
Anul XV. 
ABONAMENTUL 

Pe un an • 28 Cor. 
Pe un jum. • 14 c 
PI o lunl 2.40 c 

Numlrul de zi pentru Ro
minia ,1 străinătate pc 

an 40 franci. 

felefon pentru ora, ,i 
comiiat 502. 

• 

• 

Din problemele noastrs. 
Arad, 23 Noemvrie. 

Pentru cei ce urmăresc statomic fluc
t.naţ.ia ('.}·ÎzeIor politice din monarhie sem
j}{'Je unor temnllice prefac eri în viaţ,a ei 
constit.uţ,ionaIă nu mai au caraderul nou
t~ţii. In Austria atmosfera politică e sa
furată de suostanţele vieţ.ii nouă, procesul 
d!:~ fermont,aţie 11 abns punct.uI de limpe
zire. E o minciună calculată şi prea sb'ă
vDzie, că noua lege electorală a inteţit nu
mai confli'Ctele politice în Austria şi că pe 
urma ei masele diverse ale cetă.ţf'llilor n'au 
să profite mai mult de reforme sociale bi
necuvântato decât pe urma adivit.ăţii par
lamentului vechiu. Ştim că minciuna a
ceasta se cultivă numai în presa oligar
himei ungnreşti, cu tendinţa de-a preveni 
ori ce jntenţii ale guvernelor ungare cu 
privire la o l'efonnă democratică a actua
lului nostru sistem electoral. Şi a făcut o 
bună impresie în cercurile democratice 
rIin patrie, când în una din şedinţele re
cente ale camerii budapO\'3tane, chiar un 
drputat ungur, fost.ul deputat poporal 
n iesswein (azi creştin-social) a Spll,q cel 
dintăi adevArul, că adnalole frărnântrtri 
din Alh'stria nu desmint aştBptările legate 
de noul sistem electoral, ci dimpotrivă. 
constitue numai fenomenele adâncilor pre
fac eri politice, deslănţ,uite de nouI' sistem, 
fenomene cari vor dispare pentru totdea
una deodar·ă cu înfăpt.uirea ideilor demo
cratice pe. scara întreagă a vieţii consti
tuţ,ionale. 

Că până la realizarea lUlor stări poli-

. Aprecieri. 
- Copie de pe natură. -

SCENA 1, 
(Sclma. se petrece intr·oca.sină romlÎ.neasclL In fie

eare sarA se intâlneasc la aceeas, masă de joc trei laici 
şj doi bisericani. Dintre laici uilui nu joacă niciodată, 
dar pentru aceea vine cu sfintenie. Ceilalti patru îşi 
aprind tigaretele. şi unul incepe să impartă. Laicul 
care nu joacă răsfoieşte întfli prin gazete, se OPT(\şte 

,putin la. vr'o pagină, apoi se aş('aza. într'un colt al 
mesei lângă. cei patru, In fiecare scară fac politică, so
ciologie. economie natională., Şi se unesc în păreri l'a 
şi când toti cind ar avea un singur cap. Do l'âteva 
seri lai eul l'aI'e nu joacă se opreşte mai îndelungat asu
pra unor pa.gini de gazetă. In seara. asta lai cui 1 puse 
gazeta cu fata. radioad, şi se a.propie hine dispus de 
masa, celor ce jucau.) 

I~a i c II 1 r. (cu entuziasm). Ă8ta să şti că-i 
straşnic. Imi place! Aşa o crit.ică lUai înţeleg 
~i eu. . 

B î $ eri ca nul 1 (urmând cU interNi jocul). 
De cine spui că-ţi place? 

L Il i c u1 1 (cu m'Ustă:ţile pline de fum a1băs~ 
t.riu). Se 'ntelege d vorbesc de tînăml noetru, d. 
Petru MIl.:rcu. Aceet.a-i un om eu 'V1iitor frumos. 
Şi e de mirat sinceritatea, cutetanţa lui în recu
noaşterea. şi infieraroo greţlelilor tinerimei dc 
azi. 

L Il. i c 11 1 II (yesel, trăgând banii, mângăin
dti-şi fayoil'hele). Ziua bU'llă se cunoaşte de dimi
neaţă. De ~ând Il apărut în publicistică. mi-am zis: 
iată un oohiu a,ger, bine inarmat. lată, o fo\ţă nouă 
în "iata noastrli lYubH~i. ' 

Arad, Vineri, 11124 Noemvre 1911 l'lr. 247 
""17 

t.ice şi sociale dominate de spiritul demo
cratiei moderne vor mai trece poate ani 
într('gi, vom admite cu toţ.ii. ljn stnt po
lietnic de proportiile Austriei numai prin
tr'o muncă reformatoare uriaşă poate fi 
aşezat pe t,f>melii nouă şi cllrăţ.iL în nml
t.ele şi vast,ele lui domenii de viaţă, dp. mo
Iozul vechilor aşezămint€. 

Nu vom asculta deci de sirenele pscu
doconst,ituţiei ungare. Suntem convinşi 
ră şi in Vngaria numai o l'eform~\ electo
rală democratidl, în cpl mai modem senz 
al cllyillltului, poate să aducă soluţia mc
dievalelor ei stAri de sclrwie socială şi po
litică. Am mărturisit cu toate ocaziile a
cest alevăr şi a.vem satisfacţia că el găseşt.e 
un răsunet tot mai larg şi în unele cprcur~ 
poilit.icc ungllreşt.i. Insllşi guvernul simte 
m.ai stăruitoare suflarea noului curent şi 
s'a ccmvins că din valurile acestui curent 
se infiripă muzica viitorului. 

Conşt.iu de primejdia ee ameninţ,ă ac
tllah:'le întocmiri politice, gnvernul va În
eerca în mod firesc toate mijloaeele de a
părare, ridicând stavili curentului în toate 
donljuiile vieţii de stat. Dintru Început el 
îşi va organiza oştirile temonie şi noi vom 
găsi sub flamura lui part.oa cea mai mare 
a partidelor 1.1IlguJ'cşti. de azi. Va începe 
apoi o lupt.ă si,5tematică, fudiLidwd toate 
cetăţuiele feudale slăbite de vreme, între 
cari înainte de t.oate. administraţia. 

Intenţja acoasl.a a sa guvernul )le-a 

tradafo îndată la venirea lui la putere. 
Din programul, in multe punclp dodonic, 
ce a .desfăşurat în eameră, am putut să 
desluşim în mod neîndoios int.enţia lui de 
a eentraliza administraţia. Uuverllul a (1-

1, It i c 11 1 III (ră.,>ueindu-şi ţig.ara.în vrome 
ce se împart cl'll1ile) . Voi nu-I -cunoaşteţi perso
nal. Eu l'am întftlnit, ,'a fi .aCll;m''O jumătate de an. 
Pot să vllspun că-i S<'ânteie în ochi o rară inteli
gentil. Iar a ,orbi cu el e un deliciu. Are o frază 
bQg\'ltii', şi sincerita1ea şi modestia lui o cunoşti 
din fjoclare <"lvvânt. 

B i S el· i ca 11 ulII (abia aşteptând să vină 
la cuvânt,), Aşa dar părerea mea pe care o cunoaş
teţi e ceta, mai potrivită. Să-i facem posibilă mu
taroa în {)J'~lli nOiltru. A r fi o binefacere pentru 
el şi pemtru Doi. Ori cum, aiei e un centru social 
şi cu]hual, clUm rar se mai află în tară. 

I., a ieu 1 II (bătând crăitltL de roşu, că,tră lai
cn] O. Sl'lme că ~adc idoalismul în generatia tî
nă'ră? 

I., a i C II 1 1 (miş'CÎmc1u.'lB pe Se.;lUll), Da. voi 
y'adll<,et,i aminte de articolul de ieri. Deooebirea 
eea mare între două p:ener.aţji. Noi, dela patmzoci 
de ~ni în S11S, crescuti în tradiţ,innile părinţilor, 
a puterni<,ci g<mer'llţ.ii care a pregătit anul patru
zeci şi opt. Noi cei pătrunşi de ideia latinităţ.ii noa
stre şi de cOIIlştiinta necesităţei dropturilor natio
nale pent.I1l întreg poporul. Şi ei, cei suh patru
ze{'i de ani, cari ~l1nt oondl~i de un f>.inguT gÎtnd: 
căpătuitala mai proolls de toate. Ei bino, azi merge 
mai departe şi desvăluie ctI o puterc de visiune ui
mitoare pTeO<''Iwările tineroigeneratii. 

Cei ~ alt i patru (deodată). Citeşte-ne arti
colul. 

Lai c 11 1 1 (merge ~ ia gazeta de P€ o masă 
vecină). SlUlt OOl'ios ISă văd ce vor zice tincrii din 
oraş-ul nostru. 

Lai C '111 II (impu<Jient). Te rog c it.eş te. Osă 
aVelm o seară minunată, 

IREDACŢIA 
tfşl ADMINISTRAŢiA I 
::;trada Deâk feretlc Nr. 20 

INSERŢI Ui'.'KE 
le primesc la administratie. 
l\lultămite publice şi Loc 
deschis costă fiecare şir 

20 fileti. 
Manuscnpte nu să inapc

fază. "'~~ 

TIllllţat df'ci o prublemă de-o iruporLult,(t 
hotărîf.oare pentru yiitorul engaripi, şi tu
tuşi, Jucrll de mirare, partidele politice au 
tr('("ut Îl! mod Sllltl()J' In ordinea zilei J)('si e 
LH'('tl~t;l ci,lrdirw!rl clwstillllf' puJitică. ('hps

tillllC',l il fost J'f'lllilUi ,1 hia in 7.ilple din m

lIlti. in cadl'1l1 disf'uţjpj aSlIJ>l'll hugetnltli 
de imcr1l0. Apruape tuţi oratorii au al ins·o 
îns;! lllllilai 111 mod bngellţi,tl: (.('j din t <1-

bill'a guyprnului (Hakon;zky L J Inydin) 
semlw![md rf'forlllll l'f'lltl'{tliz<lto(\n~, cpi 
din opoziţie ((,olltelp ~\ ppon}"i) llliliUmd 
pentru nWllţinp!'ei! nd.lli.1lu'lui sistl~llJ, 111 
carc ci g;j.t;(ISC toale gamnţiilp domiuaţ.ill
llpi spiritului şovin in tinuturile ]o('.uih\ de 
naţiunile. nelllaghiare. '~i suntem eonyinşi 
rit pnrt idl'lo din opoziţlf' \'01' bate în rF't.!'iI

gr'I'O la timpIII sun, ci\(,l eonte]p h:llllf'll

!U'dprvary va gAsi solllţia care să lîlulţu
mească aspiratiiln tmgur·pşti şi va şti sit 
prpZilllf' Cf'IltT<lJiz<ll'ea adrllinistraţiC'i drept 
singurul mijloC' PUllfrU <th<tt0l'f'{t "prilil(~.i
aiei IwţionaJisle" I·C'. Jll('llţint"llldll-:-;C <lclu
ala ÎrJ!oemir0, S'<ll' dl!slrll1ţ'lli Llrri Îndoia];'i 
- <TC'do glln~Jln\lJ -- indată dll]lkî Înt 1'0 ci 11-
CPl'P<l nnui sis! PIlI ('Ird or,d 11\<1 i dpllw
craI i ('. 

nil, (> ('('rI. dl în epIC' <iill 1l1'1lI;t Qll'i"l'r'· 

11('1(' Illl \·nr jlldpa sti 111;11 ,ltll;IIIP () n~fmTl!:·: 
d('flloeTatidl II legii l'!f1dol'alp l~i 0 () dl("S

tÎllur de ,'i<lUi. pPIlt,rn noi. naţiunile nPHln
ghinrn. ca (/Up(l('(' ennOaş10l1l pJnnul eu 
CiI I'n oo!'pşrp su-i z~ld[l rnicC'w'id\ ('[0C',tplp 
polit i('('~ slî n0 n;l;l,llim din ril::;pllteri (l a."i
Ulita la l'rlndul 1/(I8fru etce/de pl'OlJnliile 
a/(' i/1u'i re/o/'/1/c r!e!11(J(')·atirc. 

