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Părerile oamenilor impartiali asupra situatiei noastre interne. 
III. 

Declaraţiile' domnului Nicolae Ivan., " 

Primim azi dela venerabilul aSe80r con· I Ce O'p~n!e ~r~ faţA de lW'Qllul cu pretinsa t.ra- I mare impori.anţă §i continuarea lO1' ar ti 
siet.orial din Sibiiu părintele Nicolae lvan dare a. ,,1 nbU!Ilel ~, drzastr1wasă pentru noi, in aceste timpuri 

• ! ,AţI observat un sLDg\l'r moment, del.a înooperea 
r~Bpunsu1 dp mal la.. vale, la întrebărIle eamptmiei imJl'QtriYA aooswi org,an de publicitate, extrem de grele. Dela căpe'teniiLe partidu-
noa.stre: • cîmd "Trihuna" .00' ii vărăsit JÎni-a de intr.QJl~i- lui şi ÎlI special dela o hotărire ce ar lua 

Care 1:I8t~ pă-rerea d'\'o asup.r~ sit.uaţiei noastre genţă tîn politkă ~ dd. Teodor 11Jihali, Dr. 2V1 aniu şi Dr. Flad 
in1E'me? Eu, persona!, văd o deosebire pronun. de o parte, şi dd. Oncu, Goga lJC de alta, 

tată. Între ziarul "Tribuna" de mai demult atân1d sd se sistcze ostilităţile, cari au 
şi "Tribuna" de doi ani încoace. dfgenerat în dH,.qmănii, cari n'au nici tL1l 

- După ce. i. a. SUCCt'8 gWJernului sd 
ne frângi'i în alegeri şi sd ne reducă nu
mllrul deputaţilor în cameră la 5, era prea 
firesc, ca partid'ul naţional să caute o re
culegere, gândin:dtt-se la înfăptuirea unE."i 
organizaţii politice mai sCTioase, şi, în 
special, incordându-şi toate puterilc, ca 8d 
dezvolte o activitate intensivD, în presd, 
'în. întruniri, în salele municipiilor şi repre
zent.antelor orăşeneşti şi comunale, aptI.
rând macar în aceste corporaţiuni limba 
şi şC(Jalcle noastre atât de primejduite 

~i:n legile guvernului coalitionist, 
- A ceasta se putea îll.sd numai dac4 

nu ni-ar fi bMu! D-U1J. cu certurile in· 
terne, cari au luat proportii piiniI aci ne· 
runoscute la noi. 

Suntem astdz; în ajunu.l Uc

nor evenimente mari< reforma erec
toralti şi reforma admillistraitvlf., cari 
de abicei se fac pc decenii, fi în loc de 
concentrarca, tuturor 10rţclO1' nOlUltre. în 
loc de adunarea şi prelucrarea materialu. 
lui necesar, p('nt1~u ca $d nt cunoaştem 
forţ"'e numerice şi t'alorile. din singurati. 
ciZc rnunicipii, ne anihildm unii pe alţii şi 
prefia noastra, in ce priveşte atacurile pe,· 
sonale ne ofcre prÎpC'liştea cea mai disgus
tătoare. Nu c mirare, că străinii rîd în 
pumni de bucttric văzând sli'lbid1irlite noa
stre, şi ca guvernul în fata dărăl'ăIlărilor 
noastre interne, ne nesocoteşte ori Ce ce· 
r('re dreaptă şi legald, iar poporul lncepe 
şi el,Q. murmura şi a-şi pierde iti.credcioea 
în conducătorii Băi. 

Eu. a~Jl imp1'esia~ eli mai rdu ~:'Qm ,~tat 
dela 1868 ca acum, şi o recHkf1nr. grab. 
nică e impusi! de forţa. împrejvril1'ikr. 

Ce credeţi despr~ neînţ.alegeril(> 001.04" Qoul{ 
1,1aire din Ar.ad ~ 

Nt'În ţdege1'ile dintre cele două ziare 
din A rad, sunt rezultMul. neînţelegerilor 
de acolo~ pro?lenitc din vanită.ţi personale 
jignite şi din chestii dc ordin material, cari, 
durere, trecând granita. au. aflat r(f,sunet 
în 1ntreagă ţara .. 

Eu însă le atribui numai un caracter 
trecător. Oamenii se 110r împăca, cdci tre
buie Să se împace, sunt avizati s(J, lucreze 
impreună şi dda comitetul partidului ar fi 
atârnat să facă ordine, după ce desbindrile 
au luat proporţii mari ,i înspăimântătoare . 

• 

Pânil a stat Brote {ti Slatlicl [a acest rost, decât compromiterea noastră înain
ziar, şi În public era cunoscutd influenţa tea poporul1J,i ş1 a cpi01'!a/tp naţiuf1i COrl/· 
lor, mărturisesc cu toatd Binceritatea, n'am locuitoare. . 
avut niciodatcl încredere deplină în Btator. ~ Găsiţi că din oale două ziare, \U1U1. trebuie ~i 
nicia şi in transigen ţa lor. Brote e cun08cut părăooa.'>cl Ara.d.ul, - cwr~ din două '? 
pe aici ca om ciR al acai; şi fiindca., el era 
spiriLu3 roclor la II Tribuna", se putea uşor 
s/1 ademenca8cd pe proprietarii ziarului sel 
pdrdsea8cCt linia de c07ldv.itlJ. c01'ect(f în po. 
litica romanească. 

Scoa,slL din aCCl:l te legdturi, ., Tribuna" 
a obsCivat o a.titudine corecta şi bărblI
tea.scă în luptele naţicmale, şi, dacă a.r fi 
f08t mai cruţtltoare 1n criticiLe !tleute la 
adreta tmol" persoane ,i mai rezeTtJatlt In 
apreciarea actil.:itilţii unor belrbaţi dela 
comlucerea partidului, nimanui nu i-a, fi 
trl1znit prin minte s(l int1e1tteze a.şa numita 
.,tradare''. cdci doar mulţi din cei cari azi 

. o rlUtignesc pentru "trauă.ri" , ieri au lost 
glorificaţi, mult menajaţi în coloanele ei 
şi !l1cuţi oameni providen ţi ali. 

In slJecial colaborart'a lui Goga ,i a 
scriitori/,(lr grupaţi în jurul lui. este pen!tru 
mine o supremă garanţie de carectitatea 
p()litică a,'" Tribunei". 

Admiteţi idei.a di~t.rugerii lliuocnitulul ziar ~ 
Eu. mL admit şi nu poL ad.mite, ca un 

organ de publicita.te, care a făcut servicii. 
eminenf.e pmoUdului, sit. fie distru.s, şi nici 
nu cred, că sunt bărbaţi mulţi serioşi în 
partid, cari să ad.mită di.strugerea HTribu-
1llCi.". Vorba era numai de disciplinti" de 1n-
tToduce.rea, wtlci influenţ.e a comitetului 

în administrarea at.\crii şi condu.oerea zia. 
rului. In această di·recţie s'au urmat tra.la
tive anul trecut la Cluj, când d. Oncu a o
ferit doui1, l.ocur!. din 5 1n dlrecţiunea "Tri-
bunei". . 

Cornitet,ul a aflat ofertul, acesta insu· 
ficient, şi l' arespin$, pc mot.itl. c(j, nu ar fi 
artd chezdşie. indestuUHoare- li 01' fi fost 
şi alte motiuf', -- nu şti.u. Atâta ,ştiu, ci1 
dela acest termen da,tcazC1 inllsprirea şi mai 
încordată a raporturlloT. In tot cazu.l era 
bine, dact1, atunci s'ar fi aflat. o 80luţie pa.'). 
nică, cwn o dorea.u mtLlţi din comitet. 

Crede.ţi că e deinrp<nt!l!nţ! oa. Jleinţelegerile 
intre ziarul "Roone.n'lrl" şi "Tribuna" să se curme 
in cal mai scurt itimp, - p.rin 00 remedii 1 

Curman>a Cl:'rtel,or O ţin de oea mai 

Eu înc~, îna.inte de a fi aparut l,Româ
nur, am intervenit la wll.1.l dintre cei ma1-
de 8ea~(L bărbaţi aino.ştri, ca, dacă se poate 
sa lmptedece executarea c(mduzului comi
tetu.lui adu~ în Budapesta la CZO DeCemL'TÎc 

1910, dar dupăce Wu mi-a succes Bă împie. 
dec punerea în lucrare, prin ,,0 propunere 
de actualitate" publicatcl în ,.Gazeta Tran
silvanie!", mi-am precizat punctul de ve
dere. insistând pentru mutauo. ziartdui 
.,Româl1ul" dela Arad. 

La Intrunirea di13 Cluj, mi·s·au cerut 
pentru aceasta explicdri, şi fiîndcd bdnu
iala "tradării" planb fncă în unele cercuri 
mai puţin iniţiate, in urma insistenţelor 
priete-n.ilor mei, am renunţat la propune
Tea mea, pântJ. vom vedea ce dt'svoltarr 
vor lua lu.-;.rurile. Durere, temerile şi în
~rijoÎdTile mele de atunci s'au. împlinit lw 
toata linia., şi cine al'C ochi de văztd, poate 
l'cdeQ în ce hal am ajuns cu două foi in o 
localitate, unde era 11.12(1, rare .~ervea intr
TP8cle partidului. 

Impresia. mea est.(', că în toate aceste 
hărţu 1 eli rcgrctabat'; pe cari mulţi membri 
din c()mitet nu le n.pmb([. e în jor şi o chr
sfiune personallf: 

Dl VasHe Goldiş, care ori cât de 
mult s'ar Iăpăda de răspundere pentru 
situaţia de astăzi, e in primul rînd ră .. 
spunzător. D .. Sa, in calitate de director 
al ziarului şi exponent al comitetlilui, 
in loc de a calma spiritele, prin o re,. 
dactare imparţială, obişnuită la toate 
monitoarele oficiale, 8 dat curs liber' 
celor mai pătimaşe atacuri impotriva 
membrilor oartidului de alte convingeri, 
a admis în coloanele foii campania 
urită în contra poetului Goga din parE 
tes d .. lui Aurel C. Popovici, .cum şi cea 
mai recentă campanie a d .. lui Alexandru 
Vaida desaprobată de întreagă opinia 
publică. 
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A lunci, când eu în termeni loiali mi-am 
exprimat dorinţa de 'a se curma aceste a
lacltri insuportabile, tot dsa a fost acela, 
eare m'a poftit afara din comitet, şi ca om 
de bun sirnţ,· nu puteam tace altceva, de· 
cât sit trag consecvenţele şi stI. mCl retrag 
din comite t. lăsând răspunderea acelora, 
cari cu ori ce preţ vor să continue sfăşie
toa,rea. .I:"ăsboire internă. 

Roltd meu de azi încolo va fi al ti.nui 
ostaş modest în sînul partidului. 

Doar acest rol îl va mulţumi fi pe d. 
Goldişitt.,. 

Pe când se va termina proiectul reformei 
electorale? Eri, în ~inţa comi'lliei financiaro a 
Canl(lrii, fiind în d(},~batere proiootul de aproprifi
ţiunc, ministrul de finanţe Ladislau Lukii~~, după 
ce a IlIrătat înc'odată legirtimitatea en<>rmelor cifre 
ale budgetului şi in special pe oele reclamate de 
reformele militare, a fă-cut şi următoarele impor
tante declaraţii in .chesti18. <reformei electorale: 

~- GUtfJe.r1!ul n'are de gând să amâ?ţf:l reforma 
electorală, ar fi însă o uşurinţ.ă t,inot'ată să te a
puci, în lip.-0 de datele neclJSare, de elaborarea unei 
reforme, care hof4reşte pe veacuri întregi soarta 
ţării. Aranjare-a dalelor stat'i.slice reclamă o chel· 
t~ia[.ă de mai multe sute de mii. Se poate oo~-' 
l'mge desp-re a.<:e·asta qri şi cine în biroul statistic, 
unde in ciuda sfor(ărilor extreme nici chwr datele 
Încă n'au putut fi sistemizate nici chiar datele 
~ele mai necesare cMar. Materialul li foarte va.'1t 
UIT prelucr([;Tea reclamă muncă exactă şi t'reme 
îndelungată. Cu toale G.ccsfe - Cu toate că nu am 
autoriza.ţie - pot să de.clar, că încă in d.ecurSIl,l 
acestui an proiectul de le.ge desp1'6 re.ffn"ma aledo. 
ral.ă poate să fie term..i.-n.at. 

Declaraţiile ministrului Lukâcr! au făeut mare 
impro'lie în cercurile politice şi Q cert de acu.m, 
<'il atmosfera polirti('ă inaccst an va fi dominată 
tit'! ch€18tia reformei cloctorule, inaidnd tuturor 
partidelor o grabniuă tft,ringore Il rinduTilor de 
bătaie_ 

Reinoirea Triplei-AHan1e. Zilele trooute .eia-
rut it-alian Secolo Il lansat ştirea că oei trei mini· 
_~t1ri de ext.(\rllO contele Aehrenthal, Ban Gitlr 

hanD şi Bethmann-Iiollreg au fixat o întâlnire 
ap rOpii8.Ul cu A<'Op să reînoiască Tripla-Alianţă, 
Din sur~ă vi('U('ză oompetentă 00 desmirute acum 
ştirea ae.easta şi 3e adauge oă reînoirea Trriploi 

"T R 1 B U }If A" . 

Alianţ(l nu reclamă o întâlnire a oelor trei bărb'~Îi 
do stat oondu<,ători, după 00 toate trei lI:uvernele 
au luat În comun H{'.ord hotărîrea să reînoiască în 
1914 alianta, ceeace 00 va putoa face şi In scns_ 

• 
Şedinfa Camerei. Du.pă V"erificarea sumaru

lui ţ1Nintei de ieri, s'au votat .şi în a doua citire 
proied-('Je do lege votate ÎJll ~inta de ieri. 

Apoi s'a {,<lntinuat şi terminat discuţia pro· 
iootului de lege doopre oonvenţia cu Munten.egr.o, 

La sf~~tuJ ~>dinţ€i contele Alpponyi a adre
sat mini~trului de jU$1:i(ic o interpelare pentru că 
lapr<x'€ISu.I fraţilor ZsiliIlJi\zky, unul dintre fraţi' 
vohmtar, n'a voit să depună arma. 

Mân-o 00 va Î:ncepc diseu,ţia llp1"()priuţiei, cara 
Q..'l;i 'Il foot prezintată Camerei. 

===========-="'""""'===-==~~ 

o serbatoare românească 
la Paris. 

Paris, 15 Ianuarie. 

(Dela corespondentul nostru). In noap. 
toa Anului :nou românesc a avut loc în 
sala Voltaire cea mai :numeroasă şi cea 
mai însufleţită adunare de Români, din 
câto s'a.u ţinut vTe·odată în oraşul Paris. 
Colonia română din capitala }'ranţ.ei a 
desminţit -- pentru întâia oară, e drept -
aşa. zisa insociabilitat.e, care îi ilustrează 
în general pe Românii din străinătate. E. 
al-e adevărat că această închegare sufle
tească s'a săvârşit după. multe străduinţi 
admirabile din partea fruntaşilor cQloniei 
române din Parie. Eate adevăra.t - că ea 
ar fi fost poate cu neputinţă fără concur. 
sul a.şa de energic şi de graţios al dnei Pi
lat., îngerul păzitor al căminului românesc 
de aici. Est.e adevărat, iarăş, că Homânii 
din Paris au avut. neuitata fericire de a a. 
voa în mijlocul lor pe un nobil reprezentant 
al geniului românesc do talia venerabiluJui 
domn A. D. Xooopol. Est.e adevărat, în 
sfârşit, că curentul naţionalist ce fermen
teazlî. azi cu atâta putere în toate ţările 
Europei şi-a avut şi el repercuţÎunea asu
pra Românilor din Paris, şi·mi închipuesc, 

. __ ,~2 axes:sa:a @!' _SE p 

o veste ... 
p(l Viorel Mnnteanu il C'Ilnoşteam. de mult, 

dar nici odată chipul lui nu ÎU80se mai posomorât 
ea 'acum. Venise intr'o Luni dUJ)ă amiazi, se aşa
zMe C'u sca;unul lângă; soba, 00 dogoria şi se cu· 
fundă în gfm<1uri 

Il privii cât îl privii, foarte mirat de schim· 
barea 00-0 vedeam în el, şi într'un târziu il in
trebai: 

- Dar 00 oai .azi, Viorel f 
- Ce să am?! NimiQ! 
RiL""pu1lBe s-eurt, fără sA se uite la mine. 
Imi văzui inainte de cetit, ()ufundându~mă 

mult asuJ)ra înţelC!!u1ui şirurilor nanumărate de 
vorbf', ee se inşiruiau pe !paginile albe ale cărţei. 

Troouse dQ8tn] timp şi nu .sooa.se o vorbă mă· 
car. 

- Viorro, tu trebuie BA ai ceva, i-am zis. De 
e.e nu~rni 8PUÎ? Te fereşti de mine ~ 

- Nu, dar ... nici 'nU te gândaşti la oole ce-aei 
a.-vea să-ţi SPl11l1... 

.şi incepu Încet, .tar, f!ă.c.m.i ipOveet.eaae.l, eu o 
vooe caldă, prietenească: 

- Ştii d ori ~ând ni·am deapnrţÎ<t eram vesel, 
prea veşeI chiar. Nu ştiu cum, dar mi-se părea 
că nu·i a bună VEl!leJill ceia. Pe drum m~ întâlnii 
eu Mita, şi mi-a S'plllB o veste, care .. , m'a tulburat 
mnlt .... Ştii, că-ţi ~unearu odată, că am avut oi 
eU - ClIl ori ce tânăr - un ideaJ. că am iubit pe 
o femeejaceia pooare o iubi8cm, o iubesc! Nu 
era prea frumoasă. dar avea ceva mai mult decât 
o fnullBeţe a corpului~ avea. un suflet :nobil. Ştii 

că n'am iubit în femei'll aceasta wTpul ei destul 
de bine ilicut, nu, ci sufletul, sufletul ei. 

". "N~ -CU~OOCUflem. de lDiei ~ jocurile erau ve,
me acel~l. Cu greu ne de9părttam seara., _ 
pentru a reiooepe .a doua zi ceea 00 intrernp-som 
pe.ntru putin... Dar anii treceau pe nesimţite. 
f?COalra.<lo .a:propÎa., 608i şi jocUJ"ile noastre nu mai 
fură ae-oleaşi, şi numai arar, când ne intâlniam 
că~.t:un 'Să reîooapem ~i viaţi fr1lIllOUă, fără 
grIJ1 ... 

"Ti"mJpul trecu pe negândite, (Ii pe măsuri'( ee 
trecea, mă! feri am să-i mai zic pe nume ci~i zi
cea:n dră M.ari .. ma. Ea, se supără, ţii nu-~i zicea 
dC?at tot VlOml, - &fa ~um mEI etrigaae pentru 
pnma oară. 

" VaT.a., când grija de (lcoal! ne pihăsia, când 
natura ne dădea t~ate frumsetîle şi bogăţiile ei, 
ne peTdeam în plimbări fără sfârşit, strânşi unul 
lânglil altul, dÎ.8<'utând lucruri frumoase. atrăgă
t?aro, cari ne dădeau putinţa ca să ne luăm sbo. 
rUl spre sfere mai înalte_o mai ideala .. 

HAflase ... nu ştiu de unde, că înc€/p'115em să ... 
8('ri~ Cu ce cuvinte frumoase ei calde mă rugă 
să·i dau tot., tot ce-am scris Când imi dădea Vl"e.Q 
oort{l, îmi zicea încet, rugător: 

- Viorel, scrie câteva versuri pe ultima pa
gî:nă 1... Nimeni, nimeni af!lră de mine nn va C(lti. 

HŞi eu, am urmat ea. un copil bun rugămin
tilor si, şi i-am scris, câteya vernuri. Când ii dă.-
deam cart.ea innapoi, îmi zicea: 

- U! voi acoperi ~a, ca nimeni să nu le va
dă, Il~meni. Numai eu le voi oeti şi rcceti, când 
tu veI fi doparte, departe. Şi-mi v.a părea .că jJtaJl 
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că şi asupra celora de aiurea ... Faptul e 
că revelionul din acoot an a fost ,sărbătorit 
de lumea românească de aici, cu o strălu
cire fără de seamăn. 

Serbarea a început la orele 9 seara, şi 
s'a realizat următorul 

I PROGRAM: 

A 
1. (.) Deşteaptă-te RomânE', executalt de oor. 
2. (.) PluguşoruI, roatit de C. 1. Motat. 
3. Ins('nlllăt~1t{'.a, datind(>r în oonsolidarea vi& 

tii nuastre nationa](', c01lferentă de d. prof. A. D. 
Xenopol. " 

4. Aurel Eliade, codrule codruţulo, câD.'tat da 
P. A tl) anasescu. 

5, A. Moşoiu, versuri, oetite de autor. 
6. C. DumitJrescu:a) Sere11adă româneasci, 

b) Homanţă, exeeutaJte din violoncel de J. Maaal
schi. 

7. JoC'mi nationale, executate de St. Constanti. 
neBCU, 

B 
1. ~laTcel LIlSCU-BibiTi, "Sofiţa, fatla Clp. Ne-

gru", nuvelă cetită do aut<lr. • 
• 2. (*) Doina, execut.atl! din caval de Mu 
Cuk':€r. 
. 3. a) Saint-Saena, Le Cygne, b) Sarasa!l:e, Zi· 

geu.nerweise, executate din violină de N. Olmtu:u., 
4. U. Emineacu, La arrme, recitată de P. Atha

na.seS<.'U. 
5. C. Porumooseu, Pe-al nostru sten,g, exoontat 

de cor. 

La acest program trebuie adăugată şi 
. producţ.ia baritonului Corfescu, pe care 
Românii din Ardeal au avut prilejul ·sâ-l 
cunoMcă, in atâtea rînduri. 

Fireşte că burgfairul aoeest.ei seri a 
fost eminentul profesor universitar A. D.· 
X enopol, a cărei oonferinţă de o substanţâ 
rară a stâ.rnit o emoţi{) de nedescris 

Distinsul savant a vorbit, după ClIm 

aţi "ăzut. mai sus, despre "lnsemnătatea 
dafini10r in consolidarea vieţei noastre na· 
ţionale". D. Xenopol a găsit mijlocul ca 
într'o cuvântare de o jumăt.:'1te de oră să: 
facă un .studiu de o admirabilă profunzi
me şi claritat.e asupra psihologiei populare, 
J:)sa ne-a convins cu limpezime că serbă
torile in viaţ.a. unui neam n'au alt rost de~ 

~ _______ EU _ 

eu tine de vorbă, că nep:ierclem in vorbiri fărl 
carpăt, 00 n(l !SUnt atât de dIla,gi 1... . ti 

"Nu !pOt aă-ţi spun, dedit el am I})eteTeC"Ut .~ 
tund poate ool6 mai frumOO.86 momente din viat,. 
mea ... 

"Ei binc ... Mari..an,a .. .se mărită. 
U rmill un râs strwent 

.,Se măriti!!· Oare .ce în'SffiIlne1\zi acest Cll'Vlut 
pentru mîne ~ M'am gândit. m'am răsgândit, şi 
pa.rcă mi-e teamă 61l mi-l tălmăcese Vostea asta 
mi-a. SPlUl'O Dinu, fără aă ştie ce foc va da peste 
mine, 

~ 

Nici odată nu m'am gândit la a~t lucru. Şi 
rn&! ,miTă cu atât mai mult 'Cu cât ia un,. ofiţer. 
Ofiterii pe care ea nu·i putea suferi, în cari nn 
ved&a decât o gpoiaJă prea subtire. care 8$Cun· 
d('.a o minte eearbădii ... M'am gândit mult la acest 
lucr1L ' I 

" ... Şi m',am treiit visând. Se :făcea că eram 
în oră_5€lllJ meu din fun<lul Moldovei înstrăinate. 
aeum "mai mult decât ori când. In bi{lerica ce« 

< mare, lume multă. Slujba a.proape să înceapă . 
Aşteptam să vie mireasa. Aşezalt în faţa UlŞilor 
împărăt.eşti, ,priveam la acea multime veselă!, fs
ridtă, şi mă gândiam şi la mine, triat, abătut. 

"In curând veni şi Mariana. Mirele .() lui la 
braţ şi înaintă spre altar, în timp ce corul li· 
clÎ.nt! 'CânecuJ mjresei 1.. ~uJtai liniştit până 
la cu'Vin~le; 

"Cunună-\'!erobull lui DumnezeuAJexaudm, 
eu roaba lui Dumnezeu Mariana." 
~ tund ro' lW1 ni t.a.t drept în ochii Eli, .ult, 

, 

,. 
1 
1 

î 
i 
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1 
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cât acela de-a fi un prilej întru păstrarea 
graiului şi a notei eminamente naţionale. 
D. Xenopol n'a uitat si1 menţioneze ca pe 
o pildil scumpă luptele titanice pe cari le 
duc cu atâta eroism Românii din Tran· 
silvania, în scop de a·şi conserva datinele 
ţi graiul strdmoşesc. Şi nu fac nici o floare 
de retoncd da-el! adaug cll glasul tremu· 
reUor şi privirea înduio.şatll a mal'elui Ro. 
mân au dat acestor cUt,inte o însemn€ltate 
excepţicrnaid. Da, d. Xenopol îi iubeşte pâ. 
nă la plân-s pe Românii tran..silvăneni ... Şi 
cine ar fi acela care, cunoscând sufletul 
aşa de bogat al 3.Ce.stui popor nenorocit, 
nu i·ar închina toată dragostea lui? .. 

D. Masalschi este un excelent violon· 
celist; dar focurile naţionale ale dlui St. 
Const.ant1ne-scu au iăleut sensatie. V'am 
SOQ'3 că d. Oon-stantinoocu, profesor de 
gimnastică din Bucureşti, a venit la Paris 
ca ~ă conducă jocurile naţionale româneşti 
ee VO); fi executate la Opera mare de aici 
cu prilejul repreze-ntaţiei operei Oobzarul, 
al cărei libret oote scris de dşoara Elena 
Vacărescu. Inchipuiţi·vă un flăcău voinic 
şi frumos. cu tipul pronunţat de român şi 
hnbrăcat în pit.orescul costum oltenesc, cu 
zeghoa albă ca laptele, cu căciula ţurcă. 
neascâ. Astfel a dansat d. Constantin&scu 
jocul Banului Mărăcine. Infăţişarea dsale 
rornâTIoască, jocul Săl1 românesc, muzica 
românească care însoţoa jo(',ul au evocat 
in sufletul multor Româ.ni din Paris, pă. 
mântuI nataL De aceea ovaţiunile făcute 
dlui Constantineoou au avut o vioiciune 
parti<mlară. 

conmeseni. : Hazeia lămpilor electrice se 
resfrîngeau în ochii bruni şi pe dinţii stră· 
lucitori ai femeilor române. Ele erau nu· 
111eroase. La miezul nopţii s'au stins lăm· 
pile: "La mulţi ani, Homâni!" Apoi se făcu 
lumină. Anul 1912 îşi făcea cei dintâi paşi 
în deşertul vremilor! 

In capul mesei erau: D. Lahovary, mi· 
ni.strul României la Paris, dna Pilat, care 
CbW după cum ştiţi fiica marelui Ion Bră· 
tia.nu, maestrul Xenopol, dnii Bădă.rău, 

fost ministru în regat, Argentoianu, secre· 
tar do L0gaţiune, căpitan Şutu, ataşatul 
militar român la Paris, et~. Şi seria toas
turilor începu. 

A vorbit mai întâi studentul Bădărău, 
în numele studenţilor români din Paris. 
D. Bădărău a vorbit frumos şi sonor; dar 
a avut o omisiune regretabilă pe care a 
agravat·o printr'o frază nenorocită. lnchi
nând în numele românimei, d. Badărâu a 
uitat de Romnii cari trăiesc şi în afară de 
regat şi uit-area acea.."lt.a a reieşit mai ales 
din urrnătqarele cuvinte ale dsaJe: "Urez 
fericire Românilor închişi în graniţele re
gatului, cari prăznuesc astăzi această săr: 
bătoare ... " Şi atât. 

o ... 

La desert a. vorbit venerabilul d. Xe
nopq1. Il am şi acum in faţa ochilor aşa 
cum ram văzut în acele clipe: cu părul 
alb au. zăpada. cu fruntea radioasă, cu pri. 
vin:~a senină. ~{'am gândi.t fără să vreau la 
extraordinarul ('.ap de sihastru zugrăvit de 
Rombrandt... Aceiaş stdllucire împrăştia 
şi fruntea p,minentului profe~or. 

~.~ D. N. Olmazu a fost pur şi simplu în· 
cântător. Jocul său sobru şi strîns este de 
o claritat.e rară. Coardele vioarei vibrau 
prelung sub arcuşu·i savant. Şi prevăd dJui 
Olmazu o carieră muzicală cuceritoare. 

D. A. D. Xonopol a făcut un 8Curt i'3-
toric al Retivit·ăţii româneşt.i la Paris în 
decursul vea.curilor. Dsa a aocentuat mai 
alE\'S că toate ideile, că toat.e generoasele 
prefaceri culturale şi politice ale neamului 
româ.n~c. Şi'fiU avut izvorul in minunata 
Franţa. In aceiaş Franţa - adaug eu -
care l' a invitat pe d. Xenopo! ca să repre
zinte ştiinţa românească în Collt\ge de 
France. unde usa a fost singurul Român 
care a p~Jruns pâ,nă. acum şi unul din rarii 

_ .. , 

In sfârşit, programul întreg a fost rea· 
lizat de minune. După. aceea s'a făcut o 

~ pauză... Şi cu câteva minute înainte de 
miezul nopţii ne-am aşezat cu roţii la masă. 
Eram nu mai puţin de o .sută douăzeci de 
~ ~- _ ----" ~ • t _ ., __ __ _ _ -. __ _ _ _ ::::E22!!_~ ~~_ _ r _ _ _ _~ __ 2__ - --h- _ _ _ : 

mult, până ee-am văzut o lacrimă licărindu·i. Se I ~ că oram în fata unui ~un08Cut pd]eitor Rei· 
f~a 'B.IpOi cIl 'Ploc.am, şi-am luat'o rama... voi simti tot mereu ceva nlpt din 'Sufletul meu, 

.. Şi când tu m'ai întrebat a doua oară. se fă· Cb\"R 9('ollJnP, ţX\CRrc l'am iubit sufleteşte. 
~"EInL Aci. rntr'un C()}ţ, tabloul 1 u i, opicUat de o . "Şi cum să nu fi,: tr~t ~ ,L. TrbR~ţ.a. mea va 
mână meşwră, şi cuprina într'o ramă splendidă. fi S'CUl"tă ~ !ilŞa a f08! sa se mtampl0, Vei Zl<'-e t,:" -:

"I:a.m vrivit mult, cu minuţiozitate. Surâsul Ţ)~at(' .. ::. Xu cred, o~.e.a Il fost aceea eare a, pl'lmlt 

lui părea forţat; ~i deşi n' aveam mai nimi.c cu sa dura. 011 drag~ lUlroă ac("S.t nou fel de .. V1aţă, p~ 
acest om, t!imt.cwm ° Ulră n!k;:,('Î1ndn-oo ("{Intra lU1..., car~ 8IblR <8.e1~m lllrope ~ă-~,lllce~. Alţn, -. 'Im -

HAzi to.a~ă ziua a fost tulburat, Eri, pc când COPI foarte ~ bme, --:. părm~l1, ~f il ac.ela ca~ vot' 
~u aflam afară din ~al€ de V{\~J, în oră;;.dul meu feirrc!Ja. ~a ~ou fac:u'l dm 8illgura lOT oopiJă o 
di ,. ă ~. f" ~'1 nt..~:.lloroclta LIllal m\lJt.. -::. n 'lH'"(JV lll<Cle, se fl varşla ne ('1"H'lrea uneI COpl e. 

"Da .. M8
0
riana va fi nefmicită, Ofiterul lllCf>g- ,,(,8..ci nenorO<'it1t va fi:' 

t.a, ori 'C'ât de bun ar fi el, n'{) ~ă-i poată da cele Şi .două şiruri de lacrămi i.avorâte din ochii 
0e i-ar dori &ufletuil ei. Va fi totooouna ... galant. lui mari. UB~ri, prelingându~ la. vale pe obrajii 
dar n'o va întelege nici oda,tă. doool'Ol"aţi. 

"Şi când în ore libe.re, va frunzări ('ărţil(' pe .,Eu .. , yoi continua s'o ... iube&c .. aşa cum tot,.. 

cari fugi5eră ooată luminile ochilor mei, va găsi d('l8.una am ... iubit'{), ... iubind sufletul ei... D'O
pe faaia c9J('{)eâ atât de scumpă: e.i cuvinte dragi, bit.. aJeg. 
~incere. __ sufletul ei 00 \'O. întoaT'(',c spre diroelo I..aru f<'!l'pe:0tat dUTf>rea, şi am vflrsat şi eu 
cele mai fnl'moase ale vieţii n08.lStre, _ imi va două lacrimi pe altarul jortfei unei iubiri ... 
a'J)arţine mie '8ufletetee, aşa cum totdeauna. am :?5 No,. 1911 Buc. Traian Gh. Şoimu. 
d<>rit, ei -COOl nici ooatJ. n'am gândit că va putea 
pentru mine altfel. 

... ,,Eu, voi fi a.cel~, cu <lingura dOO8cbire el 

Pag. a 

savanţi străini cari au acoastă onoare. D. 
Xonopol şi·a încheiat cuvânlarea prin sfa
tul adre.sat tuturor Homânilor de-a cultiva 
mai intâi de toate simţul datoriei în ini
mele lor. 

~u vreau să. omit următorul fapt: Uu 
prilejul acestei serbări tinerimea română 
din. Paris a şoptit de multe ori numele ad· 
mirat al diui Nicolae .Iorga, cu veneraţiune 
şi respe.ct. Şi nu se putea ca luminoasa 
persvnalitate a marelui savant .să nu fi fost 
evocată la aceastâ sărbăto.are rumânească. 

Nici poetul Goga n'a fost uitat. Numele 
distinsului scriitor ardelean a fost pOill&nit 
cu multă drago.ste şi stimă şi s'a. deplâns 
c,u putere et.area. de întemniţare în eare se 
află acum, pentru simplul motiv eă·şi iu
be.şte prea mult limba. şi neaumL 

După. supeu s'au sUns iar lămpile şi 
a apărut... stea.ua. de Crăciun! Conll a 
cântat, steaua a strălucit, inimile .s'au în· 
dui~aL Stam tocmai de vorbă cu d. A. 
D. Xenopol. "Uite, ce frumos! cite ce fn1· 
mos!" a exclamat eminentul savant când 
a văzut steaua. Şi ti străluooau ochii de 
fericire. 

Apoi g'a. dansat pâtnă în zori. M'am ID' 
tQrs acasâ cu 001 dintăi 'Q1etropolit..an: 
c~urile erau Ş8SB dimineaţa. Şi vă. scriu 
acoot ariicol cu evc-nimentele din ajun încă 
proaspăt in mamorie. Nu adaug numele 
tuturor asistenţilor; ei au fost. prea nume· 
roşi, ar trebui ~ă notez întreaga colonie 
română din l'-'ari..s. Nu pot opri însă de 3 

menţiona că şi Românii din Ardf'...al au fost 
reprezentaţi la aCf>aaLă .sărbătoaro romfl
noască într'o ţ/arăstrăină. Românii din 
Arde·al au fost reprezenta ţi de d. Vasile 
StoÎ{'la, şi ei au fost reprezentaţi, pe legea 
meu! cu multă insufleţire.... C. R. B. 

