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Cum· s'ar ,putea asigura viitorul. şcoalei româneşti din Ungaria. 
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. După ce am făcut ()oIl~tatarea că comi
tetul naţional ar fi putut. găsi mijloacele 
pentru salvarea în mare part.e a şcolilor, 
dac,ă ar fi inţelea gravitatea problemei, 
trebuie să. mai amintim şi celelalte mij
loace,.cari pot ve-ni în ajutorul marei ches
tiuni şoolare. 

,Pe lânga mai Iiecarn parohie ave-m 
c.ât.e un "fond cultural" care.se alimen
t.ează din contribuţiile slujbaşilor biseri
cii. Las' că nu contribuie decât. foarte pu
ţini la ace.ste fonduri din cari se dau aju
toare şcolilur' siirace. }'apta fă.ră păreche 
a. dlui Vasile Stroescll îi i1l8Ufleţ.eşt.o însă 
pe foarle puţini, de.şi d. St.roe~,u, după 
cum a adttat în mai multe ,scrisori ale 
dsale, a f&C;'llt cllno . .',<;·uLelo danii in scopul 
de a det()rmiIla po oamenii noştri cu avere 
să jerHcască pe altarul dela caro se vor 
impfuiăşi nepoţii şi strruwpoţii lor. Intr
L~j;~~tj,L219ŞtJj cuntribuf'sc groZ<IV de pu-

-lUt la aceste fonduri. Aceasta e şi ea o do
vadă cât·de pericuJ.oasă e pe.ntru noi politi
ca în s('!nsul pe care i rau dat "frunta~ii din
tAi": fnmta~ii se ocupă numai de politică, 
-- cultura o ,pentru poeţi şi pentru scrii
tori! Intelectualul nostru, lipsit do o bună 
educaţie religioasă şi naţională e un "cu· 
ropean" care consideră cultura străină de 
superioară biotEli noastre culturi începă
toare. Comitetul naţional, care se tot 
setiză că nu poate face "organizarC'u" atât 
de mult accentuată, ar fi putut .'Iă-i orga
nizeze măcar pe illteleduaJi spre scopuri 
c~lturale. Altfel, Hise-nc-a cu gTE'U îi l'l0ate 
ţtnoa la sine pe acpşti oanH'ni, cari dispull 
Hde..~(\a, de aV0rl eOIlRiclorable. Ce frumos 
i-ar li stat comitetului nost,ru naţional să 
fi infiinţat şi el un ,;fond culturar' cu roe .. 
nirca do a, ajuta din el ş,eoJile! Fondul a
e{l,sta ar fi prosperat Ulră doar şi poato, 
cunoscând lsvonrelo bogato din cari se a
dapă, şi pentru hebuinţele mici .chiar, 
areopagul. nost.ru politic" Apelul pe care 
l' ar fi lansat şi susţinut ani do-arândul 00-

mitof,ul in "R.cnnân:ul" d. e. ar fi produs 
roade neîndoi€'lnico. Priviţi d. c. cât fac-eun 
singur om, P. S. opisoop dela Caranş.f'bcş, 
('are de aproape un an de zile agită, într'o 
(oaÎe pe caro n'o ceteşt.e mai nimeni nici 
Ia noi, n(>{';um 'in Homânia, C'hp.,stia semÎ
namlui de acolo, pe l'ea,ma Cărui-a. a st.râns 
pe.stc a. sut.ă de mii de (,J'Oroane! C~o, ar fi 
[Ch'lt oare dacă d. e. i..'.Omit.f\t.ul ar fi înfiin~ 
ţat - •. Rmnânul" în sC'Opul hot.ărât de a 
milit.a ('u toat,e puf.erile pE'ntru chestiunea 
ţcolară? Ce ar fi f'Ost oare dacă. comS,totul 
CIT fi yăzut. in peierea, şoolilor noastre o 
m~ maro primej dist decât în ,.tradarea Tri· 
bun~i" şi in poezia lui Goga şi ·ar fi um-

De Un da..cAl din ftrdeal. 

w. 
plut incăpătoarele coloane ale "aut<>riza
tulu" cu agitarca chestiei şcolare? Se te· 
mea poate că atunci n'ar fi fo,.'It de.stul de 
"int~resant" şi n'ar fi fă.cut "politică?" 

Sau n'ar fi lQure şi astăzi lucru mai cu
mint.e dacă comitetul, în locul sarbedei 
foi umoristic.e pe care Q dă ca adaus la 
uPopoml Român''. ar agita, cel puţin a
cum, mar8a proble-mă şcolară printre ţă~ 
rani cărora mai tare le a.rdo de cultură, 
docÎit de glumele nesărate ale cutlrui re· 
dactoraş ne.căjit. Oare nu s'ar înşufleţi 
pentru şcoală ţărănimea noa,st.ră dacă ar 
ct.ti in fie..care s{l.ptămână cât.eceva despre 
înfluenţa. şc.oalei str~linB, despre Însemnă,
tatea şc·oalei româneşti, de,"pro mijloacele 
de a o susţ,inra şi ac.eust.a tocmai în organul 
c,clildudlt.orilor? Oaro d-e aceea ay("ffi co
mitet naţional ea M\ aibli cine-i da pro
parului prilej do r[lS şi de satiră? 

lată deci că după cum am văzut din 
articolul prec-edent, oomitetul ar fi putut 
gă.Hi mijloace dire-ele pentru atrigurarea 
şoolilor şi că, prin o organizare a intelec
tualilor noştri ar fi putut trl?zi UD mai in
tensiv înt(lres faţ,ă de şcoală şi un mai 
puternic sentim{'nt do jertfă, precum şi 
aceea că prin pre.sa. lui aut<>rizată (fără 
ghilo-mele) ar fi putut fac.o din chestia şco
lară coa mai act.uală. şi gravă. chestiune 
pentru toată suflarea. românească de pre
-tutinde-nca. Urmarea ar fi fost mijloaco 
materiale suficionte pf·rrtni asigurarea 0('

~ăţllilor nou::!tre cilliurale de pe sat-e. 
Dar să mai vedern şi alte căi. 
La 1907 Începuse o cole.ctă do ba.ni 

pc·nt.ru şcolile. noa.stre d. C. ~fill{' dired.o
rul ".1 dl'l'ărtJ.l1â" din Bucureşti. D, jlille 
-. care, fie zis intre noi. a fo~t condu~ mai 
inult de alte s0ntim0ntf'! elt--i'ât. d€> cel strict 
paţional. - a srâns c[tt.eyu mii de lf:>Î, p0 
tari i-a trimis "diuroa('(\". ~jmnni nu i~a 
fprit la graniţă dUp[l ('UPl n'ar fi opri~ niCii 
"Iţi lei. din altă part~. Dacă vre-a c:meva 
să dra,cine-l poate 'Opri? Şi 0ine-1, poate 
opri pc' einpyu ~:\. primr-;'t.'Jcă ltn dar d0 
~ndl'\"a? 

. Xpf\lul pe can:-j fu.C{' aemn ,.Rmncînnl 
din Ardfo)" la oomenii cu st~1.rf\ din Ro
mânia e foarl·(\ just şi de.şi d. Iorga zice că 
a.ce.ştia nu prea aud ce ar t.n,bui să. audă, 
glasul dlui Iorga ar puioa an~a un răsunet 
ma.re şi ar putra desehide nu numai inimi 
rhari ci şi pungi largi. D. Iorga a făcut. 
mult o şi mari hH',ruri pentru noi Românii 
ehl ţara a.::;ta. şj dsa. sunt·e,m convinşi eă 
d;ac-il. l'am ruga ca, _ cu toat.ă ocupaţia 
Qlultă a .daaIo, să. ne vÎein ajut-ol' ~u ~U
vâ.ntuJ ~ă\1, ni·ar '\"eni. 

Il rU9ăm şi no'Î din tot sufletu.l. 
Dacă presa din ţară ar fi mai naţia

nalti (Ia ni-ar putea ajuta enonll de mult. 
Şi dacă. dintre mulţ.ii "Ard€\leni" şi "Un
gureni" aşeza.ţi dincolo s'ar găsi câţiva. 
Qamf\ni de iniţiativă cari să interprinda 
col€cte, aceste ar putea avea rezultate 
cu totul satisfăcătoare. 

Se inţeleg~ că şi noi, toţi, mici şi mari 
trebuie să: căutăm re,sursa până ni-se mai 
îngăduie în-c·ă. 

To~~mai acum se publică prin zia.re bi
lanţurile băncilor noast.re. Pin ele vede-m 
cât de multe şi de mari câşt.iguri realizează 
toate bă.ncilo -- şi în aeelaş timp vedem 
şi a,('(>oa că din ele in nfară de acţionari şi 
de fUllqi'Onari, foartB puţini se înfruptă. 
Llă.ncilc noastre, dat/.. in gen.eral extraor
dinar de putin pentru şcoi'i. Ele adaogă 
an do an sume tot mai mari la fondurl1e 
de rezen'ă, uitând că oeI mai mare şi mai 
iigur fond de rezervă 'al unui popor e tDtuŞ 
f.orţa lui moralD şi cultura lui, iar nu banii 
lui! Li-a'au adus ~i in alte rânduri învi
nuiri băncilor pe tema aceasta şi lhw vor 
maÎ aduce şi de aici înoolo -,- pfmă va mai 
l'Xlsta. motivul de mai sus. 

In afară, d{' băncile noastn.~ pl'oplii zise 
pot_ şi alocurea şi far. f'Oart.f' mult pent.ru 
?(~onIă însoţirile Heiffeisen. E o adevărată 
minune cltt pot face ac:pst~ il1Stit~lţii mo
dE'ste pt'Ilhu şeoaIele dm smgurăhce sah·. 
Ek' ar tn.-bui să 8&1 înIiinţl1ze în t.oate sa
tf\le cu şCDală ameninţată. Am putea zice 
('ă, intre' anumite împrejurări, o a5tfel de 
bancă poatr RH.'lţine[l singură o şcoală, po-
parnlă. . 

Şi cu wat(· aCt'stea mai rămâno Încă 
Imd t d(l fă('u t şi Iwnt ru intelectualii dela 
R<a.U'. Dp!a. i(kalisnml lor şi (kla. domI 101' 

dn mnndi atAmă, in cele mai muHe cazuri 
Soarlea şc.oal{·i. Dacă aee1t1a îi vor şti 
brp PE' oallH'I'li să înţelritgă adevăratul rost 
al şc.onl(,i, ri le yor d(~scllide nu numai ini- . 
milt, ci şi pungile .pentru aceasta. 

E () dwş;tif\ do inimă chGstia şcoal~i 
noastre şi cu drflpt cuvânt s'ar putea zice: 
In'imr1, mătită naţie românească, inimă, ....:._
şi fqatc ('c["lalţ.c .<;/'t'0I' a.dă,oga ţir. 

Goană impotriva bisericilor noastre. 
Citim în numărul dr azi al ziarului Alkof
rl1ony. organul partid-ului poporal ungu
fP:;C, ()ă ministrul de culte şi instmcţiune. 
eont.ole Ioan Zichy l'a in...-itat po }jx. Sa 
mit.ropolitul.J)r. Viet.or Mihali, ca în viitor 
în şematismul arhidi0cezei gr. -cat. române 
~ă s(' tipăreas<'A numirile ungureşti ale }I()-
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calităţilor, iar nu munirile româJ}('.şti cum 
. .-:' a UlCut in t,fE\Cli t. 

R untem în (j dcvAr curioşi dacă se va 
gă~i cjnevu să apl~l'C pe faţă drepturile fi
reştj ale 1 imbei noastre şi dreptu riIe legalo 
;d(~ hisf\ricet oousln' lI11it,e ~ • 

1 n "Burl<1 pesti Il irlu p" eitim de alW, 
parte, ('li la interveJtţia ministrului de (lX

t€rne, -- il pnnrn,1ghiarofllllui c-Onte Aeh· 
rcnt-bal, fi r(>şlo - şi cu im-oirC'a .. arhipă,~' 
rorilor dj(\C(,~fllol' interooatB", seatuHlI pa
pal il irH'lpliilltat Înfiinţarea episoopj{'i un
gureşii gr.-cat.olÎeo. A ru <l!'ătar Înt.r'un ro
cent articol cu t'O PS te prilllejd ia naţ ională 
('0 se ridică jn faţ.a noast.ră Îlr chipul ace
stei e-piscopii şi promit,pHl ::t rw fl1<ti ocupa 
CII pa înt.r'uH I1U1ll2ll' apropiat. Cl'PdP1H Însă, 
C~t orgal1f'I{~ pllbliei,'l',icn <-tin hj;,erj1~ei Iloa
stro unih: nn vor Înt.fll'l::;iD .să ![tnml'C'llseă 
drplin acea,:;;t il elw:;t iwH' cip inF;cHmiJt.'lte 
ist;()rică f){:!!ltl'U noi, j'll atât, mai mult rll 
cit(, .imn' .. (n-hjp~l:,hH·ji clip('(·y,elor in Lprfl
satp" tr!'IHlio să, fie inţ('If'.';ii şi arhi'p~,~tol'ij 
lloşt:ri rtpla. Orad~'a'Jllil r'(', HJ<lj şi (; hrrln, 
după cn numita Ppis('A)pie -'-- dllpit eUI11 ~I!n 
<lrillat in JlIi>1JţiOlJabll IH),..'ltru articol --- va 
incorpura, UII '1Ilare Hum{u' rit> parohii d(> 
su h pă~l'o 1'1 n'a ac L':->tnr capl hi$el'irpf;l"li Ci i 
lloŞt ri. 

Il. 

Moştenitorul de tron la marele duce Andrei. 
Din \' iena ~e anlJlllţi"i: Arhiducele Fr~ll~i~. F~r
din!tnd 15';1 dw\ }'iipr{'UJ'·i dimil-wap în unifol'ma 
~'l!jml'int111Hi l-lău ru::;e&· 1\1 ambuslula Hilsiei ~'prc 
a ta~~o o \·izit:l mal'f"llli (lur.Q A.ndre-i. 

La ami'lzi il. .avut loc !a arhidu<'1.de Fl'anci:-ioC 
E(ml.iml'lltl un dejun În ollO!lI't:a ilHI.relui duce . .:\n
drt;i la (~a.re an luat Ţ";:trt() arL.idu;ca~.1 )iariH Tero;oa, 
alll!l~:-tadul·ll'!' lhL<licl (~ll i>eJ.\~lW.lul l.nnLa~!Ld('i, 
lJl.aN"·lo Juce l'\L iluit.') ~i fo"tul nmb~a.dM !~rch
t.old. 

~L . . .II 1'1\ Tricolorul la balul de Iert din Arad. 
,.Hul1I!mul" de azi ~Jluu(' mÎHcinrw, că 19 
jplentlidul b<tI de aseani, orgalli7;iJ(, de 
"HeUllillJ.wa fmnuilor", ol'iwnll de poliţiH ar 
fj inbn'v('nit. eerln d "depullerpi.l" brinelor 
tricoh)J'o şi "uu ",'u opu ... ~ n~7.iAi:~mt<l Cll\"l'

llită din partea celor i11 dn.pt". 

Cronica;,teatrali .. 
- "Maica cea tânără" de d. Emil Isac. --

o. Alexaudrescu-Dorna În cronioole sah! t-ea
trale /pC c:.l!"i le pubJi.eă in ziarul ,;Cnin~nml" m..1 

(L!'l"pt (,ll\'unt Il C()'lli!tatKt odlltă: că publicul no-
6tM.l e învăţat ~ă meal'gii la te~ltru r:u două ;K'O
~lll.ri: sau ~ă rurfă. sau 'Să plÎl.n~iL 

l~u, drept sit ~p lin, -ciî.nd am mers lapies.a dIui 
Emil l.<IlH·, Jl' !lveamrut'i unul din &."!O'pUrile a.c0~. 
(,cit, 'afară de uuul aj)lI.r1 .. e d~ ceJ~ ·,nă.tate de d, 
.\lexwndres<m·J)orna: • .lJnllnf> do ;a-mi depărta 
ideja pe {'wre mi-o Hieu.."i('ID de d. }jmjj bac, 00-

tin(l:u'l pJ'in dioft'rîtc r('lvii'ltR, ideic etlre 00 r&uma 
la a0t'>f.'H, {'ă c1~.ae ('el mai o~'(,lldmlt dintre deca
denţi, e{'] mal decad("!1t dintre simbol~ti. Din 
tot scrisul d..,ale u'wi -ce clIJ.oge, după C'1.ll11 Jl'aj 00 
c'11lege din nimic ,(-ti !I>€ f'Crie in lic't)lJ.'ită dir(J(:ţiune 
de sub (:O'lIDm'Crea d]ui Ovld ])cruuşlanu. Iti face 
illl[lresia pleiad'l :.veca .. %.1. de pu.rtâwri ai roooe
i ului, ~u 1) poiană de eiulini, cari jnz:l(lar inf1o· 
J'I;"'C, inzadar M' .t~rC(l flori, căci cel ce .-:rea 8IL 00-

!f><lJ;ă () floo.l'e va fi inţepat dola d.i.:""U".lnţă oou in
tl·'ldt, ~az. ehiar de-ar lHlferi şi a:eea.'1ta, n11 'ia 
gă~i în pet:.tlelc flu.l'ij ]li~j o aromă nimic ... 

Acelal} lucru- di.n *~.ri.su) d.luî .Eml w(": o bă· 
lăbăna re a ha.ze-Î, Dne.Încct.ată <:8..lltare a U,llID 

drulIl, Q OOO1tinuă ah.'rgare, d'ar du.pă ~ ~ ._- nu 
itltreb~l. (;lJ:ci n'~lrc ep-ţ.i rii..;,pUllld(', 

"N oua Ho\'i.stă 1W.tllimă" ne--a apus odată că 
aC~:oIt dODUl e p"et, pu)zator, lirit·! epw drJimatic 
rnejodramatic ct~. c-k. 

TerJ.to genurile a.(~el>te.a 1it.en.l'~· credem. că 
/ 

+ 755 " w - ;;::a; 

A de v ăl'UJ e, eă ofiţerul de poliţie l'a, 
invitat în mod amical pe d_ Va.~ilie Arjoca, 
!lllul din organizatorii balului, să intervie 
re lângă două domnişoaro rugându-lo să-şi 
doscingt\ brinele treiooloro. D. Arjoca i·a 
dat. ÎDiiă ofi~,erlllui noorie:ntat lămurirea 
că brint'h~ fac parte introgitoaro din cos
tunw, după c-an, lrunnrÎre ofit,orul a remm
ţat la int.enţ.ia sa. ln<":idnnt.ul a rămas ne
obsPfvat. şi n '8 wlburat int.ru nimi<; fnt
moasa armonie romttnr,ască a baluJui. 

nuUmi clântănitDr al lui G()ldiş fa.că-fli 
insa dat.oria înaint.e. Publicul mare ştie că: 
natura 111 p:rpf'!la,~ lurf"'{J. fam{'-!I nsq'lI/? re
('urrr t . 

Prioritatea votului universal. 
,lI'arl, n Fohntal'if~. 

tu ,iurul tratativelor eontRlui J{ hucn
li (ldrn'ory ÎlH~epe să se facă, lumină. Pon
tm a df\,>minţi,în mod plauzabil, zvonurile 
df'Spn\ o fwent.uală d·pmisie n guyornului 
~-- presa guvernmn{"nt;:t1r~ dp~v(>leşto 3f'Um 
ulilld tratatin'lol' vien(>7.0. 

A~tfel ,,P. Lloyd" spune eă in Viena, 
CtJi doi şefi de cabinot au discutat corerile 
oPOZiţ.ifli, dint re {~<.lri, insă, chiar cele mai 
În.':Hml1la.tf> nu \"{)j' putea fi admisc. De aici 
nu urnwa7-a. in8u. ('ă din <lOtmstă cauză 
contPl" f{ huell·JI (:dfl'1'ary ar fi nevoit Să-şi 
o(\a rlemi."Iia. ('ont('l~' K/nwn-llcdc1·l'ary 
nu I\"a idmlt.ificat cu r:ere.rile opoziţiei. ci 
a luat cuno.'}t1nţ.[l. 'dn~pre ele nwna.i pentru 
a le f'tOlnunica ~Iai. Sale. Contele Khucn 
incfI<.lrcă Il lI11Htj () 1'e;.:·o1\'iro mai netedă a 
refonnel'0r militare, df> enri f' lflgat5 sonr
tC<l g-uyernului. 