IlHlilltc de luate S~l pMl'uudplll in LO;,ll 1:1 

L,a, i 'C U J 1 (făt'ilud nn ă-il-li prolung., pi'lllit ce 
aflil a'l'ti(·oJul. t'iteşte)_ S'a spus .~i se flHlllC cu 
drept euYÎtIlt că tinel'imca e speranţa ,'iitoralui. 
K amai l'i'tt a{'castă maximă nu-i completă. TI'c
buie spus: o tincl'imc eOllştie de dlPmarea sa e 
spel'anţ.a yiirtorullli. Pentru că o generatie nem:l 
care n'.;trc ni(.'i un ideal mai înalt. carc crpştc fltrii 
să aibă deajuns puterca :iufll'te'usca penf.ru marile 
hllptc 'ce trebuie săpourte un popor. nI. fi l'[lina 
nOUllltuui_ A'Cl1ll1 sti privim lllai de aproape grl1('
raţia tînără de azi şi I-Iă nxlem după ce tinte se cii
Iă1LZc~te în viată. 

B i {l eri c a nul 1 (întrerupÎmd). Da, să 
\'()dl.'ll1. Run t foarte ourios. 

Lai cuII ('itindL :Mai uşor sc yu înfiripa ta
hloul ee '..-rom să-I fa<,c,Ill dacă nJln lua de pildă 
pC-lm tinăr ciupit ce a terminat gimnazilll. G:mdnl 
cel dintiti ('e-1 ·m Y('Ili l'a t'i sa ;tragă nn chef. 
eu ceilalţi fericiti. I),upl'i ce opt uni de zilc li-se 
par(> c'au fost lir~qiti de toate libertăţilc, pe cari 
\"l'Îsta lor tînără le-a d'Ol'it <,u ;;ete, a~'um, ClI ha.,.,
tOllClŞC .. J(;· în mână intră În restaurllnt.ul cel Illal el!'
g-ant, ,~i tORcă într'o !wwpt,(> agoniseala, de i'ă,ptă
mîllli întregi a ~);;rintilor. Pentru ('fi azi tinel'illlpa 
îşi ştie petrl;'{'f' mai pre.sus de toate. Ctind părintii 
lor se ÎudQstuliall eu vin şi eu doine <,,(1 ;;'1-le C!'1.1l
tan singttrî, tinerilor de azi le trebuie şampanie 
şi taraf de Iăut.ari. elim li-s'au trezit a,('e,~t.ca gus
turi străin{', ari"toel'ake? Dc' încliniiri moştenite 
nu pnMe fi vnrb!a, O singură ('xplicare se pOlatc: 
î'll lungii ani de ~imnazill au fo<st preocupati de 
un singur gând: ('il Y01' trăi in "iată în conditii 
nC'asNnHnaf. mai bune deei'tt părinţii lor. Că vor 
aH'J& un traiu m.:ai ('omod, Ulai dOlUllese. Şi, indată 
ce se simt liberi ct>aN'ă să guste ,l('()"It fel de yiată. 

- .... , 

/ 
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grrrritatea lor planurile guvernului. Să ne 
(lt1I11 sramtt, că. <17:i, când toate statele mo
d01'no (Franţa, HOl11elnia de pildă) proiec
tează o deccmtralizal'e tot mai înt.insă a 
administraţiei, dC'şi sunt state cu un ca
rader naţional pregnant, încercarea de-a 
cemtralJza administraţia aici în Ungaria 
polil?tnică, constituie un anachronizm a
proape absurd - dacă n' am cunoaşte gân
duri le cari prezideuză iniţiativa. Căci ad
ministraţia e organul cel mai cardinal al 
statului, pClulrucă veghiază asupra liber
tăţilor ccLHcIl0Şti şi le apără, dar se îngri
jc'şt,e în acelaş timp de împlinirea tuturor 
datoriilor cetăţeneşti cătră stat. Poponll 
trebue să vaelă in administraţie aripa OCrD

tiJoano a. statului şi să se pătrundă sub 
ocrotirea, ei de rostul sublim al vieţii în 
stat. Cu cât administratia va Ii mai decen
tralizată, cu attlt ea îşi va pu
tea îl11plini menirea mai uşor, fiind
că ya avea posibilitatea să cunoască 
din apropiere din ce în ce mai 
nemijlocită dorinţele cet.ăţenilor. va putea 
deci să le nmlţunlC'ască mai cu adevărat. 
PenlTu ea să poată fi la .înălţimea ei, în 
statele politnice, cu atn.tea categorii de do
rinţi şi aspiraţii, administraţia trebue cu 
atât mai mult deccntralizată şi organele 
ei. sistellJisate după caracterul populaţiu
uilor. ~umai aşa administ.raţia va putea 
să satisfacă exigenţelor unei vieţi consti
tuţionale. 

Ştim, durere, că administraţia ungară 
ex assc e menită cu totul altor scopuri. E 
şi astăzi cuibul de adăpoştire pentru toate 
creatnrile dominaţiunei oligarhice şovine 
şi în con~('cintă povara cea insuporr,abilă 
pentru eeU'i ţeni. Şi vedem că guvernul, în 
10C-~~lltC'llţioneze o restaurare modernă 

\ a el, voieşte să o înlocuiască cu 
un sistem administrativ ŞI maI an
tlcownit.uţional care, în faţa lmpe
rioaselor reforme democratice, e me
nit să salveze vechitJl regim retrograd, 
<lSigllrtmd guvernelor feudale o latitudine 
absolut ă în ce priveşte spiritul conducerii. 

Pentru că trebuie să ştim: cheful început la ter~ 
minarea gimnaziului e za1a coa dintâi în şirul ne
sfinşitHlui lanţ. de petrooa.nii cari se vor înfiripa 
în anii UJlivCJ'sităţii, a candidatiei de advocat, şi 
chiar după ce VfIr fi oameni aşezaţi. AtatanuImai. 
dH'furilc de mai tîll'i,:iu se vor ţinea în proporţii 
llCa81l,lBllrua t mai mari. După ce au gustat odată 
di Il aeea"tă ofra vii dnlce, nu vor mai avea putere 
8i1 reziste ispitelor. Şi de aceea vom afla tÎnări 
cari rlimim p(>.$te Z('Cc ani necăpătuiţi, eterni can
\"lidaţi de adyocaţi &au doctori, şi aoomenea vom 
afla oafenelole, rt''SItaurantele tixite cu nouJa noa
st,rft generat]e până în cealS'Ul'ile târzii din noapte. 

Bis<lricanul II (cu faţ.a strălucitoare). 
Gândiţj·yă, dl1a~i prieteni, ]a Turcu, ~:fjhăltan, 
PăRcut" Vroc. 1\1 ureş.aill şi la toartă ceata tinerilor 
dela noi. Kime nu i-a zugrădt mai admirabil. A
cest Petru J\Iarcu are ÎIl'tr'adevăr un oohiu ager. S~ 
pare că a avut în vedere chi,ar goncraţia tînără 
din oraşul nostru, 

(Ceilalti întrerup pe o clipa jo<ml. Vorbe.s'C d1J
odată, foarte însufletiti), ĂHtlll-i curatul adevăr I 
l-a ras fără SăŢllm! Vh'lfit Marcu! (Oei cinci se 
privesc satisfăcuti, le vine să 8C Îmbrătişeze). 

Lai C 111 II (începând să me..%eoce cărţile). A
eum aş vrea să-I văd pe lfihăltan la1 nostru! Ştiu 
că·şi va ple.ca in pământ capul, şi se Via feri ori 

Contralizată administraţia, la periferii nu 
va mai răsbate decât voinţa arbitrară a 
guvernelor, iar durerile şi aspiraţiile po
poarelor vor rămâne şi mai puţin cunos
cute, şi mai uitate şi mai nebăgate în sea
mă decât în tecut... In ciuda eventualei 
legi electorale democratice, guvernele, prin 
o mai lesnicioasă afirmare a dorinţei lor, 
vor putea să facă aleşi pe aceiaşi indivizi 
pretabili de cari se slujeşte oligarhimea şi 
astăzi - şi, abia atunci va începe adevă
rala eră de corupţie şi teroare. Dar cine 
nu-şi poate imagina viitorul, privind din 
acest unghiu a1 adovărului planurile gu
vernului. 

Se poate însă ca evenimentele să ză
dărnicească aceste planuri. Se poate ca 
procesul de prefacere din Austria să se de
clare cu o forţă hotărîtoare şi la noi în Un
garia. Energia noastră, a naţiunilor nema
ghiare şi sinceritatea propagandiştilor de
mocraţi unguri va hotărî aceasta. Credem 
deci că e una din problemele noastre cele 
mai de căpetenie să ne fixăm clar punctul 
nostru de vedere în chestiunea re{onnei 
administrative şi să opunem guvernului 
din vreme voinţa noastră. Sperăm că co
mitetul nostru naţional va stabili un pro
gram de aoţiune la înălţimea acestei mari 
probleme de viaţă şi că nu vom fi bMuţi 
cupietrii; când avem curajul să aratăm 
nemulţumiJea noasră pentru şovăielile şi 
Întâ,rzierile ce arată în acest punct. 

• Triumful adedrului. Azi s'au întrunit în 
Arad cologiile preoţeşti pentru alegerea deputa
tilor preoţeşti în oongre.sul naţional bisericesc. 
Preot,imea întrunită a profitat de acest prilej să 
dea părintelui R. Ciorogariu satisfacţie pentru 
atacurile nemeritate de cari a avut parte. 

I.lrotopopiatul Aradului şi al Radnei şi-a mani
festat în mod îndoit sentimentul ·destimă şi în
credere faţă de părintele protosincel, alegându'l 
cu l.manimitate membru în congres şi prezintân
du-i următoarea adresă de aderenţă: 

Prea Ouvio~iei 8al~ Domnului Roman Oiorogariu, 
protosincel 

Arad. 

Preoţimea din coleriul tractelor protopope$tt 
ale Aradului şi Radnei, cunoscându-fi nemijlocit 
munc'a desinteresată depusă cu cel mai credinciol 
devotament În serviciul bisericii şi al neamului 
nostru, se simte mândră că te are in sAnul ei şi, 
asi[urându-te de stima şi deplina sa Încredere, 
osâtJdeşte atacurile ce de un an încoace t. îm
presoară.. " c':::" c," ~j 

A rad, 10/23 Noemvrie 1911.. 

Procopie Givulescu, protopop, Romul V dţianu, 
Petru Pelle, Constantin Putici, Ioan Pantoş, Da
masch in joI edrea, Zamfir Conopan, Emil Păcura
n"u, Nicolae Ionescu, Ioan Musca, Iustin Nica, 
Gheorghe Luput1u, Cornel Popescu, Pavel Mer· 
cea, Iosif Vuculescu, Petru Nemet, Nicolae Chi· 
cin, Romul Nesfor, Paul Felnecan, Teodosiu Mo
tiu, Traian V ăţianu, Dimitrie M aci, Iancu Şte-
fănutiu, Gavril Badea, Andrei Văţianu, Ioachim 
Tureu, Vasile N eiculescu, Corneliu M ontia, Pe
tru Ve.sa, Mihail J urca, Iosi' Popoviciu, Petru 
Ţiurca, 1. Mara, Iustin Dascăl, Augmtin 0"0-

:le8CU, preoţi. 