-
Jubileul "Bomâniej June". 

Viena, 15 1 u71uarie. 

Azi se iennină frumoasele serbdri or
ganizate de "România Jun'ă" cu prilejul 
anrversării existe11ţei de 40 de ani dela 111-
tiin tare . 

l eri SC<lt'U a avut loc, 'În "Stadtpark". 
un splendid bal. loa'rte animat şi bine cer
cetat, care a durat până târziu dirninea-ţa. 

A 1L azistat toţi invitaţii români. Dintre 
stnlini a {uat parte proles01"U-I Mcyer Lueb
kL cu dna. 

De aacmenea şi un maiD?' di1t statul 
rn.ajor al annalei japoneze cre a privit şi 
studiat cu nntlttI atenţ~c dansurile n'aţio. 
Ti ale române. Deputatul V aida· Voevod i·a 
dat toate explica.ţiile. 

Azi oaspeţii ftind obo.<;:;iţj, n'a putut (J.

eLa loc bq.nchetul proiectat pentru. la a
miazt'r. 

Se va da. dect. as ti'isearti, Gontopindu-se 
cu 3'crata de despllrţire. 

In timpu.l baZului au sosit numeroase 
tel{'9rame dela acei cari n'au putut parti-

Ludovic Faimann 
croitor englezesc. 

Recomandă atelierul său rtnumit În 
croiala hainelor, pardesiilor şi paltoa. 
nelor. - Bogat asortiment in stofe 

streine şi indigene. 
Serviciu prompt. - Preţuri ieftine! 

Croitorie englezească 
lugoj, edificiul-Bazar, 

II 

• 
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cipa. Astfel d. A. D. X enopol a telegrafiat 
eli", Paris cl1 1"eg1"Ctă cit nu poate veni tiin
dtL-i imposibil sl'i înfl'erupll clcrsHrile înce. 
pute acolo. • 'j_ 

Celelalte telegra'rne au lost publicate 
in întrl'gime de "Tribuna", 

O parte a oaspeţilor străini pl1.răseşte 
F iena disearii, d-uptJ. banchet. 

Corespondenţă de pe lfnrăş. 
AbU'.luri adm\nistt'ative. -- Viaţa romlÎl\ească,' 

" laril{. comuna Deda în discuţie. 
, O *,.gl'ltu'di ve<'ile (un pn.ct) ne lagă -de actua-
lul p.1"()rt.11'tI(,tDre .al oor<'allui Reghin1l1ui de sue: 
de Reichar Aladlir, care până în zil<lle din urmă 
Q{'-a arătat pl"ietenie ljÎ inimă bună, da!' e o vorbă 
v{'f'he Tomâ~~ă: Cel ce &e sue ~ @'cară poate 
cădea toomai ,eâlld e 'P<l iuştelul eel do sus. Aşa 
pătim şi noi cu al Eeif'iIel', - oare a început să se 
prea ÎMroadtt în pu)terile proprii. Iată.cum ne-am 
convins noi despre personali t.atea d...:lale. 

R{'ieber Alil~9.1' oprmopretorul oot'Clllur Reghi
nul de fl,U6 în zălul ~'i în aspiraţiile 8ale de marite 
sIa ilpllcat să invete ~imva popmului ca aşa :11'1 
cÎiţ;tig'c mai u~·!'. Ei t\i.ne aoopul ,i-Pa ajunil. clei 
eu O<"aziunea aleg'eTilor de deputaţi dietali la 00-

rNea d·sale toţi românii fl.proape, au votat cu. can
didatul 48-ist. L\tunei ne '(1 rom i tea: "Cmul "i pl· 
mântuI" numai ca mai t.âr\!:iu să'şi poaU. mai bine 
btttc joo do membrii oomit{~tului JJOTnu'oal din trei 
('<Imune; anUlDe din: Deda, ,.cuieşdiu şi MOl'Îireni. 
Şi iată elim: Comunele ace ;tea dOlrMlJ să alellgă 
mtor orfana.! OOIDun, şi aleg-Mea s':a deffipt pe ziua 
d .. 29 D&.:'c·mrne n. 1911 şi d" Reid:lel' ~i',a trimis 
afară pe subaitutul 9ău, pe J:U'€fM'ele C'eOO9. 

Concurent la oererea oomrit.et.alor oomunale din 
v'Ilte trei ('(>muuele a fost d. I08,n Fincu, fl'l\tele 
,a.sesorului oonsiswl'ial Victol' Fincu din Sibiiu, 
iar altul un jidov al cărui nutn\8 nu merilti( să 
fig"r'f'Zf) pe cea mai consecventă fotRi-e: "Tribuna", 

Prewrelui Csees nu i-a venit la 1lOOOtea.lă eno 
tusiasmu'l eomlttetelor pentru dl Pinm.t Ioan ~i 
fără ~ă d~hidit alegerea 'S'a eam mai dua lăaâud 
pe Dlf'mbrii oomitet.el(1l" cu bu'7..e1\o umflate. h1' 
după 6 zile anume în 4 Ianuarie odl pN-topretore 
Reichro- df'fig-e altă alegere, şi ~ baza informa
ţiilor lui C.3ec,s eerA janda'l'mi, şi .astfel cei mai 
nme-rabili oameni din trei oomung s\m tretit la 
spate cu jllndarmL . 

m Rei~h(1T' dMeh ide adllnal'ea Alectorll 11 "i 
ll,n,unţă d el are dr~tu1 de fi candida oontr,a,r I-ului 
77 din l(>~ea romunrult, &nunţă d. !pe' d. FjllCU 
notar pensionat, ('8.Te a oompetat la dO'l'inţ.a oomu
nelor. nu'] calldidează, ei numai p4! jidov, şi ne. 
fiind alt oandidat, votarea n'l8re 100. 

L"a provocat ~ <lepună imământul. iat' eomit&
t.ekl au părăsit eanoo1aria fării si 98 rns.i u.Îltie in
dă'l'â:rt. 

Comit~.ele au anunţ.at imMM a~. VQm ve
'dea d( reu~i-vom ori nu. 

E de notifi~at <'ă jido'\"lll n'a gli.s"it in ,t~a~ 
trf'i eomnn-ele un 6ingur vot ci numai pe notar.ll 
C('rellru din Deda cart> l'lingu.r aa:tri~t si tră· 
ia9<'ă". 

Purtarea oomitiltelor merit! toM' lauda, ~j 
da{'~ mai e un fîr de simţ ded'l"€-vtat.e in autol'Î
tllţile noastre, d sperăm că vom reu~i. 

De un timp înooaee .oegpărtământul "A!ltrei" 
din Rog-hin, şi filiala fondului de teatru au inc~ 
put o emulatJe oare merită admiral~,a publi(\ulnl 
românesc de pretutindeni. Filiala fondului de 
teatru iu anul tre<:"1lt a aralljat vre-o doua petre
e.m-l, anume în Jiabenit·a şi Reg-hin. ba ln Reghin 
a oerut chiar concursul sotilor Corie5Ctl. 

Fatl de a('.este porniri frumoa~ nici d~ă'ttl
mântuI ,,A~trei" din Rilghin~ nu a'a lllsat mai pe 
joe. A aranjat o petrecere căreia i'<8 p1'eme1's o 

expoziţie de ţăsături româneşti, în Topliţa romii.nl1 
şi acum a t.reia zi de 0răciun iar:ă, ne trezim eu o 
aerată muzioală despre a cărei ~şită voi B{'rie 
in unul dîn numerii viittori. 

Fapt c d il')(\sW porniri laudabile merită re
cunoştint.a publi('ului românesc ş~ Reghinlll se 
poate mândrii cu preşedint.eJ.e filiaJ.~ "Fonduhti 
de 'teatru I()llif Pope6L'U şi cu Dr. Iomo Harşia pre
ş(.dintf'le d('spă:rţămiintul~i "Astrei') din ~bin. 

Xoi nu putem nlk;eva r{LGpun.de decât: 

InaiI1'tet! 

Deda, la Anul nou. ;! 

: FJ xcelsior. 

Teatru românesc în Răhău. 
Anul tl'OO\1.It U ,foot in mod doosebit, oo..rbător1t 

în frunta.şa oomună Rllhiîu, din protopoiliutul Se
he~ului tlăsel'lC. :Mi·a umplut i'l:l.i.xoo de btlcuie ooea-
00 am văzut şi a'l:periat in timpul scurt, petrecut 
aoolo. 

Diminaar-a l.4 ayut 100 oorvieiuI rti'o1in t c!t'l'e s'a 
oolema.t 00 o d~ltă oolemnitate (le ooi doi pre
oţi ai comunei. Rll.spunsUTila m~lterilol' cântă
reţ.i t\Unau nădejdi şi intHrfl(.'lţÎ!re !În lIufletele ne
căj ioo. 

In .fi,aţu numeroşilor credincioşi entu.ziaat'u 

I 
Dupil rep1'ezentaţie a UJrma!t joc, indOO6ebi in

vârtita şi băt.:.gana, până în zori d~ zi. 

A,.ş fi nedrept, dacă n'~ aminti, cli in paud 
s'a jucat "Căluşerul" şi BăJtuta, Romana şi Sârbll 
de 12 junişeni răhil.y€'ni sub î'nţeleapta conducere 
a <ilor 1. Mrtlaiu şi V. Cărpinişan. Căluşeru] Il 

plăeu1. foart(l mult, stârnind o ~dovi1rată erup
tiune de inilufleţ.Î:re sjtl{'{)ră. Vătanu a fost dl 1. 
}Iălaiu st. iu!'., inr flăcăii căluşeri: Gh. Fulea, 
V. Gugiu, A. Flooa, Oh. Oanooa, G-h. Ghibu, r. 
Bu ilC.Ă , O. Vulcu, V. Irimie, V. Lupu, N. Ro
~eanu, V, Săcaşiu şi Il. Bâscă. 

ln pauză cel dintâi toast l-a ridi:OM inilUşi FlU

fletul oomunei, proow} ~. Cărpinişan, l'ăspân
din<l ° 'l"ază de lunlina binefădoare pentru pqpol'111 
său. A mai toa~ta.t Înv. dir. V. Cărpinişan .şi alţii. 

A(,'OO.S'tă manifestaţio c-u1tul";f\lă din Răhău, care 
poa~>() servi şi altor oomUl10 do model, .a f08t () 
şcoulli p1.lJt(\tnidi pontru in1rdeC!tuali şi poporul 
do rin.d, î:ncitlzindu-le şi înăltându-Jc sufletul. ASi;' 

fel de proouc'iÎtmÎ sunt nobilo şi folosi-toare, căei 
lumiu.ea.ză şi tre-.:rooo pe ooi mulţi la o viaţă adevă
rat românească, irur pc int.electuali iii îndoamnil 
la muncă pon tru inain barea lor culturală. N uma.Î 
in ffJlul a{'.esta îşi pot conducătorii câştiga incr~ 
de-roa poporului şi d(lŞt.e'Pta dragostea lui vie pen
tru biserică şi Şcoală, singurul semn qe bi'ruint.i 
in viitor. 

şi noobooitul preot rosteşte o predică. pălJruns4 de , 
o adi1ne! lnţ{llepciune, care avea d dea a<l&doteÎ ' 

Ră.hih·.ani, inain'l.a ,pe ~ea a.puoa:'ti 1 

Un privi~or. 

zile importanţa. 00 o merita. 

Cronici Ixtarn'. 
Seara a. B.'\"1.1t 100 o produoţjune. ~trall muzi· 

(',ulă, aranja.tă do intelootualii din Răbilu, care 
mi...a făcut cea. ma:i bt1ini1 iroJpr-esie. Salele ~1ii 
mari şi ttu'IDOll!'>e erau tixite de int(ll~uAlii sa· Alegerile din Germania. Din Berlin se allunţă: 
telor vecine, indeooebi insă de harnicii locuitori 1 P'l'eBidenţii partidului popular progresist şi naţio, 
ni "?I?u.ne~, nişte.tărani de.ştepţi,.veseli ~ paşni'!i t nal-liberal au. convocat ~bărba. ţii de incredere 
Vffillţl ŞI e.l ~ prmdă. m~ar o ooantoo d!n flaca....'"t.I. ai tambel<Y.r partide la o oonferinţa spre a dooidQ 
adevă.l'1llUl Şl frllIJlOl:lulul. . . . ~ 

T ~~ 1 d' t b' asupra taotlCel la balotaJe. Conferl1lţa se va ţine 
oa.,.. pm100e a ln progl'a;m au ost l.'Ue 0lC3- • 

<mtate. O d~bită plăoore lJ!i impresie -,i fa~ ~ ma.ne. 
~ă "ezi şi sA auzi ?e ooi mai fAlnid feciotî şi re . Se cn>de cA in mul!te oorcuri cele două partioe 
oole mai mil.n.dre româncuţe, ai căror obraji rume,.i . vor merge cu :>0cialdemocNţ.ii. 
rîdea,u~ ~tJt1U .. ca .8ă., de.~Ii:âr~~~ ~tJa.rll~ an ului I p Itrtidul popujar-progre.~i,st ţli purtid ul deul' I 
nou, .euntil.lld ~l I~l ,~.'lIld m<tr o disclpl1n Li u.."om· 'ra.t dl' (~'ol-' h·.,<," 't X'· d - .,.". ·1 1 'il <; n ~ on la au v~"'rl 8" ŞI ija VveUl'l' enea-
p ar - ~ t . ld '1 

Dintr'o pUllctel(l {j~ c-or am.intese "C(.a;;a» de para SOC1.!l emoeraţlor. ' 
Yidu 9i ,,~ovag.ta. caro iubeşte", exOOUlt.ate cu we- f (in cât campallila elootorală deviil{l .mai inten· 
cizhme d.a oonrl tinerimei, compus -din vre-o ~jO divă, cu atât se înyodol'ilază mai mult -că partidele 
de fete şi' fecio.ri, sub oonduoorea înv. 1. Pl~riu. cetăţeneşti sunt di&puse să &e oomorm-oze apelului 

După O pauză F.CUTtă urro-eo.or.ă "Poţ.itoMi" O 1 . d f f t' . 'aId 
.~",'( il< ~l ă . "AbI ) f' . 'd guverrm 11.1 o Il a,-~ ron lmpotrn-a SOC 1 ' (ImI)-
Pl~ po-P<JoNlIt., 1.1..1 C TeI 'L.a ou 8laUT1'lat ~at e. . • .. 
plăcut în 8ufJetu;I publicului. Intl"igile din1J'e pe- craţiJvt au ()CazlUnca ba1ota.lelor. E.,;tB, dOCI, mal 
ţit.ori au prOOU'3 mult haz. Rolurile au fo'" bine mult ca probabill că &OCiuldemocraţii vor Îi in
ilut1ţinu.w de fete tinm'e, pline de viată, şi ~loe flă- frînţi la balotaj, !işa că nici vorbă nu poate fi des
~i c~i~ din ~mună, i1l_'lt"J"11iţi f.iin.d.cu ~~nt~ pre distrugerea blocuJ1ui negru-ialba.stru. (P8Irti. 
~l pr~. Mi~IP1~':lt 'Vooea ~.m.~ată l~ ean~ , dul c1mica:l şi oonserva"tor). 
oole ~ale a Manel Bena Ş1 :a lm V. ~căşIU, ' .7Jd h Alt . Z· I} • 

proc'UID Iii jocul plin de temp.eramoot al lui V. . ,. .. ' 01"« eutsc e ,,(7. gemet.ne ettung aerl(l cu 
Gu,iu- Landă li..ae cuvine şi M. Săcaşiu, FI. Vul. privire la bal<rtagii: Ziarul "Vorwae1'ts" publică 
oU, M. Bodean; lui 1. Bâ.~11 ţii Gh. Ghibu. o intreagil coloanll: de felieitării ale 1';ocialdemoora· 

La dorlnţ.a publicuaui a urm&t anară de pro. tiei internaţiowale. Aceste felicitări arată în do
gram ,.C:u:rea", carep.ent7u jooul firesc ~.i nefo~- plină lumină prăpalStia 00 există intre partidele 
ţat a sWr9 aplauze frenotloo. Interp.retorll rolUrI> , . " . 
lor au ioa/.. d..şo!lrel~: El. Crişan, hamioa înv. Dr. naţlon.ale ŞI oole SOClalIste. Relchstagul german 
Crişan ~i M. Floc,a; <luii V. Cărpinişan inv . .,d,ir., este repreLent.anţa poporului german dwr social· 
1. Mă1aiu st. in dTept şi L Fleşeriu inv. Aooasta democroţia fa<'A; dintr'inrul arena intereoolar sale 
este o pieaf1, oare, ae<mlt..fmdu-o, nobiliwaz.ă, d~ internaţionale. Oare alegălt .. r- burghez ,'~t{) 6ă.j 
te~Tltă.î~ ~et -sentimentul româ.ne3C, oon.,tiinţa sprijine ~ , . 
man-drlel natţlon.ale, 

Ce] dL'Il urmă punet a f~t, "Tiganul1a t.âr~". 
dialog, pl'tldat. de N. Rodoo.n ,i V. Irim~. N. Ro:. 
dean a d<Wed»t in rolul ţiganului, pe C3.'l'fe l·a pre
dat eu rnt11t.ă prioeperc, un real talent da umorist. 
Apariţia aoostui ju.nişan isteţ pe soenă 8. prod 'LI! 

un efect nefl,tept8.'t cu mi~iJe lui vii. eu o -fire 
şi graîu de adevărat ţigan. 

De in-eheiere înv. dir. V. Cărpiruişan multă. 
meşt.e publicului pentrJ sprijinuJ !lLt.ât moral, cat 
şi matetial, atingând şi scopul nobil al produc. 
tiunii: au.gmenta.rea fondului tinerimei. 

r iii ;-

Relq(HIe rtl50-sArbeştl. Se anu:nţă din Peters
bmg <,.i, Cl1 pri'lejul recepţiei fie .Anul nou la pa
latul {{e iarnă al Ţarului, ii făcut mare imprre5ie 
in întreg corpul dipkmla;tie convDrbiroa îndelnll
gată şi cu dooaebira căldu'roasă a Ta:ruJui cu mi· 
nistrul p}.enipot.enţiar.al Serbiei. 

Reprez€lltantii pulJerilor aua,u!t îne'odată 
impre.sJa, <Că Serbia în viitoarde;:;ituatii int.er-na
ţionale va respecta I';trict atitu:dinea pe car{l îi n 
indica-o Rusia. 

Ri~r!p~n~re ~Ltri~~?rtl~~ri~k I 
cească, sculptare de amvoan~ altare ,i . I 
statui, - aurire ,1 decorare de biserici. 

li ~ ---In atelierul nostru se extcută: altare, amvoane, presbi~ 
terii, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este, necesar 
la împodobirea bisericilor. - Odăjdii, prapore, potire, 
candelabre, sfeşnice, etc. etc. - Altare vechi se auresc 
şi se renovează. - Liferează statui sfinte, icoane, 
cruci lucrate artistic; pe lângă preţurile cele mai ieftine. Budapest, IV., Vaczi-utca 59. (sajât hâz). 

-
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Scrisori din Bucureşti. 
Noile proecte~ - Chestia bisericească. - Un 
articol al dlui S. Mehtiinti. - Lupta în contra 

ipocridei şiincompetenţel 

Bu.ctore..şti, :1 Ianuarie. 

Ziarele, 'fără deosebire do cokltlr'Q ;politică, 
.~ fdui cum guvernul îşi VIa traIl3Dorma în 
legi prooctele răma~ încă n{':(}i~tate. P$rla.
lllfIDtud Wl avea să fie OCUJpC in 'Primul rând cu 
legeQ refo~mei oomi'l1.llitrative, reformă pe care 
• .w atirtJa vreme alU ('t~rut'o 'PartÎljanii actualului 
~rn. Alte pl'00COO oari VDT fi diooutate în a 

,q(JU.a jumătate il 'SOSillnei parlamentare dunt: 
Ilroectul do lpge în contra cartelurilor, cari au 
'~"O'lltribuit aş.a de mult la 6oC1lJUpirea tr.aiullli. srpoi 
))Il~'i.ul <pentru Îll<'urajaroa industriei naţionale, 
~"i in fine pl'O('l(>tul pentru impărţi'r('>a buuu rilor 
.le mână moartă lea ţărani. Cum se vor transfor
ma 8.C€ilte proccl.o în lf'gi, e o intrebare, aN:1nd 
. .n Tooere situaţia, în care 00 găl8este guvernuJ. 

Opoziţia, după cum !re ştie, a JPărăisit 'Par1a-
"j06Btu'! şi nu e!\tc nici o nădej.de că va rffi'eni 
;tsupra hQtărH.rei salo de a lupta în contl'll gu
'~rnului în af.ară de parlament. Astfel stiind lu· 

.. 'ruril-e ;;ar puwa foarte ulŞOr ca aceste proecte să 
(ireacă fiiră de ni~i o discutie, cu g~alde şi acă
~lteriIe, rori '"lOT fi ~ă1pat din vedere cclQr ce le-au 
..Iyer.ll.)UB. Nişt~ pl'OcMe de o importanţă ,a.şa de 
'uanl ar trebui însă d~uta.te de toţi represen
tanţii povoruhli, căci oste vorba ao reforme, 
,k,M cari dOţ)inde d~"R'\'()Jt.arca eoeia.Iă şi econo-

uflicl a ţărei întregi. Lillsi<te fiind de lămUlririle 
_!;Ii observările tuturar a{'Rstor r~prewntaiI1.ţj, s'ar 
IYO'tea uşor ca ele d aibă tocmai efectul cOOl,trnr 
IIBJui urmărit de guvern. 

,.,P(\ntru bunul mere al trebilor 'Oh,;,toşti, -
,)~rvă un ziar -- It'\" fi fost preferabil 00 dis
~'tI~ia in jurul a<'C",tor pro<:.ct€. ;<ă f'{l fi fii~llt in 
~anul c01'pm-il.or Jegiuitoare. Afa:ră din parlament 
:tgitaţia politid ('I.'1tc Împreunată în chip firc.<>c 

,'<;li cu oare-<'tari ~!lgerări, cari pO't să pasion<lw, 
dar nu 'POt 8ă lămtrr€'SbS-Că." 

DUI;)'u Cltt 00 pare OJY!ziţia 'la comba.te cu 
.!ua.:l multă tărie p-rooctul de rnformo. adminh·,tra-

.......... -. --'Ti""':TS - ool>E\laJte PTO€lCte fiind inaplJ"late de vederi 
,t('t>tlll de democrati(,'e. Lupta nu va fi uşoarli 
jlont1"1l guvern şi 00 ar putea, având in vooere 
/»rol, C11 care s'a pornit atât în ca'Pitală, -cât şi în 
'iu'ovineie, !lă ne ooueă multe surprize. 

• 
O ehostiune, caro dC1a'BOmonea preocuipă toate 

.-,ereurile este aceia a ale.gerei MitropolittlJui 
Primat al Tirei. Reoontele turburări din biserică 
au făcut să se ţoMă rane-le, de C1iri aeeastă sfântă 
i~ţituţie sufere şi să fie 8'punăi Wevă.rull, eli se 

o(·altte mijl<JBccle de îndTCJPtare. 
Dintre părerile ee s'au exprimat în pTIiblic cu 

privire la <Rtai'ea de azi a clerului în,alt ,i Il bioo
\'Ît!ei, remarcăm arti('~}lul dlui S. Mehooinţ.i 1>U
MÎcat în "COll~rnlltorul". CII o lip'~ă d<l rezervă 
!laraeterietid ('('lor c.ari vo~ din inimă o în
d1'6])'ttare, d. MeheJinţi aT,fttă eii uru.a dintre eau
;.lele d('Cooerei c1erttlui osta a. se .căuta în ca:rlw-

.,_ l\(;Y1U -p6rsoome.l()r cari au ocupat în timpul din 
firmă dornnitatea de conducători ai bi.serirei. A
,~te 'Persoone au fC'3t prea 801"\;]e, ţ:lT('a s'a'u lă
'lat influf'nţate de puternicii ziJ·ei, uitând că a<'eia 
'f)l'au trecători, pe Clîna oi, mitropoliţi şi episcopi 
"nrrnt un fel do vi>ceregi in e:J)arhiile lor, pe .cari le 
(:()'mluc până la moarte. 

,,Pe când în trecut familiile cek mai de sea
mă ale tărei se îngrijau de b~rică, punând in 
fruntea ei pe 00i mai deştopţi şi m3.Î ou trecere, 
iWI când fooiorii RrâncoveanuJulÎ făceau predici. 
.--i l~ citeau ~noroduJui în bi6erică, pe când în alte 
';iri ,până lU'ltăzi neamurile oole mai mari trimif 

'lJ(1 fiii lor să st{'1{l. în fruntea educatiei multim·ei. 
.ai(·j s'a erezut di e destul daci); neV'Oiaşu.l dC'la 
ltlahala e <"hemat în fruntoo Întregei bu..erlci. 
},lHpHe'lure.a g'a răzbunat în·sa. şi se va mai răz 
h.na." 

·~Mtă llll'llZn "'are a a0116 biseriea unde ee află 
8!-.c Niu'I':aţia {'!C iSedă în sominarii. Educaţia ell 
ncterului li f'->':'lt !Wglijată. De aiei a\poi lungul ş:' 
de a.cuZtalţiuni {"{l g'WU făcut de unii derid eu II 
tţrtla Uşu!I'inţă. De aîei atât€11 contraziceri. 

"Vrem în adevăr să: sfârşim criza bisel'~n! 
<I:\f Atul1tOi să sfâ:rşiromai întâi ipoorizia." 1'1'(' 

.. bH căutate valorile morale, cari si stea iL. 

\ 
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fruntea bil'leriJc",~i ,,<"ăd pe :t<'esoo m.-«)ri morale 
S'1l clădit tot 00 a'V~<1n." 

Sun1 McYilruri cI'1Hl(', rpo cari le ,~pune di..,
t1'nsuJ p'N>fe.'!Or UniT('r!;it~l.r. Lu!pta ;pe oore o in
eepe în (',mtra rp-t'riziei nu-i poate at'rvi deeât 
spre laudă. Rtii1·uinţ.a pentru ridicarea valorilor 
mm-ule dn a.~'\lJ1i·na. Căci lrp<)('rizill ~i inoolIipe
te.nţa au st:rÎ-ca't mai m\llt nu numai în \'iata bi
seriJ<~,('ii, ei şi in Ol'a ~pl\!it~eii şi culturală. Şi 
aceasta s'a îwtâmplat. nll llUmai în r{'gat, ei şi la 
noi, în Arxj-e.aJ. 

l<pOCrizb şi iteompflwn1,la, lipsa de yulDri mo
rale, sau nebăgat'{\,'l lor în seamă ne-a adu'8 8ICJolo 
unde .'!unt('m: Să "edem {>.a,lomnil8. apiirându.,oo ou 
scutul ofi('ialităţ{>i. 

Şi, dacă lupta î'll contra iipocrizitu şi a celor 
('oa1'i di.'"'P'l"(~tllt"""e va10rlle morale R'a pornit şi în 
R.-gn,t, ne rii.mune n{)U:l ard,>lenilo'r mâlldrica cii 
noi :1fn lnoc1Jut ît1ltii.i -a<'ţ\a;,qta lu.p1ă. Ipt>eriţii 1110-

ştri ~j ('ei liTllliti d{! vuu<)aIi: morallî 1l1-1 trc,'Iiirit 
îIh~păi;rnînrt,fl,\i în fata CUI-euHlhti n(JU. C~) au fă
cult ea ~ă arunce praf în oohii lumei, s'a văzut. 
Noe lil;ltR1'Yt:'im :wu.m {'a ~i în n>.g·a,t 'Să fi-e ridi<'lat 
pe ·G<.',k'''ot,a tl!r:l.g-j,lo~ul. ~arc s'a ridi{'at cu atuta 
tli-rie în OCJIDtra ipocriziei '1i a cultului inoompo
tent"i. NllTIlai nu i;ltim da<"ă ,aici le "a merge. 

In oriee (!az, trebuie să ne bu.cure M:OSt În
viorăto.l" vânt. de prim{,.",·,ară, ce se abate binefă
cător a.~l1'P'ra vieţii nQlJ;stI"C 'Publice. Trobu(l să 
ne hucure curajuJ eu C'are a Încpput să se ~pllnă 
adoviirul, să .S() arate r:mflle şi -~ă se ceară În
dropt.ari>. V {.r ci:i:de.a multe zeităţi de mucava. 00 

"OI' 1<l1l',lhera mlllte mirajuri, d*lr 1HIIDai dil.rî
mând din tem-olie ţI:1nl'lamalNl ip.oorizi<>Î, se va pu
roa ridica mi'ireţnl templu ·al pl'OgreS'uJui. 

Corespondent. 
= ___ =-=='oo=========._==~="'~~= 

Episcopul Konon refuză 
scaunul de Primat~ 

Interview cu episcopul de Huşi. -

Bucureşti, 17 Ta[maI' . 

Se ştie că do cftteva zile în corcurile gu
vernamentale se ventiloază ideea alege-rei 
episcopului Iluşilor, KODon Arămcscu-Do
nici, ca mitropolit Primat, al ţărei, în ur· 
ma refuzului categoric al mitropolitului 
Pimcn de a primi această Înaltă dem
nitate. 

Primi-va prelatul de Ruşi scaunul pri
maţiei? iată întrebarea care se pune, şi la 
care răspunde azi în.suşi Episcopul Ronoa 
prin interviewul acordat "Adevă.rului". 

Cu însii:re1Tlaroa din partea ziarului de a s.ta 
de vorbă cu prelatul ariHat ca viitor mitt,ropolit 
al tărci, am plecat Vineri la Huşi. 

SâmbăHi., la 9dimilleaţa, am sunat la locuinţa 
Epis>oopuiui de Buşi, ~i după cut('va minute de 
a.ştcptar~ €Iram în faţ.a înaltului prela:t. 

- N'am nimic de ascuns, - mă înt.âmpilla 
din pragul uşe-i epis.copu·l KOlwn Îtl'tinzindu-mi 
mâna. 

Pă.Ş'09C ,pragul can0('lariei particuhrre a Epis
corpul'ui, - ° odăită strâmtă, care pe lângă câteva 
scaune, o ms!'ă de 9('ri8, şi două f"anl'\~lCle, n'are 
ca altă mobilă (kcât koanc. cărţi, brcşuri, re
viste, şi ilnă~ t(\3IJ\curÎ multe de cărţi ... 

- Guvernul nu mi-a pr.opu...~ incă, - înc€lpe 
'Irelatnl, - să candi(lez la scaun\l'l de Primat, 
iar am aflat că înt·r'un cOIl.~jJiu de miniştri 6'a 
vorbit dp.~pre acpa,sta. 

- Şi aţi pTÎmi, dacă veţi fi soIi-citat î 
- In star0a aduală de lucruri - categoric 

·ă nu! Nu \T('uu 5ă-mi dau pacea pe gâlccuvă, 
nai ClI s('amă pf'ntru mÎtl"',polia din Bucureşti 
lude est.e un adcvitrot cuib de tot soiul de intrigi. 

De altfel am d('{'larat 8{'€<S't lUCMl şi la 81noo, 
i eu am f O!\t acela oare a împins pe răposatul Ti
l~ să primească cum tot eu imping şi pc Pimen 
il vie ci 00010 să cu:1oagă roadele legei dlui Ha
et, 8emunate cu trei ani în urmă. 

_ Dacă Sfinţia V Qaatră nu prim~te, mitro
olitul M oMovei de a.samemi, eoare credeţi deei eă 

.r 'putea fi soluţia.' 
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SOlflţi,(J, ('.'lfl~ .'Iă fte adus illapoi mitropolitul 
G~.e1"l/ul~e carP- f'-ste încă canoniceşte - o spun ('U. 

mttropoliiul [J ngro-V lahie·i. . 

Ori cine ar veni afară de el ar fi un u.zur-
ptitor! ' 

El (",s(', - o repci, - mitropolitul ţării. 
Şi, da.:~ă Pimcn nu primeşte, dacă Ghenadie 

nu. p'latB rC'Hmi, ~i'il se admini..streze mitropolia. 
p.rm lo('()tcncnti, rp<mtru că !pagubă pentm bise
nea noa~tr:i n'lir fi. 

Eu. În t.()t clL7.ul, în staIX"'a de as1ăzi a lucru
rilor, nu voi primi, 'pentru {'ii nu vroau să fiu mi.o
lut (le ?a-erifi'eiu al nimă'nui! 

Pf"Ut1'u tot <'Iazul, -cred că nu (},'l'tc bine iMi 
Ilici hi:!eri0{\';ite şi nici politiceşte să se beă alo-
geN."a lheuma, în st.an:a turbum de lUocMni iIl cad 
n(J 'gil.'!'llm. 

AJf;gel'f'\a, - Jupii min(', - 'Să 00 facă la vară. 
pent.ru('i!. până atllnci situaţia politică 00 va ela.
riti(,')l, ~i .,;e va put('a chibzui mai bine asupra sua.
bi.lil"(~i UlH'i {lN+ini bi6eri(,"-~;:tj . 

Ori eu gru,bâ :;':11' pmH.~ 3.(',u.ma, n'ar fi d<- nÎC'!l 
un folO'>\. 

• - !)rca. Sfiuţia V oastă .ar primi totnşj, eN~ 
cand sltuatla ar fi atlt.fel? 

- Eu nu renunţ. cu dc'săviirşire la dreptul de 
a RY 8lli'ill , bine înţeloo, <,ândsituatiUlle-:l va fi al .. 
fel. 'Pentm cii eu am droptu} şi la mitropolja ~ 
l~i .ca şi la 8,('('1:1 din BucUTe..şti. 

In CitaT('<Jl în\"ă de astăzi, nu vreau să intru n. 
luptă diin{hl-mi paNm pi.l gi!1{'f'avă. 

Şi atunci, cum zisei. - a.dăogii EpÎBcopu~ Ro
non, aşi primi C11 Ulîl1ătI~Ja1'ole condiţiuni: 

Să ~o rHinfi inte.ze fosta facultate teologică «ela 
00 aOOolutn~'C{,8are fiecărei localităţi. . 

.să se infinţcz.e f().&Sta fa~:mltate tewogică dN$ 
Iaşi. care a Io-st înfiinţată la 1835. 

Să se mărească conv(m,abil salariile tutrtrTOll' 
prooţilor, a căror .."Itaw, materiaucC'şte, ootn (10-
plorabilă. 

Toa te şr{)1i1c bii'NÎ<'(>şti să fie condu.!e de 
de>ri,ei <'3 ll)"nft;sori şi adminietr,atori, nu cum ~te 
.a..st.!izi. de laici. 

[}Ul1ă a4'eia, ar fi să se fa.cî'i un palat dl\rrm 
poutru mitropolitul 'Primat al României şi Te&

taU1'nro:l cc'mplcetă a a,dualei oatedrale. 
Şi un ultim punct 00 aşi mai avea de cerut, -

at'Jll('.i 'CÎlnd aşi primi scaunul de Primat, enm îţi 
RPUB<'Î, {'âJld ilitlfatiun-oa ar fi nu ea acea de aB

tăzi, este: să se îmbunătăţ(\tică bu{igctuJpe~(ma
lului admini:ltr'ativ bÎ$eric(f~c şi .al cancelarii tOT 

• 
Profit. de ·buni'i!voinţ.a CU care am fost primi) 

de FJpigco.puJ IluşiJ()r, şi întreb pe înaltul Prelat: 
- Ce !>puneţÎ de doclwaţiunoo iăcntii de 

Episcopul N ifon dirootomlui ziarului "Aeţiu
nea". N.~lati'V La felul curm a foot dată oontinţa Si
nodului? 