Din aee.'itf' df~sn:'lirj se psplică pe de
plin rostul trllt.1t,i.-plor şi lludie:nţelor r('po
tiu'. ('ontelr 1\-11. lU'n·/l (;dn'l'(j ry este numai 
un rn.;ijlodtor illt.re opoziţ.ie şi Coroi1l1ă~ 
De aC(\eii !"i'a Î1Jtors (~OllUi](~ Khuen la Bn
d.1l"Wsta Vent.nl a urrna (,oIlsfăt.uiri cu şf\fii 
opozjţ.ioi şi ;1 J~. ('.otJ 11111 i·ca hotărîrile 0f\rCU-

,1, 

ex l..'ftă , dar nuuuuÎ la d, }jud I I'lQ{l .-- nu! Şi iată-] 
pcd-;."Jt La •• Te-<'i.tl'ul !-i:aţiulIal" di!lJ Buc~ti! Pit,~;l 
daale ~ a.:nu.uţ.a"e 11W{f dE' IlrUlD un an prin o mul
ţiJne d(J r(lv~t'e. :\"tfel: 1'11 g,lln.d-uJ !11 n".clnma <,-c 

i ... w. făC1.L.~ şi ell '()' ~'ă!I~aTf' j:I(l$t.e 'voinţa mea, .de 
a·mi !aN~ o id(,;f' t"l'Illl1Da...,ă de noul aut.or, - ::1.,>1· 

fel m'am du.9 la tea.tnt i:n .'J:NU\'i 7,i1ej d~ 9:1 Ianua
rie 1912. 

f',orU.u.a se ridică.,. rn colt al unui :;.chit, cu 
un pridvor dln <,are dai dl"f'pf. intr'o grfi.dină. mai 
bille z:~ intr'o impro,Turime N! ,,zlduri reci Şl 
trUrt>t.1·' dea_'!llŢ)ra clÎ.rora se rjdică clopotul cu toa
ca mâ.ni'i.stirei - înfăţi~1.Zli s('.(',na. La eŞire.a din 
curt.eu mii n a,,,ti rei S(I ,'f'de în faţa gangulu.i oare 
seoat.e pe eA1ător Îtl."prc \'iQt, :\im("fl Domnului. 
sub <'".ar(! arde ("a.ndrla, il eihru; .luminii 1>0 rf'floo
t('.a.zn. 1Pf.' ,,7..idurile roci şi tri"tc", tris.t bolnă1.-i. 
citl8, :\tai(':& {'.ea tii,miră kl rid.ic.al"('-3 ('ortinei se află 
lângă zidul S<'hitului, cu capul în pumânt. gân
dit-oare. Deodata, pe nr>u'i;lt(':ţ)tatJC o ţ1uanc{i intră 
rprin ~ll.nguJui &.hitului. ('11 o 1"loni<'i{tlui'i in mână. 
v('.seIă.'})O.rnitlî pe YOl'bi'L 

--o liaicll) maică ~ intiullpină 3{'.ea4,>ta -
C'U1ll iri vino să stai aici intre "zidurile .!I<'.e.'j

IRa trÎi;t(' şi recj" {'~n.d iu ~t e vNeHe, (l ntu1tă, 
? frunlo;< ~laidi. f.rumob ~ :, .. :Mai08 nu riLgplmdo. 
ţăranca {hn nou lneopoc l')'O atÎtţ(', indemnilndu-o 

i'U mea.rgă Con t:>..Q, acolo ulide <"*!te viaţil, acolo 
unde oamenii t.răi('<>'"C.~' }'iai{la (".f',a tânără se cu· 
t,re:nmrU: O! nu, nu, nu se poate; Pll suut fiiN 
11li 01u1$'1i1(!o' 1 O! nu, nu SQ po.a:t.(!! 

-- Şi {~:i frumoasă, .,i eşti frumoasă maică' 
nu-i plk.at să.ţi petrcci zllele aici, în chilia 8.(';ca~ 
sta ( -- lnzada.r 8uni ori .ce irt..siatări, Depa.rOO se 
.aud~ numta, Ţărtm08, în veselia in eal"<e 6e află', 

rilor din Viena, .,i do a.ceea se va întoarce 
Ia, 'Viena pentru a. raport,a Ma,j. Sale des
prp. ho1ăririlfl opozitiei. 

'" 
DEl-odată cu aceste JămuTiri, un alt ziar, 

"..:Yeuc Fl', Prrsse" elin Viena, aduce ştiraa 
di in cazul când trat.a.tiv~lo de acum nu 
s'ar sf:u-şi eu rpzulfatul dorit., se t'or începe 
tratatn'p n()t(ă pe baza. ,·eformei electomlf' 
şi că nu. c8te t'x'clusCL posibilitatea ca 9u~ 
venml să admită prioritatea reformei elf'(!
toralc -- C(>1'Uta de jmthişti. 

Despre nona ~itmltie raporUim în cele 
llf'mătoort> : 

Prioritatea reformei electorale. 

,~X. Fl'. Press-e" este iuJo:rmat că in cul'sul 
celor douii audienţe pe eari 10--a. avut cont-ele Khu· 
e.n-Hooerv§.ry la Maj, 88, f;'a adus în dis{mţ.ie "i 
I"('forma electorală. 

YlXIorile conteJul Khuen-Hooorvâry :+e aspl'O

pic, în prio('ipiu, de voo.erile partidului juathi."Lt 

in l'he.stia re.fonnei electorale. Asupra divorgen
ţdoJ" lH'Î.ns('mn.nte .s'ar "putea .ajunge uşor la in· 

tdC'gere. Proiectttl de~pl'e reforma electorală nu 
poate fi pre.zintat Camerei inaint~~ de toamna 8,

C'cirtui an~ deodată ~tI bugetuJ. In Iprimăvara ll.n:u
lui 191.'1 reformele ar put.oa ii votate şi mai târz.iu 
îm 1?1"iuni:tvar-a i3J)'Ulu.i 1915 ~'at· putea fa~ primele 
tI]<-g<>ri pe bj].,('..a Jlouei legi. 

J).')cu. t.rat.atiyb.le in ehesl iile militare ar rii

ulÎmNl z.'ldaruÎeo ,i dl.."-C"uţia rdormelor militare 
s'ar jntj.nde pr('a mult~ nu este cu neputinţă ca 

:nm:rllul sii arullită (>f\l""rea .i~thiştjlor de-a ~~ lrul 
in di,<;.C\,ţ.ie imed.iat N'Jol"ma (lI(':Ct.oraJă, 

(~n"\'crnu], fi re.şt.f> , a griibit .să doominţea..'ioCii 

parte~ d!n, armă !l inf0.l'l1Ult'4ilo:r zi'al"'Ului vi{'ne7.. 
D!"l,>mm1,lroa :H'.f'II,""h in.o:ă nu c lUAta .... III i,~,-

.'". ," fi'" ,."-.... 
COl1slliu de ..... u;;ir<_ 

A1.i. In {}J'(·k lIJ. lUini,~tri UiDg~ri s'au întrunit t 
la u.n {'ol1.-.iliu, suh preşodirnţ.ill cont-dui Khue-n
U('flNvory, (~ll,:;iljuJ .a avut mai muh ('m-ade-rul 
unf'i I'onsfii.t,ttiri 111tim(', de,.;;pre ale cărei d.esbJl-
t.f>ri ţii hotărîri nu ,~'a dl-l\,<at llro('.&~-yerbal, 

C-ont.eJ(\ Kh1l('n-fH-dervliry a comunicat 001e
gi\M I-<iii din cabinpJ rezultatele tr.at..~t.iy('lor mI 
f(~ lYMIlUl astriac. 

~{â.n(', (')ont(\!e T{hneu·H{>.d('I'Y3rv ~(' va oucl' 
din nOll lA Vif'lla, . 

fLţ,. ""' __ 4'._ ta t; _ .. i~. 
I',L .... ____ 'fIIIIIII, 

:pomr .. m'Ş1.1' do iubire, 1..a int.rebarea c.iiluglirit.ei 
(\3 pxp!iC!l UC{'~'1t cuvânt prin ".md'erinţă." 

- O! dc-i suff'J'inţă. fltll.Dci nu şt.iu de-i rubil"o 
mai mare la ah~ineya, d~.('ut la mine, De aici, ţă
rllJlea ppatc afla mult.e, Maic,a {,~la tîmără' îi do.'J- . 
tămueţ;tc <'ă pe (Ia iubirea a M.1Lii'O in 6Chitul cu 
"zidurile )"f:'<"i ~i trl...<;1.(\," ŢiiJ'anea insi~tă şi că.lu
găriţ;a ii de,'J.iăinu~t,e totul: ea a iubit Pt"l un Miat 
sarac, Sâtll, pitrillţi'Î s'au imporivit şi ea .q ajuns 
in'trc .. z:idm:iJo roci {'oi tri.%e." In 5fâr~itaflă {la 
numta dill sat .. unde ost:e \-lat-li" e a luj Bâtu la eare 
E\l mi re-si i .. tot mereu Îi zice: t.ll1"t.Uri<,.a mea:' 
A~lJm M'ena ~(l .'n"'himbă: crw.llganţ.a, in~i.stă ea Bă 
!J1oargu la llU:nt~ şi nu mai Vl"('-Il ţăranca. In 
sfârşit <'1l chin {>:u ,'aiu, ple'J.~ă .amân.două a dirol' 
grea invoi.ală , m.zadllr În{'-N.:rcă 1'1'3 moti~reze au
torul, prin a pa.-i01l3 pub1i<:'1lJ <'..3. od şi cărui om 
sri-î :'ină Il zk~': du-t~ Clt e.a, <:I11-1R r - căci e aşa 
de frres.e! . . " + .~~~. '1_ 

De SoC rntânJlpHi ~ 0heli1.l'ea,~a .!'o(';hitului ose ttă 
eb('IDc Ţ\{\ mai(>Q {'.(\.li tflnără la rugă<-juDt>., O caută 
i11 sus, o caută in jos. - darn 'o află. U :rroează 
O sc.e;nă obosit,oare, în ca.re şi artista. roboaită, :Si' 

a~zi'i IX! o piat.ră la pi~in.arde .Mllj{'-ei Domnului. 
0U capul in m!ini, S00ţ.ând câw un cnviint din m1nrl 
in {'ulld. Şi :;tă {>bolărcasa şi stii. 
; , Când colo (':~ şă yezi: ţă.r-all('.a vine diRpel'lat,ă, 

pnnde a zP01dl.ll -pc ('.helărooau. aceasta deab~ se 
dq;t.cil1ptă .,1 CU glasul răguljit: 
. - Maicii, maku! maioă, 'majoăăii, ... maÎell (~H 

tânăr:1, a omorât. pp mir('a....-.a lui Sât, .. .. 
, Cortina!... 1 

. Ori 'Cine se "a l'lltroba: cum s'a putut petrece 
un ~tf61 de fa.pt a{Ioa de repede ~ - Săp~r~ 
schl,tul a~a firi a-~i lepăda,:r888. fi el rpl«f1 DAfhu· 

,;-
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Ge·i CU mandatul dela Sasca? 
~- o nouă somate. -' 

Di.,u Ol'llviţ.a primim del~ d. Dl'. Mihai GrO'p.
ţlian nl"mi'it~Hll'OO scrisoa1'e: 

.. HumâHtd·' I/V a roit ~ă jJublice decla, 
ruţia la 80ma rea, dhli Dr. Ilie Grop:;iianu, 
upâruUl în ;,Românvl" .~i releritoal'c la ce7'
('ul 8asea. Fiillâc(l aici În toate părţile bâ· 
lIuiala despre tradarea numitllltli cel'c ia 
lot mai mati proporţii şi etl 1111 ain nici H1l 

motiv să sulel' şi pe mine greHtatea ci. rog 
!/tl.zdirireQ Droastl'ă. 

Lll statul dlui J)1". luan )(edeku, /ldeo
cat in Oraeita. am {Jlecat În preajma alege
/'iloT:.! dit'tale din HilO cu Dsa şi cu d. Dr. 
Petru Corllean la Pcstu, ca ~ă illfen'(,llhn 
/0 Lrarol/ ui Duca .~ă itI' scape cercul Ora
tita de Dr. Ş('glwscu. pvnându-se Dsa can
didat aici. Când d. :\' ede1cu. carc era bine 
l'U/lOSCllt cu d. Du.ca., ne-a prezentat. pe Dr. 
f'ornE1nll şi pc mine numitului dornn baroH, 
dl.' faţC1 era şi d. DI'. Yal. Branisce din L'l./
goj.Câtn·(l clipf' cât u:ln stat la el, cenlVet
,~dnd de 01'aL'ita, d. haron a declarat că L'a 
face ce e posihil. ('ti astă ispracă am plecat 
acas([, 

In CHI'SHl pct/'CNJ'Îi noastre în l!e~ta", 
după l'tll1l am l'ă,zut. donmii Dt. Y. Branis
ee şi Dr. );ede1cu au con/erat mai perma
Ilf.'nt cu d. bat'on Du~a. Eu -" şi c)'ed că şi 
d. DI'. P. Cornea lot a,şa tO zic!' .- am Inst 
1lt/.1Hai in suita ciltii ~ede1cu. 

Cu ce inţclegciT şi cu ce conditii ([ ((juli . ., 
d. Du-eu deputat la Sasen şi de ce nu. i-~' a 
pu,r; contracandidat naţioHnlist • .'1'0 poves· 

"'rlrascll dnii: Dr. Val. Brani.sce şi DI'. Ne
dnIca, precum şi ba,;onul Duca şi protoprc
f(lrele din lam d. Petru Corean. 

Dcspl'e pactul din Cal'altsebeş, încheiat 
de SUSl111llliţii domni, şi despre condiţiile 
lui cu.m 1'(C l'orbeste pc aid·- eli I/U (1//1 cu" 
noşt.in ţă. 

Dar ~c impu.rw datorio bărbătea,'~('ă 

"T R I B U I!f AB 

dlo/" H"(1.HisCi~ şi Xedeleu f;ă !ocâ lumină 
aderăl'tlfă in l'hcstia aceoMa. 

("ti ,'-JtÎ/Ilă 

Dr. Mihai Grop,ianlJ, 
advocat. 

Scrisori din Bucureşti. 
Unde trebuesc căutaH trfidătorii. - Rostul unei 
campanii. - Pentru d. Dtitilitrescu-Câmpina. 

- Ag~ntii unor oameni nednstlţi. 

Bucur~ti, 23 l~Uluu.rk:. 

"\..t'<t.nl j.I.l{·l!I'11 .~tl'(:.yillil~ a~ de frumos. :lluucu 
o'tl'opik)l' (,'~U'i c.aa ritmle. imi parc preludiul pri
măn'Tel. c~'l.l'C .;;e apropie. Imi ~1'(, prcludiuJ frea
măt1l1ul de codru inH>l'7.it. a1 doint>l-01' ce \Xtl' îu
fio.!ll's 'Văile, nl murmurului de pli.raie limpezi. 
Din timp in timp, t ropotde de ,pe ~\..,>faltul .'>tră.ili 
întrerup lllehxlUl asta blândă şi e\'oeat<HI:re de i.co.a
ne fermecat.e., Şi pa.r'cii ţi-e ciudă pe c.ophele. cari, 
cu luviturili> lor brnt.ale ~;in '10 t:u rb1.ue arnV':nia 
a~ta plii.c'utii. 

Imi nrUl1~ ~i:i illlprE'jur. La 1lUl.-'>OI de 31ături 
doi domni di5<.o:ută rpoht:idi. Vorbf:<>e do viitoarele 
illtnl.lliri, de lo.iturik> f."C ·!le pregătesc. de decis
l'aţ.i1e eutilrui pe.r:.;.{)ll,'l.giu cu gl'eutnte înt.l,'un par
tid. \'ork..;(' de intenţiunile diferitelor g-rtlpiiri 
de fi SE' a.lia. "a.u de Il r\tJ.~ orice legături. O C0tl

n~r~.at.ie banală. fără de duh. fără nimiea inteloc
saut. ){ai în fund vre-o i.'H.\.:iYa fi.Ct.ori critică O 
piesă di' teatru căzută, eu toată. grij~ ce 9' a pus 
în montRr(>.B ci, AlUill~ de stăM.linţ.e1~ fă~"1.1te 
pentru a se juca, Şi trag rollchuia că. dacă in iu
mt>.a politieii mai mN'~, în art.ă inten-entirt ori
cui nu al'c nwi o urmare hllnfi. Iltunci cun" ta
lell.tul lil)*.~te. 

Şi uite tipul ]K\ ('.al'C l'am mai a.uzit dt: atil.tA'a 
01'1. E ul'd-t·1e.lillUl, eare a rell\,it să se facă r:idicol, 
rel'ctitnd zilnic aec.lcnş'Î hn.nak intzc. căutând f'Ei 
~'oll"inp;iI pe ('ci ee i;(' inten.'.<;!lu de ... h1.'.'itiile dela 
noi, ta 'Ji pc {'ei ('(> nu ,se i.ntCl·~U de chestiil() dela 
rul .. 'II-ibullCi" in frunH~ l'U Goga s;unt trH.<.uitol·j 
de neam. 

- ';\Ştt. CUlu iţ-i :SPU!l ... 

~{ffiol·o('it.t11 pe oore-l pke.ază t' Ull cinstit 
ani..ud.aş dela. ţal'~. ('.are işi f~ă miurilc nCl'V08, 

gîmdinmh,>(, {~11 m ~it sca'pe cit> :pacostea C{' <1 dat 
peste el. 

- Bine, dur cu ştiu că S'iI dat {;uvântul de 
ordine să nu .se d~te chcstia l"klieată do V ajda.. 
V ă.d că 3,g't>Ulii d\"Q.listl'R însă &t~oară zilnic în 

tui prin mulţime, - :w.()a.st.a e mai mult de.cilt Dacă du.pă teori.l slmbo!i;,iă t.)t L'C SC oorie 
ori ce! Dar să-şi facă oroo1'? Prea se trece eu fi" in i!{''e.astă dirccp.ullc. ea poezii. nu'Vele, romane 
rea d, Emil lsac. In <;eri,'! îţi va merge să :pui orice ek .... nu ;.;e scriu pentru publicni de .astăzi ci 
r-c hârti€': dar la tClltru nu. poţi pune orice in (1- l)(',n,t ru c.()J de mai tâ·rziu - ,a'pai Iii teatru nu rool'-
chii mulţ.iroii. Ai 'ilIace cu un suflet omen(.'W. în ge .. , A! admitem tf>:atnr1 pj(,,,a {~:ire s'ar ju-ca la 
,>alii, ŢJe caro ",o.-} smulgi di.n sforele unde p!ut('şt.e d. D. Iknsu~anu. 'ÎoIttl ... • J~a, d. Emil ls.a-c, O. 8t<l~ 
~i ~ă-l 'nşeri Îalt.r'tmele mi mai rcligioa~, ori mai matiade. ot<: .... p'\lnet~. Ij'~md~' ... 
umanitm'c, ori mai 11 a\i{"l1ale , ori in sfârşit, ~ii-l Toatl'1.1hti trebwin "lrl-i ehi .,t'-ţi ,-~.re. Dat' ţ>re.a 
aş.ez:i in "tata in cure ~e află fără a-i s-chimoo ~"8 alU mel'.~ d(>part(': {'N"} nu nmu(\i ."imbolisllml cii-n 
elin ca, in.."ă in care .;Iii se ,adă eUln e",te, dela c.are p:ic.să·- ţI(' {·are. nu ş1illl 111ld('~i eum 5-a-1 gă~im 
fOff,rt.e u.şor ii "li fi să inţe!e.agă C1,un trebu.ie să ~- face ea .. :.\L.tl\·,a. (,"ea tâutiriC ~ii. fie lipsita de 
fie. .:\('{)"tea toate ~e ]Wt face printr'o ~(';t.iune ori ~(: ealită\i, pl'ill 1·t:·.pezit.'iuIH.'a ~i iuţ-eala cu 
bine dmfll..şurată. d(\~făşur.al·{, c.are atâ,mll dela 11 e-arc .se de>făşură ,) acţ.iune ţoi uu subiec.-t aşA de 
Mlâne8, motiysţ-ie. ~~m-plicat. -- dar chiar ri hr)<;a <le t.a.lent lit.erar 

Dlui Emil Isa\: îi lip""eşt.o şi MlI. şi alta. Daa ! a dlui hac. LU om c·are a scris şi nu ştim(~e. dar 
nooe că luarea ori-că.r1lÎ fa.pt. la intâ .. mplare, pus t care s'a grăbit a blama int.reaga lt-cţiunc naţiona. 
in diaJop:, i,n oare S8. &e amintea3oC9. mereu oe--a zis ~ lu,ti1 eare 8a d('$făşoară in numele dlui ~. Iorga 
odată, ca aoel . .şi tu:rt.urică-i 7.ice'· "- 'PoatE'! fi un 1 atat Oi) ]X"s1.e hotarii o('ât ~1 din ţar1., ~ "fi 8cri(' o 
mot i. p('at.e fi o pie.să. [ dramă. de ~ e cum mult ~ 

Un a~tfel de 8ubi('c.t. ('a al dsale, nu .ce poate 1 De liCC>ea :tÎ<!, da.că dIui Emil ba\; i-li mel'" cu 
a~f'i')!l şi de.:>fă.şura lltlmai într'un act.. C? ~reflloore intortoohel'ca fraroi in proză, _ nu-i po.ate mel" 
suflet{'la..<;e.B. C'Um ~e ~e~ .a. ~ălugă.n!el. nu s: ! ge la teat.TU;. un.de "ii .să atai cu publicul. de vOl'bl, 
poate arăt,a. numaI m cmCl lnlnute, ţman-d seam..a {. ~ 1 . .:1.'.: . d' t . .J:_ t 
d ~ t" d' tA' f' h' .X 1'1- -' {·ernnC\.l-l alUlura~w, nu l.l1 u'ec, {Jl u.ue<:' .. 

C lmp-o Tl'\'1.rea lUal - le e 1ar C .. SI aLUi.t CII ; 
S{ttu e in p.lină pf:trecera, ., Radu S. Drag nea. 
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gaZ(>lt,· articole <ll1i;'m{iu()~I~{> p()otll]nl. Dă-mi ,"oii:! 
,"li! .afirm l'JI IU'l'ao-;ta .t! iPl',j('ulare dfo pure de eî'1'1l{" 

Ce Îni<elllll{>4t7.ă d(' pilJ:l pt·J.t('.aIl"ll. pe care o pu
blieil zitnif' ,.rniY('r.~uJ". (;[It vReo·stii redam:! 
(1.418 ~ T Il f.ri('.e caz mult ... 