• 
In afar~ de aooasti1 adresll, plfrintele R. eia

rogariu a mai primit adrese de aderenţă din par· 
tea prooţimei adunate în Belinţ, Chi,ineu ,1 

Hălmagiu. Adresele aceete 1~ vom publica în nu· 
mărul de mâne. 

• 
Desbaterea Jietitiei dela Vint terminati. 

Din Budapesta ni-se telefonează că de.8baterea 
peliţiei dela Vint s'a terminat, A.u vorbit azi apăr 
rătorii alegerii. 

Sentinta Curţii de ecuati, i, va pubUca la 7 
Decemvre, orele 12, 

~ 

O nouă ... "dec1arafiuneJl
• "RomânuP' care tace 

când îl doaTe ceva şi se face extrem de vorbăreţ 
când îi vine d~ ... mistificarea opiniei publice în 
folosul patronilor lui, aduce în numărul său ae 
astăzi o declaraţie ~ care nu a 'Cerut-o nimeni 
şi nu interesează pe nimeni. Cică anumiţi domni 
din Sătmar, carI iscălesc nume cu deBăvârşire 

necunoscute, al' fi aderenţi ai partidului nostru 
naţional, prin urmare ... duşmani "ai anumitOr "ve
leităţi cari ar fi voind să spargă solidaritatea 
noastră naţională şi - încă odată prin urmare - . 

unde m'ar întâlni. In urmă s'a aflat cinavla oarQ încep prin dorinţa de-a se ~dipa de datorii fiii eon· 
să-i spună ce plăteşt.e. Îtinuă eu aceea de-a face avere cu ori preţ. Inte-

B i ser i ca n II 1 II (lăsându--se greoi pe spă- tesele lor persoDiaJe v~r prooomina î~ toa<t,ă viaţa 
tC"i')a BeRlInuluI') Era "'1" t' 1 Ou b ă "t' lor, tuturor eelo-rlalte Interese de ordin SOCIal. 

« '.., lmpu. o r znH:na 1-, .• ') A '1 . 
neriI?ei ~~ azi n'o mlaj puteam duce. :Mă rog, în La l<l 11 1 IT (cu, OChl~ um~Zl. ~ta-l. ~tle ,?' 
ce dls~utll nu se lUne$fecau 1 Şi cum te priv.eau I dată 1 Aşa ce'o"H:.nu s a, mal ,~~l'l'l la noI. ŞtIţI cu cat 
de !>1lperiori, părea că ei sunt întruparea inteli- . datoreşte băncll "Ste)tl.rul ~l,nărul "de bun,ă. ape
g,entei ! Nu mai puteai .să fad, pe cinstea mea, Un ran.tă" I?n T1Jreu 1 P~tru mll de coroane Şl-l nu-
smgur 8Jct de caritate, Bau de nationalism ca ei mal 1iU. rlgU1'Osul al dDllea. . • . 
.să nu se gireze de iniţitatori, de cond.ucători. Mă B i '8 eri ca n 111 1 (repede). Asta-l lllmw. 
rog n'a fo.st obraznic Droc când <toată reuşita :Mihăltan a trecut de opt mii. A venit şi la. mine 
concertlllui de astăvară a pus'o în socoteala lui ~ e'o palită să i-o girez, I~am zis: De, frăţioare, noi 
A seri!! însuşi coros'j){lndontela gazete în oari se trebuie să ne deJ)rindron a trăi mai !pe sărăcie. 
ridica de-.asupra t.ut.uror. Nu crooeţi ~ Ei bine eu B i ser i c a 'Il ulII (surizând cu dispreţ). D'a
ştiu din locul cel mai comPQtent, ''POl MUl'eşan şi Droc cei oari 1şi poartă mai mult 

Lai C 111 I (cotind mai departe)". Ohefurile na,~ul in vân:t ~ Sunt îng~odJaţi pân' aici (şi el arătă 
În urmă n'ar fi cel mai mare dezastru al zilelor cu dE'..getuJ gras ca un carnăt-el un 100 sub barbă). 
now.stre. Dar ceea ce-i mai îngrozitor e că aceşti Lai c u III (ou sperioritate). Da, într'adevăr 
tînări n'au n3'cio busolă care să-i călăuzească în 'acoasta-i grozăvia: inchinarea n'UiIDai şi numai .la 
yiată cătră scopurile într'ladevl'ir măreţe. Nu-a în interE'lScle lor marteriaIe. Pe când sfânta cauzlf 
stare să-şi reguleze nici pa.siunile, nici afacerile publică, dânta Cla,11ză naţională: rămâne a'o apă
fâ,i până ajung l.a. creangă verde se îngloadă în da: răm singur noi. 
torii..' Lai cuI I (voind s1l continue mai 'departe)'. 

(Toţj ceilalţi lSe opr~ din joc şi-} privesecm rn'Să nici dato:riile ... " 
înauiI€ţire pe laicul 1. Acesta ceteşte mai- de- L fi i c:u J il (întrel'urpându.I)'. E de-ajuna 
parte), Şi, Ia începutuladevăratei cariere vânea.d frate. Ne cuno~tem omul. Eu în epooiaJ CTed 
dl1pă zestre mare, iar dU'pă ee ş'Jau început cariera c' aş deosebi de ruei încO'lO' scrisul lui între () miiQ 

--------------------------------------------~-~--~ Atelier de folojrafif artlaiiG;'-Fotografii şi portrete, reproductii după foto 
da pri I r J gram vechi şi noul În mărime naturală, ax-

- ma aD. puneri de obiective speciale pentru in terio ruri, aal-

TIMIŞOARA, 16zsefvâros, Hunyady u. 5. tice, şi lucrări in aquarel şi 01 el artistic .... 
cutate. Ceice se provoacă la anuntul din, Tribunac 

- (Ungă Casina ,Oelvidekk) - - capătă 10 Ojo rabaL Fiţi cu atenţlune la Iirm 
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'du~m8Jli ai tlinecureIor" dela A~iatJunelt nOMtră. 
Observaţi logica acestor pui de autorizaţi şi vă ru
găm, iubiţi eetitori, nu ne mai cereţi să insistăm 

asupra bâiguielilor lor înşelate pe hârtie de 
pofta unui biet om care vrea să dovedeasca eu 
orice preţ că €o "reprezentantul acreditat al tine
rimii" • 

Ţinem să dăm însă un sfat tinerilor cu deda
r.aţiunea: 

1. Inainte de a eşi în studă te perii şi te 
pepteni frumos, iţi Il, şezi bine cravata şi te in
rhei bine la haină, ca să nu te faci ridicol prin 
Înfăţ,işarea ta. Aşa şi d-nealor. Să'şÎ perie şi să'şi 
pieptene bine scrisul de aci înainte, când Vor mai 
da vre-o declaraţie. căci pe o redacţie C'8. "R-omâ
nului", după cum se vede, nu te prea poţi bizui. 
Ce îne.emnează aoole fr~aie cu cari, crezând că 
dau în "Tribuna", ucid biata noastră gramatică ~ 

2. In loc să joace prea adeseiri ciardaş şi in 
loc sli vorbească esclusiv ungureşte, sli ceteasd1 
mult şi bine, să înveţe să respect-eze scrisul roma
llBSC şi pe reprezentanţii lui, atund nu se vor mai 
face de rîs glorificând pe un N yilvan oarecare, 
gata oricând să treacă în tabă.ra ungurească, nici 
nu vor numi "sinecură" slujba mooestă pe care 
o îndeplineşte la Asociaţiune unul dintre cei mai 
mui scriitori ai noştri. 

a. Să fe modeşti şi să nu folosească vorbe Ilari 
nu li~e cad, dci în chipul acesta trag asupra lor 
ironii şi surisuri iuţepătoare, cari altfel, poate, 
nu i-ar ajunge. Primind Rce8t.e sfaturi ale noa
lltre sll m~i scrie o ... "declaraţiune". Atunci poate 
.că i-am mai dalltenţie. Atunci şi nici Il,tunci. 

• 
Şedinta camerii. In ~edinta de ald a camerii 

!l'a continuat discuţia bugetului ministrului de 
interne. Cel dintii orat.or a fost justhistul Bat
thyanyi Tivada,., care Il cerut introducerea votu
lui universal. 

A luat apoi cuvântul deputatul romA.n 
Dr. Alexandru Vaida, care a combătut po-
litiea, guvernului. " 

D. Vaida a constatat înainte de toate 
starea mizeră în care trăiesc popoarele ne
maghiare din UI1:garia şi, în general, starea 
bisf.ă în care se află ţ.ara întreagă. Toate 
forţele de cari_ dispune statul se risipesc 
in lupt,a pentru maghiarizarea popoarelor 
!!'!!!!!II!!!! _ &2.2 __ .w _ti ___ _ 

de ,articole -8:Jlonime. A('€$ha e într'a.(Jev/l:r un Mn
deiu de aur. Iar coudeiu de aur n'ar putea avea 
de nu i-a:r fi ~i inima de aur. Trcbm~ să -8,flăm 
vr'un mijloc sl(·} :adcuem Între noi. Să reorg-ani
v.ăm societatea din oraşul nostru. Să stabilim va· 
lorile şi să împărţim din nou rolurile, aşa după 
cum se cuvine. 

B i 1'1 eri c ani i (amândoi). S/l:-l ad1J(~em, dAr 
eum? (Privesc cu lCOIada ochiului la laicul nI). 

La Îc u l III (pltrând distrat). Nu cred să pu
tem dla ('JU uoşurinţă vr'un lastfel de mijloc. Şi, 
zău, ar fi :spre binele tuturor. (El taee şi se gân
d~e la fiica Jui mai mare V eturia). 

R i 'S eri ca nul 1. S'ar iafIa o cale, ~i ne în
eredtml in llimtemintele talIe adevărat altruiste 
(vorbt:'.şte lakmlui III) 'Când it.i ~p1l1lem că dela 
tine atârnă totul. 

L,a i c 11 J III (-părând surprin~). Dela mine' 
.B i ser ci e a nul II. Da ,dola tine. Eu de mult 

m'am gândit 'Că rtân/irul Pet.ru Mareu ti-ar ii cel 
mai potrivit ginere. Domnişoara Veturill-. 

- "Bravo", "f\'ivat" (strigă toti celilalt.i dara 
de laicul III). ' 

L Il ieu 1 1 (vesel) Ah. Dumnezeule, cât voi 
fi d~ feridt să--J oaud şi vorbind. Dacă vorba-Î va 
fi e.le.gan tll ca şi S0risul putem <Spune că vom câ:ş
tiga un giuvaer pentru oraşul nostru. 

(Se ridică toti, gratulându-i laicului III şi trec 
Î.lltr'trltă sală 'Să iee o băutură".) 

(Sfârşitul în numărul viitor.) 

,& 

"fRIBUNA" 

nel11aghj~re. Pace ~i linişte numai a.tunci 
va fi în Ungaria, dacă se va întrana egali
tatea de drepturi. când nici un cetăţean nu 
va avea drepturi mai multe şi mai mari 
decât altul. 

N oi nu agităm impotriva ideii de stat, 
pentrucă o fac În locul nostru slujbaşii sta
tului, cari stârnesc adâncă nemulţumire 
prin proced(mrile lor jignitoare pentru ce
tăţenii nemaghiari. Cu maghiarizarea vol
nică a nurnelor nu se poate câştiga sim
patia, nemaghiarilor. Şi este ciudat că nu
mai dela noi se cere să ne maghiarizfnn 
numele, câtă, vreme nimoni nu ,core acolaş 
lucru dela TV ekerlc, Giesswcin, Giinther 
sau actualul nostru ministru de interne 
contele 11. Iwcn (Ilaritate). 