M ai mult din auzite ştiu ode scrise de ziand 
"A-cţillD(\a" -dar pot să-ţi spun tOhlŞj, că hotărf}... 
rea SiMduJui a foot bîn~ ehibzuită . 

Dad BpiWt~p'ul de Homan s'ar fi oprit nu
mai !.J.a Jeg-ca sinodală, da{'ă ar fi lUŢltat numa}. 
oontl'lll ei. şi nu s'ar fi coboritt Ia pcreonalităti, 
Safirin ne-ar fi aYl.lt pc toţi de partea lui, ti f~l 
al' fi foot 'at-:ti'izi mitropolitul Hirei. 

HotRrîm~a Sinodului a trebuit da? să fie II~ 
şi c~lt priveşte de Primat, .că a avut in ~CJlO 
scaunul şi nu peruoana! 

l\'fliti<';a Însă a. încurcat biseri>l'a! Au !'Jp('4m

lat\) liher,alii, o &pcculeazăarum <pătimaş tak~tii. 
până ciind o vor mun(',a de tot, ca ţiganul. 

- Ar maj putoo Epi~oopul de Roman să fie 
reintrog-.at în ~llDUl de Epiooop 1 

- l)upă canoane nici odată) pentru că o e(l'lf.

tintă a ~in(1du.lui nu poate fi refă.cută, când unul 
dintr{' membrii cari a semnat'o, nu mai există, 
ori, T1mu~, (~t{' IflStWzl mort. 

• 
Se făc1.1rsc ora 11. Ep~opul Kanon al Rnşilo~ 

oc"lltinua eli. ne vorbea.scă, şi cu .ooeiaş blânde. 
în voce şi acela~ calm, să ne citeze date ~i amin
tiri dospre originea sc.andalului bis~ri{leoo. 

\{'(111) I"{>'tra,g salutâna l"{'lSPf'ctuos pe Prol:n, 
care mi-a Întins mâna eu "CUvintele: 

- Bu vreau o biserică liberă, fă,ră amf!;'cul 
polili.ce.i, tntr' 'Un stat liber! . 

,~ 

: ~ --
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Cronici literari. 

Cum s'a stricat limba ro
mânească 1. 

De Dr. Al. TăIăşeHU. 

(Urmare.) 

OAP, IV. 

Despre neologisme ti nuantarea limbei. 

D. Lahovary la cap, IV al 8turliului său Pll'l 
blică un mic v()("abulaT alfabetic de neologisme 
PI.lI:tO 'pe trei c0loane cOffip<:lirative: fra1lJ(',('oS-român, 
latin-roman,!;'i J/lItin, crit,icîind t.outc neologÎt>rnole 
cari au expTooiume sinonimă romun('f\JScă vcchie 
de originii latină. Dsa aTe dreptate in uneJe ca
r:uri, dar atât de multe ori gra;w~t(', Î'll<'ât nu rpot 
Im-a nooh,':i('l'\at ru~;dul cum d~a crede că tn1buie 
8.Î:i. 8(1 fixeze Limba rOn1UUC&ilcÎi in sărikie, ha une
ori cu totul ~cbil(Jd. IMro (~uvintRlo combţttute 
de d:,;a ea nco]ogis.me inadmisibile 00 gÎi.".(>'S0 

foul"W multe !pe ~ari 01 singur le întrebuinţoază 
chiar in t.(l:\"t,.ul acrup] scrieri ~oci prin a-ceasta ara tă 
o d~;bitiil in("t)lli'.ocintă. Să eXMIlmam dar acel 
~a.bud.ar: 

Atentiune. D. Lalrovary cr{'{le că con~unde 
e:X8Ct ou romHn~jJul lu'are aminte. Eu îi mai a
dllog şi ,pe IJitgare de /Klamă (slaIVo.n), dltr :nici 
uua 'nu ~tle a~a de cQnci~ă ca "atenţiuuoo" şi 
n'a're a.coiaşi nuanţă. AtouţiuiIlCU ş{) aJlrcSl",uă mai 
11l1lilt la im~'I()N'k\T('a min(ii. pe cund luarea aminte 
fii băgaroa de sC'amă, la memorie, la in mrugnina
n"ll ro mintt1 fără o inec.mare dp.{).<;ebită a ei. Zi
oorn: j:>ă i<,i :~llliu1{' la ce ţÎ-am .spllS!" şi "să fii 
.tent la ce-ţi voi ~pune". E dar o nuanţă care 
RO ID'3it'1l!t('Şte limba ţii in p1'Cză, oa'r în 'Po«~ie !;Ii 
În dram IItttl'rgie aea~t cuvunt are Ill:t.re valoare 
ca cuvânt do ef('tCt. 

Admirabil. Intr· aJevăr corespunde cu: mi
Jlunu.nat, ipr~u.m afirmă ~i d. L ... @.;tl'\l poate i)IÎ mai 
hine cu: de minune dlar botu"" in modul CUID ao 
mtrebllinţellză de lit€'I"ati\ cuvântul admir DU 
llBte t,.J(}mai mă In.inunez. Putrun admira e-eva. d. 
o. U'll ta·blou. o c/ltSă, fără să ne miUllnăm chiar. 
Admirabil, c!erivat al w",bu-Iui mă mir, n'a 'pă
truns atitt do adânc in sufletllJ nostru ua şi cu
~îmtu1 de mwune, de fie-eia noi ne putem mira, 
putem f!ico unuÎ ln~ru că este admirabil fără ca 
să fie chiM" o minune (mira<!ul), 

Anchetă. Lu:at din franţuu'ţ1te se poate tra
(h.,-..o, procuro zice d. L" cu 'Cercetare. Nu se VJt 
msiiinJocui rocÎ-rrIX': nu ori (',e .e~'TC('tare (>!IW 
in acelaş timp şi ltDchBtă. At'f".,t cU!\'iint e5te de 
Dlk'tl1ţii teehnÎ<.'ăTl:(~ntru C<'r{'~·tări jurj,di('B, amdi
nif\trutive ~ ţltientifiee mai 6QYi>TC; (' o llu.'mţ,are 
a limbru do ea-ro UVOlll novoi{', dt:.ci nu ne putem 
(! i'iflOlli'lll ci () el. 

AdGpţiane, I·:Sto i;n.fi('1ro. a lul3. fiu de ~uJle~ 
enm cere d. L .. dar pe Etngă C8. sc poate 2l?hca ŞI 
la infieroa fetelor, Gre ~i un înţnles general: pou
tom 3(f~ta idei noi, SÎst€iI18, pl"incj,'Pi~ ~oi, nu le 
putem looil î'lLfÎIl. sau lua d€ suflet. PrI? urma-:e 
flt~t cuvl'mt e bine venit şi nu 'Poate il woo dm 
limbă. 

Arbore.. Ce puţin cuu'OllŞt.e d. Lahovary ifltona 
ei limba romană, dacă rpreti,,:,de că a~boro .este 
llool:ogh.::m şi fa-pt,l1!l că in .mal mtl11tc randu'Tl re
vine a.'illP'Ta ace.stui noologHlm(~) pr(),op.a,ză {'i'\. au 
din grooală îl trateză ca atare. Dar d.a~ă merf!;fl 
odwtă la' Teatrul N uţionnl la .,Apus d,c :3o!lr~" al 
dlu; Del.avrmncta ar fi văzut a0010 o fi~u'Tâ mil
'reată a norumului rOmîn!lfflC, pe Arbore, Hatmanul 
lui Stefan reI Mare. Poate d. L. susţine că a.ce~ 
boier moloovean Il fost, dfl origină franţuz 1 Of! 
va 7.k~ că Hatmanul lU'ba-re Il fost om şi nu CJ

paciu ~ 

.. T R T'R IT N A" 

la strugllri, ~ <'il 'OOilalţi pomi rooosc ... ee' 
fru.cte, 

"Al"lxlrii fructif('<M!" iată cuvintele -ro-1a;ptik 
care îl Îill'păimlhltă pe d. L. lk-oa:r~ avem pc 
vechiul "frupt', "a mă înfruŢJta", a mă îndulci cu 
ceva din firea Iim bei ne trO~'ine dreptul de a ne 
înavu(a limba 00 t.{Jrunlni t.eehnid c.a. cuvântnJ 
fructi fer . ~ 

Lemnul (lignum lat.) csto un material mort 
şi după ~i.t ştiu lemnele nu produc frude; 001 
mU'l t bmcţi ~i putrigni Il. 

A,;,adar .. hhc .. re !şi fruct nu~u·nt neologisme, 
ci euvilllt.e rom:nlf'şti de origină latină pe cale de 
a dispar;;. Jlsmneuoa cuvintQ sunt mul te în li mha 
bine cu; de minune; dar totUl;!. în modul cum sa 
m:tn. chiar diletant CIl d. Lahovarv, să oontrilme 
:pc {,rtt p{Jo<tte la t!leuţ,inern,'l şi 1'<1 r;lspîmdil'ca !',lr, 

vili01l ~11 btmdi-eră, dind pe pavilion este ~i em
blema ţării lltund V'lI8ID Cflte 00 r~boi. 

Pe V'Bl..'iC de răF.!J<JÎ mai flututră şi nişte ben.; 
triool0'I'0 nu.mite f1amure. 

V",,'A drtl[)t\lul c ~~11laf, handierole şi flamo 
rile ce să fi~? zdl"f'n~? '. Oh!.. Piiloat <ilo Labe·· 
vaxy. 

Anunt. Zice dll ~tc înş ti inţa·re. Nu zic ba.. 
dar o &nUJne nllTietwt(l de illŞtiinţllre~ scrisă şi 
afiJ;l:4tii, ori ~)u blicntă în ziu.re~ şi nici decurn ori 
00 jl:l.:~tiint>:ll't~ banală, eaTe de 100 DU ffitc anunt 

(Va Itrma.) 

D8 sub Meseşu. 
să lupte din :răliput.cri c>a să nu dispară, ci să-r,<i Bucium, 2/15 Iatlua.ri~. 
reia ]oeul ('11v{)llit. în -limbă, gonind la graniţă ~u- De mult timp nu s'a soriti nimi<c din QOOE!1.e 
\' ill t,el-e .'!tn1ine (,~lri .,.ea~ ~ă 10(1 sugrume pc alEI Ipă rţi , d<ţli nn Ji'Il!5eHU prilejuri pent.ru a mai re
noastre. l("va din mult,olt) şi \'ar~llitcle evenimente ce frii-

A asista. Nu ~t{~'llU111aili fi de faţă. In mod mîtntau opinia pubJu'll iTI timpul din urmÎi. 
ofj(·ba} a ,aCSL.<;t4l -pe cineva rete li ~ lua parte în Campania tUlrblltă do distrugere 00 s'a por. 
~:«'.cll't~lroa un{'? mi1:suri adn:îni,'1tr~~,'c, judi?iare, nit in (\()llltre :<eulUpl'i nOlli.,tre "Tribuue", o.'1.n' 
l111alH"Wre, \.~ll111t.aI'('" ek. ASl~t{'nt 111 rarma.c'le DU a fo,.'lt şi rute 001 lUai exc.elent organ de publici 
e ori cine, lls~t('nt de laborator, 0000 un specia- 1J.!itc a intreg neamului romÎvn-eoo din ţară', şi_a .. 
li",t, i,ar nu un ~ilD~)JllafJâtw de faţn;. Aşa dar p;ii.fit şi în oce.+te pu.Tţi PUţilli 13J(1orcnţi, cari, en 
n'(t'V{'JU ee faec, tr('lb-uic 8ÎÎ a8i,'itiim şi de aici Îna- un aiUT de autorit.8ito oficia'lă, înoorouu unOOl'. 
int{~. a-se opinti 1a dÎl."Wu'(.ii pe tem.a di,,";{msiuni1or din 

Armată. D. Lah<Y\"ary zioo că o m~j bine rit! tre cele 2 organe - având pr(;tffil\ia făţÎlŞo de Q.. 

o~tire ~i Dat,-te ~aN' e eompllsă .ain o,staşi. Foarte fi aprigi apărători ni prN'ci uficiale, - fără ;{ 
biIl~, d:rl' ()ştirea t.r<,buÎ{) ?lll aibă aTme şi atunci ştii şi putell. <'ombilic t(lrM argultn~'ntdo:r zdrob: 
ea e"t~~ nnlJată. !'\ LIIu:li attmei poate avea vre--o I toare a .,Trihuillei", ('.JI.ri aTgmmente, JXl1lItQ mâ.ru:, 
vailolH'f'. ciwd {'de îna:rrrKttă cu llll.şti, săbii, ba.io- I vor fi I{lobu.! l1lJninoo. care va lumÎlna toate OO'J. 
nete. Muci, tunuri etc.. Acc::;tea !'le nurnc~ arma- I ţu.rile piwlimtului r()mâIl~C, spre ilu~traroa v~ 
rlll~nt, Da, lt<:f'~t diu u.:l'mă eu\'imt, ('lSC ueo]Oglf;m, l' :nicll.Jui 1l{!tlVllr, eli. dn>pta;t('a trebuie sa i-nvingii. 
dar neţ>te,ar, dUlilă cum i-au fost n('O€;Sar d]Lli 1.a- Duntem miflldri, că in lupta pe viaţă şi moar
hovar;-.' ('eJe rptt"tE' o !lută de ne()logi,~me ca sÎÎ scrie te. birui-nta e a nOIh'ltnl, şi că di.stim88 pleiadă a 
o bTO...;uri:cii in ('are critÎ('i'i ~u atâta înve.rşuua:re I tinerhl().r irumfl{'.iiţi şi gI'Ulpaţi în juruJ. "l'ribn, 
llHolugi,''1I]i'Je pe ('ari şi dt<a ]0 în1.rebuilnţe.n.ză, ca ! nei" -trabuc să roeunoaştem·~ reprezintă &:1-

",ă nu de-vie gîmgu'\',8CTii'nd. I :pir~ţ~u:nilo .n(lamuJ~li .şi id~~ile <,ele m~i a.ai.utar:, 
. Intol<\g ca d. L să nu BKlmitli neOlJogismeoo I carI ~1 au h'iVOru.~ llll eOllştHnţa ~oa.st.ra natIOnal:! 
armamf'nt d'll'I' să ridi('ulize7~ cuYântul BOldat.1 Nu (';UDt ("rl, irnr·ar, Jar U'U('<JI'J 80 lIllipUlle oa ~. 
e ('.{",e,l t.,xt'ra!(;rtlinar, ne mai po,menit! li fuc€ din . n~~ta>t€ ,1lI~raJ~ sii t.e tia.c~ C':umi<;>ar. văzâ~J mai 
snldat gnl(lţ~âna.r, fiindcă f'Ol<:la vine o€lla solidns a1~'tl h~d~ ŞI dO~N~tol(J can ba.ntllle !'Il SOClC~t 
(h ' f v) ,';", ]·a d 1 'lh"''\~l~Y nU-l' "':-tSfl''''.n IlO<lHtra, ţ'1. neaflandlhi'e !HJIW!ll p(fnt.ru a le lllh, _ 4:111.. r. ~dU ~ {,lu, u . ~(. ," 1: ... ~ .,.~ "'~ • • ~. .... • 

alt t:<Î,ncfflim row;lnp,"'C dr .... îlt pe barbarismuJ goJo- tura Ori <:el }>UţJll a uazul In mod &lllOOr l:ipr,O .:l 

gall - (<,')te o Îronic caN nu trebuie să intre în cea 1'1,.a , . 
cad;u~ UIl(,i lnlC'rii.,i Sf'riollSe, puhlicat-ă în Q l'e- Să mă CXp]lC; P{)'porul il}Q:~tru dos'1lb Mf'l"!&,' 
vi,~tă eu 1'frputati unea COllyorbirÎlI,or Literare. e. 'UD rx:Ji{)r bun, ~ l!lţel~pt! ha:-D!C, moral, cu buru· 

, ' . ~ "] Plmte.mmt-o roulUneşt1 ŞI ştIUtor de carte, C3l'\' {uvant.ul sal,Jat eXI"ta la trlate naţm1ll1 C cu- f ' , l' Ln r - . u' 
r . • c.·..;- ntă E «}ezuJ zice ~ee ('\Iiru-:t~ rw!~mu u~. --: .. _ !eC'.are cmn1fna ~n ~1) 

r~I,>f'ne {.u .trJn,lt,l Ţ}('M?a~e. '. ~. Zlar{) romwnt.'I;It1, e.art odlfwa ~ufl(\tll:jt.c şlllaţlOua. 
';'~l~ldiC'7" gCl"ma'llul ,5(\k'at . 1'.1 chlar ung-UMIl avoa . , ". . A .... 4-t<. 

• • .L. j.J" 1 • 'l't .. ]~ .. i hooşte pe rOma'llH noştrJ. cea.~a ,~ltuaiJe aJuta"", 
expr"""llI'IWa 00 2lS<J' ... 00 a mI: 1 aTn p atIţl ,an- el 1 . . ~ . b' ,~ . : ':" ' " -. . ue o 'lvcrB.Te SJ.lolt«rlUlrt~a ŞI moor,Q,''''Dl:-'lata a ce 
gaJa~!) :u .,sJold. _ ~ . .....~) fi t -. 101' pUlSi în fnm<toa a'tiitor nîizuinţj, prim inJiin· 

(. U\'lnte C IliU lD."la 1'\1 ,pal ""R OI' fiU C ~a. ~ , . 1'1.1" _1 
, . . ') '. - ' •. 1 ţ.ll.~.\<'1. oe agent'un Şl 'l]flJ lOlte<'l po'p<lruue - __ 

0:)..-;1-1:'a. o;;:,tuea (b()';o'tf~ lat. ..o chrama mal U,H.'f3 f' • t'l 't t t.. .,1" 
' ,.' v' iJ . . &('c progn>oSB In ,orloa.re pc ~ (~ ,.erenUl ..... -

n~nată pc pWlOr d-e ra.~h?~ .. ('~t • (,l.lID ~m .Z!.(1e Dar tu(llna.Î aci e riiuJ. N-oi, -oari ~llntorn Îimpăr 
aZI; pe de '3j~ă p~t.rte ,m;'htJl1e l"e ehIamuazl re- tiţj in noul dMpărţărniLnt al "Bucium"~lui, .... 
7;(1l·1.'a m':llJatm ŞI m f,lI1e gloata (~erT?: .. Land: eaTe e de 3 aui infiint.at, cu oareţ;OaTe nOOIllllle 
stu~u)} e:-~te poporul lllarmat a.dOOR .;rnhtJile Şl rire prÎ\"lm ab,..'~dllta nooctivitate a ru:'-Mtui des. 
m:ll b:Hrane. Aşa se vooe că d. L Il 'Il. la<mt oU- părţii:roâ.nt, ne mirăm cum g,e poa,te lleglija o po 

niuta. . p9r"aţiu;ue ru.,.:.a de dUNlică de inooţiri, de confcrin 
Tot. aţ'-<l. ŞI ,de. drn:pel (deda fJu'D<?.(':ZUl dra:p ... - t<'. de prnlw,,,('ifipo~poI1lJe ~ 1)(1 ce prellidiul de ~ 

h3l11t} ZIce ('Îl. ~ .s~,?-oru.m cu CCl'ŞliL! deoarooe ~l"ap ani, de cÎlnJ aJro Ollour('>3 a sta :tn fruutoa unm 
e ('e;~'a ~M'e fl~lfale. Ş] ,?U CO'DcJU.1.le dBa pretmde d,ospărţă.rnullt cultural _ nu :năz;uioşt.e a da. w
ii. numaI oorşaJul fuHruo. ren eărturhimci şi 'Pluga.ri,Lor Slp1"C a Re plUtea. 

N E\groşit că nmi mnltă materie de .(Ji.~tat Înti'tlni.;;i a j'lIromova binele d(l obşte ~ C(l-Î !'1el:" 

C\'ltc în eantm cuviutclor oCC:n:-af, <peroea:f are. da.T vCŞtoe spre lSG'ULii. OIlOr. preei-diu - Ha in 3 ami -
lIIl :!1(>U"tea nu s'a otpl"'it nici odată în critica ~ d, ni(\Î (j(18tii RR nu fucă nici um pas impu8 })rin re 
Laho\'ary. :Mă mir -că n'a troous drapelul pc ro- Jnllmne;t .. spre a ooll·ehema adumarE'a genorrulă' 
mfm(\';1Ul eu cuvîHltUil pe.stelcii. ori pellineă. lla:r lhmllillui, în fiQ(~il'O oomUlIlă ~.'vom ,preoti, 

N,u voieBC a ~i1'Ta dl'"pduJ in {aţă steagnlui, (ii lnviitWt,ori <:«Ilştii de cl.atori,a lor - cu a c1ltro'r' 
d.f"f;i 'a("(~t din U'rmn este do o~ină slavă; sl.eogul oonJu('rare ·am fQc.,() pro~ref;e frumoa:se, cum {' 
este rom'flmit'Jat de ciitră rnurile de Rânge eaTe S'1:IU f.acc .nOE'asta \'ooinui Jespl'irtământ Hiâa-lluMÎD, 
,-ărm.rt su.h el totu".!i nu liX't pC'I'ttIllte ca să-i sicem 11 m.o.i n. 
dmpelu,lui c~rşaf. t Ol~en'aI'{\a dlu~ .ORYI9,~ă ~ "Trirbullla'~ N'l', 

De pe timpul fulfiariotilO'r cîmul 00 dedlln~ 2~8, ea ~u ~'Vron n1Cl ? ~Q'~anIz!lJre, <'le ~trn"eIJtQ 
a:rmat.a 11.'l romîmi. RtC:'~ a 11uat o ÎMemnătate ŞI la iIlOl. w1«aj or~,a:ru:~nuă· se {}b.~~f' 'ă. Şl la IVt;z 

cu totul ba:naiIă~ iur .ndUthlQ l:tMll'ată roonilBii ca pe ~oa:te teTOf]('· e, D!CJ '-".1~t. ~ c;:ns at:;re, o eon-
să-şi dî.c<;tmţră stoa$'ul de .ori 00 cânpii OO'l"e fâ.1:fiiie, \'<mJ~, Q ~~"~nyel'!'laţ~ mUa mt(l~ '. op~. e.gere po, 

• 

Df. : 
j 

lD~el~ să pred'E're Î"n limba noastră cu.~ân~111 
,rdhanu (ori dac) C'oraeiu, copac dar cu .Wţ!l ştl'~ 
cii C(}p1WU'i' DU fae'!l poame; aTbnr('k:, ('.".te IIl'sEi ~: 
pom şi OOţY<\C. In MoldO'Va 'POamo !le ZIce numUl 

l'a numit dm>p{'l!. De altfel t'lk'ag:ul mai &:re ţci alte por..J.w. o 1W11TI-aro ~ pQiJO•r, nmll~. 'Il {)~re ~-. 
sinonime: La mari'l1lll. (X)me,roj'alit se nurMţrt.e :pa~ tTn ce? Pentru neî:nIpJlUlU'oa d.atorrnţm BOcuclu 

i 

Moi 
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i 

losi! II caa mai m:lderal uecllţi. sa pot procura la: 

ptJ.tru .1 .. uutur 
8nfr8g~r.e 

)(\(t11 1. ţ~ ga'"ton 
In ~arnltll· ă de 
,,'el~ şi d.P ftl'llm~ 
precnm fi covoare 

c. 'VII. 
Cabrlcant de mobile 

Sibiu-BalJ,zahsD, Str. Şajuna It. 7~ 

_~::=:==~~~ ____ ----------------"~",,,,!"";.1.'" 
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&~ 00 mu~1;lÎ.loo, ~notru lirp..<;a d .... fl'Pirit altruiost 
!"p", in f4.rvi"'Îu1 hilJ1clui de (Ă>.~Ul. De aJ.tc<um ooi 

• Ulaţi să răspundă. 
E dl1ll'eroa - net-.-pue de dll'rer('", ~ ,boala e.

~ulu.i C1u'.cr('ţ\te aţ\a larg wran in sOf:ictwte.8. 
l108IrtTă. - ln timpurile de f.aţă ('uno din toate 
oil:r\l'cli~: nu.mnj nori n·e~i e-i trMn('w ful~l"răt(XJ,re 
ameninţă edificiul caooi noa. .. tro naţionale - t;t) 

_puoo tuturor să săirim ponrtru a ne şti !l.viÎ.ra 
tlesaurde lll.-..astm cultu.l"alo-româneş·ti - oeoace 
-u 00 poate intîirnlpJa prin dt"f!lbiniLri, oorte, ş,i 
!l6în~tred€re, ci prin muncă cirutită~ prin IDoL'1'e
'!cr't' fră.tl'8RCă ~i pI"i,n ajllt,(JJ." Î11!prumutat, care 

1'!mgu:r nQ va duee la ::'!L'opul dQrirrilor noastre. 
il. M. 

INFORMATII. 
I 

A RAD, 18 Ianuarie n. 1912 

Autorizate ... 
8' rectlfkare. ..Romt\nul" deda:ră in numărul siln 

.', az4 eli. autorul artic..61elor • .&riitorÎi şi DolitÎca." nu 

..... ,.colaboratorul de ta.!ent şi cultură" - dl Dr. V. 
~'JI1te;;cu. 

Luăm cunoştinţă d.esvre aooa~tă dechuatie. Drept 
"tzi .• invocăm un unic moment: am judecat pe baza 
1'''ruUZll'j de idci ~i a lipsei de ,spirit ce caract0rÎsoad 
fl,M,fte articole. " • 

Autorul putaa fi deci dl Dr. Bomes-eu_. 

• 
Logică autorizată_ Opt alegători ai cercului electo

r~ al Arpaşulul, cărturari distinşi, au trimis "Tribunei" 
li .Rom!nului" o BcrÎllQare deschisă adresată deputatu
hli lor Dr. A. Va.ida.. "Tribuna" I!. vublica.t scriso:trea., 
.,Românur' in;o.ă. c,u -suveran dispret, o înreJdiltreazii 
ta. informaţii. fă ră să (} public!', slJunÎind că. n'o publică 
.. fiindcă dl Vaitl1l. şi aea. cct.e,ete "Tribuna. ~ şi va ceti-o 
ia acest ziar. 

Bunt cam certati cu lagiea... domnii "din redactia au
*Nizată. .. Sau poate, odaţă a~ voit si spună şi ei add
.u,1. 

RomAnul a fost tnfiintat numai ca. domnul OolJiş 
_~ __ toYarişH săi sll. aibă unde să'şi plaseze insultele 

oaudare. Căci cei ce vreau !>ă c('tească ceva. şi aşa CI)
IN'~ Tribuna. 

_ }{.I~ăUlim redactiei autorizate că a avut curajul 9:1-
IUIlrturls~asCă şi pe faţă. că unica. justificare a existentei 
.ol·.anulul lor e nevoia. unui cana.! de scurgere. 

X. 
Se .refuz! cu Indignare.- Se a.proPÎa Crăciunul. In 

.!'\da.ctll\. .. Românuhri" mare nocaz. Nu sOsea materil.l 
'''~t~ numărul de Bărbători. Scrie, bAif'ote. in dreapt'l., 
~':fle 1n ~tAnga.,. doa~-doar pici ceva.. Putinii cola,bora.wri 
W4 autorlzatulul par eli. şi-a.u făcut de ea.P. 

In zăpă.ceala a.rea...ta genorală. - membrii redactj~i 
~ dădeau cu capul de pereţi - cel mai inteligent tl)

.4actor autorizat, şeful, s'a. lovit eu palma peste în,ru
!lta dar._ luminoasa frunte: 

- Stati, a sosit salvarea! Salvarea e a.id 
Şi fără să răspundă Colegilor lui,_ nici chiar' dlui Dr. 

T. Bo~tes('u. ilu~trul orator, care se plimba grav prin 
~actIe. rumegând un viitor articol despre .. posibi1i
tihle prac:icabile", i-a trIntit o scrisoare autoriza::~l., 
.. m. tot ata~ d~ inteligenta. ca şi cea cătrii d. Oh. R<l
.e~. I:-a. trintIt o serisoare. Ştiţi cui? - Dhli St. O. 
f •• lf. dlstlll;!ul poet şi t"olaooratar al nostru C' ~li:. d b' . 1..,... eo-
~ trea de v.ederî polîti('~, arta,._oo Me a face. Vă ru-
tam dle Ioslr o ... o poezie ..... 

T~ate a~tea n'ar Însemna nimic. In sfâ.rsit organul 
a.atonzat SI-a petecit el coloanele cnm Il putut şi totu5i 
il apArut ~e sll.rbătorL S'au mai întâmplat ele necazuri 
.4e ~stea. ~I ... organul, har Domnului. 'ede lumina tÎl'a
nilUl. Ce. sll. • vezi tosă? Ca.m PQ vremea. câ.nd organul 
Jllde?a s.chlOpatAnd CUră Putinele vetre româneşti cari il 
1I!!81, pnmesc, la redactia autorizaU a. sosit o scrisoare. 
Ccrl{lOQ,re dela Iosif. 

Cin~ ~r put:a d~crÎ? duda inteligentei redactii? 
- A. &o~lt, poez~a lUI Iosif după. a.paritia numărului ue 
CriiclUn! ih.r eme ar. putea cobQrt tn cuvinte iuteala 
oft! caUl a fO$t f!lpt phcul scrisorii lui Iosif? _ _ 

. hab'l" arl o poe 
.@, PŢo . 1 ŞI VI' o erenţă - şi-au zis toţi redactot'ii 
.llt~flzatl in frunte cu d. Dr. V. Bontescu, care ne t 

I - . '. 1 OI n ru 
.• • IP41 <:!II-.& piiră'l\t SI e gravlta.t{!a obişnuită.. 

- D~~Huzie. cumplită desHuzie! 

Din plintl lui Iosif It căzut tcrisoa.rea. lni R. Cionec. 
- Ce să fiI', ce să tie? 
Pe 8patele 5<:fi,wrii un rind ro lui IOBif. SC'Urt IIi 

,.rew..; 
.,.Se refuzi cu Indian ... e"_ 

• 

.. .rRTRflN ", .. 

Ce Vf!'ţi? Tră.dător şi ii.nta., mizera.bil. păcă.tlr.!, pt~. 

Ce? ~e trebulaAl noul}. I'nntributiile domnului p'v~t? 

- Q. Mclarna.t illtdî~entl~ no,dacţi ... 

Cine nu cr('tI.c in int:i.mplarea a",·ctLSta. să.'llu.trobe i,O 

d. 8t. O. Io"if, tia.u dacu.-i f.'ste mu.Î. aproap~' R. Ciofl·'e, 
să'1 Întn'ho PE' 1'1. El 'l din Arplttltc 'li ;;PUUt' totdl'auna 
ad~vii.rul. 

Din' Arpâtac. Din a~('st frllmo~ sat roman,>j;(', ca,!' 
a avut nBuofocÎrf>a &ă <!{\H. un reJa.r:tor organului de 
peste drum, am primit zilele trewte o scri,.oa.re. Un di
stins fiu al Arpllta.cului ne cere ,să nu ca,ro cumva să 
tra.goelll conduzii pr{'U, grave a.supra satului lui din pri
cina lui... R. Ciocflec, care face p(' gazetarul la d. Ool.l;~. 
Scrisoarea 1Irietenului no"tru I'stR lun~il. şi plină de ~a
V&Ilte toorii Ibupra diferit<,lor innu~nţe ale mcdiuhll. 

Dragi prif'tene, fii 1ini;jtit! ~u identifirăm noi Ar
pi!tarul cu <1. Şioflet,>. Ori cât am fi noi tiI' putin initia ţi 
în tainele ştiintf'i, nI' dăm noi fv~~rtc bine s{'a.Jna, chiar 
iA de urnwlo filozofiE'Î tărăneş..ti, d: . 

l'ro.'1ti:. nu e lf>gatii de sat! Y. 

Din CaW4 sfintf~i sărbători de mâ.uc, Botez'll 
Domnului, .. 7',.·il>l.l,1Ia,'· va apărm llu:ma!: Sâmbălă 
noapte.a~ 

't,- Pentru şcoala română de fete din Arad • 
"Rohni unea femeilor române din Arad" a 
primit, pentru şcoala de fete suma de 100 
coroane dela familia RoŞ1'scu din Cluj, în 
a.mintirea mmitatei lor mame, repauZ'i1te 
în Don~nlll, prol.opopt:'<1sa vi\duvă Ana 
Roşescu . 

Pontrua.celaş nobil scop a trimis suma. 
de 2 cor. d. Vasile Dîrl{>a din Sintea, drept 
r~iscurnpărare a felicitărilor de anul nou. 

- Gerul. De put.erea gerului. oare s'a ÎIn~tă
pfmit ln Întn'a.g-ă tara au îng-he\at ton.te riurile. 
Dl1l1llrea, Tisza "i :Murii.:;lul >lunt intre;ri Inghe
tate cum nu t;'rl. mai întâmplat de mult. Gerul cel 
mai cumv1it s'a poUL", după oum era fitl'*,c, în ţi
nutul Brllţ;O'Vullli, de u.nde ./'lC anunţă 34: grade 
su,b zero. 

~u <:11 mult mai bine c în n\giuniIc .sudice ale 
A rderdului. 1'.e C[l.mpia cca m:ne a Ungariei fri· 
guJ Y\.'llrinză între 10-20 grade suh zero. Coruoul
tfmd dat~.Je mot{.>()rolc>gice Jin diferitele ţări, !pu
tem ~1Junc 6l. Ungaria c azi taTa a'Jlroa:pe 000.. mai 
rooe în l'Um('~ mtreagă . 

- Propunerea propunerii ••. Ct~tim în ,.Ga
zeta. Trrunf>ih-aniei": Ni-se serie: Tot propunem. 
toţi din toate 'Părtilo. De executat mai ex€>cute 
ş.i alţii 1 

Ches-tiuni mari, lwnill'll'te eu dt>--amă.nmtul din 
toate laturile, - propuneri dare şi acadE'mw fă· 
cute, se la.~ă in ~iroa Domnului, IJ)Olltru ca p('8OO 
dtpva luni să r~ară ahoine'\'a. cu aceiaş propu
nere, fikută înrulţi termeni şi .să ba.tă din nou 
apa în chiuli. 

tin caz concret. 

PaJ! 7 

"Căliilorlll" enn' fit<m~~ yropuner<':l (Xmltrtl Î!l
filll\urca u'aui ion..! al pro.4 ci pClltru ~/P()l", s'a 
~âllJ.it la ~~ntr(,{lqii pr~a nOIl-"tră p(,pol'ală. D. Vr. 
.Hc,~t/'r fa~'.O aegi,inţre în "HolUânul" numm p<:utru 
foaia Imtqriz:t(,ă p,.porali'i.a partiduhJi Il<Mru. D:n, 
i~ri<'ina Itr~,n"'ta {\ f,)~UlW n..;;cr {le înţd{·" IK.mtruoo 
a fo,"'t primiUi "projJtlnerca.·pr0l'zmcrii". 

--" "Solia Satelor". Din Chlj inc('pem săi pri
mim din ee în ('C roaa multe vl'~ti blme. 2i101. 
af'('l.'i<t,} a:m P.l"L'Illit la 1'('.d[l.{"I,ie Zr.lruJ JXhl}6ml ,,solia 
~at(;lOT" (~are .ne~a sllI"prin:> d~ebi,t de plăcut. 11 
8(~rÎ;~ intr'o fnH11oa,~ă lillll,ă VlP0N!lă şi are in. 
formatii din t.(),ate dOlO{'niile ,"ieţii noostre ţără~ .. 
n('t;'ti, iar la foileton ef'tim. şi sperăm să ce-t.im tri 
dD aJtă dată, {) s('hiţ!l pl1nl'i de \"1n.tă a dlui k. 
L U Ţl e a'Il u, tînii:rul nOl''tiU ~iitor de talcIa. 
eare va f({Ia't1..a .• ,&>Jiu Snt-do!'''. 