Pi":11n~"11 tl"adu.rii c-ture l'a UlII~at df' şal''Pe. 
~~ Şi dta l~ti un .iinzlltor! 
-- J>arJ.on. V{izÂ'ru~ 'ltărninttl l'lI ('.are a1im('ll" 

w.qi ura Într\' fI"!iţi. mic 'mi ,-ine să ered că dvoll
strii t'V\i BU1lt('ţi 'Plătiţi de guvernul lUlguresc (,11 

"ii di·t rng(·ţi nn 1It'/.!an, {'llre prin p'ut~rea lui PUl1{' 
I)('ţ(> in Toatd(' ~ovinit"tp. 

C • .nn'l's.'1ţÎu ."'C ridica la lH1 t'Hl din ce În CE' 

JlhlÎ w,hcment. PL .. ill".gul naţiull.al îşi ia păIări,l 
~i pl('<.'!\. lll'mlil'it de 7.imhetele ironice ale celor 
<..'f' tll'mHl'€'~'lU {· .... 'ner ... at.i-H a, .. ta. rn1l1 obscl'\"ă: 

_. LI d1.111rJ 5,. ... t<1 nu Jo<e ,aştk'pta. 
-~. O să mai prime-Mea ci şi alt<>le. obseryi) 

ftgr1.(:ulwl"ul, M)rhindn-~i lini~tit (,~'lfeaut\, mulţ.ă~ 
mit C'H ,-.căp<tt d(' omul lista C,al'(:-] plicti~ prin 

gestul·ih'. priu vOl·hale lui. prill logito.lI lui amo
raB, .. 

:\ U :;,titl dat'a (1. !Jl1mitrhen-Citmpill'a, d'Îrec
torul ziaJ"lLll1i .. Cni\"(ll~ul" a:l"(> (,lloştinţă de m.u
tra:pa.r.l:u·urilc cc 8f\ fu{' ln ga.7A:'t.'l d"ale. Daciî 
dhli. nu ~ti(', ii atTagem atenţ.i'unNI AA'upra m"ma
t,.)J"lJ.lui fapt, ea re nu ('1)111 rib11ie ].a alt(>.ev~ rt('.<'Îlt 

la ştil"bil·(>~t prc..rtigiulu.i 3('{>$Îni ziA!'. N~11l1o..<l,("llt 
~i iubit pîmo acuma (It' l}illhli(,111 ·(,ctitor tocm.ai 
pen t.ro im)Ja l't.iali ta. t-ea F..a, 

Dela laItsarea in pub1i,' ·11 Mluumiei în {'A)]1il':-t 

lui GOil:~l. ?iln-ic vedem Î11 a{·~t zi~Fr mm(>tnni pa
tent,tt{', pentru puhli.c..ar(.a ('ilMra oomnu] {'are 11' 
stl'€'Coariî, fi încu.sat de .. i~l!" hit{'şÎşlll'i gra.-4f' rlelu 
GoJdfiochllJ Il<itiunci ronâine, In .. lJnu."er,ml" ",'{>" 

de-m zilni ... reprodu.se .art;(!<,Je criminal(' din pam
fletul g0-!,..If'i,. ... chian. în~jţitc de {'(Yffiont.arii, l11CTll 

neobiţ>llltit 'PÎmii a,{' u.m a , J n 11l1lUH rul Jf' azi e l'f'

pl'odu."I a.1'1 j ... ohtl din "Oll.Zct~'i", î~otit d~ ° g('ric 
de ";lt;l~'.Uri t.ri\·j.ale hl adl"eAll .cl.lui TkK'11. PToee
d\lil'a lh.'~l."t,'l n admite d. Dumit'!X'%'1.1-Cî\mpinn ~ 
~ u en'(le cu datoria tUlui ",iul' ('m~tit e.,<,t~ de It l'P
pr~1uc(' .~i ilpărăTil{' cîmd reproduce .1H'l1zaţi\l!nilf'? 
A<:lrn.ite dSIl t'-<l 111lm(\lc bwn al ziaruhll cf\-l {"ulldtH'€' 

~{ îi(' piitoz{' priu exhalaţiile t.1I1111'Ol' indi vlzilr,]' 
de (1 m{}l'.alitat~ d11bioasă, de un 'earacter pC1Te.rs? 
In moi .ce e3.Z. ':j.~l·ptRm o ~.,,;,1il!aţiE' din partea 
1,17nlH>.r:"ului". A 1'(> sali nu are (le {lând să 011reţp 
ooloîUl('l~ de buruinnile pe cu ri le cl1ltiYiî: zilnic' 
cutal'c agent irt""p''l17...abil al ('alolllniatorilur fi1r:Î 
de obraz? In o,ri~e {',az "ă ne arate numele tiJHlllli 
care pl'ipăşit 1n l·oda(!ţie. prin fltit.u(!inea lui de 
mii<..~i'irici, I~ompromit(' Zi1l1'uL 

'" 
Da.r, exkt:ind la ;;;pee1:-8eolnl a{'~~t..'l ara:nj.at rlf' 

pUţ\l:mra]{")e fihă ,le rUţliof:'. ne !!iÎ.ndim la lip,;.a d€ 
"rW;!ine aindidrilor. eari au p:ih:\it mijlocul dC' ':l 

du<Joe, indirect ()(,ltmpunie. la e-H.r~ ('(Il puţ.in dih"'3 
timp _.-: in urma inten'Mltil~i dlni Stere - t.l'f'
buiau ,.;fi renun t~. 

)ta.';<'Î!n(I HHYJ.llt.arNl. ll(X'Îsnieii an inehi.s ('(1-

lo·al1l·k murdanllui ;p.amtlet golrlfi,"chian pe.ntn1 

HftH"1.l1'ile i'n (',ontra luj Go,ga. Şi-au plătit îma 
~r!i" :wcnţii I)ll'lfl imbde 11lm~a Cll a'Pă roc-€: prin 
mijlO'l'.'ÎJ'ea altor rian',~ II ştiu Jad:; în fat·a a(>esto)' 
h1~·.MI ri ni ai f' Ttf''\''Oie (le yre-o N'z,('nă, da('ă nu t rf'
huie ar~il <"1' fi (\1" \.lI )'. ';<11 ~i deo."infeetats l"ll f'liatră 
i~'llni t'.;. ........ rt'nli. <', poate U-l:l mai josni<:!. ~l'arl 
Of' nl't')r~tlitfi1.e dt;.,;'r ·,,<,ela. de 'R doclara pc .<.110'-0 

ţ)'a.T1e di n'nlln,i la o <'ampanie. iar Ţ>(' de aHă 
pa rt(' .:-;il te :,'lf>l"\"('Ştl de ip .. dh·izi g.at.a 9H8(' vâno:1 
în Ol·t('.e lU"'~ment. l'opre a-t,i fiice melld'rele? Nu-i 
aC'Ca~ta m01"at-a ţ)<)l'c-ului de ('.lÎn(' ~ 

fn ,iata n~stră n~ti01rajii trebuia sit l'lll:'(l.gi,,· 
tram a.stf€>l cle lll!illifestilri, de eUl'j trelmie "li t"· 
'~'fiI~~'1 dt> ruş.in(' ori 00 On1 cu bllJl simţ, 

Corespondent. .' 

«» B!IBL E 
TARI. LUCRATE CU GUST ŞI IEFTINE 
să pot:căpăta :numai la fabrica de mobile alui 

............ ""'-~""-~ ........... ~ .. ~--.c:. ........ ~- .... _~ ~-'_. ",-~, ," 

S 'k 1 ' R 't· Marosvâsarhely, ze e y es e 1, Szechenyi·ter 47 

lucrul)olid şi preţurile ieftine e cauza că numărul cumpărlltorilor nostri zilnc să Înmuliesc . 
.-:- Tru.sourl cOtt1.plete pen:tr'l.1. tuirese. __ 
Aranjamente admirabile pentru prânzitoare, dormitoare, saloane şi odăi etc. 
Mobile englezeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine . 

Oamenilor~acreditabili se vând şi pe lângă plătire în rate. . 
În provincie la dorinţă mergem in persoană şi arătăm bogatul nostru catalog ilustrat. 

TELEFON l'\:'r. :;),14-, 
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Ardelenii în presa României. 
LJu cititor din România ne trimite nI'

mătoarple rinduri: 

Bll1Ilt de mai (mulţi ~I;)li ('~itonll h'UltO"rmi{~ al 
Tribuneci ~i uu mii. :]..Xl't opri 'a Vă oomullib 
uu fapt i~lt:Ol'e..,:,o.:ut. Din toMii pr~salmml'l'eţ\'t.(',amă. 
.:t.:Î.arul (\'lJ'0, piwilsLud .~ing-uu' ,a.titudine.'l do nou
'tra.litat~, pi-ofiHî do Ol'îce 'pl'il-ej de .a atallil. Tt'!
btm{l, şi ]..lQ (ribu1Ii~·ti~ mai nUn:> po ma'rele poot d. 
Oetavi.a.lI Gog.a, e tOl~mai Jiirn"I'lJa, Zkll' cOll:d;uti 
!;li Bel'j~ in part('..a ('.Qama.i 1ns;ro de .ardeleni. In 
fl"U'llIt.e ,90 afbl cinii ]).,.. Ion. Scurlll şi im'lpiratorul 
:;n.u d. Aure) G. Popot'ic-i. La. ~p.a..riţi(l ei, ,lh:nef'l'u 
II iO--~ ,primită pentru 1,.1(~eea (..'\1 8impn.tie, nmi ales 
do noi ardeletl ii din ţan1. Socou:.~lim că ea va căuta 
,;ă i'IOdet).'>(':Ix~.;{'ii de p.res..'l jî.doyi'tă nu numai prin
tr'o notii ll...'lţiollaliI prollu..nţwtă (pe care 'J g1Î-'llJn 
do;Ll' ~i în l}I'('-",a j idQyitu) {'j şi 111'i11 u.plioorea ti
gu/roMIi a j}l'Î.ncipiuhi n.aţionaJ in yi.'lP şi ~n 00-
lOailwl e p'rop l' i i ale z urui u.i. 

~c~m i1L~ebt iU8U amarnic . .Nu mai vorbo"c 
de {'.al'lftCWl'1I.1 !ltins ţIi llHx,lor .al ziarului de ar
twolde sale Je fo.n<i in,~ipido şi i'lldijo.std, lip~ite 
do viatii ~i de eoloa.re, uiei de informa.ţia tendon
tjoo<'Jă pe Cfrre o primeşte din Ardeal, 't'eprodnciinu 
adesea 0010 mai arogu.nt.e minciuni din Ke.lefi l}r
fe,'1ito (zilonle ll'e(mt.e I'{'ri..*.s.o că d. Goga H'13. rotrR8 

dLDlt.re ('.()laooratmii TribUllii.). 00.1' .Mi·np.rva. (\ en 
JOi'Jănhşire liP5ită şi de nota antisemită. fLtru Jr 
oa.re. în ltom iLn ia, nationalismul dl.mii:ne o fm;',;l 
sunătoare, o f>ftich{,ti'i mi:ueinoasn. 2\L. .. i inlUJ.t de,~'Î.t 
,a...,ta, !li tTl('J'!'a ClLrO fll."-e&e la lneoJ)'U.t menil.u să îll
lAt1Ll'-G zinrele zioo j idovi1e, R''-'l, d:at frumuşel pe 
brazdă ~i il î'l1~)ut ... il le imite. !'{'aţkmnli8.1n În
i'Oae:, .~aţlo.jllali-sm Îllc.:JO, gologMlul, rnm11ărăto. 
l:UU1• J ldn.n e ;01. aşa <.le bun 00 ţii al celui Cl'~in, 
ŞI a mocpU1t., 'w:1:oe·m,:l.l <'.a. ţii Adet'dru.l 'mult hulit. 
.~Q gîl{hle ş-i sil lingn..,<;(><!:'ICă vanităţile şi ambiţiil~ 
poporului lui 1':+1'ai1. ~ eri bumii cotitori români ('-ari 
la l?w .. epl.lt am îmbrliţi'iiat a<--':('.'li, ziar f' ... 'l. po al 7lo,ţtrli, 
eotlm aelbm zilnie în fOil.ia llo..'l.<#J'n llo.ţioll<I.li.sfă 
Mi'nerva .,1.l11k·..,.le" ('·a a.c:e.'lt~ po ('"are Vă l"'C.g', ono
rate dlo l'erLwtor ~-l 1'(iproduoo in e.utf'l11S0 ~i pe 
('<1.1'0 Vă l·\.og, cl.imaţi ('.(ltitOl'i, sa ll."W,ti ri.'i-brlan\d 
de a-l ('cii p{mEl în capă.t: 

Botoşani, 17. - Eri a avet loc că~li.toria dlui L Chon 
('U d~oora Hosa. HaimovJd. :î uni AU fOilt dna si cU 1. 

~ Ştcinberg, Balul a avui loc 111 sala, teatrului israelit. 
Din a~i8t!}ntă notoz familiile: Chon, Gebri!.dl'T Abram(,
viei, Emil Gross. Iaoj~er, M, ROSllef, Keleysi)l'. Smilo
viei, Rotemberg, Z~ilinger. A. Sfart, 1. Rot.m.a.n. JI,limnr 
Leibovid, Kirs('hbru.n, 8 "4r.all., FleiS<',her, GOld€nl}i"lT".' 
Fl)lrştein, Katz. tlolomon, !.1.eob ~IoscoYir:i, 1. 6f;u~~ 
&hvalb. 1. Rot~'Jnberg. A. Aronovi.ci. I. HaimOTic!, 1. 
Rot,m~ •. R f:i.miloriri. Wei,.s, :.\L Şmiloyi!'i, Blllnk. A. 
Ş~uloYlcl, et{'. etc. DomnişoarNe: Ghizr-!.a Chl)u. Eme
~t~ ~o.zruan, Cocili.l Cleper. Sabi.n.a. Zelingl'r. Rebera 
LClboYU'I: Surorile Ht>inel'. Gusta 1a5sor, Anuta. Hair.t 
Buc~reşh, AUr1e-& il.aim BueufCţjtl. sUr<lrile Fair$t~i;. 
Buh lasse.r, RebeClCa Şmilovici, Ohl7.ekl. Cicin, Ana Se- . 
gall, Reooc<L Leiboyici. P.evi OoJdellberg, Sali Leibovici 
Beti Segall. N eti Hl'.rşcovici Brehme.l}ti, ·Eme.stina Ia8~ 
ser: Aurica. Blicher, Eti 8th.milovici • .Marita. Rqt13nberr; 
G~lZe~ Veinşwill, FiU 8milo,,1('j. surorile Blank. Erne~ 
HtlIla. Chon, 0Lu ... Start. Lanet.a HotneI'. Stina Leibovid, 
Roza. Bofner. Clara Lcibov:ici. DOTa. N:a.dler Doroho{ 
Lancta BJe.~cll€r. 'Clara Binder, Ot.ili.a Ch:!in Tl'li li'~_ • 
T·ti Ch R • ~ntt, 

1 . ono ebec.a Sachtor. Adela Grumberg, B. Binder. 
Re~eca. H~sentzweig. 'foni Rosentzweig. etc. etc. C&va.
len: A. FIŞgold BUl.'ureşti. Samoil Haimoyici F. Bruff 
S, SmiJovicj, M. $fart. r: La.Za.TOYi-ci C. SafQrm.'Ul S' 
Binder, M. Roromberg, H. Adlef, 8. Ro·temberg. r. W~ill~ 
tra.~b. C. Leihovid. A. Arooovid, M. R.aJJPa.p{)rt, H. 
W els~rg: D. lI;)"ic~ H. IIaimovki, M. AdIor. 1. Chon, 
1. FOlrştem, L Blumenfeld. 1. Rahmnt, L. Ad1e.r. B. Biu
dar, 8. Erimberg, H. Filtman. B. Sclinger, Ios.c.f Sl.'lloJ.I, 
L. E.. I. L. Heimer. M. Strugler, ZeiaElr Eirn.,a,.<;, 1sidor 
Grumberg, etc. etc. 

. Ei, nu-i ~a că-j dclidoo? .Nu-i ~ că-i îmbQ
t.ă.tvr. ac~t !!lllros Jle:falşi:fioat de vu.sfut'oi pe C'4\.re 
Zlţ'lll:C ,il .riM'Pând.~ .în '08& mea roonânel:l.S('ă 
[~e~b J~:rn;tl~ ~~ t Imi mahipui Î!tl.8ă că, probabil, 
ş~ d'll:l Ş~l~OVl<·.l! OU Ş şi cu. ScJr.~ dnii }1.oscoviei 
ŞI _ LOl.~vlel, .dnu Rooanţ-..aig ~i F()ir~in vor fi 
trlm.b1 tand dl'll nE!ml lor coroiat., dimpl'e1.l!l1ă cu 
graţ.lO~e~e .. lor ~ doo..llllll('l Reheci şi dcannişoo.re ela
"!'(\ ŞI ~~lht, cand var fi BiEţi şi BiEte să ootro"loCă 
1~ LeţbJou.rna.lul lor,. ~re-i !tot Mi71er1Ja~ -câte o 
h..&t~ ~? 'lll1mele. d~ g01.m~. afurisiţî. Căci moi şi ei, 

Tomamll a.rd~km.i ~ "e"Vr9U" di P1 ~i, WJl:~ 

-

ootitorii ziarului care Î:uJtre noi ,n'U. fooe deosebire, 
toţii fiim.d ,.româ'lli" pootru el. Ntl!Il1a.i când e 
vorba do V 8.id.a .'i8011 de Goga, de A'llrel C. Popovici 
aau de 11ul'ie Chendi, o, atunci e alItă oo08tio, a
tunci da, JI inertl(1, nu'~i mai poate tnfrina a.dâ.nca-i 
drag05t~ de neam. naţionalismul său l'a.clicaJ. A
t1.LUei se face d..oosebire şi ea ţipă cât o ia gura: 
T-reu!a.re, tradare, s'a spart soliJar·ita.teaJ Prohlbil 
s'J1idal'itatt'la acooa bargă care o u:n~ 'Prin ntâ.tea 
legături cu ... unii Fai'ri;lte"in, AbrAmovici şi Şmi
l()vici. ace~"ti "llllfluini" mai buni ca Goga şi 
C h ertd i... • U Il GrdelCiJ.il. 

Tridăfori.i Do,fri .• ~ 
8uce.at'o, 7 Februarie. 

[Il <H·tieolul n1eu tl'('z,"tlt*) am zis că. nu
ma i dl'l[l acei puţini, cari s'au adăpat la 
izvorul cult urei româIl('~tit cari acum însă 
stau desgust aţi de-o parte, că numai dela 
neeia Dt' pante veni o indff'pt..arc spre mai 
bilH!. 

Cn.ci ceilalţi sunt încurcaţi in mrejele 
eul ture i t'vnO:O-llem ţ,eşti, de care ilU pot să 
!:lCapl'. Xu cultura llpmţea,scă reprezintată 
prin unii din cei mai mari sc-riitori <.li lu
mei, ci cultura - stH Zic{>nl cultură - pe 
care o rcpn'zintă ziare ca "Bukm~.-iner 
P-lkJf' ... A'llgpmein'l' Zeitung", aceasta e 
cultura, ce-o p-t)scdă fericitul nostru intelec-
lual. Ea l'a făcut să c1'i:adă, că cea mai 
bună litt'ratură nemţească, o afli în foile
Luanl'l{~ ziarelor din Cernăuţi, că France
zii !:llmL un popor Uţluratec, care nu poate să 
sU:ie un cea!!; serios, că Italienii sunt nişi.e 
10l1{',~i ,,1azarol1i" din Xeapole şi ·că Româ
nii din n'gat. c·n să fie? - ba.rbar], sau cel 
puţin Orientali înaripaţi! 

Idealul nostru intdedua1. ll.';la după. a
miază, c.lnd nu e ocupat in oficiu, rosfoie
~te dtLo-o foaie ca "Bukovinor Post" sau 
un volmll nou apărut din "Bibliot€k der 
{~nterhc'1ltung und des \pss-en.s", .apoi a
don rmE' ... 10. oficiu - aCti :-;ă ••• la casină: a
CE'a'SttI. "iaţă. monotonă, până in monnân
tul uita.!, spre care nu BO îndreaptă nicio
daU! nmintirea recunoodît.oure a unui po
por. A fost ~i el odată tînăr; atunci ootea 
şi c.âte ceva româneşte, dar acum? "Alea-s 
!WLltru eopiii", cari învaţă româneşte de 
obicei nu dela pruinţi, ci dela sentitorimea 
care de obicei e române a,'rCă, în lipsa. al
temI mai "ieftini". 

Aceasta e educ,aţia naţională, a iuhitu
lu{ nostru intelectual. A cui e vina nu ştiu! 
Crpd îm:;ă. că societăţile studenţeşti, dar 
mai ales ziarele noastre, în loc să se insulte 
rcc.iproc ar face bine să combată şi să ni
micească pe acest mare duşman al nostru: 
cultura evreo-nemţ.()ască reprezentată prin 
ziarele evreieşti din Cernăuţi! 

Sunt în d00hşte cunoocuw luptole ce le 
ducem contra Rulenilor în satole mixte. 
Am învins în multe părţi - nu prin S'tă.
ruinţa ~,8t,âlpilor1t noştri - ci prin munca 
puţini lor preoţi şi învă.ţ.ători. La reeensă
mfmt am recâ.ştigat mulw mii de suflet.e de 
Români, aşa că noi am sporit cu 90_000 de 
suflBte, pe când Rutenii. cu toate srorţă
riIe lor şi ale guvernului abia cu 7000: a
ceasi-a ne arată cum se făcea mai nainte 
reoeusământul populaţiei la noi. Ne-am 
comins oă dacă-i opunem cultura şi stră
duinţa noa.stră, ciomagul RutenillQr, fie 
chiar in mâna lui 0000 \Vassilko, nu e aşa 

,.) Vez.i " Thi'bun.a" Nil. 2Q . 

