr. şi neg. de vinuri 

Vilago8 (Arad Ul.) 

TimbaJele inventate de mln'e:"-cele mIII 
moderne, CU organism dublu de oţel, foarte 
trainice ,î de o re~ooanti deosebitA se pot 
comanda numai dela mine, cu preţurile 
cele mai moderate, pe lângă ga-

ranţie de 5 an'. 
l't:eszaros Feren.e, 

fabrlcQ.ni: de cimbale. 

Budapest, VII., Bethlen~u. 39. ~-
Preţcurenturl, 'a eerere, It! trImit grattl. Corea- ~ .. --

.~ pondent- fntrucAt •• poate eA It! facA În limba '~ 
.~(' ungurease4. germanil .. u lIlirbeascA. ~~~o_ 

e?~T ~~"U!r '*"ur· .. -O&iy' ~~T ~1' "U!y ~*·.,I}!·"~"~~T· ,*:f,~ )fq. i I I : 1, i"" 

SzântO Jeno, 
mehanic in Des • 

. :';~'. "~"-"~ <:, Recomand,! fabricatele 
lti.k.~-_""","~ cele mal bune de 

maşini de cusut, 
maşini de scris, 

gramamafoane 
şi biciclete 

precum şi atelierul său pentru reparatii. 
Ţine in depozit biciclete nouă şi uzate dela 
fi5 -1]0 fI., precum şi diferite piese pentr~ 
maşini de cusut, biciclete, gramafoane ŞI 

maşini de 
scris pe 

lângă pre
ţuri ieftine. 



: 

lt'p 

Mâjerszky 8arnabâs 
fabricant de maşini 

In Nylregyhaza. ---
fabricheazl dupl o experientA bogall 

QI specialitate 

prese de olei mânate cu apa. 
Plue de olei, construcţie simpli ori 

complicati, PrăJitori de olel pentru 
incălzÎTe cu aburi ori foc.' Teasc pentru 
sâmburi de bostan. Maşini pentru per
fectionarea olelului şi aranjamentul corn· 
plect pentru fabricarea olelului. Unelte 
de meliţat floarea soarelui, Ş a. 

Exportul pAnA acum in 237 uzine. 

ciasornica.r, 

Sibiiu - Nagyszeben, Reispergasse 11 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfelul de 
CI.c~,SOI~NICE 

de buzunar şI de pJrete şi 
ciasomice deşteptltoare. 
precum şi srtich opţicl. 1 
PrAvă!ie de obIecte de \ 
aur şi argint signate 

oficio .. _ 
Toate reparatunle se exe
cuti prompt ,1 cu ,aranti. 

====================~==3YX~.A~~ ,~ ~ ~~- :~J 

fabrică p. turnat clopote, accesorII 
de turnuri şi stativele lor 

, l Budapesta, Frangepân-u. 77. 

~
~q-~~f:L (Casa proprie. lingă staţiunea b'amv. electric). 

/~~y~~ \ -- . 
,~~~~~, ~ , I Se recomandă pentru executarea on-
~<9'! 'L ; d.ror lucrări din acest ram, ca turnarea 

! de clopote noui şi vechi, pelângă ga-

I 
1 ranţie de mai mnlţi ani, cu coroană de 

-~~ -- - ,: I fier invenţia mea Pregătesc sta tin e 
' I d r e p teşi p 1 e cat e pen tru clopote. 

Distinsi la expoziţia i Preliminare se trlmit la cerere gratis 
~ universalA din Paris. I şi franco. - la dorinţă merge si in pro-
; j vinde pe spesele proprii. Execuţie solidA. 
~_ - u I • ....",. •• __ w_.w_._ .. __ • 
a 1111 1.1111"

"
'111",.,'11111111, ••• 

Nici o fabrică de gra-~r 
mafoane şi cufoane nu ~. L.---- .' 
poate să lifereze mai ~ 

ieftin ca : ~~~ 
~~ 

Keicb Ala dar, 
ataUar de instrumente muz.icale. 

Blldaplst, YIII., 16plzinbâz-u. 21 T. 
E?z-==: Catalog gratuit. =--= ........... 