- Acclcentul d!ui Ioan Katindera. Dim Paş
cani ~o u.jţ\!!'fl1fil::lZi'i că d. I(m l\.ai1inedcru. ad
mi:tL~.ra10rlJ]· dOll}pn-ii].nr Coroanei, el"a să fie 
:~hlt:kri b. mc·le 11 dim. vi{·tima unui gro:u;ni. 
Il/'.<"iof>n t de tN'n in gara Pa'Ş<'.ilni. 

1>. KHJind~Jru ·v/Jia!'il.~, u!1"('.e 111 treml'} de 
Ţ~llrdllj{'ni ~r. 17 C>:HC' toem.ai era. pUf! în mişc.are; 
fl"ll a f.:pw,at ~riluiul ,'ag-(l11u]ui dwr, .din pricÎ:I1a 
lUlI·f'('tl1'l1d tI i, a căzut Ţ}() P(,1'~IU. 

Di~ fericire, d. KJ3.hndi'nl a fc~ :JlImcat la 
timp de ('â1rc l?idit:uşu) ~ratei P<Yp€pell dela căile 
ferate, 'a."-a cii, j.1:raţie 'Prezenţei de ~pirit a a"'(\8wi 
lll<,ril tQr,' d:":t ,a putut ",{'~pa dela o moa:rw fligura. 

- Crăciunul copii1or' săraci. DÎJl Bu,tcni ni-oo 
srie: "E o datină din hătrÎni ca (xbtă. pe an, la 
ilărbătlyrilc mari ale K a~.ern Domnului să se ·a· 
jute f,'i 0' lţliii siirm.a,ni. lnd0nFfI.c"ţi de acr~t senti
ment f1'tllmo.s, mimile nobj.le din ofăt;:elul nostru 
Bateni s'au ş.i pws pe lucru şi dăru~nd unul mai 
nmlt., ,a1tu,l mai putin, au strins frwnuşică BUJUi1 

de lCO COT. ~7 fil+>TI. Din lLC('Şti brunis'an oum
părat 10 ('ălClt1,]i cu 19 cor., 40 mntri bar,ehet ca 
g-lc C')1'., 11 opimei cu 13 ('{lr. 20 fil., curele eu t) 

eA)r., 4 lW'H'['hi {·i;.:me ('u 19 ('()T., 10 cârpe cu 4: 
('or., îml'iirţiLIl~hH'e la~::' 'Ţ'ii. .AŢI<J'i s'au cum
părat pentru 8.9R uneletb de seri.'! Ipentru 100 
copii. C'u un cnv~mt s'au elwhuit 93 cor. 18 fil., 
iaT l'(j~ul de cor. 7.09 s'a d(1;m."- la "CodnlJ", pu
n:î.n<:lu~~c b3za unui "femd jX:ntru a.jutorarea 00-

• ·1 ..., ~.1-

pll1()r Rard"l • 

h1ă iri numcle aCf'lora, cari au CO'Il'trinnit la. 
îmbrăr<'~'ll':\a. copiilor săra('i: Dr. Aurul Grnzda 
20 eor., Stefan Pen{'ş eu 10 cor .. I<lfUl Oooma. So--
1ustiu<" llarbul. Iuliu BCl<lea. Ioan Sferoian, Dr. 
I011n Paip ciite ti cor. Emil No.8.g}l{'13., Trll~an Ra
tiu, Petru P{"n·a. G("{)rge Popa, l)etro Lermţ. Dr~ 
Etl?wn C~\"tima ('1It.c 2 001'. mip:or Frf"Ilt.iu. Toan 
}'N'..nti,u, Nioo Tontea, :Mihai LuDeÎ, George Ruja. 
Can.st?;nţa Bodea cÎite 1 cor. Mitru Fi('ă" 1.40, 
Petru Bej'an 60 fil., V f1sile Doncea 40 fiI., tasul 
biW'rÎ>f'.ei în 31 Dec_ 22 cor. 53 fil., ddl.l mai mUlţi 
nenumiti 2 <'Or. 34 fiI. ,-, 

In n·umele copiilor ajll1toroţi primească mao~i.i 
d(matori sincere mulţumite. E. N. 

- Nou ziar în laşi. A,stăzi am primit din 
1 aşi un nou ziar crure poartă lluI!Jole nU nirea". 

In numărul " o.azetoi" din 6 Octomvrie, rupoi Esc rodaetat d(l dnii Const. N. lfrim şi Ale..». 
în "Tribuna" şi .. Românul" cam din aC(Jlll~ timp, Ou.~in, advoeaţi în Ia"l'i ţii mărturi8.()~t(l pwg:ramul 
un distins "bil.t-ba.t" a.l gmwratiunei noastre mai nationali~t.Jmllocra.t al dl\1i N. Iorga. "Unirea" 
t,nere a fă.cut () propunere humoasă. temeinică, I va apare :.;îiptAmC~nal scrisă dD cele luai agere oon • 
H("a(lemică, comitetului Iln,'ltru nati\lnal. l"ugându-l deie al€ ] ~l.-"'u3 ui hlnâr, .având sprij in şi în oolabo
să intemeieze un fond al prosei pe-ntrll 'Pop0l". rarea dIui 'A. O. Cuza, distin.sul profesor univ31-

S'au ~mzit g-laauri de aprobare, s'a comen- sitar şi eea 'li d-Iui Dumitru O. Moruzi .. bătrînul 
tat favorabil din nartea pr~l'i, câţiva bărbaţi de boier şi scriitor atât de apreciat. Din numărul 
frunte ai comiteotuhli au vorbi,t cu însuşi autorul, prim remarciim iQil(~tonul dlui Oorneliu Oarp.. 
!lJSi~ur-î,nd11-1. că în cu.l"ind 00 va initia a('ost lucru, oobboratOTul nostru. 
ş'aipoi - s'a pus ad. ada. U răro noului oonfra.te viaţă îndelungată şi 

latw, eli anIma reapare d. oo\'Ooot Dr. Ml'.şt-er plină. de road13 . 
şi f~lc-c a('oi3'~ pro.n1',nCTt". fE'tp(~tl1nd în bună pa.rlo, _ Eclipse Înt912. Anul acesta v.um avea 4. 
cclf' ~pu~c de .,Că1ătQl"l11". oolipse: două -de soaro I}l două de lună. 

TID u:rma. ,1llJ'ldnlui dlui Dr. M~tel' ved('lIU. că Eclipllelc de roaDe sunlt fixate de savanti la 1'( 
..Româ.nul" 'ţmblid o serie frumoasă do ('ontri· Aprilie şi la 10 Ootom.,,,rie. Prima va fi vizibilă 
bl1iri perntnl abonarea foii pOPQrale a partidului. la Paris, a doua în Antile şi în America de su.:l 
i'omn. că p1l1blieul nostru românOO{l ŞtiD să jert- Eclipsele de lună \'or avea loc noaptea: prima. 
feu&'ă \X'ntnl un .. fond al presei pontru popor".. întro 1 şi 2 Aprilie, a doua la 2G Septemvre. 
~ d"r1 însă. că -abo·uaTI".a gawtdor noastre pen- _ Cursuri de politică sociall. Cetim in "Uni
tru Bihor, Sătmar şi :Maramurăş să se facă mai I 'l'ea" din la..~i; In urma cererei înaintate decarl1l
cu 8i.stmn şi I'ă nu 00 referă la abon~ foii pcn- lui facultăţii juridice din Ilaşi oonsiliul a admit'! 
tru un singur an. Cred deci, că cu toa.te aceste. in unanimitate, ca d. 1. Hădl1canu, dootol' în ~ttin
!'oC impune de urrr('ntă croaroa unor rosur.se sta- tele oeonomioe şi poli;ti('l(>, să tină după serbăwrI 
bil{' Pf'i1l'tru di&tribt1~J'('a gratuită a foilm no.a.stre un cur8 liber de "Politi-că sooială", la faeulta~ 
nationale "rin părţile- român,'\~ti mai pe.riditate. d d . 

r U b 'd I e ropt. 
n mem ru al partt .ului." D. Dr. 1. Răducanu, carre e şef. de biurQu în 

La. toaw a<..'€S'te nu wiiugrum dooât o nUcă ex- !finisteruu de industrie şi comerţ, este un econ9-
l' j mi"'t CntlO8CUt în ~ra noastră. Â ţînut cursuri in-. ţlu~. 
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ltf'tTesanto şi la Uni,·f'tT8it.at('.a populară din Viile
nii-de-Mullw. Ao::toptJm )1<>.răbdători 8:;"1 a..~uJ.t..lm 
.şi noi. 

Logodnă. l)şonra "Nelly Orăciun~u din 
Roe~Jni +ii dl Vr. l'e.tru Groza, advo<,at In Deva, 
uşi lin mI ţii !o.~t){lna. 

F(,li~itărilu llorultre. 
x Oferă nJhituri p('otru mirese, lucru propriu, in e-

• scolare Bolid! ,i .p~ciali: Helm 1. atelier special pen
tru albitnri. Arad, Piata Ub,ertăţii (Sza.ba.dsag-tel') I 
... 00 .. 

t Văd. ~oza Berdan a l'opauzat în Barul
JllAre, la 16 lan aarie n., în vfÎ6tă de 55 de ani. 

Odihnească în pace! 
- Inapoiarea în România a doctorului Ra' 

ilOuki. Oitim în "Scara": "Acum câteva zile Dr. 
o. lliicovski a trimis din BulW.lrÎa dlu! P. P. 
CaI'p prim·ministru şi dlui Al. MarghilJJn2Jl, mi
nistrul O() interne o cerere j)ontru a fi liktuti<ă 
intre in (ară fi\'îhlld a-şi regula afacerile parti
(mhri.' şi I'P1tm ,:l l'edudlidc }JTW('''ld >'uu în ur
n~a <"l'tl'uia :fll~O(1-.e eX!'l'ulzlj,t. 

COI16il:n] de rl;li~lî"tri li incuvii;:l\)at intl'::treH in 
\.In·ii a J)n:lui I~iit';)y",k:i. 

L1t e!t:,l.nl ,qO'i.'j,JJ-{I('In<j'l'lut s'.a Jmimit Marti 
""'1T:, () 1[.1(·"'1',011il .prin care Dr. Hrlerndzl (Uluntii 
dt'lelzia }'uat:l. 

. \1 ir·,-t"uri ,1im:qj(',qa d. Toma Dr.:~gu a,d,ocat 
,. pL,",-~:!t·J.a Giurgiu p0ntnl Il'} primi. 

1 '1'1l~ '''u Eiimb;:j,til ',,(~ll'a / a ('UnyO<.?ut la clubul 
~ .. ; 'i . .,. -.,) ("1: I( ~ I"':'~ o 1Jl i li, r.l i re. 

Voot.ca acoasba a pn){lus o hmnă irnlln,,-~ie prin .. 
!J'u nmlwi (."1'i. 1n(i ad min1'U ,c:~tu 1 ,c:u"erl1ll111i, 
care a hlL-ai 1"(' VI'. RiWO\""ki sil. rf'intre în t~,r?i. 

C(mdll('~lt ... rii nl1l'l1<'itor-i!or :111 hl>.lt hotill'îroa 
cllni"i nu [,.} de Immj f(l,ta\le ",ă nu se facă pilnă 
l:':'lnd n 11 :",:-. ,,]:, I'i! i~' il ~!i tiI 11 \ in ]) r rnlll i H:lc>{l\''',J, i", 

]k,'lj'.'Tll] R";'"l\-"oki fi fo,~t ziJ{']e trr<'ut.c şi in 
Arai!, c('Tcctiînd rf'd~ctia .. Tribun<,i" şi comuni
cânou-nc in~q)oi('r(\''l t"11 în Homiinia. 

- Serată literară. DvminfeU 21 Ianuarie n, 
ornlt> S ~;e·Hrll, fll1l'11(,1tnrii J~mlîH!1i d~n A l'':ld , aran
jO!l.7.ă in "fila ,,:H i Il C TI i 11 m", o se-ratăJ li, 
t.,'-'rad, ÎmpreuTII,,+ă ('11 ('onf("l'inţă, muzică mono
;.'~ag(> t:i dn':brrr:lli~,ii. ],,1 uil('it{\rii romÎlJIi sunt rUI;:raţi 
Jl f~w{' nlgikll~,i(> şi It ycni in număr dit mai mare la 
Il'flOa,.;1:ă ~(rr'a<tă litf'r.;11'ă. . 

Ir.tl'llrOa lilwră. 
~ ,.Re\'!sta politică şi literară" va apărea de 

două eri pe lună. ta sfatul 8!ărllitor, ee ne-a ve
nit din nonr;rmh'ate părU. am hotări1t să s{'oa1em 
pe vj~tor .. Roy:Sta politicii ~i .Jit.crară" de dmlă ori 
Pc lumi'i. lli'Il lrma ~.r:lrtie> (Hmrl'trul al doilc,<'1 al 
lI.1lului IV. de 9parilio) "Rf"vlst.a p{JJitică şi Ete
rwril" ,~a 3lJl'l1Te dN"i n>tg1Jiktt în 1 ş.i 15 a fiecihei 
lnni. 

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

.. ~ 

IlASILOIU $1 P .ACE. 
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Trad. de A. C. Cerbul. 

(Urmare). 
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Hltr ateutia multin:: .. i oompu6il. din f.UOlCtiona.ri. din 
ne.gusttlra!;'i, din mojid ei sotiile !()f, în scurteică de oae, 
~rll atâ.t do mult ab60rbită de aeest ~pe!'ta('{)l incst ni
meni nu-l răspuJlse. Gro.';iul buc.ătar Înălţa mohorit din 
umeri tri dornic do Il da. dovadă de Jlutere de caracter. 
incepu aă Eoe imbrace. Dar deodată buzele ti tremurară 
,i Î.l!buClli in plâ.ns. nemulţămit de el îU!tulli. po.Jlor'll 
... orbea. C1l Jţla~ tare CII. pentru 8. Înăbuşi 1ntr'insa oric!:' 
5ÎmtilmAnt de milă. 

" =JlJi,lDOfiJu, zi~e un slujbaş mărunt care sta alătu
rea de. horre; 80!!/I. ru~eaM'.ă nu c dul<;e pentru frau
(',c.zÎ!..; }1]" itripi:tt>ţlf;.e diullii:· 

EI pri"i tn ';'rul sil.u (',Q. pf'.ntru a. judeca efoctul :dn
mei lui. CâţivQ rideau; Elur cei mai multi urmau să pri
... ea.s('.8 cU· groa.zli. ta dl&a, care'l desbrăca De a.l doilea. 
-Mtndit. 

l'ieroo ril.'lut!ă cu ago-ffiot, se întunecă şi IMt(' fuga 
fa. trilluri, mermăind printre d-inti cuvinte ne.dE'sluşite. 
Pe dram el8e rnfi~ră (Ii strigă aşa de tare inr1l.t vizitiul 
Id.ll se întoarso pe CRtlr/l. pentru a'} intreba ce doreste. 

~. Unde mi ducii' . 
- La.'«'om&ndlLlltul l,Ief, pr~um mi-aţi poruncit. 
- Idi{)tule! t!Qbitttl't1le! Uou Pierre, iniurîndu'şi YÎ-

Eitiuf, eeea.oe nu fă,c.uso nici odată pAnA ·ll/tuncL~ Acaga. 
.\I.ca.să, tii mai iute. miUnă1i.dl Ci'! eşti! 

Vii-,.And ex.ocnţia' fr\l.tl.1l'eo4n!qi şi multimEl'a care' în-

• "T TI T TI UNA" 

); i~e N>,aIizefl7,ă a;;tfOJ o veche dorinţă, căci 
În seTvicÎlII 5('opuJlIi C-Bne-am propus prin inte-
rneiaroa. B,~'('!.'tt(li fl:1i,nu vom mai fi tinuti să tr~
t:îm Illlmai în Eriii mari ec'St itrn de, oari n~ prl
H_"-"-<', ei le \'om putea vrivi mai de a~roIliP.e ŞI v~m 
pll iea fix'3. mai de.aantUluntul şi mal cu .lil]:8n~re 
toat~ mumentde, cari 'j:)Q't an.a VTI.-..,o .1~raUrlre 

asupra d an'Xl1t it rei non.stro .. cuJ.turaJ.pol.ltl~. ~ 
l-:&Dknt.a gnljlll do wrllton, car~ .Şl, pa,na as

tăzi n,O·a nnnrat cu ş.(!rk-nJ său, ndJcnnd mu~ 
nÎmhul a(.,,-,~toi r(·\-j\'ltc, (,.,gtB CI"cdoI?. o ~n1"a,?ta I 

"nfi,~ientăc. <'ii pe yiit-or - in \,.ondl\ll mat pncl
nie .. , - \'0111 i;'7t ~fl nml\umlm şi maţ mult .Rştep- I 

târik N>titorilor llcştrii ~i vom fa,ce un lI~sem
nut p:h~ inainte în at.jnţ,::eN.'u ţintf'i, ee ne-atn )UlIl.t. 

'Să vor fa('c mult;; ilHhulIl:~lil(il'i în rc-rlactaroo 
fuil' si \' '111 JUI'''i mult cilJLJIpul cer(,l',tărilor noa-

<. ,., 1 
;;no. l 

;Dcla Înc.{'']1ut 1'(wi .. ta va fi provuzut'ă cu c.o- , 
,;el't,'i. ('·a'r~ va fi" :u·t,i"tic lu<:r:da de. B.lJl'ociatul 1 
.a(,~t.rll pidor d. FI :lVlU D {l m Ş a. , 

Voind "il p[Ule~'ll un dHJfWbit pond şi pe palien , 
litf'rarIi, a{,,~l,'iJa ";1 fi Înp-njjtă pe viitQr cu de- I 
plin:'l. C(,nl1i('t('ll t il ck> v{x'hin! no"t!"U cola b:)r.at(lr~ ! 
d. Al. C i II r a, ! 

Lmwr vum da c:l:w un H{L!UOl muzic.a1t ca:rc ,"a . 
fi C'l>ll I'n, :;oi j'llg-rij.it de di,~tin~ul TK."tru eOlYlPOo-I' 
zitur d. Lwub }i ti r t' i:f i :l n 'U • 

A"f',nWll1:'a vom intredu('(' 'pe rîmd şi ilustra-

I
, 

ţj HUl în eorpul re\' l . .,tei n.e astre.. 
}'w'matll'l V,:l riin':"lllca llC t'dlÎm bat, daT va a-I 

piire,a fin':n-c nuwÎLr pe :':4- 11':1g. 
1n <Ve·il im hul tut t;l'or ;ie«;tor !11{)dificări cot;:tul 

nh()n!~:rn{'ntului ~ "Il urca numai cu patru co
roane ant:lHll. fii'nd u;stfd cOfl1111 abonamontuJui I 
pe nn :lJ!: l'G 001', pe o jurnăt:ate de an8 cor_ 
Pentru inv:tiătol'l .:;.i ţY1'0o\i pc um an: 13 COl'" pe 
() jrmi'ltaH' de r;n: (j eor. ln H{lmu.ni.a şi stralnă
r,ate 2U ('0'1'. pe un a.n. 

Toţi lK"{'i primit.orini rt'virrtei în~lf~ oari până 
la hIn:!. !lh,t1tîe Olt. n. R<'hită cMtul abonamentu-
11li Il(' nn an întrep:, Vli"r primi revista a.cost an 
întrt'g' de a.paritie ("U prC'l,lu d·(', până acum. 

Blaj, Hi Tanu:l.riQ 1912. Roebeţia ~,Revistei 
'Politice 1;1 lirterare," 

- Cir-cul:llia trenurilor române restabHită. 
Din BlI(~ureşti ni -51) !'('rie: T{}:l'til lin i i le fer;lTe 
înziipm,;itc în urma \'j5('>l,JuJlli din zilele H(>('2';~ea 
an f{},,,t redate rireulatilmei, ~lfară de linÎ1a P~.ani-
lu ... ~i carre> nu s'a pU'lut în '-'il restabili. . 

J • 'f ') Z .,. L S' A ~ 1 ...... I - Ac uiarea raţl or §LH1S~Y. ~ a mtflmp. "'. 
]u('rll] la ~~u.re niWt'11i nu s'a 11,':-ceptat: fratii Z8i
lîn szĂ" 1/. (I.~~l,~f~nii lui i! rhim, au fost achitaţi şi de 
l'ribu;wlul d·in Hud" jJ('sia, pe bU';:yl verdi.ckd.ui 
rnsfit de jl1ra.fi ('ii (I.wl.\'În-ii sunt net,inovaţi. 

a __ 

conjura, Pierre fsi zise <'1i nu mia putea rămân4' la M 'I!-
r()va. şi se hotari să p/{'ce la tabără., A-ceastă hotărîre 
îi păru aşa de iminenUi, inrAt i-Re păru că o eomunlea,c 
şi viziti.ului său. 

A doua zi., la 24, Pierre pI(\că la Moja.Îflk. Pretatin
d('ui se înghesuiau efiznei, {Ilata.sslni călăreţi, care, ~
Duri şi convoiuri - şi cu cât Înainta (l,1 în il.ceasUi ÎI1i

buh .. !'ală, cu atât mai mult creştea în Plene un flertti
ment de, u!'linişte wmeSU-c.aj; ('u bucurie. Era fl.oolaş !len
tinwnt ~ care---l inc·.ere.ue cup rilejul primirei ·ta.rubi 
la M08('ova: certitudinea de a Întreprinde (li de a fla
critica ceva. El avu plăcuta illlpreBi~, că tot ce oonsti
ha> fericirea oamf>nilor. t«iică confortul, bogăţia vieţii, 
viata însfişi, nu era nimic iu comparaţie cu ceeace '!rim
tea fâră a'ei ]illt.t'iL Himuri. Nu obiertul l'llicrjfjciuloî s'au 
il umple~1. de bucurie, ci sacrific1ul În sine, o 

XXVII. 

In di-mineata zil4'i de 25 Pierro pIeei la lIojaisk. 
La poalele unui munt(', !te dete jos din trăsură. La spa

tdE' lui un regiment de cavalerie cu ciintăreti în frunte, 
urma a.cda.e drum t'a şi dilnsul. In faţa lui se apropia 
un convoi de Care transPQrtând ~ nişt-e răniti; el) cârpe 
în loe de bandaje. Ei erau llalizÎ, cu bu~le strin5e., ("U 

spnnrf'nele loc-mntatp; ;p<,tntru a poWi Sguriuiturile 
eurnlui l'i Re Mătau unii de altii. Arai toţi pri-veau eu o 
curiozitat.e ('opi}ărea..~că şi naiv!, marea pălărie albă cii 

lui Pierre şi hain!'J.e lui veui. 

Un eal" plin cu rftniti se opri la marginea ~elei; 
aJproapc de Pierre. Dn soldat bătrîn cu bratul in e(l&rpă 
ridieă ochii asrrpra lui. Pierre ei ti zieI!: 

- Ce vremuri! Nu numai soldati sunt ellc1M.Q. dar 
ei mojiciL. AstăzÎ nu mai alege I1imenj.~ Vor să 'omoare 
Poporul... Vor .să pună Ull capăt tuturOfL . 

Cu tQ.1.te eA a.re.ste cuvinte erau ca.ID ob9cnre" PM>..t'N 

J 

Nu oomentlun 1l00st voIXIict.. N () mărrginîm g 

repnK!u('o cil.tevll voci de pre.să. . 
., V iliig" serie: "Alt<--xwa a aştoptla.t nu ~ n.~Jl~al 

Budapeata, ci şi opinia. noprooeup~tă a ram :n: 
tregi ... Ac·est proces a aJUlld O .chwtlUue slmboh'tl& 
pen,tr-u Ungarita a.o"aşt~, eare ll~ desv?I,t.ar6u

v 
B!l t'lt.' 

sprijiuO;'e poe izvorul de f,?rtc dm carn a ră~ar}t '1 
Achim . .si a<-x;aslii Ungll.rw a avut drept.ul sa &9 
l.oie ea d;{,pt~ltea ee îIilI;nI't.e jn~titia ~ă aibă al~ ÎD 

fi3 t h·nr~'~ . 
C,er icalul "AlkotmtÎny" scrie: ,,1'i) ('ii t de sen 

saţionulă Il f0t-lt asasinar(la hţi Achim, wt ntât. .dp 
sensatiollalil ('f',{l şi s.ontinţa do aehitar(l ... f?ooot1m 
ace:~8 ii ~'ll t.inţă regrotu bi 111, pen trueă stlnger0/! 
unei vieţi omeneşti a rlimlls ucpedep"it.ă, .. " 

- Convocare. On, mombrii ai "SoeietăţiÎ ae 
lemură din Doc>şll-romi'mij" SUTIt rugati a lua 
parte la adl!naH'~\ 1':~:;jn('raJă ordin,.ă. ee se va, ~. 
nd. jn ~',Ş 1 ~!ll'l!<r:i,-' It. ('. ~t. U1. !il. O!X·jB 3 p. 111. Î-n-" 

~:\.l:-1, ,~("t'il·l ii (iT.-- O ~!I it<-tml. 
- Biht10teca AcaJ~lldel ro~ne. In lUM i)(, .. 

eemnle 'fl111 ,;;'au cOl113uhat ls:!;~ v()!tlmc şi bT(' 
şur:i tipărite de către 7t50 ('.\cItitori; n27 manull· 
('riptl', ;;:!() dt:~'1Uncnt'l', 3J8 ",i1qt ... (~,hi. (l1)O&- . 
18;::;0) au f,ll~t comnni<,a.te la l'i'b c('~ti).Fl. 

Cc,Uei ~ll'lLilc Bibliotecei frU 8J)')rit fn 8.cOOBta 

hml'i cu ~-n{) volum.o !;li bl~lşlllri, 250 Iflwn~re d(: 
r{\vi6--<te romim(l, 1+0 li;,'vi",tp >9tri'iine, 15 at111Bt'- fl 
l!iirli, 28 <9tH.m'~ şi lportrete, - volume manut~· 
eri pe. 1 dC>CtUIl0TI1, - fotogra.fii, 1 aJbll11l'Uri, 8:}:) 
iDl \''C'!.nntc, B nnte nl1lzj(,ll,jc, 

BibljJ ;tei..'c.a e -tlo.-f'hi:·,ji in fic-earo zi do lucrn 
T'('ntru ciirti!c t.ipllrite d,.Ju 8 d:,m:n('at~l până la 
6 ~ara, pen1ru nJ.!Lnlli"",-~ri.r>t.e şi dO(,llHlonte dnLt 
3 la 12 şi dela 1 la 6, - nibliotecar Bi.anu. 

- Ziarul "Tdbuna" se afla de vân
zare În BllCUffŞti la Librjria .. Nea.mul 
Românesc" Calea '/ictoriei No 107. 

~epublica chineză. Provinociile, de acuma sta· 
tde ohiU{~..e, cari s\m aJciltllit în Topublică nll~ 
mitră 200 dn mi1ioUlle de k't'ui:iori, d(x~i jumăt.atJ' 
din Împărăţie. thLr la ruhmawa din l;3angai ia:1 
parte şi dd0~llţii din proyllH·jih, Ynmm, *m1:1~ 
~ant,<i, l'iY.'ili ~i HUlHlJl, Sl;)a că r'l\public:tnii ar .:-; 
avfmd gata Il·i urma 3iJO milioaTw. C'rcxlin<!Îoa, ... :; 
di!1ustiBi manciul'e au riiIna,.; 11umai ']lrovi11cii1r' 
df'la miaz:l-noaptn, d(";>i j}C dân"a nu (~ toemaÎ C11,,' 

ştie ee t{'mei de pus .. ;\[olJgolia şi Mall-ciuda s'au 
dC\Clul':'tt "TI{'atârnate", Pe Mongu]j îi aju,tă Rusr.." 
pe Mau{,lu'ri Japonia. Frunţa, !'tilpÎtn!l. Tom'hhl, 
lui &,'4.('.ap'.ă prileej să ia sub o formă oorte"i oo}'.,. 
YannamI1, cu r.are S{l hotii.r~t,(l Tondti·nul. Anglia 
st.ăpână peste Tibot ~i Birm:mia, va mai pune 1: 

ea mâna pe oova, pe o paf1le din Yunan şi pc 
N an fiml. 

bJ *- i '*) 

le pI'Îr"-'JJ.U întd.('~'ul şi scutură afirmutiv ('u capul. Ca
lea Si' mlti dN'{'urdL Pif'rre sco!.'t'r! d("aIul şi mE'rse mai! 
df'IH1.rte. DupA patru chilollletri de drum, el tntâlnl Im 

obraz mal fa.miliar: era u.uul din IlIMicii şefi a.i a,rma,$ei. 
- D-ta BICi, conte? 
- DI!., am vrut să văd ... 
- In a,df>vi'lr. ai 00 vedoa. .• 

PieTre exprimă med1!'ului dorinta sa de a lua tnrk> 
la bătae. Doct<lrul ti sfătui s1i. se adreseze direct 8e~ 
n.issimului, 

- De M să fii cine ştie unde in timpul luptei? Re
renigsimul t-e cunoaşte. te nl primi bine. U rmează'nn 
sfatuL amic.ul m~u, 

Do{"t,o,rul an"3, aerul obosit ei grăbit. 

~ V1'(>au ~il. te mai intreb ceva.. spuso Piorre: ut.tth
ee află. ]lOzi tia Il 

- PoziţiaP A.sta. llU e de competinta mea.. 1'rnei ma.i 
intâi ~ ]oealita tea Ta.tIlT-inovQ. şi urcă-te pe o coliu./i. 
De 1I.('(]lo o POti vroea. 

- Se yooe bine de at'.QI{) P Dar dad a,î vrea... 
Medicul 11 intrerUJMe şi dcte fuga ca să !le urce bl 

trAsuriL 

....... Te-aş fi petr~ut eu Îusumi, dar.~ medicul iei du!if' 

delretul la glit ... am tra.bă pAnă aici, tii aelrg la. eomaft
dant. Mftne, VII. fi bătae tii din O sută de mii de oameni 
~r fi c('1 putin douăzod de mii de riJlhi, şi abeA aT6!n 
bnmoo.rde, pături ei med,ici pentru şase mii. 

Pierre fu i~bit de gllndul ciudat că din IW'Nlte mii \Jt) 

~metli robu~ti, tineri sau bitrini carÎ priveau cu atttl. 
na.Îviflat-e piRriti lui cea. albă, dQuiz.eci de mii era.u 00 .. 

d'llJll'.ila,ti a: fi r.lin.j ţi .sa.u a. muri. " 1. 

(Va -.rma...) 
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T6th J6zsef 
Cln~or"icar sppcial şI de cronorrlrt:er, 'Z'iuvaergiu, depo
zitar de grD.n~o:Coanet plăci. .,i ar t:icole indust:riale artiHl.ice 

li Z E G E D, DUGONICS-TER II r. II. 
Cea mai bună şi mai it ftt'nă sursă pentru cumpăra~ea giuvaerelor, gra."ofoant>~or şi plkilo~. 
Pentru ceasornice şi gramofoane noui primeşk garantl~ de z.ece,. pentru reparatun de nouă am. 

Expeditia se face zilnic de trei ono 
Plata îR alID:1Al ar jlfJ f'al'e la trastwaÎee şi jUVlier 4111 red. ·er'.., de 12010. La graml'lrol\lle n 15010. Cl\tallţ!nl 1]1l~1rd 

Il~ tl'llDit~ eri~u 
,,"a tltt t. YâOiare 1n rata. Nenumărate scrisort te multumită. 

~nlclll dam ei solid .a.re-l prorese. dela des~ 

diiderea casei meI. imi uigură an de aa .. desfacere 
.cNlId .• di, fapt care mi pune 1. plăcuta aitaatie de .. 
f+UI 1. liispozi,ia elientelei mele Boui ,returl ICăzute 

'in rate ,i bani .-ata pe urma cumplritnrilor ficure tu. 
1lt9Ă. deci mai ieftine. 

Dt'pozituJ ean08cut i. btrugi ţara de plăci ei era
MG1oane, l'am mărit eu 1In magazin de ce&sornice. ju
vMra oi atelier de reparaturi. 

Ca CU1Iottldt. lIp~iale amintuc III sat de 25 de 
alll cea.amic.r. Ve seria am 1n'(1$at-o la renumitul 
fI t.lier de eronom. ,i cia.sornice Brall!'weUer J anos. unJe 
UD lucrat ani de-a rtudul ta caHi ,i ve nml ca 0011-

dacilor. faptal .. ~eilta.. apoi celelalte flXperie.ţe ,i ro
MUleie Cllştigat pi.ni aci Illnt garuţie depliDi ci ori
~e oomudi ori reparaturl 10 acest u.m Ta fi execll
luA e. pricepere !(Ulcială, CHlll8tiiotioe oi prompt. 

Plec t. lupta Tielii eu doui lozinci: .. Cinste- ,i .. O. 
me.a" ,i aidijduiesc ci an. p1lblic n. interesul pr~ 
pri. T •• pr~eia ~i sllrijini tneerurea lIIea, '.tocmai ca 
iflleJlutul modest al depo"itului direct de eramoroane 
JS-l pll:ici, pe .are În cUrBul alor 10 I.oi l'am condus It,. 
fui ei azi fi lIunOllcut de taati 'ara. A8i::urlad ci .rice 
,·tliDd~joane fati de mine 58 ... or executa cit lIe poate 
i!i) lIIia.tio5. Ti rog ca oriee enmpărlt1lri să le faceţi 
la mih ,i IIă mi recomandaţi in oercul eu.noetintelor 
dBm.oa'foa.~tră. 

Gramofon parlofon 
Nr. I 

Of~utatea apAratului mon
tII t !) ch 1: HXl jlf. Mă
rimu C1.Itiel 27 X 21 X a 
eme'ri. lustrUIt În culoa
r~a nucului, ! I.l pied~st .. l 
sculptat ti fruntarii, cu 
Prop;oi"tor cllmplinulă, Iăr
,..Îm~ 40 c~ntim~tri, cu hraţ 
de transmisiune fonetică 
Iăra;t progresi'( "Patent'" 
.,~c nism .. Record" a re 
se poate rage in decursul 
cintecului. cu un disc:.)() 
c:m. În diametru, lustruit, 
cutia fonelica ... Tresor Re
cord". - Pr~1ul; împre
uni cu ,"se plăCI mari de 
concert, duhle, adecă 12 

arii, ua tron-os 1I1bum d~ plăci 100 ace de concert Într'o 
clriiQlfi dră .. uţl d~ lemn ,i o ştergătoare de plăci; ÎI rate 
.o .r. (30 fi.) în bani gafa scoţind 15'1, ~H cor. 7$ b.. 

,,~c ~ 11. 50 ef.). 

Gramofon 
parlophon 
~r ~. 

Greutatea ap.ra
tului montat 6 
ehi. 250 gr. Mă· 
rimell c:utiei33X 
:-l3X16 cm., din 
ltIahon lustruit, 
eu fruntarii in
c:ru~.ate in ar· 
gint, În toate pa
tru laturile cu 
decoraţii de mo
t:aic:, cu propa
gato~ c:ampanu Iă~ 

~ .c~, lărgime ~5 cm., . ~t;~-::c --- ~.' cu brţ de trams-
--""~~t~ , misiune foneti-

~~ că .. P.tenr+ Nr 
U fif"C'jl wferi il 1 , JIlecanism '!Record". disc 22 cm. In dia
.etru, lustruit. (~ut;a fonetic "Tressor Record". Preţul; 
i.preuna cu ,ase plăc mari. d.~ concert, du' le, ad~~a :~ 
arii. un frumos 1I1bum de plaCI I~~ ace de rom~~rt I ,tr o 
... -uHaară drăguţă dm lemn run ŞI o ~terI!ăt?are pen~ 
.,p\ăd; ia rat~ 75 cor. (35 Il. 50 cr.). In bar 1 gata Gen-a.-

Jind. lb'I, 63 cor. 75 b. (31 n. 88 cr.). 