• • W.-". _"JOT? - .... 
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dB .. primejdios. (O mică paranteză: ~ 
\V &''',Silko e c.e-i drept o perSIOună influent 
poate cea mai influentă, în politica bu~ 
vineană, nu cred însă că politicianii noşt 
la ori ee ocazie trebuie să ~ lmpiede~ ( . 
Coc~ \Vassilko. lUmI poate fi şi în noi t 

numai a.fară de noi. Iar dadi. sunt şi ei prin 
în mrejeJe ac-estui mare duşman al neam! 
lui nostru să nu m3Î zică că fac politică n 
mfmească!l 

I 

Dacă ţi-ai uminti manjfe,staţiile şi se-n 
ncle de yiaţă. c-a le dau Homânii din Bl 
covina la serbările naţionale, cum sunt c 
pildă în fiecare an reprezentările trupt 
r~ic~u - te-ai intrebi) : "Oare nu-s prea p 
SlIll.lst{l CO'llst.atrtrile, ee le-am făcut mt 
sus? ~u! Homânul nlOstru din Buoovin 
numai de sărbători lllari e Român. E par'e 
Ilumai o haină de să.rbăt.oRre, de paradă: 

De altfel, deşi câto odată chiar vorbi 
şte ronuîneşte, nu e Hornân. E ~trăin: ide2 
IUli străine aspiraţiilor neamului nostn 
cult.ură iar strrtină. Ce-l l(\agă de pl1mâE 
tul acesta? Familia şi oficiul; de altlE 
t,ot~leauna e bucuros, când poat.e ajung 
mal d1'gra.bă la. LC"mb~rg şi de aici la Vi! 
na: Viena. YiP1Hl! AsLa-i idealul lui! Faţ 
de tnttLo celdalto rece şi nepăsător. Nu ştit 
~âlld yom scăpa de nepăsarea, de SOlnnQ 

lenţa a,sta naţionalit, acest maro, poate ~ . 
mai mare du.şman al nostru, pe care nH'! 
adus pe braţe cultura şi civilizaţia evreo 
B.omţil\ască, ! 

Totuşi ta.ri în credinţa şi nădojde-a noa, 
stră aştf'ptăm. Până, acum IW ~. fntre' 
bam: "Până -când ?" Curînd ..Q..~.Yie vre· 
mea să, zicem: "D'E',',tul~" Şi ·pare-că,·.afară 
do cele doui'i. partide reprezentate pri", 
"Fou'ia Poporului" şi "Viata nouă", car 
reprezintă. mai mult. o politică practică 
mijesc rorii unei vremi mai bune. A· 
vem nevoio şi de o politkăidDal11. roman 
tică, dac-ă voiţi, CHre prin cultură. şi arU 
să ne lege cu fraţii no~tri din alte părţi. Ti 
nerimoa şi cei c.âţiva preoţi, profosori !f. 
învăţă.tori nB fae, să nădăJduim! 

D, T. Lai-tl. 

"Astra" la Tinea. 
- infiintarea uaul nou desplrţllimiut. -

Subscrisul în c.alit.ate de del('gat al CQ 

mitetului 'central al "Asociaiţunii" p4jntru 
literatura română şi cultura poporului ro' 
mân com"Oc 

adunarea CODs.titqantă 

a de-spă11ăm.ânt,ului Tinca pe 2 (15) Fe
bruarie UH 2 la ora 4, p. m. în localul fi· 
lia.lei "Bihoreana" din fuca. 

La noul despărţământ vor aparţin~ 
corcurile administrative: Tinca. Rehu ŞI 
Salonta -mare. 

Hog pe toţi Românii de bine, care ~ 
interesează de înaintarea in cultură a PO' 
porului român şi de literatura română, Ba 
binevoiască a se prezenta la adunare şi 
a-şi da oon.cm'sld la infiinţ.area noului des, 
părţământ. 

Tinea, 6 Fobruarie 1912 st. n. 

Dr. Andrei l1Je~ 
advoea1l. ~, 
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Centellarul lui, Dickeus. 
--:- O ,~otă d.ea;n.'i a.da tw-''f,tUM. 1tllQ.1·('.lUli. $C"/'A·!Of'. _.~ 

Anglia roată d săT03tOdt La 7 }o'ebn.l?rRlll. 0.1 
tnU'hă Î1k<riI!tleţiTc,. l'lC!lt,(~nruml oohti 11U11 'fl'u'1>u!ar-' 

. ~ri-:or cl ei, Cha.r]es nîck~m.s. Am !-'1~1.la ,.pomu:tr" • 
ii nu Joor<l. căci .a{'~3ista e adevărata 'C<'ira-cteri.'ttieii 
~ a,cn,-tul scrii'tOl'. Fără a fi 'Profund sa'u puu..,'1'-.' 
rtic fără Q OOlaliza. cu rpătrumdcrea savantului su
Ootul amonQ8C sau mcMuiroa Jo!OCira.lă a timpului 
~ fî):ri'i. a avea ro romant"le }ui Q OOlloopţie larţ.;':l , , 
.,i al"1l1Oll1.<'ii, () dos.făşur lirc logicii şi re.aJ ii, . o put~l'(' 
-rugert.ivă de :ere;~ţje, Dicltml.s a mi-şcat ŞI. Il {"'Iltu-
4~1l:t masele pcpulJaro, şi chis,l' cla..'lelo mijlocii 
'Il 'au IW'llt L'll{' ii în Angl ba 1m SOl' i i tor mai -ooti L 

Mijlooceffi de cari s'a re)"yit Dicken18 pentru 
:1'şi ~tign ,'>urfletulpapo.rului englez sunJt multi- . 
fll-e. Rxplie.a.tm. do eăpotuDie a marelui său Mlel'.es 
·sta in.-;ii, fără· indoială, LapM că .. 1 o cel dimtilt 
·~riit.or care 00 apropie eu dr~ şi cu ÎJl1erCl; 
'le clB.'IIOle do jos alepopllia.ţnmoi, luân.du-le apil
tarea cu mult ootuziabTIl =1i descoperind in elc Vlr
;.uti nebănuilte până. a:tu'Il(~i in Hferele ilrw..lit(l ale 
-"ocietăţ.iî. 

Dacii. .ne L"'~ i:n.gă:3.uită o conllA:uaţic, am })utru 
'1JUIl(~ cii l)icke:n.s a aplicat in Anglia, faţă de 
mnmdtol'imoa industrială lji de micaburghC'".lie, 
reţ.eta. pc (".arc .poporamiştii lIlo.'ft:ri o dau fa.ţă de 
poporul dela ţ{l1'ii. Poparaniţ>1.ii, dacă aproeiază 
roate I',oricrile lilt('iral'c cari au a aumiiă valoare 
aTtisti'Că, pUill însă mai mult 'OOmei pe scrierile 

... ~i pot trezi ilIlte"rcs şi si:rup.a;tie JX."l1ţru ;poporul 
rle6ăjit dela ţară. Diekens ;u isbut.i't. şi el să pr(>
V'OOCEl o vie mi1l;'<'.aro 00 simpat.ie pcmtl'U poporul 
,le jos, pemtrll munciitori, pentru toţi dE'A'mlo.<;rt.enitii 
soartei, ,indeosebi opoIltr:u prok'1'.a:ria't\\1 a cwrui 
<::rÎlstă !>Oarw a. fo.'t't. aşa de s\tg(~stiv de.~ri.'\ă 1'1:1 "{'

lebra lu< .. 'l'Rrc a hri F~ngels a,"llpra d:asdQr m'lUlei· 
~OID'e in AUg'li3. 

Dar pentru ~l aju.ngc la llX'(>,'lt rezultat. el n'.L 
!ll<llt {'.alea S('riitorului l'c\'oluţkm.n' (~1.re pl~deazii 
''U (.'IH,~rgif:' p1'mtru cei d~ j~ şi 10'yf\Şoo ('lI violentă 
:,n <'ei do ...,.1. .. , Caro $Unii di'll trimbiţ,a orm-o!t.ei şi 
~-;tiR'nlliljtiZ('.a:ză opre"Î'u:nea şi nodmptat.ea. Dacă al' 

...... ·.c· fi făcut aşa, ('<f'.W sigur eă l)R-JWlli; n'ar fi fost 
i lll'hrăţişat. {'"u wrâtla dildUJ'ă de aproapetoatl na. 
:.iU.'DOO engleoză_ El şi·a 'llurit rpjlula. îmbră{'îmdll'~Î 
:.-t.acurile oontra relelor oocialeîn forma gllllI11eaiu 
.. 1 iNlliei şistroourînd în ,,,-uflet.ele ooIlJtemporami
lor simpatia 'POllt1'1l ooi oprimaţi .pe ('.,alea vecinic 
.'i~Tă .a. înctllioşărei. ~imcmi ]1'13. şti.u.t să îm
;Lruum.e mai bine decât Dicken8 1"u,,'U1 eu plil.:n,'ml 
. -ă mdui~ze unaj tare şi să î'll\-nS{'Jna.~·ă ,mai mult. 
I'n 8ffl:h.'1ihiliOOJtea lui e2.."tremă, Dickons .purifică 
jn.alţă lX' oei obijdruiţi; cu risul lui 6oaT<.~Htic, îl 
l'~bu'llă. :rfâm.rind cu cea mai Illilre llM(nnan are 
:"ceastă i.nd.Oitl.i armă, el ILljU'Ilge ~'d mai populat 
~Iintr(~ roITIaueierii englezi. 

* 
Ui('l~n."l S'ft nÎL'l<'ut. la 7 F.p,brua:l'ie st. n. 1812, 

dintr'o mod(>;.'~tă familie de f'llll<?,ţiolta'ri. După o 
('opilă.rie 'llăeăj.it-ă, ci intră la un IIllagazin, dur 
\','i!C curind şi se apucă sA facil "tudii de drept; de 
!a~ă Însii şi pe 3.('.(\,'>1.03. şi ~nvaţii rlonogl'afia, Ca 
"tenog:rn.f. fă'l'en pM1'tru ziare dări df> ,o,{".amă dc,b 
::~xljnţ.ele parlamrmtare. In 1835 iI giii-lim repor
lor I.a "Moring Chronicle". In afX'St zÎl:lI' îşi pu
hIică pri'mele m{'.ercări literare, 't~aTi rutraşe,ră asn
pră-i atenţia <.'.('1itorilor. Incu.ra,Îlat de .!l('Q<t, Îl1ce
pat" ("1 Wb!ică in 1837, În f.J8,.i,ei{X)lc, eelchra lUi 
l:~r.a:re Picwick Paper~, ~'l.re avu 1.1:11 Bllcee..'! eXJtra
ordinar. IntâilS fn.scÎJooIă fu tipărită, în patru sut.{) 
de c..xemp1.a.re, iar a 15-a, L'Il pa<truv.eci de mii. Din
! r'o dJatii Vickcns aju'llSC cel mai lpopular om din 
,\nglia. N iciockl.t.ii o e..'lTto ongleză illU produ,:;ese 
" vH~*;Iie mni mare oa PicwÎ{'k, in care u'IllQTul en
;dez apare îlIl forma hIi ooa mai cUMt,ă. Dar suc
I'fi'JU1 că.rţii ;nu'} explică !Jl'1lllDla.i :u.1l1O'M1l, ei şi fap
.lul -că in ea. Dickens imcepuao scria acelor vigli-
1"'3-00 atacuri pe cari le-a ~!d.l11S in oontl"a doCspo-
1 [sm1,t1'ui .,i abuxurilor de tot 8Qiul. 

Apa.r uopoi N ioolas N ickleby .şi Oli .cr Tw i "'1, 
-in {'.ari de asmn.ffi1(>.& Di-ek~~ mărtur.i<St'şt:e o vie 
-'limpe:Hie pcntru da..."IDle dCŞJffi~tcn~te, 1f.agazimul 
!ti' tmti{~hitiiţi .,i BarnubC Rudge "unlt i'll8piTat~ 
.. i(> :ik'(,k~l1i ~entin1onte. După o c.ă.lătorie În Aille
!' iea , sprie ,:\l<lrtin C'huzzlemit~ o '*ltiră în contra 
"lmurit~H1ilor, în care, du!pă cum spune TaiiIlC, co· 
micul e.<>tc aşa d(' violerut, l'IlC.:'t are aerul unei răs-
hunări. 

..TRIBUN A" 

. A,Yuns bog.tt şi in <?:Llm<m gl.(Jl·iei, Div~k?ll''! oon
tintui a bi611.i .a.7'-·z.ămlU~ue ŞI .apucihul'llo reh
di.n .qociet.ate, pu:bli{,'imd ~m.d 1>0 rind Vremuri 
;rrcle, Bloak Hl"l:.se., :\{~{'.a Dorrit. ~ctc. In aoofi.."t~~ 
din lll'1llii. l11J,eO'.sebl lJJ(~kHIlS :L't..1.ClJ, <"'1.l V(~hmmmta 

. ' , .•.. '1 
,~a buzunle gu.'\·cr'u.aTll';'1lt.ale, .ru.'r.LllJ:t .~:;{-ţlan!l1'l.Ot 
şi n('poti.;,mul 1IH'JIlb1'l100' ~tl'lst?<,l"'.lţlel. . ~ _ 

Dupi'i o activitH't.e e).1raardlinal' de bo~"!l.tn 1:n
piirţitii intre s<,ri(.'1'ile lit.or.a.rc şi î:m:re ~ufC1'~n
iele:ro c.'l:rÎ le ţinea, Di<'k('11,"' m~rc:n IUltl.w 18,0, 
dupăce mai ;publică :1.11 1"011;3.n Edw~'Il r~: 

T<alne, i1l volumul al \ -le-4. al l~mLCl lIt~ra
turci 611g'lt"ze, {~ar!lcterizca.ză 'În {'lll~ lU.rmat-;r 
înooUlJ1Uifile 'lX~ izyoră.';C din romanele hu Ihckem.~: 

Fiţi bwli şi iubiţi; a:dcvarata buc\l'ri~ ?U !lC 
llOa~ găsi dedlt î11 ollloţiile imimci; St,~$bIltta~1 
e6."t(, esenţ:L «mului. Lăsaţi .;rt,iinţa. t;aY,;111ţ~or, ml1:~
dria nooi1ilor luxul bogaţiloI; fIe-vă mIlă de ill!
Z€l'ia celor Wl~ili' fiinţa cea mai mică şi di'-;PTb· 
~ultă poato pI"cţui tiLngură {'{ii mii dc fiÎJnte. f)\t
tarni-ce şi .mi\<IHlre. Xu jigniţi su-flcwle de!Hntc 
('ari îllt1(;n.~·s{, in tC:Ltc s1 ii-riie, sub ,toate hamelf\ 
la toate nlr~tcle. Dr,Lg(Ă'l.ea de oameni, m!la,. 1'.:
tarea SlL11t kt c~ e mai frumos i;n om; ITh'tlffit

t'lh-.a a'\"-mtllJ'ilc dr<U!;'0.'it{'.a, lacrămlle mmt lucru
ril~ ~~ 'mai ddci din l~, ~umai acela a trăit 
şi 1:-"00 om, care a pl:Ul.'l la amintirea um.ei bine
fa.c.ori fi'icu.leSllll p'rimite". 

Dickcns oa iubit J>O cei de jos, pe cei umili, 
pe cei dC''&ru~teniţi, pe (?.ci re 9ufr~r, i-ţ1 i11bit ~ăci 
i·a înţeles, şi le-a luat apil.rareJL In ·acelaş tlmp 
el a aL:wat eu yerya umorului său ne-Î:ntn'lmt pe 
c.ei răi -<>'i asupritori, ~l ridieulizat spirÎrtl'llc mer
{'aJYt,ile ;i pozitive, şi-a biit:urt.. joc ~e egv~ismuJ. hur
~heziei, a bi'Ciuit ipocrizia, orgolIul, Vlr.tU~ f.u
şă a {'elor bc.gaţi, n flatiTizat. ."-piritul. de oPre:'lu~e. 

Laerirmilc f'ltoarse de ~ntimernt:Lhtatea hlI Dle
knns (la "i risul provocat de umOM.U lui satiric au 
operat o' î'll;freagii prrtt:3.e,crp în suflcttU englez, în 
favo.area eelur ae.&lU0Şkniţi. A{'e,a"M i-<a fllctL~, şi 
Sll{'('(','nu "i gloT ia. .,..1 d .. 

RispulIS la .,0 intimpinare". 
Pl'imim următ<oarele: 

In nruI 15 al . Tri bunei" eete~~ la JK1<si a rooac-
.? -i 

ţiund că A. T. din Totvării.dia m'ar fi bănuJ:t cu 
mcruri neromân~ti, din motÎ'\-u1 eă nu -'!prijine,.;c 
('.arul poreclit bi."eri<'eSc şi infiinţat făr~î OOIlSeu
zul ed ni <,omp<"tent. 

In nmIl. al .,Tribune-iT! Însă cetese că rpărin
tde TUr<'11 ]'c.'>pinp:{) ~at.('.g'orjc t.oute atacurile oe 
,'le >l.tdl1!t' <'Ontl'a cQrj.~tilor ~i nu ll)otivează acea.<rt.a 
respingere, (·.lki - zi-ee d.c.u - "nu ,OiUl să bla
miim pe nimenea." 

Bă ne dllrifidim vărink Tll reu , ('ă<'i lUTIl{'4i 

rom:11l0!lo.<;('A ar <'.rM(' <hrpil. cele >tpuse, că e.."ti 
foa!"te marinimo.'l: 

:s aint.e de toate dedar, ei! intenţiile păr intR
hli Tu;r<~u în <'.azul dat ,'''1.mt <lubioasc. 

Cari _"unt ~ntentiile dtalc părinte T1lI'eu, când 
dta pruferi .,too.t.m·' in birt jidoY«l'C şi nu in şroala 
ll{}l}.-;trăromiinew."'L'!l. Sau birtuJ jidanului .,Khon" 
c ma'i curat -e~'l ,~~oala nOll.'ltră eonfC"i'i'01I1ll1ă? Aşa 
pN4Ju.gi d1:.a .a..\:i.'mla: ,,);ieiun ae dda jidani!" 
Ori })Mte llli admiţi că în Tot"ărădia nu (','>te 08-

pătărie, ei Jl11mai birt şi şc'onlă românoască dt:stlil 
de 8pn~ioa."ă? 

-Căci, "ezi, ('l'a. ,~ă ,'!.t,; n:mtc in birt jidon·."-C în 
fata dtale .,0 ce "(','>t.e mim.lln;ată". De aeca.<;ta ru
şine numai I("'lTI l)ră~an 1. Tcrcnt.e ne-a lICăpat 
Că-ei altf.l :;o.;~I.şt,erC<l Jui Is\u; Dhr'Î,;tos era hatjo
pură în birt jidoy(>S{'. Poţi dta t-olcra agtf(~l d'{' lu
{~ruri? Har ea preot mai ai C'lmoştintă că' şi ji
dan0a hirhll1Ii şi-a bătut joc fie noi? C;kÎ a tri
mi.Il fceiori prin.sat din ea.."i'( in ('asă ca ~ii invite 
oam{'ui la t(~ntlîl "i le-a zis feciorilvl': .,:.\făi. mer
geţi do chemaţi oam(>'llÎi la teat.ru, aşa eum mer~e 

" I d . popa prin ... at {"lI -cnlCP>a Toa. .. ~tră. "a ,ac-calsta OI 
feciori au luat clOipoţelul şi-au făcut o cru-ee de 
}pmn &i {'u bll<nUOC l'\'al1 {lll,~ prin coml1nă să în
.ite ~o{mii la teatru. Te întreb părinte ce paşi 
ai făcut impotriTa profană1"{'i a e..elor -sfinte I}i a 
cultu lui noot.ru! 1 Il t il resul tatu 1 moral şi -eul tu raI 
al p~trQl.'crilor aranjate În birtllri jidoveşti! 

~ u ('.rezi ('~ mi."iunea dtale sfi'tntă îţi indidi 
o conduită m.ai în conformitate C'l1 sent,imentele 
rel'igioase şi eu eele Daţionaleale eredincio~ilor? 
Aşi putea !Să continuu dar <.'<YIltOU{'SC .eă('j ţinta 
m('Q iIlU e să .apăr împ(}triva ;pa.. .. uhu <l:tale gte.7it 

,Cele mai bruno fOlllMlC rue,..al<\ însă, .sunt Da· 
'\' idCooperfield .şi Damhey !;li fiul Î:n cwri şi-a des. 
~:l'ÎIS in parte îiI1S~i .alllt»hiogmia lui. , pnncipÎlIJ separă.rii noa.stre de jiduru. ~ u('esre 
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'\m(·ho (xl.r~· <'.21-; i'1r:1t întrobumţ,ate cu toate pri
lt:,juril'{~ impotriy3. tabt-rt,i 110a."tl'(~. 

Te Ulai î'Iltreb numai dJe piirmtc earittInt :f:.ap
t(·l(' 'lteromfml'şti t-e-mi iD1IPUţi ~i te <somez să le 
aui vubU{'.ităţji fără Înt~rzi{'re. Sunt liniştit ffÎ ~)
l"{'H~, ~a bun 'I"CiIlliL.l\, .':Să 'POţi fi t:i dta hnÎî7tit in 
<mzll.l cil:ud .aşi fi n('{~_'1itat ,să. deIlunţ eu publ-ieu
lui faptde <hale. 