Trece apoi la critica serviciului nostru 
sanitar şi stăruie asupra reformelor însem
nate Întrolluse de guvernul Homâniei pe 
acest teren. 

Di~cursul dlui Vaida. care a. termina/
cu declaraţia că nu primeşt.e buget.ul, în 
multe locuri a fost întrempt de izbueuirilC' 
lănnuitoare 'ale intoleranţilor deputaţi un
gun. 

După dl Vaida, la cudntul Sume.r7i Vilmos, 
caro îl atae!'i pe ,dl Vai da, spunând, că Vaida nu 
şi-a renegat tirecutlll. Guvernul ;ar trC'bui să pro
cedeze Illai aspru faţă de agitat-ori şi să se inte
reseze mai mult. de eoaTta IT ngurimii din Ardeal, 
care se valahizează pe zi w merge. 

ffitimul orator a fost Velenyak (parH<lul po
poraI) . 

• 
" Puterea maritimă a României. Am reprodu@ 

şi noi zilele trecute un articol al dlui G. Diamandi 
asupra flotei maritime Il Homâniei. D. Diamandi 
arata acolo pe larg neccl!itatea de prima ordine 
a unei put.eri maritime române. Acum ootim cii 
bugetul anului viitor al României va fi sporit cu 
50-60 milioane, pentru transformarea portului 
Constanta în port dc răsboi şi pentru crearea ce-
lor cinci 3ubnwrine, vr'o câteva torpiloare şi 

Icotdra.forpiloare. Dorinta Regelui Carol este ca 
Homânia să fie aparată şi pe mare în modul cel 
mai sigur. Cât privC'.şt-e partidele politice române, 
toate sunt de acord asupra necesităţii unei flotile 
pe Marea Neagră, prin urmare marele excoocmt 
de buget V'a fi votat cu sigurantă, dându-se prilej 
României să stea la înalţimea statelor moderne, 
nu numai prin admirabila ei armata ci şi prin 
puterea ei matitima. 

Azeviadă. Oa o dovadii despre morttl'urile po
liţieneşt.i dela noi cetim în N epszava de !lst.ăzi un 
lung şi interesant artico1. Un anumit Silberstein, 
în înţelt'gere cu şefii socialiştilor din ţ,ară, s'a 
angajat să fia sJ1ionnl politiei în comitetul exe
cutiv al partidului socialist. Profectul politiei din 
capit-aIă, Dr. Boda Dezso, împreună cu alţ.i trei 
subalterni ai lui a intrat în tratativo cu SilbeT
stoÎn mituindu'l cu o plată do şaptezeci coroane 
la lună. Rolul lui Silberstein era să dcsvăleasC'ă 
înainte toate mişcările ~ cari le face mun{!itori
mea în capitală şi provincie, să spioneze părerile 
membrilor comitetului executiv al partidului so
cialist şi să dea toate secretele partidului în mâna 
lui Dr. Boda Dezso. Silberstein s'a prctat la acest 
rol mai multe luni de zile,1l încasat leafa în fie
eare lună, A seris scrisori de denunt-are pe cari 
a avut grijă !5ă le copieze totdeauna şi acum iese 
in -vileag cu ele dând de gol întrog sistemul ru
sesc al poliţiei noastre. E interesantă această nouă 
şi nost.imăawviadă, iar pentru noi ~ ţii deosebit 
di in.structivl. 

Neînţelegeri în partidul 
popora1. 

Budape~ta, 23 NO(\nlvrie. 

$. 

P artiduI poporal unguresc frece prin o 
criză gravă. LI1ul dintre coi mai agili lll?lll
bri ai partidului, vice-preşedintele partldu
lui Rakol'szky Istdrn a ajuns în conflict 
cu majoritatea partidului. Conflictul, co~i 
drrpt, s'a aplanat în aparenţă prin o SCri

soare explieatiyă a lui Rakovszky, dar cau
zele cari au proyocat conflictul rămân şi 
mai departe un germen pentru noui -,con· 
flicte. 

Asemenea partidului creştin-social din 
1\ ustria. şi paIiidtd poporal din Ungaria 
(('are cst.O la noi ceeace e partidul creştin
social în Austria) a sufe·rit la alegerile par
lan}('ntare din Vara trecută o înfrângere 
Silllţitoa!'e. Cauzele înfrângerii, sunt a se 
căuta şi la acest partid - in afnră de yol
niciile guyernlllui - în lipsa de organizatie 
a partidului şi lipsa de energie în condu
cerea partidului. ' 

Intr'un toast rostit zilele trecute ]a un 
banchd· al catolicilor, vice-pn:.~edint.ole 
partidului Rakovszky Isfran s'a ocupat, cu 
alrgerile pnrlament,arc şi cauzele înfrân
gerii partidului. Şi a const.njat că în rflll
dul întfl.i yina înfrâng'crilor est.e a condu
cerii. care s'a îngrădit între hotarele În
guste ale unei p~ltici Ilie rar}, ice. Con du
cerea partidului a săvârşit greşeli peste 
gr0şC'li, membri au dovedit, în cele mai 
mult.e cazuri o intoleranţă. păcătoasă, 
"fruntaşii" au făcut politică opor!unist.ţt, 
iar de presa partifivllli mI. s'a îngrijit ni
meni. Episcopii cn.tolici n'au dat preui nir;i 
un sprijin şi au stat în calea crlor cari p)'/~n 
ÎI/troducerea de noui annc de lupte ar fi 
I'oit să 1'ecdştige trremd pierdut. 

i\ cest toast. al vice-preşec1 in t clui ~ 
st[mlit. resens viu în s<1nul partidului. :Ma
ioritatea deputaţilor poporali, în frunte 
~u eanonicul M olna?' Iânos au descoperit. 
în acest toast. o răsnătÎre împob-iva eli.Clei-
111inei de partid şi un atac împotriva outo
ritc1(ii conducerii. 

nrputaţii poporali s'au întrunit nmnni 
drcM la o conferentă intimă, în caro au 
hof.rlrflt să-I proyoar,e pe Rakor.qzky să-şi 
I'(WOCO declaratiile. RakoL'szky însă a de
clarat, că n'are nimic de revocat. Conflic
tul era să, Î0e o ÎntorsDtnră fatam pentru 
pnrtid, când în mOll1rntlll din urmă fnm
taşii au reuşit să aplaneze conflictul fără 
spargorea solidarităţii. 

Cireulase anume zvomll că Rako-n;zky 
va ('şi din partid şi va înfiinta un parti(l 
nou. Hăsyrăt-ihll s'a lrlsat., însă, convins şi 
a n<1r('sat preşedintohli partiduIui o sCTi
soare. cetită În conferenta de eri senra. în 
care anuntă că n'are inhmţiunea ~ă i"sc 
elin partid, dar convingându-se că verlrrile 
sale în ce privC'şte organizar8a ~i îndrmna· 
rea politică a pC1rtidului nu sunt împărtă
~ite de majoritatea membrilor, - rleorom
dată u retrage de pe arell a l1lptelor poli
tice. 

Dinhe t.oţi mE'mbri partio1l1ui poporal 
cel mai puţin simptltic pontrn noi este, 
ponte, Rako1'szky I.r;tvân. N'c a!lueem 
ooară cu toţii foarte bine aminte de rolul 
ce l'a jucat acest ungnr şovin sub guvernul 
coalitioi. In calitat.e de vice-preşedinte al 
Camerei deputaţilor a procedat faţă de 

., 
1 
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dpj11lriltii nnţj()]}ltli,~!i În morllll ('['1 mai voI
nic şi Îlltr'o sillgnrrl şedinţă ,1 luni. cuYhn
luI ];1 20 (]('jlUtati, pClltru a Înfl'fmgo opo
ziJ:itt n;lţionillist~l lmpotri"<l IlPllOroc'ltr]ol' 
lC'gi Şf'OJilH'. Nako/,,'1.?ky {l pl'rzidat aproape 
tn,ltp şf'dintej0 în ('ari lihf'J'taL0a dl~ ruyfmt 
('1'(1 c~d(',d ,i în picioaro. Om de-o Cnel'gi0 
il J1t'(I[lJH' hl'llt ală, TI a kovs;t;ky a fost Înlot
d('<lINl,1 rn7,imlll (0) mai puternic al parti
dlllui poporal şi agiliUltii lLll are Silo! lrIllHl1-
lIl(\[lseu pn rt idlll {1eCSf n sucCi's('h~ sn 10 din 
r I'('l,ur. 

R(lkn/',~zk.l! şj-a daI, ÎnS1t. Sf~imw cu par
i ieluI popol'ill rstc lllel)il dist.t'Ugl'rii. c1ac.n 
poJ\tiC<l hil'rGl'hică nu va fi înloeuitil prin 
poliI ien H'aHî ;1 organî;>,rll'ii rOllşticntr. Şi-n 
l'idiC'<lf doei glnsll1 in faVOi'lll 1l11lli rUI'('llf 

nou. nwi în cOl1son;mt U cu \'1'0mi10 sehim
l)(1i f'. C'OlHluc(>]'C';} ofieialli a luai aJitl1dinr 
Împuh'iYil îndl'llm~il'ii noni roe]amafh ele 
,i('('-pl'pş('dinh:}j{' p,H'ij(}ulni .':,i Ral.;:m·sz;ky. 
II('voincl ;:;{j agran'z;e sitllaţ.ia. partidului, S'[I 
n'l ras el!' pC' arC~l1a hlpl rlor politice. c0dţmcl 
liîl'[lJlln! ('4~lnr ('ari ll'au src8ra{ pfmă aCl1m 
41f'('M ÎllfrrW.QNi. 

('011 fJidlll jyil" in g;;nu[ partidului po
plll'e11 ~'r1 aplanat în aplll'(lllOL Dar cauzele 
('uri [Il! pronl('tll izhucnit'pa lui Rakonz.ky 
ri'illHtn ~i po Hlai (h'parte. pontl'udi nemul
t ullliriln r('f/ll' llU so pot Înlăhtl'n prin con
t'l11Z[> si hotBl'Îri in cari se aec0ntuiazi'i ,,'<::0-
lid,ll'jt~d['n (k'pl[n~i il p<ldiclnlui", 

{<'liră oJ'{Jlliliza(i(' ~l'I'i()a~ă nici 1/1( pal'
tid IIU poate faCI' politică lm'llIlU/lofâ de 
."Ill·(·(' .... c 1'(>011'. 

Teatrul Naţional din Iaşi. 
- "Luceafărul" de Delavrancea. -

X'a:;i plliea-o !lumi pi0lu lstol'ieă; i-aşi zice 
llIill 0(' g'J'ahă })oomă istOl'id; o poema minnn,ltă, 
plinll de a\'ilnt lirie, \'ibrilld puternic -de ('.cI mai 
~:illiltos ,;,i mai omeneSC sent.iment patriotic. O 
dl'agoRle d~ tară "de lfoldo\'a lui" juM.ifi>cată :}
dill[[~, simtiti! adC'c\'ărat, înf'lreŢ}tăt.ită prin şirul 
r!C' hUC'lll'ii ~i thl]'(·ri. de l'estrişte şi glodi. de pri
hegic şi dî'tdil'c trainÎeă. ÎntelrasÎ'Î şi pu'rtată în 
dc{>ul'&llI :dtltnr v(\annri, d(' rînduri de moşi, stl'ă
Uloşi,cârnmitori de t·ron şi ţInă. 