Nutriu.d această plă.cuţă nlidejde, rămân cu deosehită 
stimă: Toth Jonef, 

mare negustor de cronometre. gramofo:me 
şi plăci. cea.sornic:;!.r special şi ~inTaiergiu. 

Conditii de tram .. -port 1Î plati. 
Cu aparitia acestui pret-curente toate celelalte sunt 

nevalabile. 
Ratl'le indicate aÎ preturile în numărar se inteleg 

fără uiei Q reducere. Dar dacă la comanda ve rate, ju
mătate din suma întreagă Be pJăte,te contra ramburs. 
se acordă o reducere tie 8% Oa ceasuri şi giu'faiere 
6"). 

Comande llub 30 cor., pe Ungă reducere de 15%, Re 
execută numai tn bani gata (la ceasornice şi giuvaiere 
12%). 

Pretul eomandelor de peste 30 cor. se plăteete în 
zece llloi, aşa fel că rata primă de 20% (o cincime) se 
solveşte Îndată, iar restul in opt rate lunare egale. Ast
fel la o comandă de 50 cor . .se vor rambursa zece co
roane, iar cele opt rate vor fi de câte 5 cor. 

La comande de peste 200 cor. rambursa e de 25% la 
sută, iar restul se plăteşte În zece rate lunare. Tron
sacţii cari duread mai mult de zece luni nu se arlmit. 

La. orice apara.t se acIud • mari plici duble (un 12 
arii) un elelrant album de plici. HIOO bacăti ace de con
cert ŞÎ o binetea de lemn pentru păstra.rea acelor noui 
şi vel'hi. Garantie de 10 ani şi instructia CWII aă se 1010-
sească. 

I SCRISORI DE MULŢUMITĂ. 
On. dle 1.' T6th, Sl~ged! f 

Am primit g-ramofonul şi Încercându·1 vă pot 
spune că sunt pe deplin slltlsficut d~ el. 
Primiţi mulţumirile mele. Trehuie să vă mai 
spun că vÎI1~ lum~:l să·1 vadă, ca pc o mi
nune. şi nu se 5<ltură să-I vadă şi să-I as
culte etc .. 
- Bustyahăză;-20-st'pC 1911-:-

Cu stilT·ă: 
Ouary Kalmân, ingIner de pădure c. reg. 

DECLARAŢIUN~ 

On. Dle! Oramofonul l-am primit bine, 
şi-ţi multumesc; sunt destul de s .. tisfăcut, 
atât ce priv~şle frumuseţa, cât si sunetde 
curatf", bun~ indestulesc şi prf"lcnziunile cele 
mai delicate. ~tc cu stimă: 
-'Matei Stefan4 hotelier. Uzina Szomoln.ok. 

DECLARAŢIUNE • 
M.. an. Olel 

Iar dacă la eOIDllndare.a gramofoaneloT aeeet .... 
c,,~ofii 8unt di~peosibîle, la platirea pe ra.te " la.e. • 
reducere de 25 cor~ iar în bani lala. de 21 .er . 

Pentru l'achetare se pune in socotealii <lo.pirU.,r ..... 
lui Dumai O cheltuială neillAemnati. - Tran~portul li 
~uportă cumpă.rătorul. 

La coma.ndele din str~inătate 8e cere aeeat •. c.. 
mande pe rate, pentru străinătate nu le admit. b. A. 
frica, Am!'rica si Aloia, numai pe lângă trimiterea M!

tutui. cheltuielilor de împachetat ,i transport. 
Preturile Drezentului sunt fixe ei nu se adaiie .iei 

o t(H'ffif'alil. 
Fiindcă CODllitiilc de pliHire În rate. stabilite de _. 

.<-unt atât de a.yantajoase, incAt astfel de preţuri la alt. 
firm" 1\\1 se rac niei pli~tind În bani gata, ~llnt coutrlu 
să trimit ohieete pe' rate Dumai oa.menilor ab~olut M
reditabili şi bine repntaţi. 

La comandele iunior e necesar -.n om ;maj.1! care 
sii primească garantie lIelimitată. 

Comandele in numărar se fac cu tntoa.r.efea .. ri&
rului. iar pentrn cele in rate lIe recere timp d. 1-2 săp
tămâni. 

Preotilor. capelo.nilor, proprietarilor, fllllftţionaril.-. 

~uperiori şi rentierilor le de~chid cont curent fări aiti 
nn girant. 

!\u a.m agenti şi Toiajori, astfel elientela. iel!0 _al 
ieftin, eă('i diurnele acestora. lipsesc. 

La eumpărare in rate se recere c.le~criexe& stării .... -
teriale, pentru sta.bliirea creditului. 

Gramofon parlophon 
I'- r. S. 

OU'utaft'a aparatului montat a dd. 
260 gr. Mărimea cutiei ro X 40X JS 
cm. Din h-mn de stejar luslnlit, pe
destathl1, unghiuri rotunzlte ~i bl .... 

. tur~a d'l! fa ţi i ... 
podobrti fU «ra
Vlln. Mec:an·slR 
record, prOJt.~a
tor fon~tic c:ant
panulă, lărgime 
52 cm., eu brq 
de tr~nslIIisiulle 
fonatică .. Pa-

tent" Nr. 11 cV
cumferial al lu
git pto~-relliv. 

Di!<c 25 cm. in
diametru. CtHÎ1'I 
fonelică .. Re; 
form". Preţli& ~ 
impreună cu .. 
plăci mari ilie 
concert, .... h 1 .. ) 
adecă 12 ani, ua 
frumos album de 

Cu toată stima vă incunoştiinte7" că cu gra
Jrlofonul primit dela D-ta sunt pe depli sa
tis ăcut. - drept aceea primiţi recunoştinţa 
ş.i mul ămlta mea. 

"peret, ci D-ta vei mai primi comande din 
tinutul acesta, pentrucă ne-~m lonvins, că a
veri, de-. face cu un om foarte rinstit şi con
şt1inţios. - Drept aceu Vă recomand, ea pe 
comerci~ntul ('el mai de Încredere al Ungariei. 

plăci 1000 ace de con<"ert intr'o ('ut10ară drigu1ă din lemn şi 
o şte rgătoarc Pl'ntru plăci; in late 90 cor. (4~ fl.) in ~u 

,gata scotind lse,o 76 cor. 50 b. (38 fi. 25 cr.) 

Barathely, u. p. Mediaş. 
Cu cea mai profundă slimător. 

Sever Meţian, preot gr. or. 

DECLARATI UNE. 

M. Ono Dle Toth l 
Am primit preţui ul O-voastre pachet., cu 

care sunl pe dep'in multumit. Primeşte deci 
sincera mea ffiulţun>i.ă. 

M'am convins. ci p"blicul are de·a face 
CU un om wrect, i.r nU cu un n~guţător pa 
lavragiu de reclamă. Azi-mâne nimeni nu va 
maÎ cuteza să cumpere, pentrucă neg\lţătorii 
aceştia palavragii de reclamă la tor pa-ul În
şală oam' mi. Dumnezeu să Vă trălasci pen
tru răspăndirea comerciului un". 

O\lrahollt, (comit. Arad) 1 Deetmvre 1909. 
Sunt al D-tale stimător: 

Ioan Leb6h, insp~ctor montan. 

I 

2 Gramofon parlophon 

rl
~1 l'.r 103. 

< J ~/ţ~\ " Greutatu lIparatu'~i. m?,ntat 5 chl. IOa 

Vl
·~·""",'i'" \ gr. MărÎmea cutIei 02 X 32 X .LJ:) 

t r:~ ~Z"-~~. \ centimetri. Din le mn lu struit în (uoa-
l'li~ f;;;.·>~~~.::;~, .", ~ rea nucu1ui, in toate 

1. '~~~'.tt~~~ patru h.tu ile cu deco-
- 1':';" ..... raţii de mozaic; ro pro-

pal.!"ator campanulli, lăr
gime 4'; cm., cu brat 
de transmisiune fone
tid ,.Patent'" Nr. 11. 

.4.. ,1 circumferial, met'an·s. 
.... ~,' ..... if~· ~., .. Rec"rd", disc 22 an. 

"'~···~~"ţAIt.;.~. , •. ~ in diametru, lustruit. 
~~,~:~.;:~::-;;>~~ 1,: Cutia fonetici "Tres-
, ţţ:~" ,"' ':0' '",". ~ ~ sor Record". Preţ,.I; 

~ 
.. ',"-.- ~1l t~ ~~:~'"- d.~ imp~eună cu ,ase plăti 
c;": :~z.~)·:';" T,~4.t'.'· marl~de c"n~rt. duble. 

- '""'-..~ '"' .. ' adeca 12 am., an fru-
mos album de plăci 

1000 ace de concert Într'o cutioară drăguţă din 'emn şi o şter~li
toare pentru plăci; 70 cor. (30 fi.), În b,nÎ iata scăzînd lblr. 

59 cor. 50 b. (29 IL 75 cr.) 

rl 
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GramJfon pentru familie "RecJrd". Nr. 10'7. 

Oreutatea maşinel 7 Kgr. 90 gr. 

ThllJp 41) X .10 >< 18 crn. ein mahagoni f!lcbis, cu omamentatie mozaici ca 
1rei laturi, cu copl'riş -j bii.7.a r<l1Ul1Zlif', cu trcmpf'la d .. 52 em. in forma floarei, 1<>nie 
• 1arAt II. indoiclOs, cu mecanism. RecOlO', ,u discul in diametru de 2r) cm. nIchelat 
~ lustru,t, cu memhrană .j./,'fonn •. - Premt: împreună cu şase pili i mari de con
.ctrt, duble, adecă ] 2 arii, un frumos album de pl;lci 1010 ace df' concert într'o cu
~;uă draguţă de lemn şi o şttr~ătoare pentru plnd; în rate 90 cor. (4!i fi.) la 
plătire În bani gata 15% rabllt 76 cor. 50 iil. (3a fi. 25 cr.). 

Nr. 5 

-----------------------------------------
Dqteaptl dupA de
rinţl cu cintec ... 

muzica.. 

Cramofon parfr phon 
Nr.44. 

Oreutat,·s apar·fului montat 15 ch!. un 
1fr. Mărimea cutiei 41 X "j 1, Y :n centimetri. 
din.. mahon ve,-ritabi! Sapheli, pe(les!:\)ul şi Rvn
tarlll~ cu admirabile apJi.:aţii il1iar:oia stII Ba 

r 

1" 

Gramofon parlophon 

rod:, execuţie «dmirabib. 
capac mobil, propagatl '1' 
campanulă larg de h:;' 
CClltln.ctri cu br 1 de 
transmis une ni c heI /It 
lărgit progresiv .. Pat< ni" 
J V circurntenal, di,e tu,,- '.'" J{~' 
truita În diametru, me' 

Nr.32. 

canism D u plexeu spi-
rală duplă şi membran.i 
Exhibltion. Preţul: r.!-
preună cu şase plăd:'i 
mari de concert. d,. bk, 
adt"că l2 arii, \,In f"umos 
album de plăci 1000 2C!e" 

d~ C Il cert ÎIl tr'o cu lioaliî:· 
drăglIlă de lema ,j ~ 
ştergato:lre de plăci; lA 
in r:ltc :200 cor. (100 fi.} 
În bani g;;!il scoţînd 15M1. 
1./0 I,:orvUlle (~ fi .. 

Greutatea aparaturui montat 12-2\", 
chIl!. Mărimea cutici 41X4tX22. 
tilin lemn de stejar lustruit intune
cat fruntarii cu decoratiuni, şi apli
caţii de intersi~. cu capac mobil, pro
pagator campanulă lărgime ')7 cm., 
cu braţ de Iransmisiune "Patent
circumferial IV mec, ni'm ~pirală 
dupla "Tandem" şi disc lus'ruit 
in diametm 30 cm., cu m~m
brJlnă "Exhjbition" Preţul: Îm
pre .. na cu şas~ p'ăci' mari de 
concert, duble, adecă 12 arii, Uit 

frumos abum de "Iăci 1000 ace de 
concert într'o cutioară drăguţă de 
Ie,-mn şi o şter~iitoare de placi; 
ÎIl rat .. 140 cor .. ane (70 floreni) 
În bani glta, detrătzând 15 % 119 

Cefe • mal oD 1'-1 ' E U F O NIU 
U II n . I GramGfoana, 
având in 

coroane (59 fi. 50 er.). 

fAri propagator 
nu au nevoe de 

vedere că "EUfOANElEu 
pot f~ luate foarte uşor propagato f; 

şi 1,1 escursii. 

o r a mo f o n par I o p h o n 
N ..... 22. 

Greuta.tea aparatului montat 9 
ehI. 300 gr. Mărime.! cutiei 39X~:rX 
19 em., lu~truită În culoar- a steîa
rului, cu capac mobil, piedesttl 
inalt, CI. colţuri şi fruntarii admir~
bil sculptale, p opag!tor c,mpa
Dulă, larg ,12 cm., cu brat de trans
misiune Iărg"it progeesiv "Patent" 
111 circumferial. Mecanism .. Re- "EUfOS" Export II in culoare mabollu
cord" cu spirală dublă, disc lus-. . _ .. .. 
trUlt ~5 cm. diametru. Cu mt"m- lUI sau a steJaruluI, CU d,mensJUnea cutie. 
brani ."Reform GummÎs". Preţul: 3~ X 24 X 15 cmetri. Membrani fini, ti 
împreună cu şase pY,ci m~~i de plăci mari de concert, duble, adecă. 12 arii. 
concert, duple, adeca ,12 am, un un frumos album de plăci 100. &ee de 
frumos :l bum de plac. ]000 ace _ . W _ w 

de concert intr'o cutioară drăj!"lItă concert, Intr'o cutioara draguţa de lemn 
de lemn şi o ştergatoare şi o ştergătoa.re de plăci.. Pretul: in .-ale 
de plăci; in rate 110 c~rO<lne 70 ~or. (J5 n.) În bal1i gata scotilld 15Of. 
(~5 fi ,reni), În bani ~a'a cu sca- 59 ~r. 50 flL (29 fi. 7S er. . 
dinţii 15% 93 coroane 50 f.leri 
(46 floreni '15 cr.). 

..EUFONU 1 din lemn de steju h'struit m
tl.necat sau deschis, d mensiun a cutiei 
1'13 X 26,= 16 cm. Me,-mbrani prima, 6 plăci 
mari de concert, dl.hle. adecă 12 arii, un fru. 
mos album de pl~ci 1000 ace Concert in tr'~ 
ctltioa'ă dr~gu!ă de lemn si o şte,-rgătoa~ de 
plăci. Pr~tlll: in rate 100 cor. (50 fi.) in,. 
bani iata scotind 15°/0 85 cor. (42 fi. 50 cr.~ 
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(;fntrilfaCfffa 
ovnta! CELlJ MÂl BINE PLiCI RoulsEŞTI Preţuri de tot 

seazute f 
Plăcile cuprinse în acest conspect pot fi folositp. pentru ori=ce gramofon, fiind toate de 25 Cfi. în dimetru, fiind duble 
au Îndoită valoare faţă de ~IăciIe de J:ână aci cari ertu şirr.~le. Pentru valoarea melodiilor şi calitatea ireproşabilă 
.se primeşte garanţie. Preţul p!ădl()r în rate 3 COf. ~o b. (1 fI. tO (r.), in bani gata, cu reducere de 15 , I 2 cor. 70 b. (l 

fI. 35 cr.) împreună cu concesiunea autorului. - La comande de plăci rog să cereţi conspectul ariilor. 

19:2. 

Lista Doilor plăci de GramlifoD 
Muzica re~imentului 6 MIHAI VITEAZtJL, sub 

conducerea capelmaistrului NAMIAN. 

ltffi.27. }faDHra DadilovlIlui. - PaJ;ada 10 Mai 1911. 

ltlb31. BArba umoriatică. - Marşul din "Dragoste ue 
Tigau". 

H}532. Sârba junilor turci. - Hora bNarilor. 

lflIi33. Sârba lui DOD. Ciiprar. - Hora. veseliei. 

HI5~4. Sâ rha veteranilor. - Dansul rezervistului. 

lf1535. SirLa cO!'Qşilor. - Hora peştilor. 

Hlo36. Intoareerp9 dela nl8.nevră. Mar~. - Plecarea la. 
manevre. llarş. 

lti037. Sarba cumetrei. - Chăeea~ 

1l4539. La b1itălie. - Sil'ba lui Pantelimon. 

105,(0. Suma Marita. Imn. Bulgar. - Tărăşellll. 

ltJC41. S('cesion vals. - Valsul Carmen Srlu.. 

10543. SO<l.ple de iuhire. vals. - Mar~ul Jin "Contele de 
Luxemburg". 

lfJ646. Cavotta, l'ab. - Valsul din ,.Frumoa5a Rizl'ta". 
lt548. Sârba. Luna de miere. - Pisicuta. Mazurka. 

lMG2. Sârha lui hmat. - Sârba din t'ăruţă. 
li003. Garda de onoare. Marş. - Marşul din ..suzana". 

le5/i<C. Sâ.rha lui Păun. - Moara in Pădure. 
105fJI. Prince~a Maria. val •. - Potcovarii In Pidure. 
'11600. Sârba prietenilor. - SArba Stelutei. 

ilăuf. Curul şi Priveghitoa.rea, polea fantasie. - Visul 
~_c.·Negl'lllui. 

1iJ563. Souvenir din Sorento. - Bouvenir din Yeha.dia. 
Va.ls. 

Ce1ebra orchestră Gh. Dinicu, Bucureşti. 

ltii89. Pe lângă plopii fărA soţi. - Troica. 
1tc90. ClÎnd eram copil odată. - Serenada. de altă dată. 

10581. CAnd ~unetul 'mi-e cuprins de dor. - Hora lui 
lfa!!:,henr. 

llf594. Tu ne sauras jamais. - Hora IUÎ DinicQ. 
1~97. Pe umeri p]rte. - Hora lui Igna.t. 

10598. l1işma~ul lui Gheorl!'hiţă. - Hora. lui )lUrL 

~o98. Hora ploaiei. - Cărău~ul. 

6rch. 8ercheşiu ,i Orch. SoJomonescu, Bucureşti. 

lf521. Din spre ziuă. Solo de lfu~ca.l. - VaJsul lui Ber
ebe,iu. 

ltl~2'J. 01teneu(';a. - Vahol din ,'sunna". 
. - :10524. Hora Barăului, - Vala din • .Prinţ ei Bandit", 

11525. CimlloiuJ lui Pantelimon. - Potpuri din .. Dra
costa de Tigan". 

Renumitul Tenor Corescu, Bllcur~tt 

,1.565. Hi la. deal, hi la .... le. - Cine mi aude cl\ntâ-nd. 
"067. Bad Doamne luna tn nori. - Doina. din Cri-

eana, 
J'569. Bade zau o fi picat. - Cintecul lui Pantelim,) •• 
.. 571. Sti Badea. ee mi-a spus? - Cinti puiul cucului. 
1.573. Jelim'aş. - Der pe nle. 
rMlI74. Floarea fin. - Vin_ badea. 

.~J77. Veselill lui Corescn. - Sti tu mândri ee ţi-am 
;.eig? 

U57tt. Arc!f·l"llnea. - MAi ongure mii! 
ltMIl. Agent f'l!)don.l. - Ghiţă iudignatul. 

1i~. Examenul tiin 'fra.osilvaJlla. - De departe I 

Mad;OIn Dl"agana cu acomp. Orehestra Sololllo
nescu. Bucuretti. 

_601. Pipn~ica.. - Are mam .. trei ltăieti. 

1:IQ683. La gara la Mordeni. - Bera peştişori. 

10505. Câ.nd te-am văzut aşa frumoa.să. - De unde vii 1 

10-07fă clcle .. l' '1' P l' VI" r- - I o . . U J3. e ŞI (;11 m::. llllre. -- e anga POPII arll, 1 
soţi. 1 

10509. Lumea mea.·- TaJmeş. halmeş la cişmegiu. 1 

I 
NeÎntl"ecutul I. Marinescu cu Orch. Solomonescu, 1 

Bucureşti. 

~Ojl1. Politica imernă. -- Nu mil ahar:uona. 

10512. De te-o]" tr(>cc ani. --- Geaba pulpă mii mâniSăi. 

10515. 

lOQ16. 

10517. 

Şapte săpti',mâni în po~t. - Fll~\lL 

lIora peşiilor. - Dorinta. 

Oglintla. Romunta.. - Fetele deja Siacele. 

IresÎstibHul Cânfăreţ Panaitescu, Bucureşti.. 

W587. Troiea. - Vino la mine. 

10588. Nu ştiu cum şi nu ştiu CI'. - De m'aj iubi. 

lOGU7. Pe mare. - }lyrella. 

10009. Sărmana Hanny. - Te duci tu an de suferinţă. 

lresÎstibilul cupelist Plorea Mateescu, Bucureşti. 

10613. CeasorniearnL - Niiită Fotograful 

10614. Cârlig. - Era o zi de Mai. 

Simpaticul Comic Bolyn, Bucure,ti. 

lOG03. Coana Ghioala la Moşi. - Ma.rdeaşol la complet. 

lu604. Coana 'Tinca la. ca.nalizare. - Coana. Lisavet.a. la 
sindrofie. 

Plăcile Transilvaniei. 

Muzl.ca regimentulul 31. SlbUu. 

3718. Unde eşti? Marş. - Ardelea.na. hn·ârtită. 

3719. Romana. - Bătu ta. Sârba. 

3720. Căluşerlll. - Ştii tu (cu solo de }i'ligehorn). 
Sârba Transilnmiei. 

3722. Limba mea, marş. - Stii tu, mar,. 

Celebra orcbestr-ă Alexandru MildOs din Sibiiu. 

3709. Somnu m'Î-e şi m'aş culca. - lfândro de dra
gostea. ta. 

3710. Nu m'abandona. - Hora trocarilor din Braş·)v. 

3711. Joc româ.nesc: Invârtita măierenilor. - Când şi-a 
pierdut ciobanul oile. 

2712. Sârba meseriaşilor din Sibiia. - CAntarea ver
zilor la munti În Ardeal • 

3713. lnv!rtita. din Sibiiu. - Hora din Tli.rgo..-eşti. de 
Elisa. 

3714. Hiităga.na. din Abrud. -Doina. fetiţelor din mlir
ginime. 

3737. Sârba. junilof' şi invirtiti. - Gând mult. SA.rba. 

3738. Sarba popilor. - Iuvârtita. din Bibiia. 

Alex. Mikl6s el Rotb. 15ibllu. 

3729. Doina si Hora Iancului. - SA-rba boierilor. 

3730. Hora domnişoa.relor şi tnvârtită. - Cântec amo
rezat şi la moară la hârta pA.rta. 

Solo de clarinet. cintate de V. Rotit, SJbilu. 

3717. Doina de clarinet din A_deal. - Compoziţii ro
mbefti. 

F 111 i. r. 

Cintate 11l nuer de Dr. A. Bogcln. Si"iill, 

3731. Doină. - Pentru orhi CII. murele. 

3732, I'oaie Ttlrda tie secui. - Doina Ci_banului. 

I 

I 
I 

3Î:)~. Dela. ~i8tru \1â.U' la Tis.a. ~ Auzi valea cum •.. 
sună. 

Nicolae Orbit. fluernş, Sibiiu. 

37c~4. Doina: Frunză n'rde şi în..-lÎ.rtitii. - Dan!!nl dis 
H;)şi1lar. 

37:'1' •. Doina ciohanului. - ln..-ârtita măi!'rellllor. 

;),36. ('ti !It'!(;ul CiO!JllDUlui. ~ lnvfl rtltă cu br~t1J dia 
S5.lişt~. I 

Câl1bt~ de 100 Standu. tenor cu orchestra M;kl6s.,. 
Sibiiu. 

3715. Pftnil. c~illd mfti Ardelene. - ~,n întreba de a alea. 
iubire. 

3716. Doina ciobanului. - Dormi îu pace. Romanţă., cu 
acolllpa.ni:unent de piaoioo. 

37~3. Mi-a trimis biidita dor. Doină - CiHugii.l'Id. Ilo
munti. 

3724. In rari,tea de lliogll.. Romanţă. - Bagă Doa..JII.M
luna. 'n nori. 

Coruri de b-iirbatJ executate de Reuniunea sodatnOt 

români din SlbJiu.. 

3725. Imnul l:nil'ii. - Doină. (Cor cu ~olo.) 

3726. Tainic se lupti. - Imnul Unirei. 

3727. Inzarlar uh'rg p;lmâ.ntuL - Mori n:ândro. 

3728. Dumnezeul nostru. - Păsări cii. trecătoare. 

Cântece popornle. Sua S. Damian. Arad. 

3701. Bag-i! Doamne luna 'n nor. - Motul la drum. 

3702. ~!âlldrulită dela muute. - Astăzi beau IIi m .... 
beau. 

370f,. Vin Tăra.nii. (Mişcarea ţiirăn61l'cll. liin lfu" 
1907.) - Inainte. l'oMie de D. Th. Neeulută. 

Muzica Regimentulul , Mihai Vlteazlll. Bucureşti. 

3953. ·Marş r1i7.boinie. - Drag-o~te de tigan. Vat$. 
3955. Soldatul voies. Marş. - Fata pădurarului. Va.lt-. 

39Mi. Farmecul ..-alurilor. Vals. - Sârba militarilor. 

39f,7. Hora }'Joricei. - Sârba Cuconitei. 

3958. Sitrba Unirei. - Hora Crevedianca. 

3959. Hora dela Bolint~n. - Sarba drăgutelor. 
3960. Hora ea la Breata. - Sârba Mărioarei. 
3963. Hora SinapÎ. - După divorţ. Vals. 

3964. O zi de sărbătoare, Potpuri 1. - O zi de sirbU ... 
re. Potpuri Il. 

39B.'l. Deşteaptă-te RomAne. - Val~tll Brigit Pari 1. 

3966. Sârba lui Don Vagmistrn. - Valsul Brigit Part D. 

39G8. Viata e uu vis. Vals. - Retragerea cu Corte. 

3904. Romanul. partea 1. - Romanul. partea. IL 

3905. Srhimbarea Oarzei. - Atacul, marş. 

3916. Sinaia, }DUŞ. - Vădu..-a veaeIă, n18. 
3917. Drapelul romA.n, mare. - Farmecul unai ule. 
3918. Vagabonzii, mari. - Zeita Dunărei. 'laIs. 

3919. Mars constitutional turcesc. - Osman PI-Şa. mart. 

3920. Colo'n grădinitiL - Marş Imperial Otomall • 

3921. Aur şi argint. vals. - Polca mimica. 

3922. Primul suris. "als. - Polea Marien. 

3923. Mazurca. gratiouă. - La Matchiche. 

3924. Sârba felitelor. - Hllr& Cui nou. 

3927. Văduva veselă. mar,. - Si te văd. n.I •• 

3928. Blondinette, ..-alB. - lIuşul generalului A_.rll .. 
les eu. 

3842. Firea soldatului, mar,. - Hora. Bucllraştinllli. 

J843. "Marş vitejes.e. - Slrba Lenutei. 

38«. Polea Divina. - Regele vlLoătorilor, 1"11 .. 
3846. Quadril naţional eu comando fi~. 1. 2, a ...... -.

dril national CII eOlD8.Jldo fic'. 4. 5, 6. 

_ i 
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3847. Dolc .. făr nÎonte. vali. - Hora veseliei. 

3865. Burhet oational. - Mugur. mugurel (1. COlesca 
celobrul tenor national.) 

Aluziea Regimer;tulul 4. RO$iori "Principesa Maria", 

Bucure,ti. 

196\!. Rârbll. Tri\·alei. - Hora din Arges. 

3970. Flori de Umăită. horă. - Sârba. Roşiorilor. 

3271. Hord lui Ciolacu. - Sârba Moşilor. 

3770. t'nde esti? - Plânge Bustrita in vale. 

3771. In ochii tăi e scris. - Hora profiTa mea. 

3772. Noaptea srârtiiie fllntlna. - Matei, Matei. 

3773. Departe mândn, depa.rte. - Au plecat Oltenii la 
coasă. 

3774. Sârba PompÎeru}ul. - La caTul eu doi boi. 

3775. La şalul cel negru. - Cine are dor de vale. 

3776. In grădina lui Ioan. - Arde foc inima'a mine. 

3777. ersoaica. - Foaie verde Coi de vis. 

Madame Florlea cu ocche.litra pompierilor. 

3821. Am un leu. ei vreau să-I beau. - Vama eu Îllimi\ 

de piatră. 

3822. Piatră., piatră CI1utec de dor. - Pe deal pe la C"r

năteL 

3823. Doina Ultului. - De-o vrea puiea de n'o ni,lL 

3824. Pomelnicul. cântec national. - Foaie verde ~;-o 
pisicii. 

3972. Iubeşte-mă Veto dragă. - Ce e dorul? Romanţă. 1 
3973. Hora din Vâlreni. - Sârba domnişoarelor. 

3778. Cernelele. - Eu boboc, tu boboc. 

3779. Drago8~ea dE> Tigan. - Dela Olt şi pină la JiD. 
3780. De-ar fi drumul prin pădure. - Neica-al meu eD 

3825. SabareJuI. cântec national. - Cîne Cace rubl~ie. 
3826. Leliţa Ioana., cintec Dational. - Bărbatul lntel~~ 

cu cearta. mahala gioaicoi. 3974. Ca lle Murăş. - Dacă. ramuri bat in geam. 

3975. Hora lui Mihăilca.nu. - Jun;1rie. 
3976. Hora Ploieşteanca. - Sirba lui Poloni. 

calul bun. 

3781. Las-o Gheorghe să iubeasci. - Ia-ti bobocii dela 

3827. Fir'ar ('ca.~u afuri"it cind m'a.puca.Î de iubiL _ 
'l'recul printre zorele. 

5977. Hora ca pe Vlaşca. - Sârba din Obor. "f 
3978. Hora din Ciîlub'ărc>ni. - S,lrba natională. 

I 3979. Bora dorobantilol'. - Viata de soldat. marş. , 

moară. 

3782. DeştealJll-te Romine. - La, moară 

3873. AlulleluL - Colo'n grădini tii. 

la Fi-gădău. 
I 3828. Lele a dracului mai eşti. - Ta.d, taci ca. n.îaaa. 

382V. l'iegustori. uegustoraşi. - Joi .. Mo,ilor cu ,ifllo-

nul şi tiirauca la turcoaÎce. 

3980. Salanchemen. Marşul de defilare la pas reg. 4. -1 
Flutura,ş, polc.a. I 2874.: Dacă-ti cI'te dor. - Luna doarme. 

8S75. Snb stejar. - Cumetrita. 

3006. Colo 'n grădiniţă. - 1,'rumoasă-mi ru 'fiata. 

38U1. Haideti la Îsvor. - Lelea cu coadele luugi. 
3981. Marşul de defil!l.re, trltp. - Marşul de defilal'e. 

ga~~ I 3877. Dorul meu e mlluai dor. - Lino Lea.n&. 

3&78. Marie, Maţie. - Ochi frumoşi. 

~U8. Am să beau şi să 1l1ill!nc. - Nu e de mnltĂ 
vreme. 

l!l84. Doină cu 81"110 de Fligehorn. -Retragerea lui sa-I 
P<Jleon la. 181~. 

1985. Visul pustorului, bori. - Priveghitoarea. de pes
te Olt. 

3879. Hai ra,ci. - Aluneul. 

3882. Mândro cu ochii ca mura. - Barbu lăutarlll.· I 
3886. Hora. din căluş. - Nu purta rochia cu flori. 

386R ldarini.eă dela Greci. - Pădurice pădurea. 
3871. 'l'igănie. Ţigiiuie. - Bulgara, dela ghiatA. 

3872. 'Iad, taci ca nuiaua. - Hora miresei. 

OOH6. R.egina balului. poIcă. - Marşul jubileului. 
JiJU8. l-'ara$tasul. - De-o vrea puica. 

3909. A murit Ion. - Ion dela Obor. 
!B87. Galop. - Marşul Moldovenilor. 

'988. Polcl!. maZlIfca. - Mltr~ de manevre. 

3989. Mari de tabără. - Steaua Polarii, vaii. 

38:32. De-aeum nu te-oi ma.i vedea, romantă. - Regele I 
vAnitorilor, vals. 

• 3$35. Liliacul alb, romanţă. - Hor .. Teleorma.nuhzi. 1 ~lU. li'cilicia beţivi. -Femeia cu doi bărba.ti. 

3942. eoalea'll grădinit.il.. - Frumoasă-mi fu viata. 

3990. Frumoasa Elena, polra. - Primirea generalului. 

3992. Steluta, Poka., Mazurc&. - Marşul deşteptării. 

3993. Amintlri din Carpati, Potpuri 1. - Amintiri din 
Carpati. Potpuri IL 

3004. Hon. Chofliilor. - Hora soacrelor. 

~egimentul 1. Geniu. 

3856. Marşul reg. 1. geniu. - Vertige vals. 

!8.')7. Marşul Principelui Carol - Hora şi sârbo. reg. I. 
Geniu. 

J85lt Doină cu iOIo de nogOr - Rora ~i sârba d.m
pului 

3861. Banu Mărăcine ,i Br!uleţul. - Hora şi sârba. ma- I 
jOfUlui. I 

Celebra orchesfrl G. Dlnlcu. BucureştL 

3746. O noapte la Eneso.u. - Dar pribeag. RomantIC 

3747. Hora lui Florea. - Vino la mine. 
3748. Sus fetito. - Lăsati-mă În pice. 

3749. In ochii tăi e scris. - Shba. lui Filoti. 

3750. D~ina lui ninicu. Ma.tei, Matei, s4.rbi. 

~5L Steluta. - Polea. de concert. 

I 

I 
39;'W. Hora lui Dobrîca. - Fantasie lui Gheorghită. 
3931. Aur ei a.rgint, vals. - J'ai tent pleure. 

3932. Slirba. cooperativei. - Marie. Marie. 

mm.3. SArba lni Pompier. - De-acum eu nu te-oi mai 1 
"edea.. 

Jro4. Hora din Surdinl. - Jurămbtul femeii. 

1810. 8lLrba dela 8ărindllr. - Potpouri national. 

381~. SArba nouă lui Dinicll. - Hora Unirii. 

Orchestra natlonală Solomonesca. Bucute$tl. 

57'G2. Sârba. lui Moldoveanu. - BA.rba lui Tipirig. 
~ 37503. SQrbl. Rozicei. - CiocArlia. 

3754. Sirba. dela. Obor. - Hara dela PotlOgi. 

Reaumltul muscalaglu Tlplrlg cu aCOlUpaniamentul or. ' 
cbestrel pompierilor. , 

18.30. Doinll.. solo de mus-ral cu acomf,Janiam. de orches- f 
tră. - la. spre ziuă,. solo de muscal cu acomp. de ' 
orcbeitră. ! 

~L M!U10aUa turceascil, 8010 de muscal cu orch~s- , 
tră. - Cuallll, cu solo de mus cal şi orchestră. 

NefaUecutul Iancu Marineseu cu orchesfra 8010010-
nescu. BuC'Ureştl. 

3766. Mai am un I!ingur dor. - Lângă plopii firă 'loti. 

;,r;fJl. Să-ţi ceri un semn iubit-o. - Jurămlntul femeii. 