00 r(,vollim părinte Tul'cU la o ~onduită mai 
bu:nă în f1tţ.a oThŞlnani.1or şi să nu ne lă.'lăm .a.do
mmuţi de .. supr:l..<;'Qh-iri" în luam parte int.rate 
dd3 duşmani. lX'U,tMl că ,,('~ic adevărate rămân 
cm·-j·nt{,1(1 stl'iimol;lilor :nOVtri: 

.. Timeo J)an:lJj)S et dona fe1'lIDtes." 

V u r fi a î a, Febru:a.rie 1912. 

nu di.<;t.lnsă stimă 
Alexandru T ărau. 

N. R. PClIt.ru dwst,lunile din Totv.iiTă.dia am 
Înehis eu a('.f·,.,t l'ă",pul1.~ C{11o.allt'l<, n'ra.st.re. 

Cronici Ixfarnl 
Nou conflict franco-italian. Rom a. 8 f'ehnra

rie. Foile de aici ~'U-e ştiri dBbprc '\lJl nou oon-
:flie-Il fl'l3.uoo-itali.a.n, hlt.â:lll'p11,'t in golfu.l del:t. 

Maddalcna îill nordul Sardiniei. Cuir.asatul !rn,ll

('.(':z J~a:n",quened îrn .apropierea golfului Î<npa.rtea. 
oprit.ă \'&poardor strîiine de Tii.sboi, vonirul chiar 
până 1a o distuntă de 200 do m~-tri. de co.ast.a it.:
li!liIlă. 

Com~md.a.ntul ywoelO1' de ril.~boi italiene O~l~!
vâmd :3A~\,'lsta mane"TI3.00 a dat ordin prin SoOIDnB 

vaporul<u-i francez €.li au<.X)'I"('!7.e. Franeezii n'au V<)lJt 

«ii aea ~L",e\tl tarc ac{'Stili pro\"lX'.ări. ltalienii al1 'bt. 
atlm<~i Iloui oomn,ale Urlll~lJte do{) <itteva impl1iŞcăt1ll'J 
oarbe, oori de<l,,<;(>m<mea n'ml ~l;vut llici un rpLUltat. 
d(»,l.riX'(l ya."lll fr:nlOez înainta mereu spre 1a.re:ul 
mării. hali('Jlii \'iizilnd ae.('~1."nl3. ~m sh,bozit o ghiu
l~l de tun, f-.are .:l tJ'<"eutpe deaSnpl\'1 V'.a.,-ruhti frati
(.'{',z ş,i ·a ('iiznt în 1I11aTC la o smă dt" ffi(,tri depărtaro 
de :a{~o."ta. ~umai eâ.J1d.au vi'tzut, eli afaoor<>u so OOtn
plică comanda'ntul Va;.,-Uhli fr~m<.',{>.z a dat ordin ~ă 
am'lOrezc. 

Declaratiile re~-elui Muntenegrului. R('\g,el N i
oolac .al ~{um("ll(\gntlui, în <,iiHitoria ~ spre Bel'
lina primit în vagDnul Bău. pc un ·reporter al zia
l'uhti ,~Vo"i.sehe Zei<tu~')) cărni i-.a doo1.'L1"at. di 
va faoo probabil în !1.aiu yiitOT o vizită ofi~>jaJii 
îmlJăratlllni Wilhelm . 

In 'Priyinţ.a J'aportm-ilor dint.ro ~[unten'('gru Im 
Serbia, rQ~,wle Niculae ,a .spus: sU!Iltem Între fraţi, 
~i dacii miniştrii ahor ţări nc-a.r.liL"<a in 1p800, ·am 
fi în cu,rÎ!lHi două ţări soEda:re. 

Do,;pr(' r(·lqiunilc <"Il Austro-Unga:ria, Re.gc]e 
a we:lal'at că nutrc\şoo mIe mai bune jn'l.entiuni 
fată dt· uWTIllrhie, mai ak'S din OOIlsidera:ţie pen
tru per_~ollalitateaa impii:rlltului, })Cntru {','lre are 
('el mai ad:tn<: N",speet. 

lkgele ~i·(,lll.ae .a tenninat spunii.nd: e o plă· 
cere de a fi y{'ein ('U () ţară atflt de dvilizată ca 
Auatria, 

·Au foot eilţjy.a nori -eu prilejul anex.ăirei BOB
nici, 'Ua, fa:ptul ,a-ee>l'ta .a:pnrţine acum bst.oz·id. 

In ('.('00 ee privoşt.e Turcia,re.gole deyen-md 
iară" gtmrlitor a· "'pus: 'am {'.ea mai mare stimă 
pentru 'lin('rii turci cari au făcut mult pentru ţara. 
lor: {'.wd (,'!1. daeil a'r fi Iăsati în p3('.(l ei ar da Tur
ciei un mare yiior. 

\' orhind despr() Alhania, IWgeleaminti,nd eam
ne" .. tia dată de "mlt~'ln a exprimat dorinţa ca situa
ţia ~ld'lMlîi sii fj<l dmabiJă. 

Rf"~elt~ a 1{'1rminat 08'Punrmd: 8Uut din toată 
inima pentru ()).8,CQ şi sper <'ă rooboiul act:u.al italo
tur~ ,':\O va ...;iar~i în eua-ind .şi ('~li liniştea in Eu
ropa nu va fi tUl'lhurată mult timp. 

~, ___ ._-_De ___ n_tl_8_t;; ___ ~:.u..f._.-~-~~ _--_~ 
NAGYJENO 

:r .peclaUst pentru dlnţf artfflciaJl '1,1 pod ia .. 
CLUJ-KOLOZsvAR. 

(La capătul atrizli ]6kai,J Ut casa proprie..) 
Puae dinţf ,1 CU plAtire in rate pelin" garan(i de JO al 

~I Dentist In ~uj. ,I,!. 

'1 
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1 N F O R M AT 1 1. noi, credincioşii aşa supcrstiţioşi cum sun
tem, Crf1dil,m, ,c.ă Preacuyjoşia ta ai făcut 

A RAD, 9 Februarie n. 1912 feşt.ani~ fântâniJ.or nobilului dtaJc prieten. 
Dturulczeu să vă ajute a~a după cun'l vi-e 

- D. A. C. Cuza În Bucureşti. Din BuoC1LrC"Şti 
'ui..se .scrio: Azi, .Toi <iiminooţs, cu trenul 00 8 şi. apa! 
w 8 !S'Cisit în ooŢ>Ît,ală <1, profffiOr A. C. C'uza, ooIa;' .•. "f... t George Iorga. Din Lugoj ni-se scrie: Gro-ge 
'Ull.ivers:ituto8 dm l~i. oaro ,a .onit spre Il Jua"]org'a •• 1'edni-c reonom şi fost (~onducă:tor al .e
pa.rt<l J~l de.'1'baw..rile l)l"ocesului dintre dsa ţli re- chiul'Ui .,ţ<"Ch" cojocilreoc din Lugoj, a r:i:posat în 
vîsta "l"\li(,] a" . Domnul Luni in 5 Fcbr. n. în fl"llmoa.,,41 etate d< 

{~ânda intrat tronul în Pillră a fost s.aJutat de 90 oam. A;-<tl'U{~al"(>.a oocmintruor piimÎmtoşti S'II 

f) ddog-llitntne a studeuţ.ilor universitari {{in Bucu- îndeplinit du,pii y'rodnicie .MioN."lIIri d. a. celobrind 
}'t~;tt,i. ",'a.ri 1lU ,~trigat: la ,o;erviciuJ funfobrn 'Proto:pr(",~bitlCrul Dr. G, Po-

- Ura. 1:răi:1SCil prof<,,soml Cuza! povi.ej (~ 'ooî.st.(·uţ.a preoţilor 1. TOO1:rpea, D. 80-
- T)":ii8,ş{~iî Iorg~l! ooneanţu şi a diu("o;nuIlli G. Joandl'cn, li deplfl...tlge 
O. OU7..a era îrulotit .d(\ 0, Dr. ŞumuJcanu. In soţiJa sa ?\hlna, fiieu sa văd. prNtp.a!lă Maria p, 

! .. r:~ră ..,;o adU'na,~ multă .lu111e, eare :-l'-a 11.Oit cu .stu- Mihae.<:.CU din Rlwoviţa, nepoţii Dr. A. Ior~, ma-
rlenţii ma:nifestimd (lxm:tru .d. prof(\~()t Cuza, Jic şi Dr. 1. )Lihae.scu. di!lCOn epÎ,s('o}X'SC in C',..a-

]"\ia .a multumit .. ';;hlDM1ţilor, adimc miŞ<'..at. In rUllilC'~, de;părtatul &111 fiu, A llll"(,! Iorga, n<,guB
Itl·ma. in.do(it Ifle .d .. Dr, ~lIJllltl1('!muşi do doi stu- tor în Craloyu şi alte (Mldeuii, 
dcnti. >l'a 'ltrea1 in tl'i't.<;ură ţii s'a dus la Hortcl Odihnoască in pu.ce! :. 

,J{og'uL _ Poet şi re~e. Vizita aJlUllţ,atil de regole Ni-
-- Tinedmea rom. dela institutul ped.-teologic ehit.a pe la {~urtile eurqpenc î'11cC'p(~i\ă .se des fă

tiin /.oc, 1:nvif.ă la şe4inta festivă, ce o l'a şo.are primă,,:u'u .a.'!ta. căel domnul pe1:(xmlui de 
aranja, IJmnit/ocăîn 11 Pe.brua'rÎ.e" (29 la,nuat'1'e} pămimt ('Il vamen:i îndîrjiţ-işi fire 08t.ăşcască e 
a. c. la orele 5 p, 'ni, in sala ce.(J, ma.re a se:mina-pc dnml ,"prc ]Jet-erslnu'g', In călătoria dintre 
:ruJui, cu urmăforu.l program,: :Fra:nkfllrt ,~i lk,r:Ii11 'Il fo..,t dwstionat de un cola-

1. ,,Imn", de L. Nl:core8cu~ cor. b(~rator dd~ ... FI'unkfurter 7,.citurng" Mup.ra dife-
2. ,.,Vi.aţ./J, şi activi.taiea lu'i D. Ţ1'.c1zindcal", d·i- rit-tdm mOllW)lt(' .c.ari preoeupil opinia ,pnblică 

1;(~ţ·'-a.ţic de P. Ţeranu, teolog curs II. munk.nf,Q.I'M!1{1. Cp]c ''''PUS{\ {le rC'.g'(l :au mai mult 
;( .. Juni,mea, pari.zi.ană·', de N. Ada,m,: cor. {\aJ'ndt'rul nnei di.s(';uţii dintre doi oarrlimi tihniţi, 
4. "Dm-mi in pace", de A. Y'lăhuţ.ă, decZ.am. Q{'d,t <lintrt~ l1U ziuri-s-t 'ŞiT(,işi un rege I'ltiilld eă-

"(~ V. l~hd:r(,,Q"1 t(Wlog cun 1. lar{' pe {,(~l.m,a, munţilor t4iii {'Ii să "mulgă din 
6, "J3ăd1~r d('părti.~or" de L. Ni,c,Qre,<:cu., cor. go.ană ..stelelo <".'OruJui. 
G. Prrlgmr.nl din ,.,Apu.s de. Soare" de Del,a. , _ J~n sunt un rcţ,"(~ in întdcl'! ,"ulgar, căci' mă 

1Jl'anCea, pred.a.!ă de S. SrWiiu, te.ol. c. 1. lUlpăd mai hll(~lr()"l de grijile "~('hîptruluii, îm flChÎm-
7, "Să mergem" dc 1. Mură:o;an, cor cu acomp. bul dlt~)rva Ol'(l din.ainr1{)<u mesei de &eris. lwgre-t 

de Qrn.csfră. 
în8ă.cii mii 'J"()('lumă şi ,alt-e datclIrii. Am "j'cris a<,,:,urn 

hn·i.tări speciale nn sr. fac. .de (~'Urînd o odă l,a 14 Iunie, ~ărbătoarea no.a.<rtră Ofede oellC1.'ole ,~e p-rimH',sc cu mulţămită. 1 /"1_ 
naţională <~·UJ'l~ ISO 'l'CC'itcllză in toate şcoaJe c. ~ 

- Noul local al Academiei române. Din Bu- Ţlrjv(>-!;tc ;tirf'.a (>.(),lportată de unele zi.:lre 00 "Milna 
>'UN'Şti ni~~ scrie: Mim'cuu-i ;s ':a impărţit la Ca- n('~lgră H <.lin Herhin Jir -avtltl lcg-ăt1Iri ;;i in Munte
mcrii: proit'lt,1ul de lcge din illjţ-i~ltiv:'i 1 .. uJamou- llpg"rll, ,'1('*,,"Va (' U'11 IIlclIGev3.r scornit cu ,teooinţa 
,t.a.rii. Pl-in eal'C Ae do.;;tilU! de .~t.at suma de a milioa- de a {'{Jm'PI"OiInÎto bunul mnfl.C ul tărîi. 
,lW l(~ 'Iwmt'l"ll dMirea ~i [nstallln~a bibli{)ttx~i A- TrfX'und JJj ŢlUrt('Jl ('{"ollcmlidi a l"r~atuJui. "N"i
I'~('"mjei ltom:îTIt:', dimpreuuă (~U cok'Cţ . .iile ee oa dlita a ~rllS <'Îi e ~d},<;,(),lut {'ii n<Ylla hni{· fNată pună 
eonţioo: dirţ,i, docunH'U'te, ma'I111Reriptc, monete, l-a Adri,tno'Pol, va t,I"CC() 'ti prin M u.nteneg'Ml, 
mfldulii, .p0l'tr{\te ,;:.i hă.rti goografi{:('. 1 

Hof(']'itor la cOllfLu.graţiilc'P0liti{'e din hI-
Acca.;;tă ~llruă ,o;.e Yll d,a în {~inci rate Itnu-uJe, J' . ii 

ţ':.mi, c de {~.lffiiJ1ţ.a {'tl dllt'ă .;tO d.loa ('xtern a m~-
la ]912, Hna, 1914, HH5 şi 1916 din veni'hlllIli.'t rilor put'Ni Il'ar p(}'i{':"[li În .situaţ.ia tulbure, &rbla 
(~ Si) y.al\~ji integral i'11 t.ozftllMll -publ il~ ca venit al şi::\I unfr1wgrul ,<;' H l' {'ont<:pi intr'un ",i'llh'1Ir /Stat 
statwlul J·e.la Oa..Qil d(~ dorllmeri, (~)'DS{'mnatillnj şi 

niră muJtă g"l'cutatl', 
C<~llnomj(l, . . 1 ~~. h' ~ 

Fată ,do 11J(lnrurhia Hx,tn:i rege {' ~~!C Ita pas-
Suma de 1~8.520 lei, 'J\{'{'~llră Academiei peII- trează '()I sjlWcrii ~impati() <C11 t>oate lleplăcutcle JlIl,"-

tru a ~1iiti 'Pr{m~hiei ca:nitalpi locul ce aC>Cfu<;ti'i Inri- . ., C _.1 1.111 T ~ rlpc-tiia1e am.xiullci {~lor d{)11ă Pl'{f'.l'DCJl. flZlill 
illuî:r:iear villoclc Vin noul bule,rurd pentru ulini('- ~ll'{',';ta insa ,~'a ~t('l'S de mldt, trecând între mo-
1"00 11(?l'8tuia ... e va lui din prima Mtii de 600.000 nl(mti'.)e isto.riec ,alo oxpaniiiunci 'Popo.a.reJor. 
Jel, pJiit.i:bi-1ă la :n 1Lartio 1912. 

_ Serata tinerimei române din Şeitia. Ou 
- Alegere de primar. Dim B'(lIdrogul"nou ni-se ' ci ., ~ ă {',azillUe.-8. ,f;('ratei ~lr~r.n,latii c tmcrlmoo roma.n 

Neri(~: La 2:1 bn1l'ario a ,ayuJt 100 alegeroo de p,-i- ( ) l' ' d tot din N-itin la 6 19 u.nuarw ·a, c, <ti mcun!c 
:rnar În mmunll uoa~tră Bodroglll-non din comita- 456 ~r. 80 fil, dint,ro oltri 49 001". 8\l)JU'asol.iri, 
tul Timişlllui. Alt>:.S iii fost. (!u unanimitate, har- Detrii.gfmdll-OO flIPC-'lclo de 245 cor, iii riin~ vooit 
111<'11l şi de popor ntbitorul Toodor 1 s,a.c, carc·a {'urat 211 cor fiI. care ~u:mă ..,e ,ha intrebnmţ.a la 
milj fest z(,'(~lltni de ziloŢJnm&r. A oayut şi ual COlwtrUlN.'>a nnei bine, 
(·ontrlh'~m.didat. pe rera lta'llcu, care însă n'a 
'l)J"imitnici un V{)t. :;Ullrinimoşii domni <'-<Iri 3uhinpyoit a eu:p:nl-

Triii!biCă Teodor L~ac. ca sii poată COtIldnee soh-j Ş,U11t următorii: 
('omUltU JIlo3.'itră încă muJ ţi 'ani r Un alegător. A t.a;ll~tsie Nagy econom ~ iî.dhw 1 cor. 40 fil., 

Gcorg'e ~[l'''lja (':pit. hiiS. Şejtin 2 cor., Srcda Bil
- Otrăviri pe domeniul lui Tisza. bău t;('on. Şt~itin 1.40, TI r~ Totoroan În:v" N ă

D ,~tiI"P, cure nu no miră de loc, ne vine d(~ dl!lC ~o fil., ~ u.ssbauUl Izs6 n{'g"uţăt.or Şmtm 10 
pH domeniul leului dr:la Oe.~zt al Jui ~hm- ('or. Pavel }kr{'{'a pre01 Şeitin :3 eor. Spem- }'e-

\ ' 1 T' , d . i . t ţ' rc-ncz ('.r;;'~n'lar &mJac 1 oor., J)emetrill Oiocan 
-gra . azu, 1'('1zrme oamenl, (e sIgur o 1 {,'00n. Şelt'in HO fi!., V:asiliu ŞiJdall of, NiWlae 1 
lwmfllll, ~'au iJlt.ox:icat din izvoarele ~lă- cor" }:.!(mu B~md'll'll N~1-dlae 1 .cor., Mitrn Arde
riei Hale TiBza Pista. AU'tt de modernă o Icar (erÎist:u) econ. Şeitin 4 (~or.. Auro! C~Ur 
ingrijiroa domeniului, Încftt slugări'IHea nu dir. de ban{"i1I~riş 1 C.(lI". 20 fiI.. I~7,i-d{lrill Kauf .. 
<n'(' d(. unde bpa apă,. fără frica de a S~ 0- ma.nfum{' .. Arad 1 {',or,. Ki{~ol.a'e Manta far:m_ ş<>i· 

'T 1 l ' tin 10 ,ee,,)" .• V.:lFiliu Cu{'u medic St~mluc 22 cor .. tri'tvl.z'\"I(){U'P e (c pfm[l a(:urn an ,secat ŞI . 
Gro.i\S J.a,·oh ('(mt, S{'m}ar 2 001"., Demtrin FC1CJ 

din epic nout! curge apă otri'i\"îtă. X'o fj notaI" f)<'itin .5 (':O 1', , Petru R:L'Su.d('l[lD. ll1ORoriaţ 
,'U111\"<I Vr'U'll blestem prtrinto 31aIlgra? ',~e7.î ;-';ii<llu(' 40 fiI., A'lLrd Frînwu f:ll'1l1. oomlac 1 COl'. 

""' .. ,smEn? - .... 

10 Februarie" 1011 

rr~ Gecâ şi 'PC ooea.-rta oale mariuim~' 
domni doooooit.a noa...,tră muitiimită, In nu~ 
tinerimei .romildle din Şe.itin: George Şicl~-an 
ju:n, c.a.~ r. 

- Zăpadă În Triest. După informaţiile z;i .. 
:relor gcl"'1Illanc la Triest a nins Luni întâia oorB 
de 25 de ani. F.aptulItlO<..'ata a rprod:us o ,adevă~ 
ierbăl.oare intre ,loc,wtori, CAri mulţi din.tre ei 
tlU fll..'l.l văzuseră incă fulgi, alU mai VOZtIl'J()ră ziî .. 
;)adă. A f<A'lt o Tc.'J.Olie generală, la care au luat 
parte tineri şi bătrÎlllli, .copii şi femei. 

In ''1trăzi 6() f'Ol'IIlluooră cete, (~te, eari so în
bulgăroau, /:mb pri,-iroa .ap~ă a fI"Ull}()aSolo)" 
d«mo cari 'llnnii.roau )o(,"ul din baJcOBJlc şi fe~
re, mtmruudurile jucăufilor erau şi ~!"'l;Q8lJt~ 
marcante a vieţii publioo, cari .au găsit un .adovii
nat deliciu in .a..ru;ncarca cu zitpadă .şi in lovirea 
bulgărilor. 

AC(Hl."tJI n'.selie 11 ţinut câtm-.a zile, in oreJe 
n.aint-t~ de prilTIz, eâM rltZcle rroarc.lui î.nmuiulJ 
zăpada, Fiind -iru'Jă sehimb.ă:ri ropcz.i de tem· 
poratură bora Î1.l:ghct'Jl în,dată zăpada to
pit H, aş.a că str.adcle ujulIl.'lCră înviilie do un uşor 
'Strat de ghiaţă (~are 'a IjHiein1lÎt multe m1zii:tUl'i 
spre veselia gilliigioşwor Italieni. 