Afară (le "Ll1('('aftlrul"~ în altE' piese istorice 
m'am obişnuit t.otdeauna .~ă aud lnngi tirade de
dllmawrii de m:lrtul'isiri pat.riotice. voinicoase, 
'('roita pe aeelaş calapod, tămâinrl aeeleaşi in pal
pahiJe pntC'l'i divine, l'o,qtite majest(Js de pe înăl
timea IIrelciaşi tJ'ibnne de ]0 Mai, cu flori şi 
."re<lglll'~ ('It oficiiflli în frac şi rodingot.ă. cu echi
pag'c lnxoa;:.e fii sfidătnarc ... : Ţara mea ... pământuI 
:-<trrunoşilor mei ... gliaslropiră cu ... sânge - na-
1 11 r~ll C'u sânge. - Ei, şi chiar în acest, caz, mişcă
jnr; nu În"ii. deschizător d{' ol'izouturi) revelator, 
()men('~~(', sincer şi cuminte. 

Pontt'\l 'a~aee\'a se l'cre multă prieepere, multă 
î nCl'erlrri'l in enraţ.enia, demnitatea şi conştiinţa 
HC':mm[uj t~u, dRr Illai ales multă inimă, Int.re 
Sll hlim şi l'idieol. zico clasicul proverh, ,nu e decât 
un pas, RirIicul in nazuI ele mai sus, sllblim in 
ceslalalt. }:xt.eriorlzal'ca celui mai încordat simţa
ltlânf omenese nu se înSllflpt€şt€ nici odată prin
tr'nn potDP do cU\'int.c, prin celo mai suhtile În
lorf'.ături retori{'('. prin artificialitatea exuberantă 
- adeseori voită- de erou mE'dicval ci, tocmai 
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.prin cllnîntnl col mai st.ângaei, prln gestul cel 
mai ']1C'jXlt:ri\,jt, prin fl'aza (',('la mai la îndemână. 

.... ,Eu JlH te-am sărutat Măria-Ta" zice bietul 
l\fOgRl'dici lui Vodă-Ha:roş în clipa despărţirei din 
murItii OittlZlllui. Frază şi sentiment.. 

r Il ~rogâ]'dici aşa cum ni-l'a croit dI Delavr&n
Ct'f\ nu se poat.e întâlni preadC'-s; moldovan mai 
autelltit' e imposibil de închipuit. Uit.aţi-vă la el. 
XaÎ\', oopiIăI'0i3 de naiv, mucalit pÎlllă la nesoco
tinta, iubind CII pasiune şi ridiculizându-şi în 
~welaş I.illlp pornil'ea, soldat viteaz şi hot.ărît, sfios 
şi llOîncl'cziltor adesea. credincios şi plin de o
menie, simtitor şi sfăt.uit.or cu alean; moldovan 
in toată '}11tt('.l'ea euvântului, aşa cum astăzi abia 
prin colţlll'ile dcpărt1ate ale Sucevei de'I mai ză
l'Îm. Cea mai deplinu laudă so c.uvine dlui Bol
desen, carc, înţelogându'l pc Jea'ntregnl, ni-l'a 
redat in toată puterea concopţ,iei sale, 

Viteazul tăl'un Carooa, - ciI M. Popovici -
zgiil'rit la \'orbă. hotărît şi îndesat la mers, oţelit 
in luptă, stfmglwi şi copilăros în dragoste. ,~Trei 
şi {~illCr· .. , .,Trei mii rind sute ... ha L .. adovărat 
viteaz ... zgârcit Ia sfat", 

VOl'uÎcul Gro7..ea -dl r, Damira - spaima 
T;H.arilOl', a I,eşilol' şi a 800nilol'. Veşllilc cu mâna 
Pl~ al'nli"i, an>;â:nd de dorul unoi 1\Ioluove slobode, 
nelnehinat,o păgânuIui de Roliman. 

Pâr{'ilJabul Licin, - dl C. Ionescu - bătrÎ-
11ul cu inima .,erde, al'ell.ş llClintl'oouf., aţinâlld ca
lea LeşJ]ol' 1)1' in hueeaguri şi pîhluriei dese ca pe
ri'a". "Aşa, aşa, băt.rÎne ... Eh L .. Cum n'am eu tot 
hoel'Î ca Grozea şi ţărani ca Corbea ... mi-aşi În
tindo domnia din lmst.ile Ungariei pÎină'n malu
rile albăl-\tl'iialo Egeei~» ... 

lJodorul Şmil - dl Vlad Cllzinschi - me
dicul Măl'Îei-Sale Bnunţând veşnic cu aoei'aş ~u
pedicială el'udit.ie filol'lofia ieftină de sofist şi
l'f\t şi ehiţihllşcr. r-B'ar putea adăugi, 1)Ontnl tim
purile vechi, hlHrille, t'ând sentimentul ,de dreaptă 
ospi tali tate iti cerea mai mult (la orice aooast.a, 
ol'agostca CC"O avea pentru ,,'Moldova şi vit.ejii 
lloldovclli";aş 7.ioo, mai mult o aldulaţie". E tim
pnl de primejdie; Turcii, i\funt..enii, I~ii şi Tă
tarii ameninţă tara ... cara~tcrul nedint.it şi tare 
l'amftllc Jângă domn... "A ţ,i zis, :Măria-Voastră, 
să mergmn la Cinoi... bine, fie 'Şi la Cieei; ... să 
meI' gnnl". 

Petru R;ll'e'5 - dl NoHa:ra din Bucureşti -
poartă C'u el mândria, ill(,l'{'(]01'oa şi vrodnieia pă
rinu'Iui Ştefan şi a moşului său Alec.salldru cel 
Ban. Maipulin pregătit. ca dânşii, înconjurat de 
sietnieişi mai puţin pregăt.iţi, n'are norocul unei 
donmii liniştit.e, E Învin8; mai mult părăsit. Prin 
r~odrii de pl'ilw,gie .aspră singuri logofătul Baloş, 
~f()gÎil'dici, Dana şi Genuna îi împart dureroa 
ţinuturilor T'ărăFlite ... "Priviţi, pri\'iţ,i, colo, în 
depărtare... departe poste mlmţi şi rîpi prăpa
st ioa~... şi mai d1:'parte peste dealmi tragănate 
şi yel'zi ... şi mai departe peste şosu'rile Pnlt.ului 
până'n ţinuturile Nistruhli Român". colo ... de
parte", unde am lăsat în părăsire un tron, o ţară, 
un popor iubit şi răsboink.. ' 

Nu mi~aş pu1ea Închipui o piesă cu caracter 
mai specific românesc; n'aşi gă-si o oglindire mai 
reală \3 istoriei, reînviată in piese şi poeme de 
scenă, o mai puternică chBmare pentru vitejia 
timplll'ilor de mărire, un mai frumos îndemn in 
desklÎnicia faptelor de jertfă. 

O piesă ca "IJuceafăl'ul" nu trebue judecată 
ca o comooie oarecare de salon sau ca cea mai "e
l'it.abilă d'l"amă modernă ci, prin ceeace poat.e con
tribui Ia formarea uneieducaţiuni naţionale de 
inteles strict. Trebuie judeoată prin simplidtatoa, 
stitngăcia şi curăţ.enia timpurilO'r 'c.are au născut.-o; 
t.rehuie jucle{'ată prin perl'lpeet.iva vieţii de C1'O

nieil bătrînă. 

Allditorul nu va a\-ea în vedere vi'ata noast'ră 
mod()rna cu t.ot. rezultatul ei machiaveli'Cşi infer
nal, nn \"a cant.a să desprindă din iatacul dom
uitai Oana p'al'fumuri 8ubt.ile de serată dansantă, 
nu'şi vaaScLlti urochea să audă 'Ca din surdină foş
netul jupoanelor dantdate, nu'şi va ridica ochii 
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în fa,-an să' zărească prin InmIna aoon'dentă ~i 
multicoloră de becuri ele'ctrice, picturi bizare, 
nud uri volUl)toase al'monizate în fine ciiutătlll'Î 
nodefinite, haof,ice. Vorha ş.i gest.ul GenUl1Ci nu'l 
va aSHmui ('.el al domnişoarei de ,salon Cl'escut.ă 
în pensiollul nu ştiu cărui "Notre dame". 

Va trebui să priceapă l'calit.at.ca t.impul'ilol' 
disparuto ~i înţelogându-o să 80 transpună Îu ea. 

AlIziam unii oritici cari judeell.u "Luceafărul" 
dlui Delavl'ancea pornind aeelu'7 drum de înţele
gere a ori şi căroi comodii de Hannequin, lnoon
ştion ti şi l'i.Îuvoitori. Corneliu Carp. 

Deschiderea cursurilor 
• • UDlverst1are. 

Cursurile de deschidere al dlor N. lor&a Iii S. 
Mândrescu. 

Bucureşti, 8 Xoemvrie v. 

At'Jtăzi s'au Începll t cursurile uui v8l\'li
Lare, ca de obiceiu, fără de nicio \'3oIemni-' 
t,ato dcc)8ohită. In Bucureşti asornOllOa. so
lemn ită~i nu se cunosc. De altfel ştiinţa 
are ea l1m7oie de str~lueit arul fa-st, când ea 
îns<1şi este Iumjna? 

Voi srhiţa, în scur/:.e CUlvillte, ideilo ex
puse de d. N. Iorga în cursul său de des-ehi
dcre - ist.oria medio, ţinut, Sâmbătă. ne 
rC'gulă. cursuriJe de deschidere contin anuu
tal'E'i1 matorialului, pe caro profp.Borul îl 
va trata în mod amă,nunţ,it. 

D. Iorga anll!l1(a >Cii o <part-e din loctj'unj,le, ce le 
va ţine anul acesta ,~m' fi o continuare a looţiu
nilor din anul trceut, illilc.{'n urmărirea vieţei do 
cldtUI'ă .n. ))o,pornltti romimîn legăltură cu viala şi 
dos\"o!t-al'ca l1BaIllUriIor cari îl în(lcmjoară. ·Pe 
lângă aceste lectii. d, ror.gJa va mai ţine o ~el'ie de 
conf{'J'eut,c privitoore l,a ·cele mai cal'll:et.eristj·eo 
fapt-e -din istoria nniversaJă, privite toate dinpunc
tul de \'ooe1"<' al elemcnttdui popular, .al mulţimoi 
obiŞf!nitf', aarea du"~ tof,d('.auna groul. c.are a m'1tlt 
numai r{e gnferirt şi prin jertfele căreia Is'au ridi
(',at .rutîi~('a. figuri mari ist>orÎ·oo. 

T n ÎrHtorie trebuie ne8lflăr.a:t sa tronem pret pa 
dementbul po.pular. In lumea în'd'ţ1aţilor din &Pu,s 
s'a cliscutalt şi se di<&<'uta mult ch~l'ot.iunoa d'at'8 i8-
t()ri'a cst,e sau nu ştiinţă. De altfel discuţia este 
zadal'ni-ră, Totdc.auna ,se vor galSi 'OameJli, ~ari vor 
afirma, alţii (',ari ""OI' neg,a dropt.u:l ist.oriei ca 
ştiint,ă. Pe noi ne int,erese·azănrai mult f·elul eUlll 
est.e con\?cpută i,stor·j'a. 

U nii,C'llma fo.~t Guizot, afirma că faptele is
tori-C€ pot să nO d(\;! -de;;legla.roa diferitelor eveni
ment€ din prezent. Era desi,uI. durpă l81CeM,a (',a anu
mite elemente să o1..-ină în anumite fRipte uIte
rioa re, {>:a tţa se l'E'fere ]>11 trecut şi ",ă se (',alU te even
tualI m-ijlaac(\]e intrebuintate atunci. AHi istorici, 
cum O'Ste I,amprecht, 8ustin că !p€rBonalirtăt.ile mari 
sunt a'('e](\a, (',a.ri tafirmăcarmot.el"ul lor diferitelor 
epoci, ipl'inf4uperioritate.a :;pirirtul:ui lor, Spiritul 
lor predomina. dă 'allllllllite idei în via,ta popoare-
10.1'. determinânclu-Ie la anumi,te fiaipt.e. 