II. II [.111111111111.11111111111'1.1111 

Lampe pentru mine 
şi tot felu1 de lampe cu acetylen, 

fabrichează 

...... ra 'Mrt 

ter. 12 - 191! 

I 

! 
i 

Barlos Zollan 
~ 

I I 

fabricant de lampe, 

Budapest, YIL, Gizella·ut 55. 
". It 
fi II 

Leitner Sandor 
mecbanic şi electrotehnic 

Cluj-Kolozsvar, 
Strada De'k Perencz Nrul 30. 

Vinde şi repară pe 
derate: casse de 

maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. - Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum: in
troducerea soneriilor, a lumini de 

lângă preţuri mo
bani, biciclete, 

_electrice şi a diferitelor motoare. 

PregAttte in atelierul său propritJ. 

~ Anton Juratsch, pant~~~r;i~O~~~n~ 
~ 

- Nagyszeben, Strada Reisper nr. 11. 
is 
u Recomandl in atentia ono public din loc şi provincie 
lIS 

E pravălia sa do incAltăminta 

... 
el. 

e 
o .. 
Q. 

:s .-
".J 

prtgAtite in atelierul slUt dupA ce· -
rinţele modei şi ortopediel, cu 6 

preţuri foarte moderate. cn 

Reparaturl execut ieftin I 

II, Preturile cele mai.. mode~ate ~ II 

q========-=.=======. 
Feivel Lipot ut6dai t~ 

-- ,"- iffil~· il:i' 

Budapest, IX, Ipar-u. 4.::~;~:~ ~ 

Fabrică de bănci 

pentru şcoală, aran

jamente pentru bi· 

rouri. accesorii de 

gimnastică elco 

• 

-

Catalog ilustrat la dorinţă se trimite gratuit. ~ 

rI=== .. ======='Ii-
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~(i;i6llK~~ei~~~~~~~~~~;t~~Y.1 
(i Premiat in 1889 la ParIs. 1866 la Budapesta ,i Inci alte ti dlstfnrtll. 

1., ..inN '.8V .tiRns AgiL. " ~ 
~" , {I :f'abricA ele calapoade, . 

I JUI-IÂSZ .ANT~~I--I' Rekescsaba 

Măsură se ia la caz de lips.ll după autopsie medicală. 
Despărţământ separat pentru Ortopedie. I~ 

" Ori-ce comande, chiar şi după formă de gips. . I Fabricatiile mele sunt din lemn uscat, bine pregătit. 1· 
I 

Scinduri de lucrat, scaune, mese de croialA şi act pentru 
ciobotari şi pantofari. 

Breveiele firmei ;, UniversaLe: 
1. ,Universalc pentru lărgirea înclitămintelor. wJ.. 

;

2. .Universal. cal.pod .. pentru cizme, mai ~ i!!:i 
ales .ptru soldati,. ,,:ân~tori şi agricultori. ~!ti'd 

3. lIUmversaJ.: maşlOI sistem nou. :~.. I 
Cereţi CATALOG c:/M --:. . .1 

tt~~!I~~~)')tl~~SfC}~~~~~' . 

Itzkovits Gerson, Budapesta, IX., 
Strada To~pa No 14. 

Dulapuri de ghiaţA la cari e necesară ghiaţi 
puţină, preparate pen
tru măsurarea vinului fi 
a berei, conducte la 
pregătirea berei şi pen
tru scurs, in preţuri mo
derate şi serviciu promt 
Intreprindere de accesorii 
la fabricarea zodei, sticle 
de Bohemia, sirup de 
smeură, lămâi şi ananas, 
alabastru şi praf de li· 
monadă ş. a. Comandele 
se efeptuiesc prompt şi 
cu preţuri convenabile. 

III I I I I I III I I I I I III I I I I I I I I 
Primul şi cel mai mare depozit de piane .. 
W. P. Richter, 
BraşoY-Brasso, Fekete~ntca 29. 
Lifereazl: piane, harmonJci 
,i pianine, fabricatie Băssen- .... ~~ 
dorf, Schreighoffer şi forster. 