.- l' real să ajungi bogat? ln ziaro)e străine, 
cftt şi în c{']e din (jug-uria, mai cu S()arnu. cele din 
Buda'pust-a ,~p:;1 opti zilnic cu, ... int~\le de mai SThS_ 
&u b în ve! iţ.'1u 1 or ,~{\ m~,eU11de Însii totdOOU'D..ll. vro-o 
înşelătorie, în favorul celui ce .anunţă. Oă.r>.i ca 
ril'''p'uns Ia intreb-are ,-iuo ,,,adre.:;eu7.Îl.4c atunci 
la cutar(' şi (~lt.al"(l", e.ar<l apoi îi trage fe.<JM omu
lui Cred'I,!. 

In A(~mcri~a rndamele ace..';rooa .sunt llrmmt.c 
de po.liţic. Vin .arîi:Ui.rile şei liIIl-eJl{~te1o fi'i.C'ute s'a 
oo.mta t.at. (!:'i în f elu.l .aees,ta un ii .ş.1U' latanii câş
t~ă ~umal ffiillo!me do franci. Cc1lj}rill.'l in cn(r8ă 
cumpără dcrHgulă dela ce] eu !lllU'llţ1l1, hflrtii fără 
,".alo,ure, ucţ.ii .. ('!.izUlt-e, ori prill1eştt~ brcvot() c.ar:i 
nu yaJD:aN~azii nimie. -eoleetii de 'miire-i scoa.se din 
ciN~l1IatÎc ~ aH-e, TI!uJt,(J. 

},I ai ~UIlt lmii 'Pu'Tlg'a~i. ell./'i opcrpzaă cu ~lJ .",~'.~'" 
flotele morţilor itl ţ\(ltiiu ţ,p ,'>pir,ith. .. tj('e. ~ A nllr' 
trecut poliţia din Anloriea .a2pUI'" mâ.nll pe rl2j 
de şllnlata:ni <!<l 8{:eşti.a,a.."uPJ:lU (l1f1'iimt',.ta ':.!;!~ 
cOLL,~id-(·l'Ubi.1a ,~ll.TIlă d(1 :W,.. miJ iV:lllt' uulan. 

._- Revoltă intr'un penitenciar. Din PaJ"i.o.:. 
,-i:n(l ştiroa, că 10{";1lit;~rii pcnitcnciaruhli din 
Bllrraux ",'-au revQltat în1ipotriv'oll pazn.cil'Or eari S(~, 

p-urtal1 hurbar ,eu el. V oiru1 să dca foo într('..g'f"i 
clădiri, au a.prins mohiJli'RMl1 .din camere şi in 
zu'lli'ic.ealu ('o s'a TH'odus au năvuEt aS'\lpNl păz.i

t{)ril{~l', Din .noferi(·irell k),l' porţ.ile t-cmuiţ.ei .tiU 

f.o.st ~\\'orâte işaHfel n'au putut eH:!.da. 1nştiin· 
ţ,atii mom(Y-Jlftn 'Politia au sooit J.n vreme poliţiş.ti 

şi ~olda1i, cari 'au îuăbll>'f.Ît l"eYOh~L Intro soldati 
~i p'll{l('lir~~i s'a dat o 'IHlevăr.rut,:li luptă, în ea re 

au foot ril.ni ţi un căpitall şi UlIl întemniţat. A UIt;(> .. 

rităţ.ilc an d~iI.';1 anchetă, ]xmt.ru <'Ionstatam-.ol 
cauzcÎ, C,(l a î.ndmI\1l.at la <Yp08iţie. 

- Arhiducele Priderich Leopold la Braşa,·. 
Arhid.uoole do Pn.li>ita Frideri(lh Leopold vunind 
dela .!I{lrblirilo di'll S()fi~ prin H.omiWlm s'a oprit 
la Brtl.,'IOv, nude .se află lIiIl reg~mffilt de ca'Valt,
r io, caro ii poa.rtă :numele. La gară arrhi<lucelo .1 

fo-'lt, l'llttimpi'u-at de l;Lutorităţile ora~ul'Ui şi de ~I' 
umnda:ntlll rogi'ITI(mtului 2 -de <'..a'Valerio, ianprot1lnă 
cu înreg <-'OI-Pul ofiţero~. o. companie 00 ,'!Oldaţi i\ 

fă.t."ut O1UimriJo.. Arhiduoolo dupăprozon'ta.Te II 

vizit,arl; .oo-,aş1l1 şi <l3$rma CIl!\"alcriei. Cu trcnru1 rI J-
10 ore l*.\$1a .?i-<a OOlltiilluat călătoria. 

- Lo~odnă .. Dsoa:ra !vfări-oal"a Oria.n din Cize!" 
şi d. Vr. l1L<;tin p,'rp, advoout in Deva, ît;li llJllLlltâ 

logodiroa. 
Foli,.iUil'ik llcrootre. 

x Oferă albituri pentru mire.s.e, lua'u propriu. in e
<eeutare solidă. ei specială: Helm 1. o.telier special pen
rru albituri, Arad. Piata Libertătii '(Szabadsag-ted 
nr. ro, 

mOBILE 
pentru dor-ntttor 

sufragerie c. vu. 
II cea mai moderna. execuţie 18 pot pfocar. la: 

]ocut!tţe. garton 
in garnitură de 
piele ,i de aram" 
precum şi covoare 

~a b r i c an t de ttl obIl e 

Sihia-K.trSZ8blll, Str. $ajuna .r .. J. ~. 
I 
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_ UD. taiaDMnt 1a.terdiaD.t. Iu "Jlc.le tro- u.n.ul 00 foa.'I:OO. Protulcinden.i CNU împrăştiate 

te locuitorii oraşului Turin 1lU fo.,>t martori unei o!I;SCle aa<lavrelor aşa cum oatmen:iÎ căzuooră răshiti 
~ooi1l:ni. C'UllIl nu lSe tprea obişnueoşoo La. .. oi de _81ă?i.c~. O .lDmnă ~m;e in pl'.a.gul 'POl'ţi~, 
~inii. Un cetăţ.eBn, - chcliu se vede, - a t+t.nn.glln<,!u ~1 ~l~ul la fl1II1; 'U'[l 6~ - od~. 
~t cu timbă do moarte aii-l îngroape cu lău- ll103Til. barbat VOillJOS, cu barba lUlI~ă Ş'l NU'8. prl

roi şi cu V'Cl'!e.l.ie. Urmaşii au- ~~a.t ~riln~ v~ ~târnfun:d frî~t ~ mijl~ ~ .ma.rgitnoo. pu
~mu1rui <ro. mudtă sfinţenie. Nici m'a Ulchll8 t~n~ cu făm~, ~t~<l o faramă.. de hra:nă oare 
00 oahii ţoi t.ollte ~a.rnurile s',a,u adunat, ca. la &8.-1 poto~a suierlllţa. 
roti.. Vi<tlul C1J(r~'\, 1.ă'Ilta.rii cântaru cânt~ de _ Deooratiile Regelui Nicolae. Din Buou
&'Ilie. l'll;ffi~a ('~t~La ş: !1l~'5()lut.a vĂduvă]t.J.C-ll reşti ni .. .;e &-'Tic: R<'ge}t' Munte:negrolui a confe-

juru,} swrlulUl lmt:n"a<".Rtă m (."(J.'l1.um ro-şu a 13 ri1: marele ("\"~ al ordi-nuhli Da nilo , dlu!i Ti1Ju 
r.a Di1wolo: . . .. v" • M..aio~. mi'ni.~th1 do afac-eri \Străine, şi gradul 

Chd'ul '}1 V(>'I.'H.'lia a ţmut pana cwn,d ultrma 10- de mare. ofiţ.er dlui Mihail Burp:hdoa, directorul 
ttll. Jeţ~1.rină '8; fost ~runcat~ ~te ·trupul IDor- afuC('rihr (:'s:\.eme şi al c()U'tencioHului din minis
Jlui, 1(~t'(\ nu ştru, da.ca ya. amllltl {~V"a d~.:wre ş~- oorul de e:-.'1:e!t'llc, precruID şi clhli M'Îh.ai Rathin.n 
looţul ;,'lău tt:;stamQnt 1.a JUdecata cea din urma. 5{'nnt.or. 

- 'Principele Leopold în Româ~la. Din Eu- _ IncuDottintare. Aducem la {,.'1lnoştinţa <Yllor. 
n·eşt.i ni-oo .sln'ie: Luni, 2:3 11l\JtlUJ3.1'1C ~ 00"a 5 ,P. l' 
", Q sosit În oapi1,altl A. S. H.. P.rinClipelc Frl.e- puhlic române.sc din Arad, că sorotll rterarl a 

S mundtoril-orromÎmi. '3iIlunţa.tă:pentru &oara de :ich.LeO'pold do Pl"lli'ia, ~a:rC in troeeroa il pr.m 
rii. ~i~a epxprimat dai:nţa de a saluta 1)C M.aJ(.... Duminocă 11 Februarie :n., din e&uw neprovărow 

se amii.nii JX.mtru Dumine.ea viitoaro 18 Februarie 
ăţilo Lor. . . h' I 'il 

La oo,o.ire A. S. Ik.gală Princil)Qle Carol a UNt n., şi t'Ot atun{'.i 8e y'Or împă,rţl arne () CQ}H or 
ll'uă Vt.miTO ln..altrului Oa.<;pe iin numele ~L S. Re- ~ăr-a('i. 
Dhli care <lin tlaUlJa l.mei IDioi răoolii a font UIl- _ Abdul Hamid bolnav. Din SalOO1.Î.c se 1-
iedo('.at de a morgD Î'n. porso.a:nă la gară. nuntă : E:v.uJtanul Abdul Hllmid e de câteva zne 

At bL 1,L. Rogelo şi I~irut, inoonjurate Je ISUkrind. Be -afirmă t<Ytu~i .cii ·nu există nici un 
"A. LL. RIt l)Tin.dposole Maria şi Elî~Lbota, au mot.iv de îngrijorare. 
romit pe l'lLalllUl Lor oa .. <lpe in mod fO:lT1:e afec·. Ex-trultan'lll aro novoic de linişte şi eăutaro in-
108 ÎIll "'C'o"'t.ibulul ~ărci -d(l onoare, unde A. S. It. 
':rincinow FTi()(iTieh-I~ol(l .a 'P't'ezfmtat. Majc- grijitii ŞitN.hW(' să e-vi1e ori ce iritaţie. 

.'- ~"Jt" FiiC'1\.sa Ai{'~, care c măritată în Con&tantino-
';;''"l'lor T ~r nA "~""""lul .. J(l Kr""'l' O'k, mawrul . l' ""'y LoU J'~ ~LL'J'" 'U 'M t'> pol, a ('erut informaţiuni despre starea plirmto UJ 
d.fuitanot de Qu.a.st, cWpitanul baron de Fii'l'sten-
etrg şi Hr. Woc'Cke, ("ALri oompUll suiba sa, ş{m. 

M..arţi sc.'1.1'.3 ~l .3-'\'ut lQe la Curte un mare _ Un plan strategic infernal. "Excelsior" TO-

vi.s1a parL.."'Î,mnii publid UlI1 plan -strnteg.i.c 'Î'nIer
n:u. despre caro se Hpu:1le că ill' fi fost lUCl'a.t de 
statul maj0J' al armatei ge.rmane. După aoost phi.n 
300 de awoplane g{'rmane plccu,lld oo:n1:r.a Pari
Eului, şi turntmd d0il.'fllpra lui 'O :ploae de bombe 
şi ţlr{X"etill.'. în jumrllU~te oră frumoMa mQtropolii 
d{~ IX' malul ~'11ci ~n fi ;prefăcută îrn CeJl11>Şl'i. Se 
i.nd j{>:i eu toatli "iguran ta, {~il in momen:tul d{,cla
rurii ră"boiului a('NpbmclC' şi-ar lua. ~bor1.l1 spre 
Pari, .. ~i Rtra,.:."bourg. ,sD<"<Ytiud o ('elerita.re medie 
de 160 km. JX~ oră, ed,e d'un Mot.z ar parcurgo di
s.t.;mţa 111 trei ore i.acr· ('pic .Jin Stl'la.%OOurg in tr<:'l~. 
1 n j1llI1{~tM(l ('e~ al' trebui .să aru;n{'(~ asupra 'Or .aşa
lui 7A;OC t.o.nc de dinamită ţii "IW-"te .alt e.ca., şi jlUnă
tate m ajunge din nou hot~'lrul ~11)..."'Ul. 

lnetl. 

- Relicvii biblice. Zi..arul ,,Pa.11 Mall Ga7,.ette" 
(:rie dt.'l:-!pN' 'O R.)('.il'tat~ en.glewa,.'\('u {'are face si'i
,irturi {l(' :p!unîmtlll .;\flmt, L,t\0rările au ajuns şi 
fi Na71aret. unde ~ dtrpâ 'cut ~ telegl"a.fiazÎi. -
l'l\ dat ~e ateli(,l"Ul k."lantlui lOi'if ~~tZarim~a
luI, părrnt(olo ,a·doptiv nI lui H,Î.,<;to,.;. Uea.;mpra 
~"tui ~i h.\li('r. îll1ipiirut.e~'L"a HPl('llil a ridicu1 {l 

:.3p<'lil, dat' m:'!ua uc"'rru a \-H,m.ii a şt('l'l'! 'Ori ee 
lTU1ă 'ii likaşului f.fÎUl. lJ<n cutremur a 'IltJ:rnit-o şi 
'Lunea a l1Jit:at de mULt IDtmi1'fl'At sfântă 00 -avea "O>

t'hlioa.riL A<..'Um au dc-;grop.at dwnmătmile bi..'lel'i
~ntci şi au d~~t rpe.'!t(' o mulţime de obiect~ p<mtI-u 
ilu.jbă, ('llud1:'.la ~i ('''lmd~l..abro cari 1'ICI'Yeau la ofi· 
~jat. U U'tW di'lltl't> ('{J!e mai fnun'O~<;e 'Obiect(' dt"S
~lerit() iU..'Iă e o ban~'i'i 'T"Otn:mil lucrmă în ID07..ai· 
'uri, oanl 3 rUIn!\.'l l1f'1Lt:in.",ii. 

- Octav 8ord:in satisfăcut. (~Ul'tea cu jm·n.ţl 
ii:n TiJlli~ra s'a oeu:pat iu Ş!.,"-iillţa "'-'1 uLtimă cu 
iTtdot~Jrro p'ro!'.e.-'l.l1u'Î i'llt('ui.'lt. de fOSitul ţlrimar Hl 
(\\.l':ul~{'ho'jului Borolin Oktiiv Împotriva b[~Tbi('· 
l'ului (l,(':c)î,!;e Dcm;a. <,.a:ro într'un articol pn\bli~"'lt 
I:n f'Oaia m~~eşugarilor ,,1nrile" l-ar fi aCllT..a.t de 
l~podiirie 1'0.1. pe "Te-mal ciuid ma "'Primara! Ca
rall-*1beţmlui. Bino in telcs, Boroiin, ca.re !'le bu· 
~'\'Ul'ă de mult(1 silnpatii. - pentrucă el ca romÎlll 
(le na.şte're nu ş.t,ie romi'm~tc - şi-a primit sn.t.i . .;-
t'acţUa OIlvon:itâ. . 

G. Dorul .a fu"- j'l.ldeca.t la trei lumi inehi"oU!·c. 
S~;.ul G{'MU! l-a hQ:tărit pe BrJî.dă.n să mai 

intenteze alte opt pnx-:08Q itll!pOl~riya a110r ,.euloT!l. 
in i8'tQri " , po cari de IastmlffilCla îi va răpu.ne, e{lei 
.mai sunt minU'llileullo 1 >'Xlm1W înţaru ungu
r<,WoI('ii. 

- Sfârşitul tragic al unor oameni. U Il sut de 
pescari (\4\ pe insula Noyoje &'ltll:lia a murit de 
foame, Fu.~ă ookmizaţi do u.n mare n~m;t<,r 
tdc peşoo diu Ar,ia'Ilg0L"R" cu diţiya ani în unmă, 
Ih un !Illii.' goLf al mii:rii 00 I'n vrindă 'P<'"-îte pentru 
'0.'1. In 1Wro m<;ă 2J('I(~e hmidin nn ţine îngheţul şi 
fi r{.,gt.impul -a{~ ţ)OaClll'ii triieau 0U Q(,găvllr
w"ire îz'Olaţi d!' lUilOO. AuullllCD.o.;ta nu fu.seseră provll
zuţi cu alim<mte do ajun,~ şi <'xÎlru:i s'au topi1: sloi i, 
v3:p<:n"Ul eu prvYLant 'trim.ll.; -de 'lleg'ustor, ~l gtL:<it 
!R.lt'Ull pnstiu, ('ăci oamon ii 'II1\tri~ă toţi pÎmă la 

- Noui jerlfe ale aviatiei. Din Sebastopol 
vine .ştirea 'că dai ayiat(,ri formaţIi ÎIn şooala de 
pilotaj a .aer'Oelu.oului din looalitu,te, făcând un 
sbm cu un aparat :Fahrman aU ('.ăZUJt dela o ID!tre 
jnăl:ţi me.Aju:nţ\l la 'PămWnt, .ann[mdoi t1l.u fost 
sdrobiţi cu desăv:lr.şire. dar la sgndui:tu.Tn proo'lsă 
in momentul ati~erii cu piimîmtud rozervariul 
~'u l>eru..ină a luat. foe şi cei doi piloti iIll'll!tilaţi Îln
gr07.itox au f(>,~t prcliicuţi Wn oorum. 

- O fundatiune pentru vechiul Heidelberg. 
Din Ka:I'bruhe ... i11(' ştirea că U:ll fost elev .al uni
\'Ni'Î1iitii di'll H{,id<>lbcl'~ berg a t{'.&rot (1 avere de 
U!l1 mili'Oll de rrnăreÎ parn.erU1ci şool1, <m ecapul de 
·u fi folosită în ex:ploraţiuni pe ton'n ştii"ll.ţifir:. 
J.\mdtiţimw.n va t"r{'('-c in propriot,atea soeiot3.ti i 
numai după moartea viidu.\'oi defU'n.otului. 

-- Moartea lui Sanka. Solg.ăJbirihu ,ŢoOnsionat 
i)'ânl.·a F iJmos, peste care .a tl'l(l{,~t .M iereuri sO.:tu 

un car do povară, a murit. in &pit.a.l. fără ~ii'~i mai 
fi vonit în fire. 

- Incăi2rări sâng:eroase in Smyrna. Din Co.n
stamti"nopo! vi;ne ştirea, că ~iroa la SmP'lH\ 8 

oond.11ditomllli OipO'L.iţiunei Eutfi TiJ...-ri 13. dat anză 
la mari desordi:ni <le Gtradii. O mulţimo ffilo-rmă 
li 'a adunat 'Pf'strii7.i şi a fik'ui ovaţ:ii furtun'OlL,*, 
dt>put;atuJui. P'Oliţia -a interzis dffiUO'11--<>trnţi il". Cu 
toate '.a~'t('.a !IDulţimea n'a ~"1l1M., ci Il ('OD.uinu~t 
cu ()I\,:lţi'il(', - pâmă dmd 'Poliţia a f.o&t nevoită 
~ii intervină cu arma .. 
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S'a. dmt 'UJl. asalt forma.! ta eacre s'au tamgajat 
cu furie amâ.ndoou.ă părţile. 22 de demon8tramţi au. 
foet mai gra.v 98,U ma.i uşor ril.niţ.i. U.n ofiţ6r .te 
poliţie a. f~ 'UCl8 şi doi j.md.armi greu ritm.iţi. 

Impotriva şefului opo'Liţim s'a l~t ~ Coa
sta:nJtinopol un IIUIlld~t de ~ 

- Convocare. P. T. domni membri f~ 
ordinari şi a,iutătoriai "Rcnniunei învăţătorllo; 
români gr.-or. tI'om. din d~za CaNmSe~ui~. 
1Iparţi.nătQri dcspărţământului Oaran..'!OOOş, pn>~ 
C'lUll ,i toţi amicii ~oa.lei şi dorit.orii do ÎlIlainta
roa cauzelor :no.a.<nrc ~are, Il'.unt (pe ace.aată cat. 
invitaţi !Il l'Ua parte la prima aclu:nare a doopă.rţă
ruâ'lltuhll, 00 00 va ţinea Joi în 2 (16) l"ebroarie 
la orele 11 a. m. in /}Coala de aplicaţie a -iIll.sti'tutlu
lui no..,tru pedagogic di(.'>OO2:-a:n, pe ,lângă urmă1o
rul program: 

1. l)c.;chidcroa adunîh·ii. 2. "LudQvic oeI Mare" 
l>rolp.gero p1'"aetică din 1storia !patriei, ţinută CU 

elevii din el. V. eIQID. de învăţătorul Ioan P'CWpa 
Oure'>CU. 3. "Vipera" prelegere practică de proL 
Sabin EV'Uţian. 4. Reoonzhmo a.'I'Ilpra prelegerilor 
ţinut.e. 6. C'OIll"tatarea membrilor (pl'Crenţi. 6. Ce
tirea {'ireularului. 7. Raportul biblioteoo.rulm. 8. 
Raportul 'C'.a:.'l9tl''lIhrl. ~. Iru\Crierea mombrilor noi: 
10. Proţmneri. 11. Alegerea Illou.hri comitet. 12. 
Defigere.a loeuhui şi. timpului proxilOOia<h1nă.ri. 
13. J\le~~erea oomisru'Il~î pentru verificarea proto· 
colului. i.i, ln.chideroo adunării. 

Se ob8crvă. 'Că ID{lcmbrii invu.tăt.ori oal"li nu 
Y<Y1' participa la ·adunare v'Or fi pedepsiti ~>o:nfOl'!lll 
regulamentului. 