Nid ac0<lstă j.~orie nu 'POa1€ fi oeaadeysrat-ă. 
Fapt.eIe se ua'se din frământhile, din sfortările u
ri,a,ş8. di'll villtt.a. de munCa a pO'Poarelor întregi, a 
multimei c31'e-,şiare nevoile ei, oarc./.şi ,are dure
rile oi. îşi are aspiraţhmile ei. Pentru €xplicarea 
fa'rt.o}oT trebuie ded neapar-a1t să cunoaştem 00-

rontele de idei, eari au dominat în yiat.a. 'Popoare· 
101' • .să cunoaşJemClUltulla Ţl(l ('.are am 'avut-o, felul 
euro s'a'Il {olo.&it de ea. Să eunoaş1.cm nazuinţ·ele 
lor, nevoile lor do t>ot ff'luL Per80nalitătile ma.ri 
nu l'.11nt d0<"Îlt .aceia, cari dau €>""'Presia Kleilol' oaJ:i 
pl'Odomioă în sînul rcs.pootiye..!ol' p'O'poare, sunt, 
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..acdIt, cari vin şi dau o formulă a oorerilor mul
tintei, tlari ill('C!l sau t(>.rmini'lt (':U ~'IlI~BS lupta pen
tnl trÎ'umful ac-dor w<>i.. Pc~anaJităt.iJ6 mari !-lunt 
~ ah:> produsul mediu.hlÎ Jor. 

Deci, l>f\nUu oa put.('l3. înt('I~ lIn1mllte ('veni
man,1.e. t.rebuie :ncarpiirat să (;·un-olt .. :tum frământă
rilc multimei. 

Iluni după amiazi Şi-~l d{"S(·his ('Ursul să.u de 
is.t;orw a lirt.crature.i. germane d. :prot. S. Mân
d·l'C8CU. M.at.eriJal!ul <>:e-l '\'1Il. tr.ata anul 8iCes1:a este 

.istoria literaturl'i g<,nnane in secolul al 19-1ea. 

Ocupându-ne cu i~toria 3('-estei literaturi, am 
văzut ~taroo. ei de decădere din secolul .al 18-1<>.8. 
T're('Jus('.ră p.wt.ruzeei de ani din a~est 8e<'-ol şi .rorile 
nu se mui arătau. Ceia ce făKm pe un nrof€80r din 
Hraun.<:j(':hv.-eig să ex.cl.a.me cu b.atjocură: "Arătla
ti-mi o singură aperă literară g.ermană, caro ~ă 
cioved~ă un m.are ~it crf."ator!" A fost însă 
$'.Hagta cea. din urmă il'Onie a literaturei ge.:rmane. 
0&:1 dcla această dată înoci'lp să aparii: marile per
ISOlWtlităţi, eari prin munoo şi talentul Jor. d'tJ{~ Ii
tRratUl'a ~pre tlIpo,g'eul ei. Apar critid ~a L/N'!ing, 
poeţi ('a Klo-pjtock şi alţii eari dovoo~ că şi din 
mijloell1 poporuJui german pot ~ă ră..~ă persona
lităţi mari literare. ~ng şi W inkellmaIl'Il teOore
tieRli!t.e - interpreti eminenţi ai ('ila.'!i(~i8llluJui an
ti(~ - au lljnnl'l 'acolo, un<Ie, mai tu.I'?Ju .au ajuns 
lSehiUer şi Goethe. Vine perio.1Ida Sturmului şi 
Drangului, care sfarmă djlet.antj~mul şi pnrifieă 
2I1iJOOsfE.'ra literară. Cu Sehiller şi Goethe, litera
wra germană îşi ajunge apogeul. 

Jn'k>re.'o!ant es1.c insă faptul că aceşti mari poeţi, 
pe vremea lo:r 8IU rămas d6Jloa.rro de sufletuJ popo
rului german care uu-i pute-a inţelege pentrucă ne
voile hhl nu lo-au tratat cu inierelllll ce l'ar fi me
ritat. 

In s('ulTt timp d<X'i, literatnll\<l g'f'l'1l1ană in('epe 
a 00 impune. & gă8e~ print,i, <nim a fo-<rt, Karl 
A~""t, oo1'i sprijino&C pc mlmcitoru con.d-ciuJui. 
Si Il'UIllcl.c de p<wt În('(>pe să fie ro~tit cu respect. 
RArl August şi ma.ma sa:fiac din Weimar o a dona 
A,t.enă. Oum iMi! literatura celor doi mari luee
feri plut.ea în sfereproa în.aJIt<{'l, a trebuit aă vină 
sanul 1867, dna l'Il1eop să se l8(":oa<tă editii populare, 
pentru ea -scrierile lor si!; se apropie de su:tletul 
ltl:uJ timei. 

Pe atunci tp(Xp{)rului gf'J"man, -cllI1"e nlizuia spre 
libertate ~i lumină, îi ltrebuia o lit.cl'wtură, care 
~ă..J îmţelc-agă şi pc oare s'o inţeleagă. Ii trebuia o 
li te.Mtu.ră , care să-l ajrute în lupta sa.. Era deci fi-
1."'<MC Ilă se proo'udi o raacţhme. Şi e foa.Ne firească 
"'POPularitatea, la Mre au ajun'!! .scriitorii de mai 
,puţină vruaa'l'eartiat.i<,ă., d.aa- cari i:nţe]egeau ne
~ile multămci.. 

Prima reaeţ.i'lllle a fast romantismul, - ~a Oori
gine ei acesta înrudit eu clasi-ci-smul. &.riitorii, 
sub influcnţ1a. 08J('J(>8tui eureDlt, m-cep să se intoal'Că 
la popor, I'lă-I studiero, să se inapire dinproodue
ţiile sale liteMre. Se lărgeşte oriwntru1 Hterar. Li-
1Ie1'altu:r.a incape Il 1!ervi calUZeJe m8ll"i ale popo
rului. 

In d<lClllTSul I'I.llPtel pentru indopen<lenţă vedem 
poeţi, ('ari mor cu 8J)Il.d.a in mâină pe câm.pul de 
luptă, dwpă ce prin cântecile lor wufleţiooră p0-

porul şi-l chemara la jertfa cea mare pentro liber
tate. Graţie în'!l'UfUeţiroi trezite în .suflet() de câm
tecile aoo.'!'tor 8Okla.ţi ai deşteptărei •. JXlIPOru} ger
nr.m a c~tiga.t învingerea de mai târziu, Da-că 
în opera unui K01'llle:r nu este nm1tă artă, eS'OO însă 
wflet, ca:re a ştiut să determine aJte suflete la. 
jertfe. Să n'U se :piardă deci om vedere ace9t fapt: 
Jlărirea Gcrmaruei de 'lUi 00 da:toreştc in 00tl mai 
JbaIte parte poeţilor ei naţionali. carri, :părăBind 
operele artei pure, şi-au ţ)'11IS talentul ~or în. servi
ciul poporului. din care făceau .\)<Wte. 

. Jjteratulla se pune apoi în serviciul tutltwor 
Ideilor, eari, real i.zaw , au făcuJt din 'J>OPOrul ger
mMl ceea ce este awtui. Poetul trebu.ie 'Să fie .a.1'

tiBt, soldJatt ş.i <a.pootol. Aşa WIl foet poeţij germani 
dÎI! Ilooohrl aJ 19-1ea.. 

<Jum a.u 1up-taJt, influentele la oari au :fost S'U

~i, euro .. ajuns literatura germană la Heimat
hmatuJ de ui - ee va 'redea ro CU1'S1lrile din 
CC6st an. Coresp. 
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llitropolitui Meţiann - . 
~ pentru Rnalfabeţi. 

Excelenta Sa Mitropolitul românilor 
ortodoxi a dat pnXJţirrH>i din arhidiernză 
o circulară wednieu de t.ou,t.[t l'eGunoştinţa, 
stăruind pl'ntru o activita.te inteţit.ă a preo
tilor şi Îm'ăt,Uorilor in Iolooul lumillării 
ţ.ăranilor noştri ana.lfabeţi. J)[Ul1 pali,r.a 
esenţia}{t a, eirculaf(~i. dupit ,,1'el. Homân", 
durind ca pa să fie urmată şi in afară de 
hotarele arhidiecezei. 

Fiindcă - zi(>e ('irc'Ulara - baza ori că1'(~i 
învăţături şi lumînări oste cllrtoea. de care o mare 
parte a poporului nostru nu se poate folORi, căci 
nu ştie ooti: mii văd "ilif a re'nOoi îmlăreÎnarea ddt.ă 
prin circulll.rui din 20 Noemne 1908, Nr. 13.440, 
şi a v-ii pravoc& şi îndatoru şi. prin aeoa.<;ta, pe voi 
toţ.i in-biţ.ilor mei preoti şi invăţ.ători. caa('.um 
('~lnd poJ.X)1·ul '8. torminut lucrul câmpului, şi când 
diHpllne de mai mult timp liber, mai ale,'! in se
rile lUllgi de iarnă, .. ă reinc.npC\ţi, cu puteri nouă, 
instruirea gratuită, Îl1 cetire şi scriere, a tuturor 
p()J)orenilor din parohiile yoastre, cari n'ar tIti 
coti şi scrie. 

Sp.re scopul acesta, mai înainte de toate pre
oţii din comunele in cari ar fi an alfabeţi , să se 
conzulte eu învăţătorii noştri oonfesionali, ca unul 
dintre dîUlşii, aodecă ori preotul, Oori învăţ.ă.torul, 
să ia a8upra'~i OOJ'{'ina de a învăţ-a pe analfabeţi 
(l('titul şi scrisul, punîmdu-se în vedere celui c.e 
ar face aceasta şi 00 remuneraţie din partea conSI
starului. In <,,omunelc acelea, unde ar fi mai mulţi 
preoţi şi învăţători, să se e.Qnzulte şi să decidă toţi 
împreună, ca:re dintre ei să iaa~nlp'l'a'şi aeea 8a1'

('iJ1ă; i'ar unde ,n'ar fi învăţător confesional, uri 
în -caz când 'acesta n ~r fi in stare a il1strua, a(',olOo 
însuşi preotul să instru<.>w pe analfa.boţ.i cetitul şi 
scrisul. 

. După a<!:eastă înţelegere, preotul în cea mai 
de aproape Duminecă Oori să.rbătoare să spună !"K>
porului, la înţeles, că dorind nOoi foarte o soa.rte 
tot mai bună ;poporului nostru, dar ştiind, că fără 
învăţătură nu ya put{~a ajung<.' IB.semenea soarte, 
şi ştiind di o parte a poporului n~tru nu t;rtie 
carte, din oare să se înveţe şi lumineze, ba nfei 
ştiim:l noi şi că tot din cauza lipi!ei do carte po
porul n(k~ nu o luat in ~('.amă, ca tpopoo:rele cari 
ştiu carte, nici la al<,geri comunale, comim.tense 
şi dietale: am afla.t de bine a orîndui ţinerea ele 
cursuri de iarnă pentru cei neştiutori de carte, 
şi .a ind.atara pe preoţi şi învăţători să înveţe în 
dar, fă;ră nici 00 plată, a eeti şi serie, pe toţi cei 
ce n 'ar şti <mie. Şi .aşa a sfătui şi îndemna pe toţi 
neştiutorii de carte, a se ad.un'll în serile cele 
lungi de iarnă la acele cursuri, unde, in scurt 
timp, toţi VOt" învăţa cetitul şi scrisul. 