Imprumuti pi ane in 
condiţii favo ra bile. 

~ Edificare ieftină! 
* Intrece ori-care edificare din alt material. 

* 
* 

Sistemul meu brevetat Nr.. S-5546. Se face 
prin prepararea În mod propriu al betonului I 

ori alte materii. 
Primesc totfelul de edificări, locuinţe, case de Închiriat, edificii ; economice * şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări,~ingrădituri, trepte, padimentări de 

tt rasse, .. acoperiş facement, Învălitori de cement. *' In depozitul meu se găsesc felurite preparate de cemenţ. pietri de -"edificiu, ~ 
, ţigle; columne pentru case, streşini, trestie pentru tinciuiaIă, cernent Portland, gips, . * var _ stins . ş~ a. Preţuri curente trimit gratuit. ~ 

~ IOSIF SIMICS, fJ!"~!!tsw,! ..•... ! ... ·. 
~ . 

• întreprindere de edificare cu beton, fabricant de 
obiecte de cement şi pietri. 

3 
~ 

* Telefon 246. L U G O Ş, Strada Buzias 31. ~ 

•••• * ••••••••••• * 
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Valorizare de nisi:p 
Cine are nisip mult, si ceari in interesul propriu, urmA· 

toarele cat~loage şi prospl'cte: 
f'. 3. Forme şi unelte pentru pregătirea artiro/eJor de heton. 
F. A. Fabricarea ţielei de heton, orândaită la lucru de mdnă 
O. O. 4. Fabricarea ţiglei de tement pentru lucru de mdnă 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor de beton. 
C. S. 1. Fabricarea tablelor mozaic şi cemen!. 
Sii cearl totodată examinarea gratuita a nlsipului, mergerea 

la faţa locului a inginerului nostru şi să examimze maşinile 
noutre de valorjzarea nisipuluL 

Sza'nto' , B k ingineri, fabricA de maşini' . es ee pentru industria de nisip.' 
, Budapest, YIII. Viola u. 7 .. 

~~. 

-·-------'·~~m t ""-- ---,--- ".' 

TelefoD 116·-&;5. 

Stiassny es Novak 
turnAtorie artistică de metal. 

Budapest, Yl, Vaezi·ut 179. SZ. 
Lucrează diferite decoruri la edi
ficii, cripte. Toarnă diferite părţi 
pentru maşini precum şi table cu 
inscripţia pentru advocaţi, medici 
şi ingineri. Table cif ate cu in
scripţia numelor de strade pentru 
oraşe şi s.ate, cu preţuri ieftine. 

[ ILIE BURA. 
llcltu, arttstic şi pentru zidiri, 

BISERICA-ALBĂ. 
Strada Orşova Nr.4. (casa proprie). 

Primeşte ori ce lucrări de branşa acea sIa 
precum: strfnge rea cu fer a zidirHort pre· 
gatirea de porţi şi garduri de fier, bal· 
coane, trepll, ingrădlrl de mormlfite, cAmine 
şi cuptoare etc. executate artistlc,j prompt. 
PrImeşte totodatA spre efeptulre totfelul de 
reparaturl a11Ogttoare rn brao,a aceasta 
pelangt oreturi ieftine IIi iSerVlciu. DU ,du al. 

t-!Mot~~1IM'1 I 
]JI[[ ~-- ...... _. ' illIIII 

Umrafh & Comp. 
Budapesf, Y., ViGi-kotul 60. 

lşi recomandă fabricaţiiIe sale şi anume: ' 
Locomotive de drum d. ain. ambIAto.t. 

de 6, 8 şi 10 HP. 
LocomobHe de 3-200 HP pentru scopuri eco

nomice şi industriale. 
Ma,ina de Ira.rat (îmblătit) cu putere de vapor, 

motorică, mîna: cu cai şi cu mâna; mai departe: plu· 
guri, grape, tăvălugurit triore. 
Ma,şbJe de slmănat MaşiJ:19 4. cosit ,i 88C8r,." 
VânturAtor1. Zdrobitori de stracarf. 
Bato88 de curliţLt porrz,mb. Prese de strulflll'i. 
Tocător/. de paie ,i nutreţ. MOl'işche de uruit. 
Maşi1Je de tăiat siecle. Pompe d6 lântâni. ,1 
Tumbe de stropit cu sac de canoL in ezecutu82 cea mal bUJlI, 

CU p.'ef'"" 'lIodprale N' COli tii ti,,,,, favora. , 
bile de 6ol,,','e. 