Caraw;e.be.ş, Îin 25 Ianuarie 1912 v. Ilie 0,'
Z~'<:Cll, m. p. proşodinoo. Pavel Ju.rnanca, ,m. " 
notar . 

La fondul Victor şi Eugenia Tordăşia_ 
'Pentru lnzastl"area. fe-te}{)r săra('.() ill.1 Reu:niunei 
;rne..5eriaşil(}1"' '8ibii(,"!l.i au mai dănlit: IOIID Prede
.-i('1 'Paroh (Amna.ş). :<1oti.a RQ M:aria şi eq>iii lor 
Ionel stud. jurist (llu<'1ln'şti), Alc)Wandro stud" 8 
g-imn. (BruJ}'ov) EICllu şi Lucretia 1 <mr. Con8tB.D
tia P<Yp0vici paroh (Burju<,) şi soţia l'.a Va}.eria D. 

Glli.'70in, aplicîm.d pe băieţii din Burjuc 00IIlst:m
tin ~ana la ipa.ntofllrie ţii 'PC Longin Bometll.Î.!m 
l~l mdranică, 1 <,or, DI'. 10an 7-n{'hea, ad ... "OCat 
(Făgăraş) ~otia Itl'a Luiza '0. Bocru şi copiii lor 
Au reI, Vetunaşi loncll'H"Or. DT. Ioan Dobreprot. 
(Deva) şi fiul său }-onel 50 bani P. Monea pa.roIt 
tStl'ez.a-Cârţişoar.a) 2() bani. 

- Ziarul " Tribuna" se află de vân
zare în Bucureşti la librăria .. Neamul 
Românesc" Calea Victoriei No 101. 

I Dacă voi~ ai bei ual Iehia, poti să !aeerei. ~ 
litm d{! rttm englezese şi o cutie de ooa.i costi Ilnm&Î e 
cor. Un litra de esenţă pentru diferite lieheururi 00 ~ 
an litru esenţă de rachiu 20 fiI. şi un litru esenţă peD" 
rum 40 fiL 

Preserva.tive pentru bărba.ţi vi dame bncata 40 fii.. 
T .eglturl peBtrll viHă.mătură, pentrll oortă precum • 
alte a.rti~ole ce se ţin de branşe se a.flă la droguelia 
.,Juger" ahi Fekew M.ihăly, Mal'OfIvăsârhely. Pi$ 
Bzechenyi. Coma.ndele peste 10 COr S6 trimit (ran~. 

x Pantofari $1 clobotarl. dacă voiti Eli vă pr()cur~ 
materw.lul n('{'esa'l' ooJit-1.te bună şi .pret ieftin. adresati
vă La. firlJUl 1. Gottsteln şi fiul, Slbll~ VJeinerzing .. 
unde se allă în b<>gat asortiment, tot fdul de tlI,bri 
"yaches" indigene şi străin(' • .crullon, căptuşea~ă d. 
toai.e e.alităţile. Piele, de şeno şi box. diferite fabricată, 
Tocuri de gumă Bt>r;;on Palma şi ti merteana SUtiTIIIt. 
negT(' şi galbene. 

M',clr. c1IIfarali ,i loclall. 
...... Petr~ri, ooneertft. ..-4 

11 Pebruarie a. 

Teatru în Ciclova. Corul voeal din Ciclova
r'OIDimâ invită la re.preu...entn.ţ.i'll teatrală, împreu.-

fABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Yăpsire de haine. Curăţare chemică. / 

"KRISTALY" 
, 

Spălare cu aburi. , 

06zmos6gyar, .Kolozsvar, PalyaudJar. la S1Hft1 da pesta 10 COr .. pachetul S8 ratrlmfta francaL 

'( 

t 
! 
! 

" '1 
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. _tă, eU COllt"ellt ,şi d.ans, 00 ve &vea loc 14 11 }~e. 
.ru.arie n. în osput&ria ,.N. G?eOtl" din. Ciclon
IJOmL.nă. .se. va jlU".I1., Tinc.roţ.e N obuneţe." Inoo-
l'\l't'Ul ];a Qrd .. ,8~. : .. 1" "' I 

>\.-_ .,:.' ~ ',_I*~' t'-I"'_~ ~-"' •• 

. ' Teatru in TurttÎşor.' Coml.bisericffiC din Tur
JlişoJ;' in"iU la. ~tllţia teatrală împreu.ILa'tă 
eli con.oort şi joc, ce V,Q. anm loc la 11 .Februarie 
'lL in sala şcolii romî~ne. Se V!li juca .,Tinereţe 
Ncbull(1-C". Inceputul la orele 8 .seara. 

* 
, f2 Feltruarie Ilo 

Serbare şoola1"1i în Gurariului. C.or:puJ did8.(',
hÎIe dela ~1ile româ.n~ti din Gura.rîuhri invită 
la ~harea ş(~l8a"ă (teatru, wnccl't, joc) ce V\a 

avealoo la 12 FebMl4'lrie n. în sala f('.",tivă \Il şoolii. 
IIK-eputuJ la oJXlle 7 &c.IIJ"a. 

I 

T~ in NiJ"ef. Tinonmoa :romilmii. din Nil'~ 
t,Alm.asny.ire.s) in vitil. la. re:prez.intlll. ţila toaItrală 'IlJ. ... 

mată de joc 00 va avoa loo.la 12 .F.hrurie .n. in sa
la pii. Se .. a juca "Vrăjiţoa.rea" comedie mtr'un 
~. J.ncepuft1l.1 141 ol"ele '7 jum. seara. 

* 
J t Februarie. 

Teatru Îu Peldioara. CO!'p1l1 învăţ11tor~ din 
lteJdioal'a ţlÎ jur invită lareprorontaţi.a teatrală 
IIlTIDetă de daM, (",Q, .... a ':1"\"00 loc La 11 Fohr. n. în 
'ffll:a ,~Hotd'Uhri CQmU:tl1l1". Se va juo('.a ,,75 mii 
<le lei" ootoodie de N. A. I}rygdan 1}i w~ă:ptliB'tJa" 
• 1ramă <loc 1. 1. Oaragiale. ln~putul 1a orde "7 
,i jurn, ~.a:ra. • 

ECOIOMIE. 
Pentru tinerii mese~i. 

- Ooncurs. -
&1~"<C1'i.suJ. OOlDit.e.t -dă un ajutor de 100 cor. 

acclui ti.niir m(.."'>Cri~, care, in eeopuJ înnmlţiroi şi 
desăvârşi roi C1lliOştinţelor ~e aote hotă.ri~ să ia 
parte la u()-un ours de speciali-t,ate in străinii
t.atc. 

l>Vritorul d(h3. ii impărtÎ1ljlit are să dov&
llească că: 

]. a absoh·,at {'.el putin Ş<'oalde tp.rimare şi 
:;:coala de UCf\llj.C cu rezultat bun; 

2. dela timpul elioorm <l-a <".alfă (sodaI) est.e 
roorou în l'OCr11 şi .a dat dovozi de pricepere şi hăr
!tkie ~ a U"\llt pu-rta.ro bună; 

3. e mcmoru al "lkmniu:nei :soc1aElor romfuri 
llin Sibiiu" şi (!i'i prin p'Urtur<.~ şi munca sa. :a oon
tribuit la io,a.in.tarea trebilor !k"lmiunei; 

Leou TolatoL 

I.ĂSIOIU $1 r ACE. 
aoMAN. 

T.d. de A. C. Corbul. 

(Urmare). 

XXXIV. 

~tuzow ,şedea, cu capul ~Gău alb ap}Br;at spre piept. 
110 o band ~C<lIl{\riti C1l un ~ov{)r, in locul unde PiiJTre 
il văeusc în dimineaţa. a('~ FA nu lua nici o dispozi
tie, .ei aPl'Oba sau de~aproba. numai aocloo. cari i-s€ 
propuneau. 

- Da. da, fă a,.cca.sta. .• Da. da. sC1DDPu1 meo, mergi 
do te uită •.. Nu, aşteaptă, .om vedea mai târziu. 

El Q.sculta. rapoa.rt.ole ce i-se prezenta.u. dar acorda 
litru multi Împortalltă intono.tiunei 3,C('}uia. cMi le wt·)a., 
pxpres~i chipului .jIău, iAr nu (~vintelor lui. Lunga sa 
n:perie;nta. militară îl Învătase că un .singur om nu pu
t'3& să OO1lducii sute do fiinto omen~ti cari se lUPtă 
1J1l moartea.. şi că nu dispoziţiile eo.m.a.ndantului tu /Je! 
:jÎ nici n.umărul tunurilQf ~i ad ucişilor, şi nici locul undo 
~e aJlau trup ele nu hQtărall rezu 1t","l,tuJ unei bătălii, ci 
:lcea put·ere impallla.bilă .eare .se numeşte spÎIitul ~N
I~or. EJ obsf\rva rorta aceea şi () conduce.a pe cât era 
în paterile lui. 

Figura. lui Kutuzow efprim& o .1.teuţi-o calmă ~i 
/j()JlO€ntratâ. .şi () tensiune de spirit mai J)resu~ de rm
t.eme bătrinului Rău truP. slab ei istovit. 

C4Jld i-se IWuge stirea eli Murat fusese f.ă.cut pri
zonil'J "Ji rAnd cei din &ta.tul major lneepnrfe si1~ f('.liei
tt'Zf'. 1'"1 ;,:limbi şi :ipuse. 

~ , ~. 

f:'-ct-eriJc 8Criae de mâna pct.entuJ.ui şi 1Ild.res.:rte 
oomitetuiui să ,,;e înaint.t'r,(l pană 1a 7 Mart.ie n. 
1912:.' ~ ,;" I 

1" La ac~a1'0a <3.,TuOl'tlmi v(">l'an:".aintâ.joetate 
c&i OD ţI<~lo mai. mu}t.e; C'l1.n~ătorii de mai 
multe limbi, 'DJpoi C('i <.~nri dispun de o wmă 0M'e

care de 'bani fie din âgOll~la propri~). fie dela 
'părinţi' ţii (.'()i (-ari Wf dovedi, .că mint -primiţi la 
vro-o ~eclaJă sau la vre-un ,.,ti--,; În străindta1c. 

Si b i i 11, 5 },('bmanc n. 19l2. 
C.(.>mi1:(.tul "H.t."uniwH.>l sodaliloT romfl.11i din Si-
Liiu", . 

r,jc. TOf"d{i.,<ti.amc, 84tfa-n Duca~ 
pr~.zidel1t, ,notar. 

,.. 
~inDaDul Ardeal"_. lu;tf~J ~e Î'nt.ituJ:at 11n 

l'U'I:lg a.rtioo} plin de tiLug'Uire publi<'8lt W N f. dfJla 
SI IMl. a. (O,; al zi.a;r:uh.l:i "Pes'td Hirlarp" - dt-a 
pri1ej-ul prt,~i ~'1Lm'Pliră.ri a moşiei unui r'lorhn 
Gera din A1X\Jl~yfa.lu (eum. So1noc lJobâ.ca) din 
partea "A..lbi:lI(li", "Vn.t1"'Oi" ~ a ".ECOIlQ1l1IU.l'Ui". 

Âu:tQnU. articolului face im:pută.ri bimcilor ID9.

ghiare, ,că d.au (''Tcdit d~, roo.'lCOnt bărllcilm valahe, 
("la ~~'l apoi I'lă cumpro moşij~ maghiare şi 

prt".zimtil t~m'PăNI.I'08. amintirt.ă ea îaŢllt împlinit, 
indieâlld ohiar şi pruţittl de cump!tl'a:ro ou J( 

900,OOO! A1"'t.ieolul pn..cUlID suntem i't~iiornnaţi, a 
prodlli.l la ooreuril.e fim41'll('.Î.are<;er1);.'Lo;,(} în urma 
prostiilor, ce <-'Onţine - mu.Lt.u ;.1a.ritatE~. Noi ÎllC'ă 
îl manţioniian - eu t~ecLh;l.i l'K'OP; c.ikli 00 alta decât 

·uu U'fll bot tr<>hu.ie i'\ii prov'o..'lOO, cîlllld ,;;.o-dă ca iXWO 
pozitiv, o ·eu!l1pii:ra:rc <'.e de fo.pt 11U ~'a îm~1mpl.lt; 
,~ vorbeţ\le de nişte :fiIi.'l1e de bănci mari din CIl· 

pitală în Bibiiu - cari nu ex.istă, şi 00 NUf;t.ino Cll 

t.;..a.t.ă oorioziwtell Jm'fJO-~ibili,tatea, că "Ecollomul" 
.ar fi oooper,iIt JIl GUiInpilrare CU "Vatra" şi că cea 
dintili ar ajuta d in când il1 ('.And pc tt.O(13Sta di n 
UJ'n1:'i[ 

• 
Loteria de clasă socletaie pe acUL Loteria de 

cwă .N.~. Ullg. şi-<a ;pub1i<':lLt bila:nţul pe a1l'tll 1911. 
Aoost bil,mţ clowd(\7to din nou. oCM, de .rml-t~lbiJă 
e&te t'xploo.ta.rea pfl.. ... iullci de joo .a ffi<l>.~UOl' mari, 
şi ~"U.nl ~H'ea.,<;t~'l c{'ar{'!l L'I1 .mod W;<1J.ratoe ~lpl'iţ.i 111 
FOrr1:.1Ulci. 

Statul dă in o.r llldii "jocul d-e lot0rio" S'Ocio
t.iiţii 1llunih) pOlltm .'ruma .'ll111.. .. uii de K 2,fi62.000. 
COl1!t.ribllţ.io şi alte dări a "Olvit Joteri.a de d~hll 
K 247.104. Luer1'nd eu rt'gii foarte mari şi cu un 
câi;>tig cumt de K 1,332,Ml, cceaC{~ corespunde 
unei r(IDt,u,bili1:1ţ.i do 36jk • 

Veninul oW'u;t al uillu1ui 1911 arată faţă de anul 
trcemt () e«\',iterc de K 38.218. Dj'!l &OOi'tt profit se 
pIM'~7tc aeţiOOlarilor 5% i'I1OOrose de .acţi'i, ·wdBtxf 
K 180.0nO; K UlO.OOO intră in fondul de rerervt! 
şi K Ug.7:34 la fou(hll ,~pecial derozeryu. Apoi 

- Bătălia (\i;te ca.ştig-au\ şi t:i.ptlvjta.tea. 111Î Murat nil 
prezintă mInie ('xtra{)rdinar, da,x .a.r fi mai buw .<ii a.ş

teptihm. 

P€ La 'Ct'a.:.u! trei n,t,a.cUll fl'ancezilor (\rCl. terminat. l't~ 
fetele tuturor oa.IDfflliJor cari V(lUe.au dECI po ed.mpul de 
băt.a.e .şi pe a.ce.lora c-arÎ il Înconjurau, Kutuww obsorva 
o t(>Jlsiune &cută; wccesul zaei li lutrec.ea aqteptărilc. 
capul ii căzu pe piept şi sOll1nolă. I-se servi cina. 

Aghiotantul !II()lzogen sosi in vrern,e,a cinoi la Kutu
:tow. El era tTimes do Ba~.lay .cu un rap·ol't ~supra 
ml?rsului bătăliei la flancul Rt.rung. Mfltodioo.l Barcld~~~, 

vă:I;â.nd muftimea. de l'ă.niţi .cari piirbean armata. [lro~ 

cum şi arier~arda în dp:r.oroine, !Şi îneh.ipu1a, ci bătălia 
era perdută şi'l trimincPO fa.vorituJ lui p<>ntru a rulant~ 
acea.stă ~tiri3 com.a.nd.antului. 

Kutuzow .mesteca cu greutate o) aripă dl:' .pui şi'J 
privi pe aghiotant t<U Qchii pa iurnă.t.."Lte in-chL~i dar in
viorQ~i. W Qlzogen se apropia de d mer~ând Î!lcotişor 
şj eu un zâ.mbet dispretuitor ;pe buze, el se opri in 
faţa com~iJldaJltul-ui o.tmgiwd .cu mâ.ua cOlorooul şi>pcd. 
Aghiotantul il tra.ta pe se.rl~~imul ('.u o Ul'glij.(lută a
fectată. arăt.ând prin acoo.s1a că cl. ca un mHita.r ~u 
ÎIlaltă cultură, priVf'.a Cll dispret cum Ruşii il idolatra:.t 
pc .a.ce.st moe:u.ea.g. e&re nw lmDUUea lui însuşi nici un 
respf>oCt. 

,.Bătrinul domn" cum il numMU lH'iIllţii p~ Kutnzow, 
îş.i face t.u,bietuJ" pândi .a.ghiotantul arunctind o .privire 
aeverli as-upra farfuriilor cari st>r,,-iseri'i comanda.ntului 
şef; .apoi W olzogen i.şi incepu ra.portud. 

- Toate ptmctole J)oz.itiunei noa.stw sunt in mâna 
duem>l.nului, pe cun nu l-am putut N;t!piD,E;fl fiindcă nu 
mai J3vem trUDe. &ld.~.tii I(l.U luat-o la fugă tii nu-i chip 
să-i POti opri. 

RJututow se opri din m~s·tec.at ~i. ea ~i cum n'ar fj 
înteles c.e i-se spunM. il privi pe lI4I'hlotant eu nUral'('. 

t4e ooIw'.<;o fon.d,a,torilm- K. 949. 667, !ar J'Cfrttbl . 
pu.:n\' la di$ŢlQl>iţia. ad1.l.'D.iiri i gaJle? alo." _ 
.: {:ât. de, faY<:IIit'bilă es.te !În",~). I:It4l"C& fi~ 
a lotoriei oe ('.lat;ă,~, 'U'I4!i'. sa poat.e vedea Dt 
bi·no din fu:ptuJ, 03 J"H-k!Tf·(I.le trec cu K 6OO.Q 
}Xwto <:'apil'ldul, 6<XITfd. DiviOOn..d.a .a.»'UIlui 1,911 Si 

K 108 pro 1iL1le, i.ncluai.c 5% ~teT6S0, ooK 
mai mult ca în Imul rpromergăitor; 1"Cn:t.a.bili1latt 
-acţitli e deci 21.6%. ....Ret!. Ee." 

BIBLIOGRAfiI. 
!.uapi(rot e'i se află de yu.nz.al'e la ..,Libriri 

Triba .. ": • 
Dia 

ooJebrul roman al cont-elUl UQ To]Jttoi a a..pliil'l. 
,.RĂSBOIU ŞI PACE" 

Yd'UnruJ It. 
PM~l 1 OOl'oani 26 fiI. 

Fre~ul nlmnu1rui 1 E$iI 1 eol'. 66 fit AIn~ 
Y'olmne se ~ese de TâDZQft la "Libdria Tri 
hU../'O. 

V ohmml ro 'Va apiiI'88, in curî1td. 

'" 
. Cărţi mai nou apărute. 

La !,LibJ.hi6 T:ribu.noa" 00 .g~ <k l'3.ruIa:rll 

Selma LascerWI: l .. ~.noole tn:i :Im.lB Hr~ 
Tr,ll(:lu~.e1"i) dUJ~\ tlriginal de D. N. Oiotr:i, li 1 cO· 
plu!-l 5 fiI. port() . 

D. ADg'hel: Oglinda fermt>.cată a 1.50 eO.r. p~ 
10 fiJ. ipO'rto. 

M. Sadoveanu: Un in. .. tig.ator il :1 .25 001'. pl1l! 
10 fiI. -porto. 

Radu D. Rosetti: Razna ... Cu o scri<;ool'll df 
N. lcorga, a 3 <''lOT. phlS 10 fil. tport.o, 

De pe l,·on 14 e.ştJ.fod, rr·a.gicul roman al ]lt
gînei Mari.a Antoa:nj~ta ti 60 fiI. pl'llil 5 fiI. porttL 

Princesa Elena de Racovitza: }\miil-e amon· 
lui, â 00 fiI. plus {) fiL porto. 

G. R.otid: Poer.iâ. ediţia II., Îl ~>r.1U5 }~. 
fiI po-rt-o, . ~'~ ,.... 

. _ "7--~-:: _-,::_~-•. ::,.,,::, __ ._:;,-.,:-::;~"': __ -,::,,"":.-;:r::_ 

POŞTA ADMINISTRATIEI. 
J1etru ('-at4t"Veiu, ~ll.dpatla.k. Am prianit 14 IlO}', U>1l

nament pii.nr~ la 1 Mal·tie 1912. 
Ioan P(}pr.scu, 'for,a,cuJ-m.a.re, Am primit. &UlOO, rf~ 

lB.50 eor. pentru c-iirti $i abonament. 

Redactor responsabil: Iulia Giurlia.. . 
.,Tribuna" iJl8t.itut tipografic. Nicbin ,i con .. 

3 L 

W olzOg'ell observă tulbllra.r(\,'l "bătrUlUJui doDUl" ~i ii 
Z.lS{lCt1 un ziLmhet: 

- Cred <le c'll\'iinti si DU ascund AHpte.i V Qutre 
ceeace a.m văzut ... Trupele sunt compleet deS()rg.a.ruzate. 

- Ai v ii:zrut ii Ai VQzut? '" !!trjd Kutu%ow Tidicându-St~ 
de pe scaU1) si lnaintând spre aghiotant. Cum îndras
nesti, d()mnul!'. să'mi sp.uj a.ş.a Cf'va? urmă e-l gcUi1iud 
şi cu mlmile tremurătoore. Nu etii niroUc. nimicI Merlti 
de spuno din pa.:rte'mi g~neraJului Ba.rclay că veetil& 
lui S.llllt liJN!ite de temejş.i eă eu cunosc Ill(lrsul băta
li"i mai bine df'r./lt f'l. 

W OLZOg'4'1! voi să răspundă., dllil' Kutuzow nu-i det'!' 
păs. 