Iutr'una cu aceaflta să li..se mai spună şi aceea, 
. că pentru a le înle . .'mi învăţarea, - la cerere - li
se vor trimite abeced.are din tipografia noastră 
a:rhidiecezană, anume întocmite peIJ.1flru an aHa
beţi, cu preţ ieftin - i'ar după.oe vor învăţa ceti
rea vom îngriji să le trimitem cărţi de ooti're eu 
~l mai redus preţ, din OO1'i se vor deştepta şi lu
mina, cum să 'şi creaacă şi să'şi norooească mai 
bine pe fiii Im, cum să'şi dueă mai bine afacerile 
lOT, ca .să aibă mai mult folos din acelea, cum să 
ajungă o vi.aţă mai tignit.ă şi 'CUm să'şi cunoască 
şi să'ţli apere dreptul lor în caz de lipsă. 

După aoeBte pregătiri, mmâ-nd a se începe 
cursurile de învăţătură, .p.:rooţii S8. ia un protocol 
in eare să 80 inducă ziua începerii cursurilor, 
apoi toate celelalte zile în ea.ri a'au ţinut prelege
rile, casă se ştie câte prelegeri s'au ţinut, şi în 
fine când s'au în.cheiat prelegerile. 

De asemenea. să se POl\1"te o OO'Ilsemn'~re şi des
pre oei ce au cercetat eursurile, precum şi despre 
aceea, câţi analfabeţi au învăţat ootitul şi scrisul. 

Cu.nrurile aceste aă se înce&pă în luna aooasta 
şi să se înoheie le 15 Februarie anul viitor 1912, 
când apoi preoţii până la ,finea lui Februarie 
1912 vor raporta respectivelor oficii pTotJopresbi
t.eralc pe scurt: cât timp a durat cursul ~ ciţi anal
fabeţi !l'au intrunit la CU?suri şi cu 00 rezultat' 
cine a oondus !prelegerile ~ şi altele, (JC vor mai 
afla de hine, iar oiicîile protopo~i vor raporta 
eonsistorului cel mult până la 10 Mart.ie 1912, 
pentru ca şi oonsistorul să poată raporta pl'Qxi, 
mului ainod arhidiecezau. 
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Scrisoar. dIn Ro .... 
Putine sont ştirile de pe teatrul răsboiuJ .. i.-" 
Pacea departe. - Marconi telegrafiază fără r" 
din Italia În America şi În Africa. - Furtul anuÎ 

tablou de artă din Florenta. 

Roma, 21 NOovcmbre 1911. 

(Dela corespondentul nostru). - Un armisti
ţiu natural, veuit din mila lui Dum1wzeu, a sus
pendat pent..ru un timp luptele în Af'l'ica: plouă, 
şi plouă rău in Tripolitauia. Forţate de acest ele
ment., al'matd(l vrăjmaşe au trebuit să suprima 
pentru prezent luptele, şi doaT mici, foarte mici' 
lupte, dat.e Între grupuri de 15-20 de soldaţi' 
de arnbde părţi, au mai fol'lt. In acest interval 
de t.imp, şt.irile 00 ne Vi'Il de pe câmpul de răs-
boi, sunt parţiall', fără importanţ.ă palpitantă 

('e prezentau ştirilt.~ venite aeum \'1"'0 două săp
tămâni. 

In 'H'.os! jnf.(~r\'aI de timp, s)a vorbit de pace, 
şi dupll ziarele it:aJi(~l( .. ~ti se p{ll'ca că nu sunt()m 
departe de dauRa. Ha ceva mai mult. F!O ziooa că 
flota italiană uu a făcut niei o demarşo în maTea. 
Egoo tOl"ll1si ip<lutruci'i. Putmile au cerut Italiei' 
să nu facă acest pa.s, deoarece dîUl.sele vor hra in 
mână firele tratativelor de pal'€. 

Insă, din ce mot.iv, până acum nu putem să 
ştim POozitiv, sC('k.;te t.ratative abea îneepllte s'au 
şi rupt: pacea este departe şi Italia a şi trimie 
aHe3.ră, Luni, ordine la alte regimente de infan
terie şi de artilerie să plooe în Tripo1itania. Pa 
de a1t.ă parte, O depe.şe sosită seara tihziu din Tri
polis, anU'Ilţă că zina de Luni a iost frumoasă, fără/ 
ploaie şi fără vunt, şi profitiind de aceat fapt, un 
căpitan italian s'a ridicat {'u aeroplanul şi a fă
~t rcculloaţ!teri. 

In 50urt, situaţia din zilele aee~ten în Africa. 
se poate r<>zuma intr'o slnf"'ură vorbă: linişte.. 

Şi par'că. întl"adins au venit zilele astea da 
linişte! Până aeum, a~UIzită de bllbuiturile tu
llurilor din Tripolitalla, al căror t..'t."Ou pătrundea 
în }UUl(,~'1. toată şi atrăgea ~~t.enţia tuturOor nUJllai 
Înt.r ',H'olo,] umea nu se ocupa decîlt de răAboi şi 
nu da atmlt.ie la altoova; acum, prOofitând do a
ceastă linişte, marele Marooni Il da.tin vileag o 
ştire demnă să ÎnfiOoare pe ori cine o aude: din 
J t.alia, de lângă Pisa, Mar{'vni, cu telegrafia lui' 
fără fi?, a oomunieat cu staţiunea CHidon din 
Irlanda şi cu staţiunea G1aoo Bay din Canada 
(America de Suod). Mă grăbese să vă spun că di
st~mţa din Italia, dela Coltano, de unde este staţia 
MarOO1li, până la Clifden est(l in linie dreaptă 
de 1600 chilometri, iar până la Glaoo Bay este 
de 5500 chilm. 

Alaltăieri, 19 No .... embre, după prinz, Ma.r
coni, telegrafiinod CU a'Paratele sale, a primit din 
Cli:6den (Irlanda) următoarea radiogramă: "Sem
"nele 00 faceţi sunt bune şi se cewsc prea bine". 

Vă Pliteţi închipui bucu:ria inventawrului! 
Dar cât de mare trebuie să fi fOost bucuria 98, •. 

miezul nopţii, când pe o furtună 00 se deslănţuiss 
asupra Pi-sei şi împrejurimilOor, Marconi, în,tr'a
dina oa să încerce puterea aparatelor sale, s'a dufl 
în cabina radiogramid şi aşczâ:ndu-se la aparatul 
~ău a chemat staţiunea GI-ace Bay din Canada. 
AOO8ISta a râ1Spuns imediat chemării şi atunci Mar
coni, la Oorele 12 şi 23 minute n.oaptea, a wle
graiiat astfel: 

,J)irecţiune.i Companiei Narconi. - "Din 
"Italia trimet salutări căloduroaoo Americei, prin 
"tel('~raiîa fără sârmă. - G·u,gliemo j{ arconi". 

Durpă .aceasta Marooni a telegrafi.at la New
York -două G(1peŞi la doi prietruIi ai săi şi stapu
nea Grace-Baya răspuns imediat: 

,,Am PTimit bine telegramele numărul 1, ~ 
"şi 3. - Grace-Ban". 

La orele două nOoaopt.ea., Marconi s'a IlUB în: 
relaţie cu colonia italiană din ~!frica mijlocie Br~ 
trea, şi chomând st.aţiunea Massana i-a transmis 
această radiQgr am il : 

»Guvernului Eritreiei. - Sunt vesel că uj' 
"radiQ't.elegra:fia poate să servească in a lega ~ 
"ool-onie cu Patria. Omagii respeetuoase. - lJw
"gliem.o M arconi". 

• .Lui Gugliemo M arconi. - Tot ~:oalul 
"plin de bucurie, trimite salutări patzriei depăr
"tate ........ Staţ·iunea Radiotelegrafică JlasSIJmi·. 

Orice oomentar este de prisos. Gândea'Scă-se 
~titorij acestor I'În.duri la măreţia aoostui Iapa, 
ŞI bU<mre--sede progresele la cari a ajuns omeni
rea, trimlţâ.nd în acela.ş timp o urare marelui ita-
ban l.f.-arooni... . 

" 

d 
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Şi înaeeillţl l1onptt>. l'le ('~nd un act aşa de 
llUlW se potnlt'Cft. nu d~plU"te de Pi~ll, in fru
moasa FIOTent.a, s'a {'omis uu furt .. (,~1re a riisunat 
îu t.oată Italia şi '"a rilsllna în toată lumea: din 
muzool Sun Mal'oo din FI01'(mt~l ~'~l furat. un ta
blou d(' mare valoare-, o pi(':tură fii('ut.ii pe o sc~în· 
dură de rOllilmit<ul pÎdor-călug-ăr B{'~to Allgelil.'o, 
ropr07A'utÎl.nd 1)(' Maie'l Domnului cu copilul in 
braţe, pict.ură ('unos<'utii în lumoa artistidi sub 
numole de la lIfadonna della 8t~lla. 

Pierder(,3 ce BufNC Italia şi lumea nti"tÎe.l! 
f~ri'tl &'>cst furt, N;te foarte marc ,~i fli'te eu at~lt 
mai imprf'Siol1.ahilii. cu Cl.lt R'R t'liivilr;:.it în oon· 
dîţii foartt> eiu.aate. A!'.tJel, s'a sparJ un coperiş 
dint.r'o 81l1ă a muzeului, s'a: spart () li.';\e. s'a !\P,u·t 
un oblon d(\1a () feroastra, şi pe 3('(',a fcrea,~trli~ ('u 
ajutorul unei fuuii cnrp ":~l p;:1i\it ~pÎtnzu:rîlHl pânii 
la părmlnţ" hotii nemuH)seuti S'llll sl'oborit, luând 
ClI ei pretiosul t~1bl()tl. In Jloupt{,-R a('ooa~ asupra 
oraşului FJor('lltll 00 deglănţuise o furtună, cu 
tunete şi ('.\1 o ploaie t01'en ti II lil., CCORt~ a Înk'i'llit 
mult llt'tilln(~ hoţilor, 

Fapt"'ll în sine eiite foorti> gruv, dooal'{'('e vine 
d1L1)ă nooO'icopcritul furt al rClllumit.ei Giorond(' 
din muzeul LOllHC din Paris. ţii dmlOtii o Îlldrll.,
nORiă făl'ă lllîlTgini şi o dlibzuială f:leută eu mult 
ţ~l('nL 

Prin fUl,tui !leegUl, 1t~dia sufere o a doua 
l)iord0rD, c;k.i nu !l tJ.·LX~llt niei o lunu de cUlld 
a -dispărut fără urme şi fără !'iA !OO fi gii:-;it ceva. 
un alt t.'lhloll, il h.oito din primăria diu oraşul 
Osinw. 

T~lbloul funt din FI{)r('n~l, a fost pictat do 
f:ălngărul Fra Gio"ullui da Fiosole (numit mai 
utrziu Ang:C'lico) prin anul H J 8 sau 14:16 şi ca 
a-rtă, wpreziu tii în Fceioara pictată. acel spirit 
blând (".arc în ~('('()llll a] XV a foat ant.emergutol'ul 
divine cxpr<'lt;iiale picturilor lui Jhffacllo. 

To.'!.te autorit.ltile politi()ll~ti au fost pu.se 
Îu miş(,~lrc, iar la fat.a 10('111\1i s'an dus toate autori· 
tăţile dol1f &Ile-Arte. 

Se speră ('ii se "a găRi. 1. T. Alian. 

Răsboiul itai o-turc. 
E ncconfirmaUi ştu·C'a. dC'spre noua ac

ţiune a flotei italiene în marea pgeică. Po~ 
sibi1 ea să nici nu fio adevărată. -ci numai 
o n{lscociro a agC'nţiilor str{tine, setoast> 
după s(losaţii. O dăm clară cu rezervă, a· 
mintind, eno chiar şi În cazul eonfirmării 
f"i, acţillllNl nayală a Itali0i în Dardanele, 
... ro deocamdată caractorul nUlllai unei 
~imvlo manifestaţii. Italia nu poate ataca 
,până e.lnd puh>rile nu termină negocierile 
~u rrureia. Kumai în eazul (."uării ue{'stor 
traLati\re va fi silită Italia să stoarcă prin 
arme recunoaşterea anexiunei. 