3768. Du-te dor b bade_ 'n dn. - Prinde-mi-te-aş. 
i7G9. Bora dragostei. - FA! copil. tu copiii. 

cântcc na tional. 
3836. Uchi căprii. romantă. - Două fete spali 14.nl. 

clÎntec national. 

3837. Rariştea, roman tii. - Puie:! la 508ea. 

3838. Dor pribeag, romanţă. - Mindra În poartă şade. 

38:l9. Ar fi fost cu mult mai bine. - Olteneas.ea., ân-

tec national. 

3840. Fă Frosino. cAntee na.ţiona.l. - lnimioarl. ce te 
baţi. 

3818. Aolco Naetase. - Moartea Berthei. 

I:mcu Panaite!JCu eu .comp. orchestră Bucu~ 

3783. Mai am un siu;;ur dor. - Pe lângll. plopij firi sot. 

3784. Silita di.rciuIIlăreasa. - Nu plânge că te llau ru-
tării. 

378.'). Mori puiule, mori. - Era. o zi {rumo.si.. 

3786. Coco e steluta mea. - Nina Barca.rola. 

3806. Regină drab'ă. - De m'ai iubi. 

38u7. De aruma nu te-oi mai yedea.. - Ameuta Deichii 
dragi\,. 

3808. Iubeşte-mii. Veto dragă. - Si tÎ-lUll zis puieă. 

3809. Doctorul nevestelor. - Rujita.. 

Nale Dumlfrescu cu ordtestra Natională. Bucureş1i. 

3943. Haideti la inor. - Ileana ncichii, IIeană. 

3944. DO<.'1:or de neveste. - Am un amant milit:u. 
3945. AolB;) frate Peline. - Regele vânitorilor. 
3946. Dulce copilărie. romantă. - Arde foool lD lWtie 

ude. 

3947. Aşa.'mi vine eAte-odată. - Cine &l'e cine n'are. 

3948. Străini şi fără de nume. romant~. - Din ilChii tăi 

cei negri. 

3449. De-ar fi mândra. 'n dQU la. erttce. - Din Ploieşti 
până'n Gheobaia. 

3950. Mito fa. - Călugări ta. 
3951. Sub balcon. romantll. - Foai~ venie de wsai. 

3952. Foaie verde foi de foi. - Unde-ti văd margea.nu} 
rOIJ· 

Madamo Dră!laoa cu acomp. .rel.esua Nat,loaall, 8 ... 

c:urqti. 

Irezistibilul comic emil Dimltreicu cu acomp. do "'0_ 
DO, BucureştI. 

3995. Sus fetito. - Bucătarul 

;moo. Delltistul dawelor. - lio, Tea.că. 
3997. l'j,ranul la Bucure,ti. - Nunt. lui Nae. 

3998. A murit Stlincuta. - AmlJulautul. 

3999. Dascălul dUTlIl Înmormântare. - I<'ritz beti1l1lt 

3848. l-am plăcut, mi-a plicut. - Soferul. 

3849. Ordonanta colouelului. - Petrecere frumOutl. 

38:>0. en mic cadou. - Chu am fost flăcău. 
3851. Uubică ~'ăt frumos. - Floricica fetitci. 

3853. Amor electri.c. - l1Hitarul 'fesel. 

3854. Inimă de femeie. - Ramuri de trandafir. 

3855. ~evllsta mi-e plecată. - Sărmanul orfa.. 

1. TomeaclI, cupleUst. Bucure,tL 

37<J9. Ma.dam. Sara. - Fecioara 8olt1atului. 

3745. Lipitorul de afişe. - Unu-doi. 

C1>m1cal Stof:-.. luliao. Bucure.U. 

3796. Coana Mand .. in societate .. - Grigorită .. 1 IOlllu:lii. 

3791. Coana Manda atiusi de holerii.. - Pomelnicu!. 

3798. Marghioala .periatl de C~metl. - Ceana MaAd. 
la BIerloL 

3939. Coana. Tiţa. la cimitir. - Fata cocoa.nei Veta elnd 
a fugit. 

rt94O. Coana }'rosÎna 1& expozitie. - Gra.molooal C'o
coanei Florei. 

State"u ~JobruJ comic del. Mo.... Roti" 

3SOO. Conducătorul. - Baioneta. 

3801. Sabia lui Be~. - lfarghiolitL 

3802. I-am plicut, mi-a plăcl1t. - Viata 1 .. Bueat'e~ţi. 
5803. Biliardul modern. - Anatomia recrut_lui. 

3804. BonjQur Atadam. - Maşina domnişoa.rei. Ure!'.i~-
tibilul comic Emil Dimitrescu). 

3787. Dădălina mea. - Frumuşică. 3805. Le<:ţia de Teode. - Stefan Tulumba. 

3788. Ca] bălan, şaua verde. - PAc, plic. 3912. Viata e UII via. - Micuta meL 

3789. Foaie verde grAu mărunt. - AmărHl prăpidită. 3913. Trece regimentul. - Regretul. 

3700 .• Ja~ndarmul călare. - Ursitoarea. 3914.. Popa somnambul 1. hotel. _ Popescu. 

3792. Geaba. ai sprâncene vinete. - Tra.ndaitr dIlP',' 3915. Cenducătorul. - Pescirie. 
3791. Geaba ai 8vrânceue vinete. - Trandafir după , 

răzor. Comic'" Jlana DwaftrO/ilcu cu IIcompaltlamout d. "iano.. 
3793. Gheorghită geambas de ~ai. - )(urgulet eiilaţal I 

meu. 3817. Ghită Sul ... - lancaI&. 

3794. Solzi de peşte. - S'a. treeut iubirea DOa.etră. ; 3818. Aoleo Natsue. - Moartea Bertbei. 

3795. }o'oaie verde măghiun. - Cine-i mw stdin iN ! 3819. Didino drad. - Scandalul dela 19 V.ia. 

mine. i ~. $4l1erul &JIloreu.t. - Şirul 1& BoboteazL 

• 
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1. CoenclI, cunoscutul tenor. national. Bucure$tI. 
J Plăci ungureşti. 

'S750. Foaie v('rde trifoi. - Doina liutarului. 1 

m6. Nu eşti mândro vrednici. - Rotarul. Il 

r:t'lfl7. Plânge Bistrita in vale. - Petru Rare/l. 

Indul6k. 

Jatua az 51-ik calogezred zenekara. 

!rnJ8. Năcăjit ca mine nu-i. - Dupli. ochi ca murele. I 601. R,ikoczy- marseh. - Brucky tlibori marsch. 

S759. Păunaşlll codrilor. _ Luna de DiniclI. ! 613. Mit Kiingl'lldem SpieI. - Schonfeld marsch. 
'1 6,19. Jonni'.k. a. bosnyak.ok mars. -. Habsburg manch. 6'i60. Cimpoiul. -- Ho!"& lui Mihăîleauu. i 7.37. M arsPlllalse francla foradalml indul6. - Sroia-

~8L J.ra iur'ins dorul. - MăritA-te mâ..ndN. i lista maT8l'h. " 

37112. Bată-l Dumn(\v.l'u să-I bieti. - D'aulid frunză 'n 81)7. A ol'!!'er alma. - Tiroli favago marsch. 

I 
l 

~hică. 

S7f.3. Dorul meu e numai dor. - Cimpoiul fermecat. 

51M. Doina. din Coroa.nA. - Ta.i mlndruto. I 
37fi5. I'lâuge BÎKtrita'n ule. - Un drac în pintec mi-a I 

intrat. I 
1 

Stefaa lulian. comic, Bucuroşti. I 
se~.6. Coa.na Maod .. in hori. - Ion Dobrăgia.nu. ! 
3007. Câ~tecul tiinumlui Oltean. - Frusina ,i Lina 1 .. 'li 

Il rOUnlLlare. 

0038. Marghioala. "periatii de riscoali. - Bărb.tul . 
. 8' I .tOanel I ţa. I 

M823. 73. gyalOg ezred induloja. - Katonai tahro..I6. t 

M 8135 .• ~ kis szokeTeny, marsclJ. - Uruapi kormenet I! 

diszliive~sel es harangozâssal. 

BemutatO es jeHegzetes darabok: I 
Jataza az 51 gyalo2ezred zenekara Becsbea. I 

M 940. Grivicza-indulo eros fOlvetel. - Sinaia-indul6 . 
citunyerraL 

Jl 93;1. K iirWtsok illdul6ja "Aida" operabol. - A Ten
degek beVOlluiâsa Wartburg vârâb!\. .. Ta,uuhaeu
eer" operâboL 

li 821. Ferdinand RaroIy fiiherceg-indu16. - Katona.i , 

ternetes . 

~. Coa.na Tita la cimitir. - Fata. COC040e.Î Vette când 625. Az or8~g felvoDuU.ea. - Unter dem DOIlDela.d1er. 
I 

.. fugit. i 645. Malom Il fekete erdi:iben. - Erdei kovaclI . ; 
$4ft. Coana Frosina. la expozitie. - Gramo{ollul COCo.la.- ; 651. A rezcni5ta lilma 1 ren. - A rezervista iIm. II 

. F'i . I reu:. tel ' ore!. i 
653. A rezenista 6.1ma. III reu. - A rezervista !l:na 

! IV resl:. 
l'iIehdrecutul Inncu MarllleBeu ca orcbeilltra Gute.c. j Ezen 8zenz{\rios mudarab 2 nagy lemezbol ill: 

Bucul'oştl. 

a873. Alnnelel. - Colo'n griidiniti. 

587(, Dacii-ti ()~te d!)!. - LU.n1 doarme. 

a875. Sub stejar. - Cumetrita. 

~77. Dorul ml* e numai dor. - Lino, Lea.ni. 

a378. Marie, lh.rie. - Ochi frul1loşi. 

fl879. H .. i ra.ci. - Alunelel. 

9882. Mltndro cu ochii CI. mura. - B.rba lăutarul 

00&). Hora din Călu.,. - Nu purta. rochie cu fiori. 

1. CorolSC:u. celebrul tenor natloaal. 
e 

B8~!, Auzi vale ... - Doin .. Tran~ilTaniei. 

!:lIl63. Hora. del!t mahala. - Alun&luL 

~ l 781..A tiizolt6k kivonulăsa. - A Tie rezkod.es. 

t 
I , Xilophon zenekarklserettel. ~ 

! 7811. Konzert-Polkll.. - Katinka Polka, 

f7f,;3, ldkhter-Po!ka. - A harkâlJ'. 

j H.nrtu1i:jatek zenekarkisCrettel. 

• 

~ 6l)~. Feketeeruei zenelO ora. - Boulanger-iadul'. 

l! 001. Almodoz6 hOTirag. - Harag Gavotte. 

1.1 111. Radettky-indulO. - Boulanger-indulo. 

)( 112. Spanyol szerellâd. - lfargit ta.ncd .. l .. 

I Cellosz616. 

I JaMza Pllwioff tanii'. 
{l864. Doina Oltului. - Dorul dela miinăitire. I 
~~ M el B 1 R' .' _. (R . 6. 1 8.'t'l Bi<cililUl& a. "Parasd hecsiilet" -bol. - Sere.ade. ~iO<JU. ugur, mugur ."'- ue 1",., Jl&.1011...... eglm. 

llihlli Vitcar.l1l). C 3298. Mel'eng&8. cello!z61O. - Âye )lui ... ee1loll~16. 

' .. cu Panaltescll dela relltaw-antul l ... daclle. c:tt OI'. i Cigânyzenek. 
pompierilor. III. Berkes Bela. m. kir. udTllri zenes:r; dsrânyzetloka .... 

550. Nyirl'gyhozi toronyba.n, csârda.. - Helne K.ati. il806. Regină Dragi. - De m'ai i.bt. 
Kati. - tuha e~ardâs. 

3367. De-acum DU te-oi mai v~deL - AniCU.tlL neic;'ii 

j
' flf"s.KaRlin6 daI. - Keringo az .. ElvaH a.silr.ony"-b6L 

dragă. 
H808. Iubeşte-mi 'eto dragă. _ Şi ţi-1ll1I zi. pruei. 15f>O. Ker~ngi:i. az .:~rd~sz letny"-bOl. - lalermezzo. 

"Dol!Rr kmllyno -bol. 
..0009. DoctOI'Ul nev6lltelor. - Rujit&. 562. Nincsen IlArja a nâda.sdi husdrnak. - Hop, ltop. 

csărdae. 

t 564. Valse )fauve. - Sorient6i emMk. 
~~'..,mzDl!r.II:II"" ___ I:! __ tiIIM~-IIIi __ & __________ - __ .... :IiGUIl'.. - =_ 

= 

--~ 
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572. Racsos kaptl. racsos ablak. - SirM!atok engem. 

orgooa virâgoi:. 

574. Banffy keringo. - Keringo IL .. Cigâny 8zerelsDI" 
operettbOl. 

576. Ameddig a vilig kerek. - Putriba laki" IL Sui. 

Elso s%abadkal tamburas-zenekar Kodes Hano I~ 
enekes. 

Y 3119. Nem aludtam harom ejjol. - Ha bemegyek • 
bablevea c~ardaba. " 

~I 3120. N em teremtett soha Isten klilombet. - NineseJl 

kenyer, nincsen 80. Nem ettem en ma egyebet. 

M 3142. KArog .. varju a jegenyen. - RAcs08 k~ 
racso8 ablak. 

:il 31,(3. Szabatlkai csardăban eczet eg a lampaban. -

Nyisd Iri babâm az ajtot ea Eg a. gunyb6. 

M 3147. Qyere velam ak4czlombos faluJllba Pintliu. 
kala.pom. 

lt 3144. Tigris csârdA. (B. FeMr Jeno). - Szaba.dkâa 

Tan egy kis ak:lclombo8 utea. 

Ferfi·enekek. 

Roua Laios (bariton) a m. klr. Operab6.z fag] .. 

Ifju Berkes Bela cigâllyzenekara. kisereteveL 

7604. Gyere Telem akAclombos falumba. - Egy C6ila,g 

sem ragyoi fenn az el€en. 

766. Darumadâr' fenn az egen. - Stiriăba. Ajk faInlt .. 

- Cs8.szark1.irte nem vadaJma. 

768. Elmegyek a temlliom m.ellett. - Fiirdik a holdvila.~. 
li 1049. Tele van a vâro! akadaviriggal. - Ott ahol .. 

11ar08 vize. 

li 1100. Sz:iz 6zlil gyertyât. 8zaz itce bort. - Elmegyek 

ablakod el6tt. 

)( 110'1. Azt beszeUk a fa.luban. - Megolte egy leg~UJr 

ma-gât. 

li. 1102. HiTlak akkor is, ha nem j3sz. - Vă-dak, vă.rlak. 

karom reszket. 

M 1103. Oszi roua, I@Mr r6zsll. - Eltorott & hegediiUl. 

1l 1104. Csendes ~jjel ezer c8illag az egen. - LemoD

da. (Madar vigan dalol). 

li 1105. Magasan repuI IL daru. - Busm 8z61 a kec!'

kemeti oreg temllIom. 

li: 1123. Emlelr.szel-e? - Ki.in a pusztan sza.ntok-vetell~ 

)( 1125. Sirassatok engem orgoDuiră.gok. - 8zom"J:'1I 

luz hervadt lombja. 

)( 1126. A templomba va.sărnap !le mentem. - Van ne
kem egy ima.konY'fem. ... 

Templomi vegyes enekkar, Budapest 
Harang- ea orgona-kiscretteL 

B 1291. Menyb51 az anygyal. - ll:gi nliz. virag. 

B 1287. Krisztu8 szUletett. - Fel nagy oromre, mlHllt 

ulileteU. 

B 1289. Pisztorok. pâsztorok. orvendez'T8. - Orveaet
iiink mindnyajan. 

L 652. Ave Verum. latin karcBek. - Du Hîrte luaela.. 

Atenţiune! Atenţiune! Atenţiune! 

Cel mai frumos, mat ieftin şi mai practic dar şi amintire sunt 

....- I:"";ELELE CU l\;lONOGr~A ~I ' .. 

(ari se potrivesc pe ori· ce degd. Superi(Jrltafea mare a acestor inele CU monogram este ci 
largimea lor se poate mări sau micşora după Plac şi astfel intr'adevăr sant prel potrivite 
să surprindern cu ele re iubiţii nostri cu pri!ejul zilei onomastice a zilei natale sau cu alte 

prilejuri, dându,le un dar frumos, de care intotdeauna îşi vor aduce arnint~. 
I=». eţurilc inclelor cu 'ttlonogra.rn (literă) dupA pla.c· 

Inel de arr;int, cu monogram, aurit bine plătit Îndată cor. 2'-. pe rate cor. 22() 
/tIeI de aur de 14 carafe Z> ~ lil 5' :t ,. ,. 550-. . . . -, 
Illei de aur cu mărJ;ordar ,i o 'piatră de turchis ,. :t ,. 7'')0, • » :.- 85() 
/JIei de aur cu 3 diamante. ...•. :t :II » 26'-, • ~ :t 30'-
Inel de aur Cl/. 3 brillalfte » » » 38'-, » » » 4:2'-

Se capătA la: 

~"1-6'~h .B6~§I~1r 
giuvargiu şi ciasornicar de' cronometre, SZEGED, DugJnics-ter 11. 
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Pentru ciasornice şi gramofoane noui se primeşte garanţie de zece ani, pentr urfţara
tud de cinci. Prfţurile se înţeleg în rate, În bani gata se scade 12°10_ 

Remontuar cilindru, cu mecanism 
pe fase plttn', Ce pac simplu. 

No 1. tlil hc:l cu un (ap~c Il COf'. 

No 2. ,.,idwl, rapar d, hlu (n m~w 
rÎml:'a cehII dt"a fig. 4) 14 Cflr. 50 fiI. 
No 3. de oţr! cu un ca pa " oxiJ~l 
mgru {'o n,.ărÎmt'3 ({>i UI dda fig. 4) 

12 cor. 

Ciasnrnicro remonfmr ci il1f~rll, I",,!"

canism re lPse ni 'P'. ("li capacele 
gravate tn fiorI. 

No 4. ni<hel, ,'U t'Gia,: dubiu 15 cor. 
)\10 5. nichel cu uri l"O- p.c {luuinJta 

f.g. 1) 12 ('(,r. 
No 6. nichel·tu la,. caple dhle, cu 

gravun \'.p, u ... lc 16 COf. 

Ct"~ .. or~'i("~ n'p'flnf"H, a~rnril de 
!orm,;, t" ~:l' t i r'll't~' ,:'ImI"' sitR· 

,1\1 mccan'sm aclmiril.b'l. 

i'\f.) 7. n:chd r;l lin capac J 4 cor. 
70 ill. 

N6 il oÎcl I'U 1111 C'I ~a', osida! 
M·I. r i 14 (or. 10 fd. 

No 9. ar,"; nt L'U llll c'pac frumos 
~rav,-n 22 CUI. 

CillsrtniCe de nichel ru lIn (';!rar, 1r1ech,wl!'m rfmOn· 
k'H cu 15 piIne, ~irr:rle ~illl cu (uh). gra\la1ă r'rre· 
l!eIllâna Sctne de SpOri În reJid, (U eiast>rnicul Goliat 

Ciasornice GoF.d de n;chel ('II lIn cap!!e Jl1t'ch3mism relT'onto~r, ~u 
ca!~'a..: Slll1plOi s;u n'i,r, 7entând 111 nl!ct se, nI" f ~pl'rl, cilt:e R000CO. 

oda Nu 14. 

No~ lOinkheJ simplu 20 cor. 
No ll.nkhel 10COCO 23 cor. 

Cea!W'tnice ~drum de fiere'" ftainiet'! 
ŞI rC'pt Iar,. cu mt'cani~m anCl'ra pe 
ii pjttn. Minltel ~ânt Însemnate 

dev"tblt dela 1 - 60. 

N. 1'. ilie-heI d ... Sornic ~drUIll de 
f. reCItI num< rotire.. minutelor 2') cor. 
r-.. l&!a aeel'li cu numc:ro ...... 

•• r"ulti 2-4 cor. 

No 12 ,.,ich, I c?pac simplu 20 cor. 
l'o 14 nichd Rococo, împodobit, cu IlO carOlc 23 cor. 

Cele mai perfecte dasom;ce dt'şteptătoa
re, cu mecanÎ~m rtmor,toare pe 15 
pietri. ]ndl~pensabile penlru \'oiajorl, 

economÎ, jandarmi etc. ' 

N. D. mcht'1 cer. 34'51 
No 21. oţtl oltidat cor. 3t.~~ 
ilie 22 • .arri.,t ~r. 42.-
N .. 23 •• rrint-luI. (~-'I1I;iltut}j mllfttl) cor. 54..~ 
No 25. nîehel .,.. m«alli.... ~llindrÎC jlG,. 21.
N. 26. ottl ollidat, "~OIni_ tilmdTic ter~ 21.
C. 4utl1t2l;" :IO._tetva.ai 1IIIÎeiear. ....... 

Cea~ornice cu mt'c~n;em rtmoft
ton 31ljoril pe 15 p etre, ~d~'Îrab le 
repreutltân j in h~s rd,t'f eapuJ 

1:.11 Crist, În cmie mată. 

CiR~omicp din al"~j"t ~u ea 
pac dl1pltJ, n>mont,lll~ eillfl·1rw, .. 
rueanbnJ p" ş,,~e p""re, CU Ctl-

n;J~ă a,'!rin'Ol,<i. 

<i> 
" 

. ,"" .•.. 

~ . 

~~ .... ~~~?-~ .. 

/.0:·;·/:<3)r:'~'~~~~1 
J/j"',",/ "-·~·t,l' ~, \~J!\~( 

l~ ::' (>r~ - : ,~,\;' :' q \~ It·, '.\"~ /1'. "'. " < J ,t··~· . ~,T .. IJ-., ' 

~~S~~:~\~b~ţ)f 
No 15 de arg nt Cii C~ ;:,ac d1tl,lll. 

n ror. 

Cl'3sornice din arp,-int cu m 'Cl
ni,m cII ndru Je 6 IH.!rn ŞI al'; Jri 
p~ cin,pr.:~ece. Ctl gr~vufj; :1..I·.·l~~ 

No 17. cu mfC'can:sm :anCQra şi 
iruRlOase incrusUn de aur ~ 

cor. 50 fiI. 
No ]$ m~llllî,,'ll aucora 3. eot"-

50 fii. 
No 19 ml'canis'n cllindric 23 cer. 
CUlvasa celui de}a 19 e argint.ti 

AdmirabHe reasornia! cu mt>ea· , 
rusm ancoră pe 15 pietre. fabrkat 

~Omega •. 

N.29. 

.; , 
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Pentru 

... 
ciasornice şi gramofoane "oui se primeşte garanţie de zece ani, pentru repara
turi de cinci ani. Preturile se înţeleg În rate. în bani $!ata se scade 12).. 

~".lll".I""'.""'''''''''' 

tCeasomic de preei
;;Ele de argint foarte 
iiu. cu un capac gra
'vat, remontOdr an· 
coră, pc cinsprezece 

pietre. 

•• 1111 ••••• ,11 ...... 11 ...... 

Un foarte frumos ce~
sornie din argint tul .. 
cu c"pac dublu, me
canism anc~ră pe 15 
pietre, elegant in-

crustat În aur. 

.............................. 
NE. 33 • • 36 Cor. 

............................ 

Sprijiniţi industria in
digeană! 

Noutate int~resantă! Noutate interesantă! 
u~ foar!e frum,?s c~asornic. a;;~z_at Într'o bi~:ictel ingusti' 
10",=1\>:> mim dm piele ventablla se polte Inchide ca. 1l1l 

portorel cu mecan!s~ anco~ă, pe \ ') pldr', ,j~şteptător. 
sau cu hatal, umJ.,h ... ri .,·('"T1te"dt fi lil~. 

, Ceasuri de femei 
,. 
In cea mai bună calitate. 

Nr 64. Ceas de.strptător . . 
Nr. 65. Deştepliltor cu cifrele vizihile . 
Nr. fi6. Cu mecanism ce merge opt 7ile . 
Nr. 67, Bătând cu Utl sunet placut ce.,slIrile 

Cor. 5i-. 
Cur. 6~. 

• Lor.:..:6. 
şi ~asornic simplu de .*, (oxidat negru) CI! 

:on capac mE'cant~lI1 pre
·ris. ci indru pe ze;:(' 
,pi!"tre sali ancorf. pe li. 
pietre, sistem Onwgll., 

Ceasomice femeeşti din aur şi argint cu 
mecanism fin cililldric pe 10, ancoră pe sferturile • . . . Cor. 7:; 