-- Ill.:tmkul (\ re,,])jn~ la. aripa stângă ei bătut lat 
f;(,~ dreaptă.. D,a,cil. ai văzut rău, domnule. nu ai dreptul 
~it vorb(l.ştj de 00 nu ştii. Intoa.xce-te la. ge.D-efalul Bar
clar şi ;;pune-i că doresc ca mânc, duşmanul ~ă fj~ 
at-3lC.at n egor eş i t. 

TQti as.i ..... tentii tăceau ş.Î .nu !ie auz-ea. 'dec.ât r()spi'!"~
tia :m.'a. şi g6.fă i toare a băţriDuJui g('n(lr.a.l. 

- Francezii au rest re:;.pÎn-şi pe toată linia, ~ li mul
tămf',;.c lu.i Dumnez.e.u şi vitezei noastre arwate ,,,i 
duşmau'lJl este Învins. Iar mlt.n(l .îi vom goni d(~ Pfl slâ.:J
tul llămllDt al Rusiei. 

Kutuzow i.si fă,cu semnul crucci, .ji deodată isbucni 
în plAns. 

W olzog(m inaltă din um~rj şi Făeând o strimbă.tn~i 
se îndepărtă uimit de toane-le .. bătrinuhJi domn", 

- Ia-ti1 pe eroul meu, zise Kuituzow, adresând11-',~ 
lmui gl'ner.a.l brun şi frumos eare tocmai sowa.. Er-t 
Raievski {'Ilire'şi pet:rec~ toată ziua. pe Wnetu.l ;>1':.'1-

cÎpal al câ.mvuiui dNia Borodino. El declară d~ trup.':,. 
îşi păstrAU eli fermita.te PQzitii].e. şi r.ă Fmni'E>zii '1:1 

Îndrăzneau să mai Ata.ee. 

(Va Ul'Dla). 
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ŢIMBALE: 
cu organism pa
tentat de otel, dând 
sunete resonante Şl 
foarte pIăcute,-

~-~m_~l ~e pot căpăta şi pl' 
rate. - Gramo-" 
toane cu plăci ar-
tistice, - vloare, -
flaute, harmo_ 

nici .. L - Numeroase distincţii si medalii pri
mite ca rAsplată. Inventatorul peclaJului modem 
ti al organismului de otel. Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Oyula, 
klr. sub. hangszergyar. 

~,C R 1 ŞAN A." 

institut de eredit Oi economii societate pe ac~i in Brad. 

CONCURS. 

Subaeriaa direcţiune deschide prin actast« .on· 
cwrs pentru ocuparea unui POit de 

PRACTICA1';'T 

la filiala sa din Hălmagiu (Nagyhalmagy, corni· 
tatul Aradului), sub următoarele condiţiuni: 

Recurentii să fie absolventi de şcoală comer
cială superioară, să cunoască limba maghiară rn 
scris şi vorbit, eventual şi cea germână. Cei cu 
praxă şi cu serviciul militar indeplinit vor fi pre
feriţi. 

Salar anu::!1 840 coroane plătibii în rate lunare, 
afa'ă de aceasta incă 15% după acest salar ca 
adaus de scumpete şi tantiernă statutară (pe anul 
1911 circa 170 coroane). 

Postul va fi a se ocupa, dacă e posibil ime. 
diat, mai târziu fnsă la 1 Aprilie 1912. 

Terminul concursului e pânl in 25 Februarit 
stil nou ·1912 

Direcţiunea. 

.............. 

Imprumut ieftin, 
fără cheltuieli anticipative, cu procente de 
4"/0 şi amortizaţie, pe pământuri, dda 10-05 

ani, rămânând procentele aceleaşi. 

• BudApest, VIII., Râk6czÎ-ut 71. 
411111'.1111111111.1111,.' I ,...... .... 

Ofer diferite Inaşini agricole 
fabricatde cele mai bune, construcţia cea 
mai perfedă, precum: maşini de treerat, cu 
abur, benz.in şi old, maşini de semanat, 
şi cosit au abur, benzin şi olei pe lângă pre.
ţurile cele mai convenabile cu plătire în rate. 

~~li/!IJIln atentia nomicultnrilor! 
Cumpăr, vând şi parcelez 

moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini, 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Initalez hllt 
minare cu acetelin ,i vând obiectele nuesare Ofer altoi de prun I bosnleci ('3 

aBalkanska Carleae (Regina bal
canului) !fi ~KraJjlca Bosnec (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2 - :3 
ani cu coroanA admirabilă e cd 
mal bun din diferitele soiuri de 

La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenţi 1a sate, Pfl lângă onorar. 

Agentura generală comercială. 
pnmi. Poama e foarte mare, esceptional de dulce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, . p' 1 ~ 3 f' f ; 
~?!r: ~~f~:,fO~fs~ ~g~~~~~i. pent~~u~f~t~!î ~a~ ... a mar fill ,as 
suter de căderea frunzelor. (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari în mijlocul verii cade Timişoara, Strada Jen6-lierceg Nr. 13. 
frunza, pricinuind stricarea poame!. Acest sol a fost 
premiat tn diferite rinduri, cu premiul intâi din par
tea guvernuluI. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1896 ~I la expoziţia din Viena 1897 cu me
dalie de aur, la expoziţia internaţIonală din Paris 1900 
eu m~Jje de argint şi in fine la expoziţia regnicolară • 
din Bosnia şi Erţegovina tinută la Sarajevo iarăşi cu 
medllie de aur. - Pentru calitatea prunilor garantez, 

eava T. Kqjdl6, 
mare proprietar In Bre6ka, BosnlL ~ 

I '1 ~ 
CJl mai mare depozit de I : In casa n,. On;,o" p,," drum ~ 

~ Bistrita *" ~ 
Strada lemnelor Nr. 63. ;. 

îocăltăminte cin Lugoş. i : Af~!:~"~;":::;~e la : 

Gheta de bOl veritabil, schewreaux ori lac il ... eunoştinla an. publi<; c5 ~ 
elegante şi solid lucrate, pl'ntru domni 9 I n.li·am deschis modestul meu 
cor., pentru dame 8 ("or. Pot fi cu ş1rett". .. atelier de croitorie .. 
cu nasturi ori firi. Ghete de box pentru 
dame numai 1 COf. Ghete de box pentru I .. În strada lemnelor nr. 63, unde l-am .. 
copil dela 1-5 ani cor. 2'60, dela 5-10 ă·t'· t d ă le mai nouă rece- • 
ani COf. 3'60, dela 10-15 ani cor. 5'60. 4j m fi !fI aranja up ce. .. ~ 

rinte, astfel că acum sunt In plăcuta pozIţIe. 
Ce1ui·ce nil va fi mulţămit cu gheteJe trl- I .. de,a putea ţinea în depozit permanent o .. 
misel I-se vor retrimite banii. - CremA cantitate însemnată de ştoreşi alţi articli .. 
şi fucuri de gumă la fiecare pirf!che gratis. ~ de branşă. _ Materialul este cel mai bun, IF" 

EBERSTEIN HENRIK, preţuri cât se poate de moderate, comandele ~ 
I î .. urgente se efectuează în cel mai scurt timp. F" 

P:':':~~~~I ~. 'Y • " " " " ... "'f ;r I 

, 

Insoţirea de consum şi valorizare în Nasaud 

CONCURS 
la postul de condu.cător al prl
văliei »Jnsoţirei de consum şi valorizart tn 
Năsttud«_ 

Petenţii au să dovedească: 
t. Purtare morală neexcepţionabilă. 
2. Capabilitate şi praxă comercială, .Ut 

în contabilitate, cât şi in conducerea nego
ţului. 

3. Cunoştinţa în vorbire şi scriere a limbei 
române şi maghiare. - Vor fi preferi ţi cei 
cari poşed şi limba germână. 

Conducătorului i-se asigură deocamdatl 
salar lunar de 160 cor. - I-se pune îri 
prospect îmbunătăţirea salarului, eventual ii 
anumite procente din venitul brut ori curat; 
aceasta însă numai în proporţie cu prospe
rarea pd1văliei şi cu serviciul prestat. 

Dela conducător se cere să depună ca
uţie de 2000-3000 cor. in bani r;ata ori 
În hârtii de valoare. 

T erminul de concurs se stabile,te pe !5 . 
Febmarie 1912. 

Refledanţii sunt recercaţi a se adres! ta 
subscrisul. • 

Năsăud, (Naszod), la 6 Febr. 1912. 

Teodor Simon, 
profe!or, notarul dir~ctjune! .tn soţirei de 

eol1l1um fi valonure in Nhăud . 

e~~~~~~~Rt~~~~fCfAf?~il 

~ Ţesetoric artistică ~ 
~ S h id J,( ~ T r ~ ţ~ c mI t dn{}S es arsa ~ 
@ Pecs, Kinily·utca 21. ~ 
~.r; ~ ~ Dish,. Ia elfpozltia din BudapeJb. Seghe- ~ 
t~ din ,1 Cinctbi!l~rici (Pec$). 
\~ ;g, 
\r Pregătim totfetul de pânză, damast, ~J 
@ rufe pentru pat, ,tergare, pânzături, '$' 
i,iI. servete, perin;, albituri pentru domni :!{ 
~ şi dame. - Trusou complet pentru lf} 

~ domnişoare. ~ 
{~ ~~r'U)..~~~~~:~>ju ~~.h::· };-2'~I.~i~~:#.~ej t .. ll 
~ ~~~~~ ,~' ....... "-M!~~.,.h;'.(.1' ~~~-...iI,-" ~ ..... t_,J/tI~ 

Mare asortiment in ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickel, în ceasuri de părete. 
Oiuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
in argint şi articole optice. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, allume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garanţă 

Preţuri solide 1 - ServiciU prompt I 

cII 



T Il 1 Il Y N Â'~ .. , 

Nr. 2! - HU! 

pr!mlat la e:tCfozfpe cu medalie de aur. -11 Pentru femei şi bărbati It H. P ĂLLAN succesor 
Styaszni J6zsef 

primi fabrIci udalulli de b I f II r d e ,1 timpllrle II 
Kolozsvar, Dăvid ferenc-u. 3. 

CAPSULELE SĂNID 
s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fărl 
nici o Injecţie, contra pleuoragiilor subite 
,i cronice. O cutie cu instructia aplicAri' 
(conţinând ] 00 capsule) 6 cor. Unicul re· . 
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei 1';'-;: 

funcţionale sunt renumitele capsulele in- • 
tlrltoare ale Drului Timk6, sticla costă 

1
10 cor. ,i se trimite contra ramburs dela' 

Farmacia "Magyar KiraJy" I 
Budapesta, V., Marokk6i-utca 2, 

I Piata Erzsebet. 
Corespondenta să se fad in lImba română I -II ~J~t'_I __ I._I_ •• _t.I __ '_'_I_lt._I_I.I __ 111 

• Decorat cu medlllfe de aur la expozitia 
agricoli din Lugoj. 

: Dicsics B. Ignacz, 
- Bucccesorui lui Balint Dicsics. .. -• • Atener de trăsuri, ,ele şi lustrulre. 

LUGOj. strada Nit' Popa 
lâne-A biserica gr.-orlentalil ro~AnA. 

Prfgăteşte fotfelul de 1r~suri şi drute, 
precum şi fucrări de dogărie .şi făurărfe. 
Reparează trăsuri vechi cu preturi ieftine. 

strungărie artistică aranjată pe pute, 
de maşini în 

Braşov, Strada Lungă No 45. 

Pregăteşte şi ţirte În depozit dopuri :si pipe 
pentru buţi, de cea mai bună calitate, apoi 

PrinJeşte aranjarea complt'Ctă 'a cafenelelor. t dacuri, bile şi popice pentru biliard şi po. 
la cerere trimite instalatorul de biliarde şi in picărie precum şi totfelul de picioare pentru 
provincie. -.: Ţine mare asortiment de biliarde masă, pelângă prelurile cele mai moderate. 
"oui fi vechi, bile, cheuri, etc. - firma fondafj Celor ce cumpără a douaorA li-se. dă rabat. ti la 1875. - la dorintA fa~ şi tTrg de schimb. I 1 - Lucrări de ornament -

1&2;;:22==-=-== e~ ti: aw::L~~=== .. =~=g : te 

I~ c· a-rl P.··'--'-l· prţ;;ei~b~i;i".i~ "'U'::::n 184.1 

I ' ohlscta da metal 
Temesvâr·Erzsebetvat'os. Gyac: Hunyadi-n. 14. fizlet: .!!.~~a:~:!~r~l1:i~Z:n . 

l~ 
Recomandă obiectele sale foane frumoase şi sol:de de finichigierie $1 anume: vane 'i de scălda~ de şezut şi pentru copii, scaun e pentru scăldat. IncăllÎtoare şi vane de scăldat 

după cel mal bun sistem (si:;tem propriu) Uzi pentru lemne şi pentru carbuni şi alte 
edibcteoe e mtal: precum ciubere, uclioare şi căni. - Apoi litere de tinichea şi de cositor, 

I 
inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei şi I~ 
cu numele străzii, mărci şi firme de tine_ Con-
duct pentru apA, aranjări pentru baie şi e10seie 
engleze cu nelntrecutul aparat aTemesc. 

Acoperiri de case şi turnuri, globurf şi crucI. 1 
II ~!~~ ~.p~~!~~ c~ ::~~~u~::,~~.~~ 

5=tsi=:fIII'r:;·===~~~S::~:':==--'" - E;:lNi=:=~E"'====*'= eE:=-==~; Ee 

EDUARD LEXEN, 
tinicbijiu şi Infeprizl de insfaIaffani 

B Ataliar: Strada Luuţli N t. 83_ 
raşov, Prăvălie: Sirllllt Gi'iJ.1 tir. 2. 

rreleton Nr. 334. 

Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum coperîşe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele. 
Specin.li~t in apac:::luctc la (""-ase, cLl.na.lizArl, 
conducerea de gaz de Huminat,-şi Instalarea camerelor de bale. 

Lampe de carbid de totfelul 
jela 3 coroane in sus. - -
Engrosiştilor ti-se dau rabat. 
Depozit bogat in \1ănl de 
scăldat, cămine, c10sete etc. 
Serviciu conştiîntios. Preturi 
moderate. Reparaţie promptă. 

II 
I 

J 
-• 
1 
: 

I 
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aN-o ici o damă să nu Întârzie aşi face" 
costumele precum şi altă îmbrăcăminte pe stilul englel 
şi francez; pe cari le poate comanda la mine; garanteE 
pentru ch:c, lucru după journalelele cele mai nouă. 

-- Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt din 
:r, 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 in 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimă 

George Rummel 
croitor englezesc şi franţuzesc pentru dame. 
Nagyszeben, Str. Honterus Nr. 5. 

d ~ 
~====================~~" . 

1 t ~~ Cele mai mOderne 
c:_~_ __ mobil. d. 

Ilar ,i .r.mi 
şi cele mal pracHce 

bănd higie-
nice de şcoală 
,1 mobUarea 10-
culntelor, hotele-

. lor, ,pitalelor ,,1 
• fOOaleior, prec ... ~ şi obiecte fabricate din cele mal bune ma· 'wI". dia ţarA, lucrirlle cele mal solide de artl şi construcţie se lIfe· ( 

" reui numai de citrl firma . 
, 8Cflhardt ~C%SO ateda 

Brass6~ Itr. NeagrA nr. 33. 
- Tot ac:olo II ancelalia $1 fabrica mootatl cu cele! mal 001 ... ,lolrlL -

~:==========================-===-========:::~ il --_. ... I'fA 

f RIT Z W. L O E W, 

I 
II:: 

Iăcătu, artistic şi pentru 
clădiri. 

Sibiiu, Potschengasse Nr. 11. 
Se recomandă la ori-ce lucrări 
de lăcătuşerie artistică şi pentru 
clădiri precum: strângerea î[ fier 
a clădirilor, pregătire de balcQane, 
foişoare, ingrădituri la morminte, 
porţi, casse de păstrare cootra 
incendiului, basreliefuri precum 
şi piese pentru biserici. Lucnază 
şi după desen cu preţuri lef:ine. ::- a 

Atrage atenţiunea on public, ei prlm.~t. 
pregatirea a ori-ce fel de 

cuptoare 
~~_~~' "descărcare şi zidirea vetre lor d. fiert cu. 
fi ~ ~m'r ~. preţuri convenabile şi pe lâng! serviciu 

;, ~ b2t:2b ~l t' t" ţ. ~~ promp ŞI conş nn 108. 

~:iii"2tl ,~ Comandele se exe~f1tA imediat. 
11 ________________ l1li111'--- _B 
~~ .... ~.~ ... I<.".I.d.T ....... ur._ ............ ~ 
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"" ~ 
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1. \ . 

mare fabrică 
· de mobile · 
din sudul Ungariei 

(V"ereeczt. 

Pregătt)~te mobi
lele eele )lud mo· 
derne si ljlX03:!t~ 
cu ţueţuri fmute 
-;- mode.rate. .-

Mare depozit de plall. 
eJ(c~lente, covaare, per· 
deie, tesături fo~rte fiue 
- ti maşini do ~u.at. -

~_~_ 1.IIltk\l"' ___ W ••• lIIa __ .11lI2RJ._aml!l!_III._iaal~ ..... _ .. ,_n ••• ,.I""""'_*" 
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P~g. 12 -.., . ~ ... Nr. 2) - 1912 i , 

11 t~ ~'i·~,~~"j;,~j; .. _~,.i:~~~~4~=il~4:,Ă~4,li~~~-......;,~ 
Premiat la a. 1902 din partea expozi-

ţiei Industriale din Becfcherecul-mare. I Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
BERBERSZKI MIKLOS articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 

păpuoar, 1 Ia aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
Nagybecskerek. - 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: 

1· JOSEF JIKELI lifereaza În tara şi strAinătate păpud de 
piele, pâsJiI, mătase ŞÎ catifea, pentru băr· 
bati, dame şi copii cu preturile cele mal 
ieftine. Serviciu prompt. - Catalog trimit 
gratuit. - Rev1nzătorlior li-se dă rabat. 

SIBIIU-HERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 

m DI ~ff~f'<~f~fi~ ~ ~~'fff f'f 
i$(5ml5~~~~ai~el5miaiialm;St5iie~~iim 
i9 v" d . . ă· (~ 
~ LUan na OflC reI gos· ,,9 
~,J p01ine este pâinea ~ 
:3 buna şi frumoasă! = 
ro În locul dospirii inde- OI L' - ,>~', «,'lViQIf ~ 
~':;.:p _' :IJ ~<U>.. , lungat şi a frărnântării ~lJ ro ~1 ~'SPfST . ~ 10 ~ . ~ obosItoare, este de re-
J+:~ c?mand~at maşma~.,,~ D ~ ~ "L" .pentru dospirea g: 

. !O ŞI fră,mantare~ P~I~~', ~remlata ,In mar mu1te rânduri. GI 
,IOla 8xpo2~la de lucrun casnice drn Timişoara 1908 distins cu Medalie de aur ,i diplomă. 6! 
.10 Se poate comanda dela LE~TNER SANDOR, Si i8 CLUJ - KOLOZSV AR, Deak Ferenc-utc. 3 sz. Of 
10 GRAMAFOANE dela 28 cor. În sus. ---- PLĂCI cu cântări româneşti. Gf 

m n 
~;~ jq 

Schwalb Adolf fia Vilmos 

(Colţul .trAzU Murtl.nyi) 

PreglUeşte totfe/ul de lucrAri 
de tinichigiu, articole pentru 
bucătărie şi gospodărie, u
nelte pentru stupărie, vase 
pentru miere Fabricate de 
specialitate: mAsuri de litru 
din tinichea alba ori nickel, 
cane pentru olei, lack ori pe
troleu. facle, lămpi de carbid 
şi alte articole technice. 

Cassete pentru bani. 

8. 

~~m~m2~mmm!m2mmm~mmmmmmm~~ _ Catalogtrimftgratuftşifrancn. i'lt4 .. ~==~~======~~=a • 

Lijefi 
Sandor, 
colorator de geamuri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de araml 

Budapest, , 
IV. Papneyelde·utca 8. sz. 

Lucrează artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri 
de sticlă fi rame de aramă 

d~Ja ceJe mai simp1e până la 
~ele mai complicate, cu pre
ţuri moderate. - Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.
cat. sunt lucrate in atelierul 
!'leu, intre cari şi ferestrile 
bisericei noui zidite din Szasz· 
Ujfalu (lângă Aiud) toate sunt 

~tcr~te Î~,~teli~~~ me~_E:?p!.iu~ 

-

,.".,.' .. ,., .... ,.~~ p-

11 __ . r_ x__ --=- r li ~ 

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

Cea mal neintrecu tă fabrică de ma,lnl agricole, exe: 
cutate cu cea mal mare precauţiune. - Maşini de IAnl 
diferite m.lirimi. Darace de lână. Lup pentru scărmănat IAnl. 

. Piuă pentru abale (postavuri) 
Foarte mare export, În România şI Orient,. 

Instalează: mori de orice mărime. Cilindre la mori pentru 
asortat f~jna. - Conducte de apă etc. - Efectuază: Cele 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de ap.li. Mare turnă
torie de fier şi alamă. Foarte mare depozit in ţevi de fjer 
de orice dimensiune. - Cel mai mare asortiment in ma,inf 
de treerat de orice mărime. - Foarte mare asortiment de 
MOTOARE dela 2 HP în sus, - pe lângă cea mal mare 
garanţie. - Preţuri foarte reduse ,1 conditluniJe cole 
mai avan tagi oase. - Explicări ,i cataloage la cerere gratis. 

.. ~ 
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