Catalog de preţuri românesc trimitem gratis şi franco. 
Ca respondenţA. romAnA. 

'. /r 

Cele maj h UDe 

o .. oloaua __ 
-- ctle mai solide ,i cele mai dupa modă -

juvaeric_.a 
atât pe bani gata, cât ,i in rate pe IAngă che. 
zaşie de 10 ani ŞI preţuri iettine, merem cel 
mai buni prăvălie in aceasta privinţA in 

întreagă Ung. r i a 

BRAUSWETTER JA,fOS 
orolooier fn SZEGED.· 

CATALOO cu 2000 chipuri se trimite GRATUIT. 
Notez ci Dumal acela vor primi cltalogul gratuit cari n eer cu 
provocare la &laruJ TribuDa. (ad. scriu că • cetit anuntul In Trib.) 
CorespOlldentele te lac fu Hmba IIJagbtari, germaui ,i francezi. 

'-' t 

Premiat cu diplomA dela corp. meaerfAfllor. 

;ri#,''1 '::-#~Y\~~~:"'?iiiJl~~.'.:tJ'~jf.~Wlfr.~'Y~]j/~~. 
~~Rţ~~~,~::rv~,:::f·1h-::t(~::n~ţ;:-:«r;'::-:~~':S~tf.:t(Yit~~;ir~:.~~rm~:if'#~~~ 

~ Dacă stropeşti cu: "FOKHIR" ~ Bothâzy Laszl6, 
sculptor şi IntreprinzAtor de beton 
si piatră de artă, depozit de nisip. 
N a g y v â rad, - Erzsebet-utca. 

Primesc ori-ce lucri.ri ce se refer la 
branşa mea precum lucrări la edi
ficii ~i CtÎpie cu diferite expozituri, 
de piatli. şi marmoră, apoi crud, 
monumente, etc. - lucrez În beton 
cu mare pricepere, precum caldă· 
râm de beton, canale, poduri d-; 

beton cu fier, table de cimentl bazine de asfalt 
Trimit desemnu şi catalog. - Voiesc să atra~ 
atenţia ono public prin lucru bun şi preturi ieftine. 
Liferez pietri şi nisip in canto mare. _ 

;~ deoarece »FORHIN~.ul este ~ 
...... 'r: 1 .. MICTURĂ DE BOR06 ~it ~s.: - al mal pu· 
'I-~> adesea îmbunătăţită. Se lipeşte 
~~ ţi nii bătaie uşor chiar şi de trnnzt!le umede. 1 \ 

I ~, ~ de cap, La ori-ce brumă poti se ~, 
~1i stropeşti, nelăsând nici un ~ 

~' ... r: I(c, ... ~ .. a lucru fel de sedllnent (drojdie). !il 
fjr ... no mai puţin, Multime de scrisori de mul· ~ 

.. ':: ţămită şi recunoştinţă. ::. 
., .~ . i I PregAtIm Inventla drulul Asehen. ~r 
fa~ m h It 1 lIraT\dt de Re%.k~npor ,1 Bordoipof. ?l 
;~' ,?i a c.e U,.8 ă' Cere prospect gratuit ŞI franco U: 

~h '," FORHIN" BUDAPEST, VI., i: 

mlliilalllllllllllllll. 

~ mal pUtin • dela fabrica i 
~ , ,VACZI·OT 93, ,\ 

• ~'~!tt}~iK~1~:~i~liB~~~~B*~j~:::~ ·::Wti~D~ ., -.T1U.Bl1N j,n lNaTITUT (l'lPOO1W\.FIQ NIClllN. ŞI ~NS. __ :6B4D
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