Nr. 7~. De ilrg'nt cu un 
capac ( ('r. ~:I'--

Nr. j;;. De~rgint Cll 
un (gra\'at sau 
~implu), sistem 
Omega. Cor. 45'00 

. .-..rliJIf 
~~~ ~
-~ 

" 

Nr. 76. De ar~:ir.t, ca· 
p;.c duhlu COL "fi'~ 

Nr. 77. De argint, 
capacdublll.(~ra
\lat sali ~impl.l), 

!:Iish:m Omeg;! 
Cor. 51'2(1 

1'>:"r. &1. Uc ar\!int cu un 
capac . Cor. :).ţ._

~~r.h!. De are-il1tclI 
un capac' Cor. 28' -

Nr. S:!. D- :wr, cu un 
cnpa(' dublu (cu 
filsa nuedeaur C.6!·-

Ceao;omice femeeşti din 
argint tula cu deoraţii 
În email ru-esc.NI\~ca
nism cilindric pe zece 

pit>lre. 

Nr. 83. Cu un C:lpac 
Cor. :M"

Nr. Sol. Cu două ca-
pace • Cor. 33-

'Preţ curent de ceasol'nice, lanturi, inele, cercei de aur, bastoane de argint, brăţare, pendule, tacâmuri 
pud, brelocuri şi obiecte decorativ, la cerere se trimite gratis. 

Ceasorn ice d esfepfătoare 
În cutie nichclată, trase zilnic; umblă in ori ce poziţic ar fi aşeza.te. 

Ceasnrni('c femeeşti Cit 

cap.lc du IlI, din lIur. 
cah'ate f .. lurită, cu gTlt~ 
vuri omami'ntal,. artis
tice 5i admirabile ~ti
fucli colorat!' (cuira SIt. 

e de aur), mecanislil 
cilindric pe zece pietre. 

de alpacl, 01. 

Ceas firi de"teJ)tittor. 

Jlr. 319. Cel mai blln de;;· 
'leptitor Baby, .(cu o pUler
.;cl pl aci scu tLi)a re con (ra 
-prafului). lnâltimea cu ureche 

• tot 11 cm. Co r. f,.7l •. 

Nr. 320. Cel mai escdent • deştl'ptă
tor .. JockcT", ca mt:c"ili~m. ,\\iri
mea cu ureche cu tot 13 em. l..:or. 

10'81..1. 

Nr. 321. Deşteptător "Darling"', me· 
canism exceknl Mărimea cu ureche cu 
tut lOlh cm. Cor. 18. Cu o geanî.i.\ imi-

taţie de piele Cor. 3'30 . 

Nr. 322. Deşteptător foarte 
dră,Jllţ cu cutia imitaţie de 
marmor. lnălţimea 10112 

cm. Cor<18. 

Accesorii pentru masa de scris. 

"N" 314. Călimar. inv. de m1.nnor 
ea decoraţii de alanci\.. Minllle 

13=,:17. Cor. W. 

Imita1ii de mannoră foarte elegante. Obiectele frumoase cu daruri. 

Nr. 316. Leu, ca decora
ţie pentru oirou, din ar

tir. '\1;. ~ aÎnt, imit de marmOT 
C .. r. l·h. 6 =12 cm. Cor. 6. 

1 
.J 
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Conspectul celor • mal bune aprinzătoare automate. 
Cu aprir.zăfoatele to,iratt aici folosinţa chibriturilor e de prisos şi astfel ae pot face f"semnate economii anuale.. 

Apf1Jl1jh'.ret~ ,.jnf indisptnsal'lilf' pentru fumit,," ,i economia ca~niri Poarte potrivite ca cadouri. JRolosinţ. t"t,. •• ,1 cOltA 
abea ('ţ'va bani. Si nu se confunde cu marfa rt-a şi proastil de .rg,.ri. Se trimit numat contn. t'amburs c.au an!tclpar •• co.""1-.(" 

Coa.ul poatal (1'" <0,..;<1<,.,. Ia apri"dloue) de fi..,...e ",d'" 50 b •• i. Pa.hetar •• gralu'''. ~_~'" :'~"'_~.".;~"" ... ;. 
Nr. 1. AprinzAtOite de lii'''OInti lOlmperator., din nichel, eli 2 cot'. 50 hani. Nr. 1b Af'lrindto;re - " ." . 
• Imperator. din argint dr Chilia, CU 3 toroan(" 50 bn.i. Nr. 2. Aprinzatoare cDuplel lmper.torlO ca ţ 
iasea Ş' fi'it de brl1Z111i. niche'. Se poate aprinde< cu Placi! sau numAi cu o, hi de jH. p tt.JI 3 coroane 50 ~~:A.. 
Nr. 3 elmpcrator. pentru masă dtn uicbd, cu scrumlera 5 cor. Preţ'" de fiecare pi~tf"li de catran 20 baal, ~'~:;;;T.~;~' 

il. ~p. '~;.~p~t 
Cele mai nooi f 

"~~~~. 
Foarte căutate !l;~;'~ 

ji~~ 
~ţ~~~l~~ 
~1r~~W~~~;;~~~:i:;A 

Nr. IS. -Bustul lui Napoleon" execuţie ar. 
tiatică ca !cilpătoare, (foc v .. ~nic) 8 corNAe" 

Nr. 4. Nr. 5 " 6. Nr. 7 ,i a. Nr. 11. Nr. 12 ,i 13. Nr. 16. in bronz S coroane 20 fllerf. " 
Nr. 4. O drăgăI8şl s(jpj\ri'oaT~ ~Cartuş. cu t ror. Nr. 5. S('i~ir~toare< .P.t~nt· di" nidl~l CU 1 cor. 30 bani. N,.. 6. Scioărit'larl! P.atent- dm nichel IIIlt f,,·' ~i ÎI RU~\i • lJ 1 rm 0;- ni 50 hanl. Nr. 7. Sc~pjJiIO ·re . Patent. difl lIrl(tnt d~ Oi"a cu 2 COt. 40 han!. N r. 8. S âp~răt Iare oi Patt'nt di'l aq~'i'lt cu O flguni 
tJ:QI1lv; pret." cu 270 cor. Nr. 9 S· ir ăratoHe ·Or.- din nI! hei cu J cor. 50 b<ini. Nr. 10. ALt". aş, format drăllut, ClDlC s'm.)ll, se apqnd<! dCI,hizâ Idu-se. (u 4 
eoroane. Nt'. li, Slij ârâH'!ft' de pirdc di'l n.cht<l. 12 cm, mi i "t', indl .. ~ns:.bll.1 pt-nlru or"t caM <.:u 2 cor. 20 hmi. Nr. 12. Sdpăr~t,)l.rt jJf: It' u m .. ,j dlll Il·chel" 
.g 5 • m. în di~rr.t'lru, cu !'crumleră f·nt,,1 3 cnroiOOt·. NI'". 13. ACte;l', mal m"rl'" cu ScrlJmleri 15 crn. in diametru, fo~nf: POl r lV,li pe tru Chinuri şj r~taurHJte pretal 
4 cor. N ... 14. fo«r e drllgută scil'irătoare pen1ru ma~ă re~r. ufllând un .Ot..-l· de !O cm c. eOH"la nob li, orl'"t'll 1 cor, 80 b~",. Nr 15 .. Bl.lstul lui Napohto.'" 

ext.-ut1t Ilt"tkă 'n t-r"nt, fa 'căpil'5toare rel,t'u ma!'ă, un frllm~ 'dt'('"or CU 4 cor .. anc 50 balli. Nr. 11\. O aprinzăt .. re "uie 1 corOlOa 50 ttani. 

De vrei să-ti fie bani, liuvaerele, ac1ele şi ebeiJe În sifurantă, de vrei să dormi liniştit şi să pleci fără ,riJi ile acui cu,D)ărăti o cui li: fiei 

Nuu1:a~c.&1' V 1 P ~ --===- A" ~ .. ~~.,;.-,";,.~ 
, , ~ ... ~ c--:lIII.... ... ~~j~*~"'~~ 

Cli signal contra spargere. "J~J~~{!jf~:~~;i.'~~~,~,< 
~:,-'-".~/i,c" ~""'l~''!'1 \','"",-

Indispensabilă pentru industriaşi, negustori, proprietari, ad- ::~;~,:. ;;~ţ.~,,', ~';~~~..,,~,;~~ : 
ministratori, preoţi oficianţi şi gospodării mai estinse. tt~~:~?~ "~~7lf:tf%;:~;~{'-~~~~5 

~~ V. ... .fc:~~l\·ct;{ "T ... .r.~"·r;:i"~\ .. ~ ~'Lt. i 'i"~\\.' 
fabriett masiy cn frumoase potecIi, nu poate fi duchia cu chei '.1 te, are puttrnki ';~;;.r:.;?;.):,~- '-', >,,:r·';'·"'.-;;'~~"" 

Foarte frumos obl'eei incu doar .. Dlodel Wtrtbt:IW, ·..qn~w 'le' ", ';; ,.:,', 

~fl~tr~n t:~i~kri~l ~~ vinlt~ in rate. - ~â"t luai ltiultR ntii in cirrulJltie. ~~~~. 
CU1!le de 8iguranti VIPERA. inlocuiesc ca aace.. Fie~ărei ~ue VIPERA. 1-18 aliturl ,1 • ehi. i. N- "ai rata 80 oor .. ta l'ate 70 car. .. ~, 

costisitoarele ,1 II Itreo.lele cas. werthetmlene, căci (III zervi. Fiecare cheie< are formi deosebit! &fll eă e cui a. I"beat peutru U'e3te cue. ~ lIen.II.N ... IBW! ,A 
toatecl sunt mici, banii, june rele ,i actele pot fi ph- aa poate fi de.chisl cu chei .. celeilalte. 4Ieosebite - cum .. vede 1, des!"maul dia dr!"l'Iltta. l.a~ ~: 
frate .i~ar t. ele contn furt ului. ciei Ind. ti ee o mi,el Mărimea 1, lOX15.5X22 tim, ere.. de 2.6 Ir.r. In baDi mirimea. I pe bani gata cer. 5.40 bui, t. rate • c-. 
"'nen sa. tDeearel 1Iă • deschida, sili:'nlllui interi.r in- rata al cer .. În rate 42 cor. la mărimea II, pe bani gata cor. 4.40. t. rate cor. 6.21.. 
• .,. si .bârnă •• sunltor. până cind DU "ine .ţip.... :Mărimea II, llX19X24~ el ... 1:1'9& d. S k,.r., lD baai la miriJllu III, pe bani I"ata ... er. lUI ... r., t. rate cot • 
• al li de.cbidnd CUL, tI opt'E.',te. Aparatul fuctio- eata 44 ~or .• tn rate !12 cot'. 7.20. CONDITIILE DE V ANZARE IN RA T8 VEZi 
.-eazi firi hltrerup.ere patra zeci li opt d. ore. lI"irimea III, 14.l>X25X3l'i.l'i ./m • ., ... de ,(.1 Irir .. t. MAI SUS. 

- Cui i .. e dragă sănătatea Îşi cumpără maşină de dospit 1 Indispensabilă pentru ori .. ce casă mai bună r 

Noutate practică. 
Declaraţie. 

P. T. 

Am vlzut •• fata mea contesa, 
.Almassy o mOlşinl de dospit cu care 
.... pe deplin mulţum,ti. 

Trimitel1l te rog şi mie la iara 
ZetaR. 

Gelrcs, 22:Noy. 1900'. 

Cu stirni: 
uil'~"'hr(..nca~a N"uloi Wls$lli'-yi 

m.Lărr 

pa •• a buni şi ltusto.să e o mindrie pentru fie~e 

.... podini ee S8 reipecti, dar cine no CUDoa~te felul 
aTeu ,i neplăcut .. 1 frămint1rii primitive eu .tnll ,i 
ioate deaproapele lui. 

Care femeie nu 8e teme de Jlrimejdia tmpt'eunll.ti 
... aceasta. la ~are-lIi expune familia ei pe sine. mai a
lell acum ~And aerul e imbibat de mierobii tuturor boa
lelor. Căei o mici ranii. Ia •• miero8copici murdirie 
... b 1I1lJ:hie. e suficientă pentru illficiar,,-& tntregei fa~ 
..ulii. 

Fefltna Ioeunjurarea acelltOTa "ernete IDlleina de 
irhlântat distind eu mediliii de aur si diplome ,i ra
-o.udată de Illedicî. care tu Ilrma avantajelor ti .~ 
"arei manuări utisfare eelor mai exagerate •. m~tur: ,i 
• pntutÎnoeni răspândită clei Cllrătenis. II conditie 
ni .. or"iali. atât tn palate ett li III colibe siraee. 

Orlc. ,"o8pedină eare tine la ramilia sa 11'1 nu pt'8-

...... e.manda. ma,ina 413 frământa.t "1 ..... 1 ... &are 
•• _U .. rele anllt";e: 

L Curătenie: At'~nd !n ndeu iii frimtntaiul ea 
mina It de pri80s, • esclulă orice illfidare; 

II. Manaarea uşoară. tncit orice o-opil de 9---10 ILai 
poate frământa phi in 8-10 minute, &8tfel Dn &Tem 
.evoie de lIervito&re. 

III. Frimintar. aniformi: pria ee pllDea e sănito~ 
Irustoasi ,i digÎstibilă. 

IV. Economie de timp: Deşi predtirea piinii !le 

face tn a.cela-ş ordin (Ii conditii totuş Irămblarea. r.
c1amă de 3---.f ori mai putinii. Heme. 

llaşina de frământat .. Ideal" e indiepeasa.biliî. pentru 
t'estauraJlte, cafenele, spitale, sandorii, căci curăţenia 

e o conditie ,.itală peutMl aceasta.. Pretul maşinelor ele 
frămt.tat .. Ideal" tII bani rata: mirilDeII. 1 ,Iund ile 
35- c/m, pentru o pAiu mue cor. 25. t. rate cor. 30. )li
rimeaIl,lungi de « e/m, pentru deui ~iiai mari cor. 
M. tn rate cor. 40. 

Conditii ~e plAtire tn rate la pa"ina ilie mai 8US. re
hl1 tntrebuintării: Aplieâ.d IlP.,at.IIlÎ ol\i. ,i muj.,.,I .. 
... ea ba troaca aşa.ranuai fliaa OMaatl. IÎOllpe&la,. 

In atenţiunea femeilor. 
Dteur·fle. 

r. T. 

Maşina de dospit trimisă de duM
neata e o adevăratA binecuv'ntar~ 
aci fiind Învă,ător sărac ~u familie-
mart " nevasta Sllferindă, nlt puteaMl 
cumpAra pâne dela brutar fiind seuDl~ 
ci frtbuaa si coacem aca~~ de, 

Eetr, • Octomvf e 1910. 

Cu stimA: 

S:urffîyi Bila, inv. ref. 

cartofii ew.., şi :alJBlal pe mmă apa liiJliu(ă. P. IIl'11l/ii, 
Ind.ftim lIlanivela. de s..--& eri ta • direcţiu... ,ttot 
de atAtea ori ia eea adt'8nă. Du,ă 6--7 minte 418 t., 
dttire Tedelll ei lIuatem rata eu frimâ.atatlll. leelloo.-, 
osia ~i co~a • punem intr'llD coş sau • lieia t. • ...mit 
să dospească • 

E recomaad ... bil ei himbtAm in .a.şhaă ••• ai caa
titatf!!Q de fiiBă prescrisA. duă voim mai .111$1. ti le

fril-minte de mai multe .ri . 
Ca garuţia de~Jml calitatea ~i ,racticit.dea 1Il8.$t

nelor mele do frământllt ,.Idea." poate ~ni .Ilmli.'f'll 
eODsidembil de sorisori d. l'ennoşti.ţl eal. II ... MI.' ~'i
nil!. 

ll~in. de frmintat .. Ideal" la. e.x-'.:liţi;l. d(' w"'
DOlIIie eaaoic.fi. din 1001 a fest distiJlIIă e. djpil&;a~ ~,; 

medalia d. aur. PaÎae eiD't.asi şi IlUrilti ~u l"l(e"~ 
produee ~i ca .qjD& brenlaUl ... tr. hi,i,JIIill:u,,.,,· 
.. leleal". 

ROI rispândifi-mÎ eaiaJoguJ !fi recoaaaclap ..... 
• cerc.l olUlOStiajelor IIIqltl.ea~outri. 

/ 
0/ 

/ 
/ 

-
""" .... _-
~ 



.. 1' R T TI {T N A." 

__ W~r~'-25~-=-~19~'~2 __ -----------------------------
bru mi-a luat terenul şi a pu.~it dâmml, ('a în cer :ru inundaţii din BăDJat, cam Bumă s'a trimia 

'Pu1ori1(l mll"O}W!ne ';' RtH.lele r-n.it~.., 03 ~i J a.
nnnia r.lU pus stăp:mire p<l clilell fm'ată dela r.aku-"..., . 

m'l ''''11 mai l~, Jf d-e rell .. ~it, a.~a îne.ât in Şouum,tn "TribunQi" spre distribuire. Şi ~)(1Rpre cal re ,~~ 
~u. ... ",. 1 1 ';uItat moral şi material am dwt ~i socotea. ă. plW"" 
maTe, după('() În două rÎ'ndt~r~ a~ uat ~pta ~I d y ,~ t 

Ti~"ll1tein ~a .Pekmg, 
Ri o intrObarE'a da<>i'Î 8(>;11'tn viito~.tre 8. 

,M..âf~ă d~ biruinţa ~ti-1C!r lrnpăriit{'şti ori 
\'I"('pu,blicalli ori di? hot.ărîrea Pntorilor. 

"In ra'ma~ fn minoritate, d~1 III rnndul pTlm nu. li(~ă. in ,,'f,ribuna". Este nea evarat, ca eu ~m r!$ 
Ch ' " - diurne din '3.{',oasta sau din afle petrooen l1!l"an, 

IIlOl mal' cu :1 ,·ot:uri, în rînol.ul al doilea cu 28 votUri J ) f' . 
1 d ... J .Iate 1mb pretliJun\-a mea, şi cii W'lR ro ar 1 a.menlD· 

a 00 or minus, ntl am Initut 8ă i'au lupta ooarece ltUerlm~ 
ţii paTtiJnllli l1:lţional ~l1nt în minorita.t<;: AL'e~l.a lat}~ P~~va nici vorbă nu a fost. 

:r Ate1Jer de foto~rafii artistice, de primul ran,: 
ROJla. ei Kinast, Oră,tie Vasar-ter nr. .. (cQs~e hll 
Hermanll). Fot~!rrafii ei portff>te, r('producţii dUJlă (o

t.ogrl1fii Terhi ei noui ÎJl mărime naturală. expuneri .1. 
D'JiectÎve BPp.ciale pelltru interioruri. aratice, şi lucrări 
h. aquarf>l şi olei artistic oxorutllte. Cei ee se pl'ovoa.că 
ta anu~tul din .,'friIJuna·· capâtă. 5% rabat. FÎ\i cu atOA-

\iuftfl la firmă. 

s'a lntâml'lat in t"~"'1Î~!J~ere cu membrJl (~()nllt(7 Lucrul aoosta îl ~t documenta cu oori50rilo 
tului natim1al din luc. c'; A " melH in ordine oari şi a{~um.a le pastrez, Jar mÎl 

In unul H(·{'I.'-1ta fiind ialt~gerj parti<'1l1nr (' In C'9r· , f" 1 rl' . b " provoc la toţi ftl'Riacari au {)I9t arall'pl.tofl a a 
( '1- 1 }"'ri~loIl1llui, ciupu ('um am ~RP,.ri~ în " TI una, . 1 d 1\,~' 1 N'1 

. il _ tari petroocri, pre.cnm ŞI El .• .:.~ l('.ouc ~ Yl ~::\.n 
am voit a lua luptă dar d. N ydvan earu nu fi ,a director d{l bunei şi Ioan &>rb prokl'poP în 100, 

I ('(1'nf'n1t:~'t eu comitetul n.aţi<)m\~ din 10C,.!ll.l a VOIt {,l.rri de obi('(\iu 3,U cc,"IIBurat darea d", 8eRrnă a ve-

1 
Fii. ştif' de aor"a~La, ci după datllJ:l sa a, iaeut toat~ uitului incur8 din petroocrile aranjate Ce mine, 
din ('arnI Fău 1;i a tre('ut în t~~hăra lUI M'a:n~ra ŞI să 8puie (~e tJrall~grt'",iuni am făcut tJU cu atari o~ 

\ 

li luat lupta ~ll Br.]a Piilyi jIde rpgr~~ aiCI. c,,~iltni ~i cii k'6t-a vorha de ameninţările dlw 
Auzind, ('ii d. Xicolae :K;'ilv~lU l1rczirl~~tnl CI") .. 

'lhe;::!"ctAr ""'8pon~"bl·1·. Iuliu Giur-iu. .' 1 '1 S b . prp~Irl'nt'll N·yilvan. ,n Un .., &" "'" "" mi\l~·tulul naţlOnH Ş1 oan •. CI .. \'W3 " l',' 11 rug ~ d. Nyilvan să n<l f'.puie şi nouă, ~h .. 
'trillnDa" in!'ltitut tip(}~r&fic, Nichin ,i con.. ro\m propnR pc miTjo() şi pe d~"". Ha 111ăm~ltJvt~ Lm~ ('~t(l ori u f08t presidont la atari pot.reoori in Şom 

-
.. ...~.W.- -- \ n1"e.~llnă. Ri <'Îi aoca.Rta. f'or~p111l,lc adpyaruhll ma ,,,,,,,,.,._)4!6IOIOtI' ._-- !. .' d ' , 1 1 cuta-mare t 

}.1r{)\,O' la d-nii RUS numiţi, lllln .. lal . (,~ca.t s,a { ~ .a e' . '1 1 d ' 1- .ooa.ce pnvoşte 1lll'U tR () a nea nlIe, oa. per· , , M A.N prnf .. ·{·t1l1 (>'()nJitat\lh~i L în ,Car('.~l.maflf ŞI ti
1
a. p ar~ 8Qall~, şi advocat t:mbuie să d.'l,,~hr, cii fiec,are. aJ 

Or ROTH K A L ,,1-\., I "~<l {'.I TIll V'l P1Il.e~ ISIJUttl UllGe prn eet.u 1":\ ('L b ," ,. i l' ~ ci . t 1 1 • \ ' .. ' . ...' '. l' t 1 ,;,1, ,-.)eat, trG Ule Să-Ş.I 111COP lll('.a8{'.a. wtonn ,e \) sa e. 
"'II'I>IC tr>t P,""~J'rJTInl RI a''1!lu~arca ca" ŞI OT ·3.<'U sau uc. ]' { . b 1 ~ ,. - il""[ 
u"> • ," ..• )/. ,;. •. ". • .''' >. , }ar. est.e ~anl.h1!51a J llav~CloaBa fi, ( 111 ~\:Vl van 

TEMEsvAR ERz,tBETVĂROS~ lup.t\ '.or fi aleşi. 1 ('-!ind UIU1'tl:1~a) că eu a.m vandut capra ţaraullllll 
Strada BaUhyany 2. ,Colţul str< Hunyady) \ Oar~ ~ lurt.a Împrcml1'i. cu lm con soţ, eare ('~te IWlltru 40 fil., 3, 3 cor., dC'Oarece eu în persoaa:.. 

2 4 I 1âng'l;, .:H"pÎa .. sI il! fi't., lp! .. ~nii i.n Crt,,*tct,.UIl ~;.l~hlal[',~ Tnei! li('.it.atie. pe miş('i"J:oriu. in dC-"\lT'6nl pr. a.:<ei 
Cosultaţiunl: '" m. 8-10, d. a. - ore. '. 1 . 1 ba 1 la l' t I bUl) ŞI\. Ntr .. lot al'î'~~ ~iltc a., ~{ \lC·" . a 18. 1 (. tldw)~~aţJa1c ŞI a~ară dl: aooal$ta nu ~m, ~~e~tul ; • 
Consultaţiunl separat pentru tuberculoşt. II: fl.tlU it~1 IJlIÎ.m a su,şţmoo me~u.l partJdlll\l1 pa I (,a adVoml!, llF~ncllIqat numaI IIl,r u c,~\Isa d. 
__ Alt:olce cu 'Juberculln.... 1 ţional n! ' .. ~ ~ 281 cor. am ţinut licltz-tie r:. obi(ICte moblle .. d. 

1-___________ ...... ------- AFoa dle ~",ilv:..m nu plj.wrn taco p(l~.!.{'a .adOVd- şi caU8R Roe-.a.sta li f,J$t l\ dntl ~y11vlln. 
~. __ ... ga;'NIII ___ .. _ _."*IiIlIIrl __ IIIS3_ ... IPiII-----lIIrp.-.. -.. rat. r:m1fw('~~ă.' El'lte ~aklllmie infamă., că în {.xmtra m:ea 8,~~ll 

Iatii i~lJân{la ste:1.,':;lI 111 1 p:lTt.V!ului TIaţiml'J.l în fă('ut. arătii'ri crh1inal-t~ la procnratu:-.a dlU 8!i,t
==_====~L __ ' <'<';ln1u('rarc şi luptă e~l d. Palyi B{'la)lIde 'f~09C. mar. Do altm.introlea, pent:u ca~OTI~~ll.le sal{\ !., 

1 

Ak,'tr,;,~ii <lin ~·(,r{,ld l'riflwpullll au f.;oJt w- fRme ~lI!11C 8..ll1t am 00. re.,;atlsfucţ.lC ŞI la forul l U 
't- ' '. d ~t 

duşi la ak'J{'l'l'l'D. l'h'CllS:M, cu 3I.'>Cia, cii stog-aru par· eca,ON.)SO. . • ,c. • fa.pt.8l9 
t 'd ,. ţ' .. 1 "',,, IlWC'-.."-C cu Ilfow amul 11;1- Car~'Cteru1 <iIm N)l1van .îl rot dove<ll 

1 Uj11J na 1011:.t.J. ul-j\{'a " . ,"": 1 

ţiona 1. 1 )ar auz.,Lnfl M pactlll dlU!. N yllvan B IIU sale.. . . ," 
Loc deschis. *) 

d J 
~ Al!"I' 10,('1, .lt (>( {;('j{: lnt.LrrpllL , " .. l' ,r " --,~ 1 d ~ ,. ~ •. '_ Răspuns - Ul dr. ure NYl van. "'(O 1 " ,. ,.: ~rl..':ll 80 de lTIŞl au (}n varam m ~llnt (C QtHl-trel p,ar)'tamaIll, Ctl 

\ 

.'~I·' 1', > l~' :. 'te incat dln Yre-<) '700-- lba N;,,e ac. k*. t!a.r{) lm Toodnr (Ill>! -.1. lUi IU)lI 

n' a.1{',!.('aton Tel!l<1.111 nU!!la" • 1, 1 h~ .. ;)' ('h' "c fY t 
V(ltat. ~u\'(X~atl!1 _ !1.~"""1 " . lOran~' ,l-a !iCU, speee .~ 

_ In chestie politică şi pet"sotlală. - , '" > ...",;, ; • 1 n<)(l).a f'L,O (',(1;'oal1(> , cari l·lea r.<Jlnt h.pre~k. 
.:; n (·.,t.· t"j"van,t <'~, ,,1.'':':.!l .... !'l1 Nil UI,!'lr:t 111 ;'.'~ I ~~ ... , din 1.1(' d'f':'lî nn e~t\" eanZ;l din.'>(',ii dar in 

In N·rul 257 al "Hml1ân~lui>t 'ijr~ N~il\'a;\ ~ I f1l1{,,';.-r ,"';ll; LniJ.l!il :,'i dl Prishp:~nji ~u GaurDt1U N.:!·"~, că rp:;pn,'1.Îvul şi·a I!u\at {'tl>.'!a. 1l1~,"a, orb 
jlm<Ja'r-că a eombah.l e<:)lc scnse ~le IIHn.a ~~ ,,11.'1- ar ~\~'Nl. Qi'l(IC (,bwct:1UllC' ;lau rlu:hl!~t{' I.n c"".:ntra ':.::., d~r.oc: ~c' ~ '1 luat lUIIIl'ia lI} {UP :,pre Al1)(~rica. 
imn'.!" N'r1l'l ~41, aVâJl.d obI'ă';UlC'.l!l a lOVi in m"d trntaţll meJ€ poltt~t'() sau a V1Dţn prIvate lla-;.,~!fi n miCI Ş.. .\t;ela eare eXOI)(1rÎn.d. împrumutud 
IJrn'lal şi ;n.f'am şi in activitat.oa IUea privată de (.'ont.ry!t .1Iloa ~a ~1d\'{)("~tt. ('ă d. ~'yilvan nu SpUU6 nea eS!<!:1 "legătorilor şi poporului rom:ll\ 

\ .. ::och()cat, Pl'f:OC\JoIn şi 11.1. p-er::;oa:na JflQa. . a d{'\'a tnJ , ma pTOYO<' le (1. V fulJ1c lndreau proot d?llt "Albma 'a.... 'a fol06i t de st.aroa debilă ma.· 
'" Aşa ~ ,"I'Kkl ('...ii d, N,Yilv!Ul,' se laudă pe sine, ~n liau.ra. "'~~l'C a fr.~t (!{: ~:ltIi, eimd eu ~m mt:'rs dm. ~ct1l !l0st:ru, &: ··a legat dupii fie,care sumi 
d~1 binD ştie, cii lau,da dt) t'lilHl mirO;J.,.'\ă greu. . lU (~.mll1~.i (hlll;~ prr.:el.l_m ş~.eltnd m':ll.n relilwr~ d~ t<.~lIa!ă a dwnţI!o\' ţll.,}- '{'I(- piua honor~lriu 100, 

b6!.o dpplorahil, ('ii .d, ~yilvan în l()(~ ~ .aŞI a~lo. IJm c,(;1~ţra al~!gak:orll.~u rx;1!!t, 00 nOl.~ ex{}pera1Hl~ d(,l,a capItal ~!''"'lprojurări afară d. 
,motiva faptdo ;\:de natirJ-na1D eumi.':>e l'1.l oeasmnoo l~wm. hlpta llfql:"",~\n:t, .J1I,r ~lm{l itlmpul -apr()plilt 2,00, co~. ŞI mal mul~ dupa b.., . 
~kg(lrii ue II1«Ir!bru GOugrc-gaţiolla,l in Prielop,.I.- ';11 fllud nepl'Pgatlţl, d. "ufule lndr-eu,n II MilălU. aCelaşl epe~(,loe cfr'''Itlve. Văle-ni U'nd .. 
d'-loo pe tapt:,t I:I\'Oll Il ri, mi !lci uili şi ('ulomni i il~V<)- eererea :w·"aA!.a.. . Ca.s oon{'tT'Ot cu (}afi~ SuŢdl1C .dih legată de 

\ !r]t-e dil1 cLm:3;;;i:t ~a b-A:lu.\'ieioabă., J~){~a:(.:·-.e Y.lJ.t:e }l. Nvilvall fiind W'U'rt dA miuj,e şi an.ioolul ~81mpJ'()OO)lU'!lt~ hon~.rar~tl, ŞI :u.ma Bn~ < '~ri(l,il~~ 
("!Clea 6~'rL'>l~ di'-"Pro ad,IVl!.at~):I nwa p<JlltJCll ŞI prl- meu <lin '"Tribuna" ÎJ],{'ă .îl s('.himbii dupli gtl~tlll 1 ::or. neputandu 1 plătI a hCltat-<l ŞI a lb.,ţ('l: 
'Vată ElUint minciuni şi {,a!omnii illfame. Rău. dupa met,c-da D!OwJe, încât astăzi nici masll 'b.,. 

Actidt.alt<'ll mea 'POliti{,~ă, ('.it ara putut-() dmfă· Eu n11 am scris, ('li. talegătorii mi-au doolar~i CâBă nu are. . 
Vura in \.iIluturil{' nOB.stro şi mtJre împrejurănle că nu pot av.('.a şanse de r~u,şijtă, ci aOP>ea am 'scris, Con'tr~tul. :stc în mâlliJc mele. c 

noast.re kl<'HIl\pr<'Cum :;i cara('wul meu polil,ie şi că d. V ruoi leI ndTean li fă(·U!t de0Iwraţ.ia aceasta. AJa~! feriCIt poporul român ca înc-redi'l1ţ1at II' 
jndividual ('_..;t~~ ('arte dmehisă ţii o POl3.t<l docu- Nu s'a aflat altl.ll !Oii păşisiscă împreună mI "AlbIne!. 
;menta. al('§!lltJJrii şi in)tdeet.ualii noştri, de acooa mine, fiindcă t.impul a fO;'lt SCllIrt. şi d-"a iii avut. d Aooote.a li!unt fapte şi nu 5OO1'nit11ri cu eapr, 

" ' "d 1 . i ". t t 1 1 ' . ' x.d sale ' -. rou a'In hp,~a c ':'l'!~ ama ŞI (e ca.:;tigufl pe aCCrit () non-cu ({'(Jaf('Ce nI .... ~ .... ('OULranu Cu ea cu {)-- '. 
ieron. nO!lr(> rmmgristă. llos~ mai bine ar faoo dacă şi-aII" .... edea bâTn. 

latil ffil, (Ia,!' la alu.guril(l do deput!.llt. dietal, (,.li Tn·l.uie f'ă-i adu~ aminte o'lui N,iIv.an, că cu în I)ehwl 13ăll şi nu.mai după ae-casta să aducă la 
~rr~lIl lui Va.i{la a.m \'\uf.erit martir.aj, :un f05t nu din ÎmâUlpla.r-e am fvst prcşodin~le petroocrii port;oana altora calomnii i:nfame. 
băt.uJt. de '.'ort~ii pnrt.îduiui guvomam(-'nt.al, am !l\l.S TIllmit.e, ci din ÎncrOOBrea t.uturor tinerilor D, .Nyilvan la inp.t.ilut111 român banca ehi ... 

~ •• d 

fQBt <leţinut. -du. jrandarmi in aTt~t preventiv POll- a('a.d'~llii(,i f}i n:ni·;.,nit.ari di~l jurul nOf:tru şi eu rana" este I~l'Cfl~ oon8uLt ~i viizÎlnd, că stol,ll. 
,~ trn .actiyut.au,;,d, ~i lupta dOti\'olt.atiî. şi a(,'1,tma au.."1t nu numai la o I){~[r{,<\f>,7{) .am fost pr~ident ci 13. 8t.aton~e de dlfe<>ţIUlle ['.\1'11t prea mici, a 00l"llt 

} 'JlOlloOg'fit in modu~ 001 mai hru:>oC. mai multI€' pctre(·.eri. Am Ilf:llljat. vre-o 6 (şa..-e) {lt'Va aJ~l!tor y>("1ltru .un {·.andidat de advO<'at şi dupl 
Că R('('.l'lea (>hTO"PUM a~ie.văru~ui, mă provDe TK'tr{\("(,,'i ~i a{'C$tea t.oat{! cu .sUt'O()S deplin 8:'!~î.t {'.{' nu h'3'a yooot şI-a dat d(>rnisia în scris că el 

la cluii N,oolHo Nyîl'Vtin pr6';lodint~~le eomitetu1ni roateri:;il cât 9i mmal. so d~~ dela .in~ti~t şi deşi institutul ia 'primi' 
:n.dţional, la d. Ioan &~rb vioepr~xl.in~.e, la d. Dr. Dar cu la pe.trec:erile 3CeEI1.oa nu am famt sC:~I1- demlf;l-l\ t.oh~l Ş.l 87.1 ftmeţi011<>ază ('.11 prim-cun.8ult.. 
Alexandru Yaida, ia <d. Dr, Toud,or ),elihali t}i la oal şi nu 'am pălmuit în mijlocul publicului in t-lă r~unoaEoCă d. N yilvau, cii elluorii în O<mvl"a 
'toţi alogi1torii noştri. ~ala <le jo(' pe mu,.i.cant, pentrU'Că nu a voit sit peI"8Oan~l I~l('le cu cRlemai!Des.chine mijl{looe, 

. Ce\e l'Clrl'&l Î'n "Tribuna" mrespU11d oo(lvăru· zică ciartl'3şul, precum .a. făcut d-6a, încât. rot !lll- InsA d. NydVlan t-te va nimici pc ai11e însufJci dooa
lui şi !e-mll pnblicat, ca şi opblia publică, partidul hli<'~lrl fI'a {X'JllstQrnat şi 1..a jooocat d .. om incult r~·.e adt'1\'iirul va triumfa ~i fapt.elc îl d~ume. 
lIl'lltional t>ă fi(l .in ('-urat cu 0&0 IÎnt.â.mp!ar,e I}i t\ă-~î pc d. K yih·an; mar.[ori îmi sunt toţi Rooia, (l3;1'i tează... 

\;- ~fad datorinţH fută d~ un. a~tfel de Nyilvan, eare au luat parte la petreoerea dQ vară aranjat.ă cu S~ recun~aS('ă ~-lsa că face zjzanie şi it€IÎnţ~ 
eet.e, cu hlnlul în două puugi, ş1vrea să şadă in pril~jll'l aduniirii "Astra" în anul 1909, Augu.,-;t lf\g~rJ pr:'tutmde:nl pe unde ac învârte, pr-ecrrnt 
I].mă iuuui. 8, în Ş01Dcnt.a-mare. a fa<"ut Şl la (t<.'nnaroa din ~eini I}i la serbări'. 

Fie linil}ti" d~ll, c~ eu 'Uu lao naţionalism pe !-;li ("l'(".d, eă a fi pr~ident în atâtoo rinduri nu cele mari <lin ~}laj. I:'aptele şi ea.ractQrul ciIni N,iI-
1l1Ontul dwalo, naţlOllahsmul meu îl cunosc toti ai ~ poate din întâmplare, cum ~rie ru.a. va.n le--a publIcat ŞI llushrat şi .,Tri,bumt". 
:noştri, iar în ruine lipf!(lŞoo gh~tul şi ma.ehea- 'E:-:te a,.]{rd,nt ,r.i{ eu am voit să d'au vffilitul pe- ~c;o~o . este i,?tâmplarea din Blaj, cu ocaSiU1t3& 

..,,,,J.ismul . . . trN'('rii ami1ltite M.tRi d~tinaţitmi, dlX'&t ac.e!(lia f~IY~taill(}1',. ('.and d: George Coşbuc ilustrul poS 
Nu e ,aclovărat, cii d: N yilvan. a susţinut MI'llgu<t oare s'a fi~~at .în invitări El'l- nUBm voVt eă mă fiI a.4tJ doom'D.l au VOIt să ioo parte în C nivers .. 

l'w.agul pa'rtidului naţ\mH~l l.a o.lege~î~e (}()ngr~a.- ~p11n arbi trri ului unor domni. între cari s'-a a- pe~~rea .wranjată ~H.'(»lo, după cuvinl!:ele poetfti... 
" ţNn:ale trecute; la ,ac(~a.",\.a dl.\.ll.8ullll(!l, 'nU este ca- ~\roat tji dsa, ~ă din venitul <mMat Poli ee facă o lUI ~Oţ\b1lC, d. Nyilvan, ~,nn,mi,tul tînăJr lat ,. 

)1.aoo. '" popicărie Îl} grădina bănooi "Chiorana", pontL'U~Pate·' nll a roit 8ă-] 1'3.00 În aală eu cuvintele a-
F.Ata ÎnAl'i ooevărat c.ă in oorcul Pri'Slopuh~i perwna.hJl l'.ău. " ('.010 nu-i sk>bod", ,ydo.rnnll'le eu eunt jurnalistşi 

mtde am voit eu. să p~ CII. candidat 4a mem~ Droarooo per90na:htl "ChioMlTM'li" poab:! rÎ'9oa \'rtm Al da-criu imp1'6Riile dela dv-trăH iar dinfd 
". Vl'(..'-() 400 cor. ~ă4i fll!('~ pO'Pic~i6. i-c :ă8ţ1un~",jul"llahlrt de jurrnaliatoo î~i pasă mt. 

ti) Pentru ule cuprinse in f'Qbrioa aeaa~t.a Deci am -dat venitul d('5'tinaţiei sale, jumiitat( le lmprcsule dtaffi, aici ai de pIătit": deci Dfle'I-...... --o 1ledact.ia au pri .. ~t. riepuaderu. pentru biserica gr ...... ·lIth. d·in loe ~ jwnătatepeu., ,~d. tfi mgn.oor{ind iinetrul uosLru poet, tA:rtGti 

• 

" 
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~~!rN ~~~~ I 
1-1 Ci Il e Voi. şt:c ;-1 

si ca·'·pera 
care .... 1' 1,. IfIajO!azlnul sAu d~ Ilhpf~ ,'-,:-'" 
.. "ort., nu"'.1 gnde.i • iobete I',,~ga.i , ,'", 
clin piei.. Inli \"rntabill cu p' etun 0.." 

I 
intăItămÎlltl 

fahri. ate U" , .. rl intr'.d~vlr 
tln. t ~omo.dC!.. IC'Pfl .... ,i du" 
... bile .~d. IlA cumpfl'e cu 

'- 4pr ,,,, labdea'e imitare nu .. rr oi marfel., 'l_ :'~ 1 '. 

privinţa ellec~ UDc::1 tlrigil.şe IIUb' utin,,·. '-"; '-, " 

in<" .. de f' la 

I - • D.4k-f6,. _. I 
In ca!a lUI Kt'r~Slt~s A"drth 

La dorinţă să pregătesc: tot fe, ti; ,"" 

ghete şi eiobote dupA măsură. 

h impr0t;J08.t cu astfel du vQrbe~ cari EtllTIt <'.araoto-I al11txlVll dkiit nÎ"t(l i-cki dl'&<..~roorato şi luate din I R================ 
~i8tioe polmtru \lll bărbat ~ro non .8ă tI"o.'l(.~ă de vânt. A 
.~l cult. Aoolo estQ in "T'ribuna", NooR1vrie 5, pag. ,In fin-e ~on,;;1:iu dt~ dator~nt?l(l mole aoci~le ~i BAU M AN N A RN OLD SlICC· se: 1",: 
5 tmb titlul "Din Orăţ;tie" care oovodeşto clar ea,- naţlOn'1.]e chiar de 100 "uu-mt ţm de lucru CInstIt \... i . 

.racterul şi viuţJa politicll a 8usuumitu'lui. .~ă fiu ,in <Xflltact OO<'ia-l cu dta; ÎI •• r la î~ti~idăril~ LĂHNI K ÂROLY 
Tot in "T ri buna", HPutJrcgai şi jerartic" şi a1- dtalc iubsoluit nu rcl1ec tt-z , cu Jltat mal VU1'tos ca ~n.b.-.' • _"'" _6 ' 

v' ~'d bl . 1 1 I......, ~, .... c:lc.~ ""te ••• i s-tale, la cari d. Nyilvan nu Il avut curajul civic să ma ţm stapan e a um 3. pe ŢlIooa'ro e .me e pro-
răspundă şi să 00 ol'arifice. Şi în loc să se spele prii, şi nu .. unt avizat la pn>t.egiarea individului IIna·Iulia, Piaţa Szent Istvăn N:-, !'~ :i 
pe sine înarticDlul ,,1n{.impinare", Ma imper~,i- n6llumit din paru-.a dtale. ~; 
llenţll ~i obrăsnicia 8. mă ata,ca pe mine atât în Cu stirni R<'comandă mob'le pre~ăI:j'e '" ate :\";-:' 
.iaţa mea poLiti{'ă cM şi in OOA pcr!'(:.JllIaIă, eu soor- Dr. Si.ml"on Bltte.an, S9U din Ct 1 mai hun matt'ria', pE' ;, ,; ,. 
llituri, lucruri funta..'1tioo, 8vonuri isoatc din C'roori _________________________ dormitoare sufragt-rii, locult'ţ .. g:usp,~ 

holnăviciO<;!i. La toate acestea îi este 8pin 10 <x~hii birouri pe la. ga prt:lun i~rtlne 

'lui G~n<-X)laria mea e.dVOCl:lţîali'i., dionwla Jooa a- REI SI M I K S A 1easă şi ciIlEtită şi m-xiul meu de viaţă modest şi 

aur~~~racteml alui N yilvan mai de--a-proape îl " I • I ~ 

FABRI,CA DE 

" , 

d<,vOO~te un fapt, care oote l.'t1'!loscut de toată if!. 
iQJ.~611ţa romană şi ~âynă aI1Ume: 60lfrfă şi gâl
eea.VJ4, (lO (} are Cu piirinţii şi fratele său, nu VDÎ<.'<'C 
ei citez cuvirutele vătiimătoare ad'r08ate pări-nţilo.r 
"i fratelui Rău, prin oare in modul oeI illai bruflC 
i-a insultat ţli dIn oare -cauză el nu m~\i ia par::e 
în familia părinţilor &ii, d:l:,r îl ştiu şi îl pot do-
11llIleruta roţi intelectualii din loc. 

n~Ii:.·O~ DILE ii -:i~ '. 'iL» '. r ----------------~, ... ~ .. ~. 
Dacă dsa ar avea. popularitatea, 00 care e a.c;a 

la.luz, atunci ar trobui să aibă şi o clientelă ro
~t'eSpunziitoaJre, de care În!'>ll nu dbpuue, fiind ;jllit 
Il se ~~iiI"gini la olien.tala 00 O' &re la banca "Chiu- I 
na.na . -. t 

În 

BEKESCSABA- NA,GYV ÂRAD Trebuie ~\ ştie dl N yilvan, că în',.ooreul no~hu : 
<H~ia opiniuTIe domna-;t>e, că pe dsa t..'<yuduo'tm·ii 
flOţJl!ri l1Uma.i dB "t,lLrohmau~' îl fdQ<>eSC lA adună- Andrassy-ut 41-43. 
riie poporalc şi acum oonducatorii uo.şni convinşi 
• adevăr îl vor stoarce ca pe o cit.rQamă şi îl vor 
,,'Odu,ee Iu v.J-c.arca reală a d8al~,' 

Rakoczl-ut 14. 

Dle Nyilvan, îti dau un «fat să-ţi epeli mur
lIIăria de pe dota şi luân4u-ţi haină curată, po-::ă
indu-<te, ca fiul 001 pi~-dut, să oei i{)rtare piirin.i
·tor ~i fratelui dtali,i pentJru insultele adtLiC lO'r i}Î 
să te supui 8fajlQrHor piirinteşti, să-ţi recuno~ti 
păcatul com~·Îlt oontna llcnmului dta}e prin fap
tel'C dela &!~Qf{}a din Prislop, lucr~nd în con!.l·a 
!Il:.tţiune'{ utaJe dela adunarea din Seini, când a-i 
P!'9P1ol;8 solidaritatea tuturor Românilor. 

Să repăşeşti di.n tabăra lui Mangra şi a!u.i 
Tisza in sinul partidului naţional. 

Să Tecun~ti, că in Şorrwtl'ta-mare şi jur nu /li 
legături I8.micale şi socia:!:e cu nici un român oon
.,tient. 
• Să recunoşti, că datoria de dirţi pe lângă tot 
(".llvalorismul dsale nu mi-ai plătit~ nici mie nici 
dlui Augustin Drăgan, care este un simplu diur
~igt la banca "Chiorana" şi a clirui sprijin mate
I'ial au f08t numai banii imprUIlllXtAlţi dta!(I. 

Să recuno.şti, că datoria de circa 280 cor. pon-
1 tu hainele 00 ţi-le-a fii cut Fcronczi Laj08, croit)r 
ITI Sibiiu, nici în ziua de astăzi nu ai ach~t.at-o ~i 
în contra d-tale cu oeaziunea execuţiei s'a luat pro
,JOOOI negativ, că dna nu ai nici o avere. 

Să recunoşti că dta oşti unul dintre duhU'rile 
.necurlllte ale neamului nostru, 

Dea bine ~t ie că prietenii mei sunt dnii N iu,)
.Lae Nyilvan,ltata d-sale şi prCJŞedintele comitetului 
-naţional din 100 şi dirootoru-l băne!i "Chiorana" şi 
IOIln Sorb vicepresiJentuJ oom. national şi prow
pop în Şomcuta-ma;rB, a căror trecut pol ittÎc şj ~

'Cial îl <mnoflC toţi Românii_ Sus u11Illiţ.ij domni 

(Lângă -Apollo-). 

VINURI 
vechi şi :noui de vândut:. 

Adrt"sativă cu toolă increderea la proprietarul 
de vii dm Siria (Vilâgos) Petru B~n('a. căci Vi 
Irimlte numai vinuri ou ne, curate şi pe linga 
preţurile cele mai moderilte. 

Vinuri vechi: Vin alb K -'68 litru. 
Rizling -'70. Roşu --94. 

Vin u ri dIn an u 1 1910: Carhen et a Tb 
K - '90 litru. Şi1ler K -'56. RÎzhn~ K -'58. 
Rizling ŞI Ruje amestecat K -'54 litru. 

Vin din anul 911 K -"48 şi 50 Htru. 
Vinul sA expedeazJ cu rambursa dela 50 litri 

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

Pentru calitatea vinului garantez. 
Pc tru Renea. 

propr. şi neg. de vinuri 
Vtln.""uN (A"'4'~d fT1.) 

Cine vrea MA cur:n.pere 
'Viţe an"'l<"ric.ane 

in oontra activităţii mele JXllîtioC' şi porson,ale nici RIPA R 1 A POR TA LIS" 
'O ex-cepţie nn au adus, ci din oontră tDtdeau"l1l " 
'M'au asigurat & stima şi de concursul dsale. l 

Repet.oz oii t.oate oole scrise la persoarua şi actÎ
dtatea mea politică, dil către d. Nyilvan nu sunt 

pentru altoit. să se adrest"ze preotului Petru 
PelJe din Miniş (MeRe;) comitatul Arad. 

Omaszta Jâno~, 
fabricant de lămpi 

pentru trăsuri, 

13 ud n.pc ... t 

VIII. 6rias-utca 20/a 

Phml"şte comande 
de ori-ce lămpi pen
tru tră-uri şi auto
mobile, - comande 
pentru galvanoplas. 
t.că şi orl·ce repara-

turi de branşe_ 

, 
~ . ..; 

fi======-=·~·C" ,~ 

1=======" A,;. 
Fabrica budapestană. de casse de bar.' :: 

, ~. 

Gelleri .' Schulle.r
: 1i 
ii EJTJI.>APE~T ,-

F'abrlca: IX., Râkos-utca 4 Depozit1; I î ~ 
orăşenesc şi biroul: V. Szechenyi-u. ,!, li 

Liferanţii ministerului de agricultură, de 
hnnvezi. ciilor ferate ungare ,. al poştelor • 

j~ 

, t 

Efl"ctuiază casse de i: 
bani. libere contra l ţ 
focului ŞI spar geri ;: 
lor, casse pancelate fi 

d 
., 

pentru păstrarea O- f! 
H cumentelor. i'~ 

Catalog gratuit ,i l ~ 

franco. !i 
It::====::.;============ ~':ţ~ , . 

,4' .. <\. ... 

il I 
I 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI Vapsire de haine. Curăt~re chemica. 1, 

"KRISTALY" I ! I 

(, 
~. 
~, 

Spălare cu 3 buri. I 
II 

J 

j , I j I Il I 

La suma de peste 10 Cor., pachetul se retrimite francat I 
I 

1 G6zmos6sorar• Kolozsvâr, PaIyandyar. \ 
: jI 

". , 
,f' 
~ 

~ 

f 
t 

l': 

•• --

j 
" i 

J , 

~c~ 
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2; Horvâth Heni: 
;.., 'e 'i1undl In atenţia pu~ 

J - c:' ,1'Ji din Inc ŞI pro
"-.~ .,;. ::1-·~ Atelierul 
.: -',,',,1 ",.-han.c 8-

• -. ", ,,1 d n nou, un ie pri. 
"- '''~\-f·d. comande şi re 

""c f" ;ă, ..... j de lucruri ce 
" " ,:j, in branş .. , precum 

I >-=-:.(,~ 

~'4;i', 
_,_ 1 

::--..::::~ o ",- J:JJ Maşini de cusut 
.. : '. ~~ ~'~ M:z~i"i d~. scris . ," - r Btclckt~ ŞI 
~, > .' !{~::.;;.r ~ Orama!oant etc. 
.- ~",' ,. 1 ~~ Utt'nsiliile acestor 
.~' . ~" ma inj le are in de-
- , ,i: , pozit 

'C,-; .:' ,~ efe, tueaz~ r~ pede d'\.'! R, paraturil .. se 

-,;.. Ş p ompl 

.. : (:,·'·'-";llllllillllli'-lIlllll 

. .. 
gIUvaergIU ŞI . 

\~ CeaSOfnlCar 

.~ :; ~,t"y :~\a hely. Szel hfDyi·ter 43- ~1.. 
... ~ -~ '--"'--' ---------
~ -, 
~ 
.,.: 

~ 
-; 
~ -~-----

1f I 

~'~;> ;-., ',1' dment in ceasuri de buzunar de 
" 1"'., • ~'" ~:1~ şi nickel, in ceasuri de părete. 

:~,' ",~'" ,·;';e fine, cu briliante, obiecte de lux 
:-". ", rei articole optice In atelierul meu 

t' ,"c<cc:ă ca. nouă. lucrurile vechi. anume 
:,.w,~,'·;,';'e şi ceasuri, pe lingi garantA 

r:"" f· e~'j~~ ';': -,1ide I ~ ServIciu I1ro m ptf 

+- Bicol •• BIDcil1 ........ 
mAfjJar de ~ddiri .,1 lUobUe 

Dev. S'r. Vasut No 18. {('.H.1i8 proprie). 

Adnce ('Q st mA la eunoetinţt 08. pOb'ic jrD 

l'le , provin "8, (li. ,i-a ,provhot şi mArit Ilte.. 
I'f>rol lie r»A.~Arit cu pOlerl de munci corespua· 
&f t .are cprinţelor de asi. . .. . 

P~lm .. ,te t tr .. lu de Incrin ţlf>U'rtI ZIdirI " 

'Dlbite, precum şi repltrAri ca prpţori cOD'euablle 
Si p' lir g" 8ervie o prompt, cnn~t ~t108 . 

Ma .... ml!lgulD de tOl le 01 413 mol:-l'p p~g§tlte 
dlD malel'l.lal cel ma eI elent o"cat dela cele 
'Ilai Simple p ,na. la ael6 mai luxoase. 

,~~~~~*. 
r!I d I . t' t ~ ~ Am onoare a a uce a cunoş m a ~ 
~ on. public, că mi-am .~ranjat În • 

I Timişoara, Piata George Br. 4. I 
@! un modern ~ 

I atelier dentistic. I 
ţi Praetica mea veche mă dispenzează I ti de o mai amănuntă recoman,iare, I!l 
~ augurându-mi in schimb increde- l!) 
; ~a În satisfacetea ori-cărei pre- IY 
f:li ten ţii a pacienţilor. - Cu stimă: :Li. 

~~ ~ .• t 1 ~." ~ I yQ Z· n,O'-, ~ i dentfsL I 
~';~~~~~~~1!t~~~jijj 

M, ' ~ .,.',,'~========n 
F..l. ~ Jid D~ nei .. trecu.t!- la 

' Premiat la a. 1902 din partea expozi-
ţiei Industriale din Becic:herecul-marr. 

BERBERSZKI MIKLOS 
păp, e ar, 

Nagybecskerek. -

Spălătorie aranjată cu maşini e'ectrice 
pentru curăt rea chemică a hainelor, 
colorare ,1 spAlarea fulgilor de perini. 

LU eZA JOZSEF 
Srghedin-Szeged, Laudon·utca 9. SZ. 

(Colţul pieţei Valerla., 

Având sistem propriu de-a curăti chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut in meseria mea. 
Color<."z haine de domni, dame, copii, dan
tele, stofe de mobile şi covoare. Plerddde 
le spăl cu mare grije. Pentru doliu colorez 
ha.ine in negru. Cornandele le eXt>cut indată 
cu mare acuratt'ţă. Battoane de pid.: le co-

lorez În cQlori inchbe. 

L t~rt:al.~ i. tara ~I ~'raillala,t"' 1)3puCI dt: 
l"t-I., pâ,,'~. mătac;~ şi cat,ft·s, pt'nt'u bar 
baţi, da ~e şi copii cu p;etur11f- ct'le m~' 
If-hine Srrvldu o'omot. - Catalog tr·mu 
gratu't. R v'''zA ·otl·-.r li·~,. dA rahaT 

~====~======S 1============1 
Că I i 111

' 
, , 11 , , ' , I J II J I ' 111

' 
J II ! I , I J II , t , f. I f,l ti' I , III a -- - ........ 

~ T ~ ~ 11 ~ ~ i ~ Motoare c~ benzin şi olei brut, -: 
.... ..I.~ c::::-.a,; -=- ~. locoll.Jbile, motoare absorbitoare ... 
- fabrică de motoare $1 turnătoria da fier, de gazuri. -- Maşini-motoare cu = 
-, benzin, automobile pentru arat şi = = MHaş-OSO hS1-M,Ul SYBSa,neJy. fmblătit - Primeşte totfeluf de ... 
- lllolltări pentru maşim, stabdimente = = ~ industriale, maşini cu aburi şi În, _ 
- tt"'""", . - călzirea cu aburi, precum şi exe- .;: 
-- ,.~~~~\ ---.o..'f. cutarea a totfelul de aliaj~ de fier ...... .;.. ~~~a:.;'" ~:::t~:i?!~n~~~~~ ~f~~~:~~ :: 
-- ,~:~-t,z::J:~~,;;,#;}~-.;-- În branşa a ...... ."sta. , ........ _ r~l~~3~t~f~'-1't~,(it'~' ~~_ 
- .;' "" ':'I.~'-' .' ':'.'~>_ Oaranti, deplină 1 - Serviciu --
_ .c. ~I~Y,-," '" _ 
_ " .~' ·~SJ·" prompt 1 - Preţuri lef ine. __ 

~ - -\-

~ I ! I ! , I !! I ! II i II ~ li II, II' ! ti i I J, 111111 J J II A III, III A III 

Fallrica de prăj itoare de cafea şi ca minuri brevetate a lăcatarului 

IFJ. FAZAK,AS FERENCZ 
Szeps szentgyfr!y. Grof Mik6·u. 18, 

=~, Recomandă ono punlic p r ă j i t o are I e de cafea brevetate şi că m i n uri 1 e 
~ (şparhert) recunO<;'l· ... te de cele mai bune, dintre 

:~ cari până acum s'au coiilandat pt!ste 400 bucăţi. 
"'~1 Primesc şi ecsecut pelângă preţuri moderate orice 
.... ~ luniri de strul1gărie in fier, repararea maşindor şi 
~ me"hanh.melor de fier, a casselor etc pel!ngă garantie. ~ .~ 

... t..~'" Trimite franco fiecăruia care se referi la ziarul ~ _ 
_ ~ ,;. aresta pretcurent d~spre prăjitoarele şi căminurire _"--'_ 

c. sale brevetate. ~ 
-~ ~-
~\~~~~~~;"W!J.~J!'iH~~W"-:&~.JiI~~'J!~~':ij!l!1!lJ* ~IXJ ~'( IIi 1 1 T r r t ~t r J t t t T tIT 1, r tIt 1 t t t t t t rIT ~Jll 

fJ 
,."... 
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I.....;;;;;;;;:;~~:;;;;:;;;;;;;::==-I ~ ~~i(5~~~~aio3ii~;So3i3~ai~ii! 
Cel mai mare drpozit de ii Mare depozit de cuptoare; = 
încă1taminte cin lugos. Ee Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, ci in 81 

v , 

!9 (Cluj) Koloszvalr, Monoatort· u. 7, • CII ••• ,bls... 61 
!O III.'. ... a • Zi n inregistrat şi provăzut cu cuptoare din OI .,F' 

I'lrglln.e şt solid ucrat.-, p·n,ru domni O ~ fard şi străinătlllt, unde se află in depozit pennanent OI 
Ght te de box yer ifa bil. schewrBl UI ori lac 
cor .• pentrU d· m .. 8 or. I-'ot fi cu $ ret~, ~ cuptoare moderne de n:-ajolică stil secesion şi cuptoare de OS 
cU na .. tu' i ori f~rl. Oht'te de bf'x pentru 10 olane Danlt:~~ precum ,. căminuri şi cuptoare de bucătărie. (;of 
dame "ulTla. 7 cor, Ghdt- ri .. b,x pe"tru GI 
copii d .. tl 1-5 aoi cnr. 2-60

J 
dl."la 5- 10 ~ At'ag ah·ntia publicUlui. asupra depozitului meu model, asigu-

~ni oor, 360
J 

dela 10-15 ani cor. !H>O &O I rind·ul to.odată d~spre ahlatea }krft:cta. ale articolelor ,i preturile OI 
cel~ mai fOlide. ~ ,'" 

Ce ui<1" n\l va fj mu1ti",h ru ghttele 'fi- if.) ~ ," 

~t~~~~~~~~~'~~~~~i~: ~ I ~'!::!=!:::::::~~ ",ştoptind bin...,llo'lll >prijin ... "1 T~;;i';; j6~l8r. §! ~ 
II .-ntof_r in L<.C<.... I iâ _ j m!it!t~~!~2i2!~;m22;i;;m~~ 
l' I I I I I III II I II II I I II II fa 

KUH EfIDRE. -
atelier cu maşini electrice pentru! 

ascuţi re artistică " homoru. 
SZATMĂRt ': 

0 __ 1 4!ovay, vh.-o.-vi .. 
de f"rlbunal. 

Se recoman. pentru pre
gătirl"'a şi a"c\.otir~a opcarui 
soi de cuţite, ca cuţite pen
tru a ~ăpie şi burăt~ne, pe .... 
tiu masă şi bricege. unelte 
pentru dubotari ~i cojocari 
precum şi a ... cuţirea bncelor 
pre lângă prt'luri .onvena· 
bile " e)l.t:cuţie irepro~aoila. 
.... trimlt_ a 6 brl~ barblef'ltor _ 
le _otne tall.tI ftllmal pc.1ru S. . 

1. II" 1'" , i • IIIIIII ffll .-1 

18 -=-=;P: .. - i c= It ('.., 

~ Cart ,.e111 pr~.;;er;btr;;i-.i~ "'It:::n 184,I~ 
lu , Obl8CtS da malai I I " 
n Temesvar·Erzsebetvar()s. Gyar: Hunyadi·n. 14. eder: .!!.::i~a:~:~~r~l~:it~t:n. ~ '; ", 

I 
Recomand) ob tele e sal~ fOllfl6 frumoase şi sol de d~ ti ni. h'gie ie si • 1U rne: v .. ne Il 

d'" scAldat d: şezut ŞI pentr~ copii, !ocaun e pt'nt,u sel dat. fncil no~re şI vane de s 111.1 .' 
dup<1 cel mal bun sl::.ftm (snh m pro..,du) UZI pl'ntru I .. mn .. " pentru e~rbtln1 ş' a'te II . 

. edlOcteoe e mtal: precum dub.re, IIchoale. ~i c~nl: - AoOl htrTe de t,"lch~a ŞI de cO"~lor~ I ' 
mscnlJtll de met.J, tâbl ti rU numArul ca-el şi 1 

\;

1' cu numel~ st Azi" maIci si firme de tine, c(\n·l~ 1· 
du~' pentru .pa~ a aoiAri p 'otfU bate şi clo .. ete .' ... 
engleze cu oeiotreeutul aparat ~Teme:s,. ' ! 

~ . ,Acoperiri de case şi tUrnurJ globuri ti crucl I 
II' • Ca'alog de pr~ tu' i la dON1ta g atuit. . \ 

n U.:enicl se primt'Sc cU conditiuni foarte bune. ;, 

I!I===-----:-=- - li==- ': =:::-----: f':.~ ~ 

_I==~==============~ 
"'.-cgAt~sc 

cuptoare de teracotă, 
căminuri, vaze, glastreJ 

cu pretur. moderate. 
Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea cuptoarelor vechi şi in provincie_ 
Rugând sprijinul mult onoratului public: 

Ma gyar Istvan, 
f~b icant de caminnri si arI cole da lut 

.. Temesvăr-Gyărvaros. K~Q1·u, 16'11 

Cei ca i au lipsi de ~hct(- să se adreseze 
prlvăhei nou aranjate de ghete alui 

fficolae LUDa, 
Pancsov3, Strada Gizella (Meszaros). 

Asortalj conform Cf'tif'lt-1or moderne 
und~ se află de vinzarI' ghete lu 
f'ptt" '" Itte"erul propriu, pl'ntrll 
bă bati, darne si ropit, I"xecubte 
e1t>gaot şi trainIC, cu pl(·turi mode 
ratt", Lu reaza ghe1f' dupa mAsur'. 
in timp s(·urt. ex~cutie elt~n,a $1 
prt'ţlJri iefline. - p .. ntru p'CIoare 

defectuoilse ghete speCiale 1 :I'{ 
~=================-

----------------------------------------------------------------------------------------------------I 

, 

Societate act. de maşini agricole şi mehanice / 
(Mezogazdasagi es muszaki R. T.) 
Nagyvârad, Biman6azy-u.l. 

-if,"M4 
'. 3~~!:~f~~ 

Mare depozit da maşini atricole ,i mehanit8. 
LlfereazA; maşini agricole $i industriale, unelte, aranja- Totfetul de unsori pentru maşini, saci, ponevi, valtrapuri, 

menit de mor~ maşini de aburt motoare cu olei, benzin şi gaz. ştreanguri şi păIămare; curele pentru maşini, pumpe, maşini 
Au t o In obi I e, articole caloformce. curcubete, pentru vin. pentru vin şi vltlcultură precum şi utensllii; stropitoare, Îngri-

bere şi apă. Olei pentru maşini şi cilindre. dituri de sârmă, cumpene, desinfeclorii şi dulapuri de salvare. 
~ 

Sectie de electricitate şi maşinării. .. I 
a·' 

-
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: Fabrica de maşini .. 
:: Latll ,r J DISci, a 
_ III 

_ Budapesf. VI., 'aloilli-nt II-Il. a 

: linii fl1niculare, şghiaburi de precipitat : 
vagoaneJe pentru mine, osii de transmi- _ 
sii brevetate »BALON«, Că llgi automate mi 

de descărcat, macazuri, maşini de remorsaj : 
cu lanţuri sau frînghii. Aranjamente Skips _ 
şi Încărcat, elevatoare şi transporteure al 

el; .-.-. I l-a·-I·A~lrl I I III I .-. I I I il EI 

pilfr ~ 
r,.,~ .. 

~N'" ici o damă să nu Întârzie aşi face 
costumele precum şi altă îmbrăcăminte pe stilul englez 

. şi francez; pe cari le poate comanda la mine; garantez 
pentru chlc, lucru după journalelele cele mai nouă. 

~l~ Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt din 
loc, primesc şi două probe la zi. - Se poate co
manda şi prin poştă la cari dau insuşirile cele mai 
nrgente. Haine şi costume de doliu să fac în 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimă 

George Rummel 
croitor englezesc ,i frantuzesc pentru dame. 

f I Nagyszeben, Str. Honferus Nr. 5. 

m=================a 

ti ciasornic.::ill", 

Sibiiu - Nagyszeben, Reispergasse 11 

Il..:· _.. o''· " I '\li - . 

I Benesik Zsigmond în Deva 
Oferl~ OHETE AMERICANE Ş. 
FRANCEze cusute cu mAna In 
atelierul propriu precum ,i O H eTB 
OA TA, format modem pentru bir· 
baţi, femei şi copii. Qalo#, Zhe!e 
comoade şi pentru gimnastică. Mare 
magazill de gume renumite de Su. 
!ivan pentru tocuri la ghete şi crtrM 
excelente. Ghete pentru picioare ne-

I regulate şi bolnave le pregătesc 
dupA mAsură. La comande din pro
vincie este destul a se trimite O 
gheată folosita. - Serviciu prompl 

~.I-===~===========~ ~:i-- er~ 

HajJ Sandor, sctlptQrt 

Arad, Kossuth-utca Nr. 4 . 
In atabllimentul de pietrArie a lui Mairovitz. 

Executi şi repareazl 

Incrări de sculptură artistică 
figurate şi docorati ve precum şi por
trete dupA naturi şi {oto,;rafiii, monu
mente mormântale. totfelul de producte 
ale industriei, apoi lucrAri moderne 
sculptate pentru decoraţia zidirllor din 
teracotA, piatrA, ghips, ciment şi din 
alte materii pelânga preţurile cele ma! 
_ it-ftine şi ~erviciu C'on!Oltiintin~. 

DI====================6 

• 

-
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M~jerszky 8arnabâs 
fabricant de maşlnl 

In Nylregyhaza. -
fablichea21 dupA o experienlJ boratl 

• specialitate 

prese de olei mânate cu ap1 
Plue de oJei, constructie simpli ori 

(omplic.atl Prăjltorl de olel pt!ntru 
IncA zire cu aburi ori foc. Teasc' pentru 
sâmburi de bostBn. Ma,tnl pentru per
fectionarea ol(>iului ,1 Iranjamentul com· 
plect pentru bbdcarta oleiuluÎ.. Unelto 
de meliţat floarea soarelui, s •. 

Exportul pâr.i acum In 237 uzine. 

.---------------~~~,--------_. 
J h n S leler fabricant de ~ 

O an P cuptoare de lut. 

'Sib:iu-N2Dyszeben, Neustiff03ssB 2~ 
~ 

Atrage atenţiunea on public, că. primeşte 

pregatirea a ori·ce fel de 

cuptoare 
descbcare ,i zidirea vetrelor de fiert cu 
preţuri con \Ten ah ile şi pe Utng! serviciu 
prom pt ~i cODlltiivţios. 

Comandete se eyeP.Ot- imediat. 

g, ______ lftIm-------.-.-tI 

ltzkovits Gerson, Budapesta, IX., 

...... =- : __ ==;;;;;L;;;;: 

!\ Tokodi Testverek, 
~ fabric2nţi decumpeae. 
! 

HOdmezO',ăsârhely, - Szeged, 
I Lânc-utca. .. ~. .,"~L." Bokor.utca 10. 

I 

Pianuri sau Harmoniun~ 
se cummpărl mai bine şi ieftin În cunoscutul şi soliduJ .i' 

magazin de pianuri şi harmoniuri ' , 

v. Heldenberg, Sibiiu ClsnS~~:~g . ." i 

1, ~:ti:!e~:!~ad!~~::J~ !~~;:v~~ d~~=~~ r.Ţ:.'"~',:t~;." •. '.?t.:·tr, • .'!I':'I;."r:"(:." .. ~,' •. ,,"" ,. 
in T .. anllllvanla. .~ '" ;.- < :',%,7i0t ' ; ."'. ~ 

Mare dt-pozit de instrumente nouă şi :~ 'Jt;~~~~~~~.:r 
l~tr~buintate: r:>ianu~,. pian:ne, har~o. ~~~~j1'i'ij:. ,~. .,'~ ~ 
mun cu preţunle orlgmale de fabrică. ~ ,: ~~$ii, ;I~J~'~~: ·1~ A 

Sortiment boga~ de pianuri de ,tn. ~-;;~f~Jîi1.'~{'2ţ~0; .. j~ :; 
chiriat. - Plătire in rate după donnţă t~;~':}Z"' . ,.::>,.,?~~ :.. 
Pianuri vechi să primesc ca schimb. :Wj!;~ 'J . ~ _1rfIM .. _m_-- # 

g'II"IIIDllllllllllllllllllllllllllr~ ~ 
Premiat la expoziţia industrială din ~~ ;,_,,7': 

Sibiiu În 1903. ~ ,:7, 

: Roafe de tors ~~.~: -: din materia! uscat şi mers liniştit, pe lângă garanţie, s~ L < --.. 
1i!iII ------!OI --

află de vânzare la ;:~ / 

Emil Krauss, 
strungărie ,1 atelier cu pu

tere motorle!. 
Sibiill-N aa, azeban, 

Marguethengasse Nr. 5. 
Orl_ roatA ce nu meril:e bine .. prlmette 

Inapoi. 

;-~i 

/1-.': 
~.:,~ 
, l' ....-
F~~ 
~'!;';~ 

h .... ~ 
i ' 
e' 

i:I~ _______ P_r_~~g~A_ft_t_~_f_" __ B_,e_I_.r_r_U_I __ 8_ău~p~rO_D_r_i_.I_. ______ ~; 

Anton Juratsch pantof.lr pCli,trn d?mn~~· ;. 
~ , dame Ş1 copu, - : ~ 

:. Nagyszeben, Strada Reisper nr. 11.';:; 
~ RecomandA In atenţia ori. pubLc din loc şi provincie ~ ~ , 

" E p:ava~ia sa de Inaăftăminte 
prf'gătite In atelierul slu, dupA ee· 
rinţele modei " ortopediel, CU 

preţuri foarte moderate. 

Reparaturl execut ieftin I 

.. 
, < .... ~ t ,~ : 
, . 

:~ ,. i. 

) , i 
. t 

r '. "': • 
't -" , 
• ţ 

-+ 1 
t ~, 

1I _______ ,P-,..:;..e.!-\u:..:,.I-I-le-L-e-'e-"-l-ll-l _m_o_o_e_f a_'_c_! _____ . t .. ~S 
Cela .al mD(~"S, 

.... molii 5',; 

liar ,I~ ..... ;;~, ~ .. 
şi cehe mal IF'~;"-:: 

bănci h::~·,·:'~ ... . . 

fiIce de ŞC ~~; .. ' ': 
,1 mobllarf1- ,;~'. 
cutn,e'or~ ~ .• "c, 

lor. ,plt8lf,.;,t .. ~ 
•• ~o.lelof', pT@Cum şi obIecte f.br1cate dIn cele mal bon~; ~"" . 
• rlale dia tarI, lucrfrne cele mal 6oUd~ de artl ,1 cODstruc'le ~('. 

reazl numai de dtrl flrml ~ 

8truhardt ~u~i uUda "~ 
. Brass6. atr. NeagrA nr. 33. 

_ 1'01 acolo • c:ance1ula ti fabrica monlJ.ti cu ~e uJJJ Doi mllil ~l. ;; 
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"1 

" 

din ludul Ungariei 
(Verwccz». 

j')regăteşte mobt· 
~ele cele mal mo
derne si luxotl.se 
OS} preţuri f.,arte 
~ moderate. -

fa brici de ploiere 
S~biiu-Hermanng·adt. G "o~9,.-J.ting Ha 3-5 

(Palatul Bodenkredit). 

Recomanda maga.zinul saa bogat asortat ca cele 
mai noua şi mai moderne 

p loie re- enloulcas 
(oi. soare Oi ploaie) 

precum şi 

p!oiere 
de calitate excelentă 

I pnfro domni şi dame. 
I CoanAndele ee executA pronlpt cu t;l1 puC'tualit:a.t:e. 

""""'''I!-

;' 
II 

., 

'1 
I 

.. 
"", 

, -t -

ii: ~,"""~. 
• " 

ii , 
~ ,., 
}';. 

~ 
~'. 
" 

Mare d-epozlt de plane 
excelente, coveare, per
d~le, lesături roarte flno 
- fi maşini de ~u.ut. -

».'-_.-_: .. _-_ .. _._----_. __ .. _ ...... 
*1*1$1~1~1*1*1~lel*l~ ~ 

Edificare ieftină! 
Intrece ori-care edificare din alt material. :: ~ ",' 

Sistemul meu brevetat Nr. 5-5546. Serface ,; 
prin prepararea În mod propriu al betontilui 
ori Clte materii. 

Primesc totfelul de edificări, locuinţe, case de Închiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fintâni, poduri, canalJzări, ingrădituri, trepte, padimentări de 
terasse, acoperiş facement; Învălitori de cement. 

In depozitul meu se găsesc felurite preparate de cernent, pietri de edificiu, 
ţigle, columne pentru case, streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins ş. a. Preţuri curente trimit gratuit. 

IOSIF SlflfICS, 
întreprindere de edificare cu beton, fabricant de 

obiecte de cement şi pietri: * , '* Telefon 246. L U G O Ş, Strada Bl17ias 37. ~ 

'* ~ ~ 6 * ~I~ e ~ ~ ~ ~I~ I ~ @ I ~ * 
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: rrinla fabrici nngureasc~ de cuţite de = 
- ma~ini şi unelte de otel FondatA Ia 1859. -.. -- -
§ Eartusek Karoly § 
: Budapest, VI. ker. David-uica. 10. sz. : - -_ ~~\. ...4 ~ Singurul specialist in Un- -

~~~~~~:~ ~ .... ~~ .. iaria pentru .fabricarea de : 
_ ( " l _ ~ unelte mehanlce pentru lu- _ 

: f q' ~'" rt' ~ crarea lemnului. ~ : - -.. . l OTR.AVA : : ........., ~ ,i K potrivesc 1. o:i-ce ma- -_ ,~ Vi1 şină pentru lucrarea lemnu- -
In lui. pentru·că sunt fabricate --_ din oţel de cea maÎ bunA calitate. Astfel sunt: cuţitele _ 
_ pentru rindele de maşin4 scobiJoare; ,opei, de cuţit, _ 
_ ferestraie de mdnă (horony) şi lungime; sfredele pentru _ 
_ sfredelirea de găuri adânci; cuţite d4 sJişiere, unelte _ 
_ pentru sfredelire? erepare şi fabricarea de upuri, cu un 
- cuvânt totfeIul de unelte mehanice pentru lucrarea -
- lemnului. - Preface şi osiile ţiitoarelor de cuţite În li1I 

- patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie. in -
- osie cilindrică şi fabrică, după comandă, noul osii ci lin- .. 
ma drlce pentru ţinerea cuţ,telor. Cuţi1e pentrM compactorii. .. - -- Ori.ce desluşiri', se dau in cel mai scurt timp. -

Nr. 5 - 1912 
• te & 

a 
~l 
J il 

I 

" I . 

:t 
i.1 t 

i1 lJ ; 

: Dmrafh, C ~p.:; 
It Budapesf. Y., Vacl-kUrul 60 •. ·_, ili,f 

.. lşi recomandă fabricaţiiIe sale şi anume: fl'Ji 

laII Locomotiva da drum d. 8.~D8 Ilmbll'~.r. !ii 

S de 6, 8 ~i 10 H P. m 
II Locomobila de 3 -200 HP pentru scopuri eco· a 

nomice şi industriale. t' 
II Maşina de tfeerat (imbIătit) cu putere de vapol\ !~I·' 
i1 mo~oricăt mîna: cu c~i şi. cu mâna; mai departe: plu- Il 

gUri, grap~ tăvalugufl, trlore. '1' 
li MaşiJ18 de .. lm4nat. ! Maştn. de cosit şi secerat. fl 
1Ii!~ Vâ.1lturător.L I Zdrobitori de strugur.L,...., 
• Batoze de curăţit porull'Jb. Prese de strug-ar.L ::.4\ 
m Tocă-tori de paie şi Jlutreţ. , MOl'işche d8 aruit. 'i"IIl<\ 

1t8:i MaşiIJ.e de tăiat sfecle. i Pompe de :tântânJ şi ~ 
f.~'. Tumbe de stropit cu SIlC d(J gunoi in executarea cea mai bUlliI, !i.1 

B. CI" llref"'-' ",otlpr,IIe ",' eOlldJ(i.u'; rU".,-n.. ~I 
li bile de lIolt~lre. ril 

Catalog de preţuri românesc trimitem gratis şi franco. 
Corespondenţă ronH'\nA. m 

. a II IIII II I • I III1IIIIII = III ~. 

~~~~~Si~i~~~~~~ 

m ~ ,·t·~ r"'::,j i, ...... ~ ~;;; k;,~ ~ t\<.~ M M1 ~jij ~ H - ii 

IO~ Of 
10 61 

~ Nu-i ceva fabulos ~ lE) C3-I 
10 nu·i cu renume. ba 81 
.... 3 nu·i nici excepţional G1 

m dar au gust bun m ;g ,i sunt bine şi in mare ~ 
ta curăţenie tinnute~ artico- ~ 
~ lele de colonialC Ci 
f-:» -şi bAcAnie - (1i t8 pe cari le recomandă Ci 
10 cu preturi ieftine OI 

m M~l~i Jall~~ ~~ T~a m 
18· Oiadea .. Mare - Naoyvârad, ~ 
10 Piaţa S:ent laszI6·ter. m 
i8 Colţul străzii Teleky, in edificiul Ci 
se băncii Nagyvaradi T akarekpenztâr. el 

• 19 Comande prin post! se deptuesc 81 18 ,cm,ştimciol În cel mai scurt timp. & 
t9 'relelba Nr. ~4~. ~ 
tO ~.~ 
'~?3 . ..a;t'i 

1 

hQ •• : ii: , :2. 

Cele mai b UDe 

opoloage 
- cele mai solide ,i cele mai dupA modă -
. juvaerioale 
atit pe bani gata, cât şi in ratc pe lingi che
Zăşic de 10 ani şi pre\UrÎ ieftine, liferează cea 
mai buni prăvălie in aceasta privinţA in II 

Intreagă Ung ari • 

BRA~~'!t..~!;~G'!I·f081'1 ( 
(oreapoodentele le lac: ÎD limba maghiari, germană ,1 francezL

e

....-

CAT4LOO cu 2000 chIpuri se trimite GRATUIl' •. I 
Notn ci numai aceia vor primi clI'tal'lgul gratuit cari n cer CII II 
provocare la ziarul Tribuna (ad. lenu ca a cetit ~nun,ul in Trib.) 

rI,t-_. "-",,,,~,,,,,,-,,,,-,,,,,,,,,,~ _.. ___ ~W:=_T- j 

.. ~W-~.-~==.:.....::- .. _- =-===--"'=-/0~~" ~I 

-r~ __ *!i:4 + ~,.4: "t. 4: 4:.li 4: ~A 4: :!: ,t'fi~ . 
.... 

Articole de c .-:l de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, Iampe, rame şi picioare., 
la aparate fotograflce, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. - Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti. cu 
preţurile cele mai ieftine. - se pot cumpăra la firma: 

.o ei 
~!~m~mm~~m~m~~mm~ *'fTT'~f" f'~f~Tf f'V"7T'TTT~',~ ". 

nTRlllUNAlI lNSTl.l'UT l'lPOGRAFIO NICllIN ŞI CONS. - AaA.D, 19l~. t 
--
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