Plota italiană În apele turceşti. 

Din ~alnnic se oom1.mid: ~ mereu ştiri 
anunţâ.nod că varse do ră.sbQi italiene a.r fi foot vii· 
l:ute intre DodcagJllts~h şi insula 1'h3.'3<08. 

\'&'I01e i'ta'lione ar fi uemoru;trat eri în faţla. in
I!.ulei Th~ şi ar ii tras mai m'llllte foouri oa:I'he, 
dUl)!i (,~'Ho a plecat în. direcţia insulei Lemnoo. 

Aceleaşi \"ase au ~ll)ănrtapoi şi în faţ.a loc-a
lităţii Dede.agati'Ch. Din laCeootă; oou.ză Întreaga 
<garnizoană Qt'l deolQ a. ]uat imediat o pozitie fer
mă, 

Totuşi vHS(']e italiene şi..au continuat dILmmL 
Eri ele taU apărut din nou ro. fata inslrlei Tha

el)S. îmJ~retlRă cu 'lllte 4: vase nooui cari li-s'au alii· 
furat. 

Rodifii eOllvoc,ati in d~troit(lle Te&pective \'01' 

fi di .. trib'lljţi la granita munwnegwanu şi în 
&n.guar, 

HTRIB UN AU 

Noui atacuri turceşti la Tripolis 
ti HomL 

Zianlr .Jle.<:ş:o,qero" anunţă din Tri
poli~ cu data de :;:0 Socmrl'ie şf. n., că 1ln 

atac riolcnt al du.şmauului. Încercat în zi'ua 
de l i7 .Vocmn-ie si. n. a fost respins de tru
pele -italiene. 

lJllşma:n!l1 a apâruf it! zorii zilei .~i a 
tHnÎntat În mici detaşamrnfr până la 400 
metri aproopc dt' pozil ii/e italienc, dc unde 
au de,<.:chi8 un toc l'ioknt contra flancului 
stânrl al U··upclor itolil'I1(', 

:1 ('('stra n·a1lril"IHlIl.'; la fond Tu·rcilor 
În aşteptarea grosllll/i trupelor t.urccşti. ca
re a şi apămi În cu rând. 

'l'n/pele italieni" au d(·.~(';hi . ..; atunci un 
/(1(' terÎbil rarp a ... n'lit pe Turci ~lL o ia la 
/lIgl1 În mare llcoralldllială, 

j)in Hom . .; ,<.:(' anun(ii cil acolo au a~ut 
loc lupte de al'anfpost uri şi rcpetitc illcer~ 
eU)'1 ah' Tu r'ri 1 01' de-a $11 rprin de pc Italieni.. 

'Poaf'" arC'stt' olar-uri ali lO.'1.t însă Tes

pllISI'. 

(,([(it'a prizoni"ri ara lji au îlwc1'cat să 
dcsul'meZt' ,qal'da italiană in timp ce i-se 
distribuia ratiilc de mâncare. Ei fură însă 
imediat !âcu{i inof('n.~i1'Î şi e;1'('C11taţi în ur
ma Huei j!tdeccl(i sumare. 

La Tripolis şc continuă ru debarcarea 
de pl'O~'izii şi muniţitmi. 

l"l'emea e /l'umo(lBă. 

Aminarea aciiunei flotei. 

"Italia" din Roma S'Crie ('li anlâ.nareaacţillnei 
<;i' dat{)T(\şt<> trecerei peorochei reg-ale engJeze prin 
Mart"-:'l Modit-el1ană in călătorle ~pre India. 

Due.e]o de Aosta va saluta JlC tlu\'eranii englezi 
în nwneI~ Italioi pe bordul vat'wui siiu ia MaJta.. 

Turcia .'a trimite ~i {'-Ii o misiune în fTuntea 
din·ia va fi fiul ee! mai mare al ~ult,anului. 

l'riu('ipelc turc ya plt:'C.& în Egipt pe bordul 
unui Vllpor <'u pa,ilion CRipt('llil. 

Puteri1e şi conflictuL 

Din Yiena să comunică că partea di
plomatică a chp,'1tiunei ră~<;boiului, a intrat 
într'o nour.. fază. Cna din marile puteri a 
propu'S srt se facil o intervenţie ]a Constan
tinopol în se'TIsnI grăbin~i iI1cheerei păcei; 
alte l)uteri au rduzat înse. dedarând că 
momentul oport.un n'a sosit încă. Cum insă 
dela inc('putul con flictului Austria a pro
pus ca d('mersurile să fie colective, şi acea
sta s'a primit ca bază a aeţiunei diploma
tice pe tot timpul oon!lidului. - propu
nerea numai a uneia din Puteri nu s'a pu
tut realiza. unele Put.eri fiind contra inter
venţiunei. 

Totuşi discuţiuno Dc'oIicială continuă. 
aUd. la Constantinopol cât şi în cancelariile 
europenI". 

1 talia vrea pace. 

() paTte din pl·e.~a {mnceză spune că 
Ilalia a trimi~<; mijlocitori pe la mai multe 
eabin e te, in trp cari fi al francez. cerând 

. (1 t/Tgen tă media tiune în Iov oarea păcii. 
Din sursă italiană 't,rednică de incre

derf' ştirea aceasta se desminte. 

7755 a Fim, p?O'Cr-Z·.,5W$ S ti7JSC77?ft >~; 
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Cronică ştiinţifică. 

De-ale naturii. 
ro. 

Perspective largi. - Stiinta extremelor. - Erl~ 
me în biolo~ie. - Dela amibă până la OM. - .. 

ştiintele anor~anice: eledron - dacii - pljmânt. 
- PământuJ faţă de univers. - .,Istoria lu..ei'*. 

- Reflexiuni. 

... \t'€'lf' l'ifro uriaş('. cari·i dau ('(X<:mogoniei ua: 
r{':~p('d utilt d{~ grandiofl. cari d~'hid Iţ)orspecti" 
în tlmp !;ii -"paţiu, d{\<;prc e.ari vcacurile tr~ 
n'oItn,..,u J1l1-I(~r i·doo: toate i3.('('f<tc T<lZultă din suhil
lititţ.i tl'llllit"l'. Când ~lUzim eÎi lumina care tllll'
('llr#!C' în Q R("{'.undă :>OU.OOO kilom('tri eiilăt{)l'l'Şw 
patru ani dt> zile pentru ('a :-;it ajunllă dola ('R.8. DJ:tai 

11)HOpiată:-;UIa fixă, ataIa ,U Centaur, -până la ~~ 
mÎmt. iu ori ce ('1lZ uy('m de .a f~'lee cu un lucl!U~ 
eare da,-,,·Jlide orizonturi dB tot noua pentru C~'
tar('a n(Ju.'1tTll. ~i (~Un(l.şti11t.a ac('~ui fcnv.rnen G 
,umlţtuni.m eelol' m:ti suhtile metode tehni<'-e, an'U.lIl9 
Dl\lsurărilur făcute a.~ll'pra iuţ(·.lei undelor lutm.i
noo .. e in eter şi îll<.·el"t~ărilor d€'-a afla ~ .numita. 
paralax~{ a ~'1:eh,Jor fixe, prin c.ari pc urmii p~m 
c.akul" di"tanţ.."le lor .aela pumÎm:t", 

(W. BloS(~he, Hinter der We1tstadt.) 

* 
CI' p('rs~'lecti"c im{'Jlf;e nI.' d(&'hide Ş'tiillţ.a n,a" 

t11ral:l. ppr;'1X~·ti\'(', dp'9)re cari moşii şi ~triinw~ii 
no~tri ni~i nu vÎ."<;.\U! Ştiint.a D.:lturală (l ştiintR u
niv('l"l4ulni. ~tjinţa cxtromclor. ~ay.alltul care ~ 
(X'upă ('U e.a anI un te-ren nelimitat. pe eând isa.
riogr.tful şi filolngul domneşte 8SUipra unui dolJU>~ 
niu li1ultat 'in APll1iu şi timp. fizi('j.anul poate ~a.Şl 
aV[lllte {'ug'etul eiH O(~ mult înainte ~u înrliiritt. 
nÎ<'ioo.ată l1U \'~l da de hotare! Chiar şi l-q)eei.a.iisllli 
care ~(' mArg:'lneşte 1.a ~tudiar('a ctltOrYR fenom(m~. 
totdHilUllU \"~l fi sil it i'Îi Re mişt(~ intre ext,rt'illf'. 
Pent rll eu sil poată ex pl iea lucrurile ("t~le mai ntii-
r('tc. trC'buJt· să rt'Clll'J,!;n la altde. extreme în ,m.it<i. 
mC\.'i lor trebuie să f'(' folo~~"{'ă de cele mal mw-
tile n1('t'odc şi instrument.e. Da, n.a.tura c Yar~t~. 
aei gr!lndio~I:.~i'i, .~i fi1igrană. nC~îlus d.c flna_ 
Vorha but.rinului Voltail'(': "A..., Y1'('& ~li ŞtlU, 'cu.,. ~ 
~ f<w('. eu fiind. atât de brută i11 muntji tăi. in ~. 
pustiile şi mările tale. ar~lFi toh:u;; attlt de intf'li- . 

. _ 1 1 .. _1 1" 
J(entă în animalele Şl \"c.get;.u(' (' IHUC, 

B i () log j J3. - ştiinţa de&pre viaţă, ştiinţa 
("arc ~u-di~ză totul ('o trăi€'Şte. animale ei vegetal-e 
_ p-arc d~tu1 de limitată în !'enBul 3<,{'Sta. Totu., 
Ni. ne poatt' ~ni um'le exemple de.<;tul de int:eJle
!'I1tn1:('. Ea se ocupă. atit ou bacilul şi a.miba. r.itt 
şi {'U (··elc mui perfecte vietăţi, p}a.'Ilt61e şi aniTrul-

· Ido de ordine irllaltă, fonerog~IDlele şi vertebratcle. 
Privind i'ub mi('r.o~1J un ba<>il. văzând acolo Wl 

ptmct de oprotoplaBllIlă, lipsit de Ol"llane, n'tQi ['JUlit 
· ee putere vitală zax.'e in el. Si cu -atii.t mai mult t. 
miri, când auzi, c:mm ))(late să rezÎBte fi.icrlva &I'.eaata. 
debilă tuturor intcwpe riilol". ('6 putero oolosaJ4i 
are sub impfl'jurări favQNihile. Noi oamenii, cari, 
(,~PlL~i. mai mult tjmp lInt,j călduri &au Ull'Ul hig 
d(' 4D() C. am PN1, cu greu puwm ~ă dăm Rt'amil,. 
rum poa"te 1'eZ:lflta un ha'Cil 'lmei te-mperaturi mull 
mai ridie.a.te ~au ~ăzute. Prof. Dr. M. W. lleye.r. 

· in eartt'a ~a, .,Bewohnte We.lten". a adlll1lat toaţe 
· dstole 1'ttnO~'ltt.e l'(Jlatlv la puterea dt> reziR'WDt;ă' 
ahat'teriilol', r n ,g'(>n('raJ a constatat C8. gMJli1.e}(': 
r{'7,.i"''1ent~i 1-iunt între - 25~ şi + 14{)0, cUJltţD.d 
dar &şa ~rproave 4000! D nii str€"Ptococi .au putut. '<II 
trăi n~ 1:'lt1:C'v'a ore la - 2520

; dela temperafur:a: 
9.N'Jast.a până la 'Pun<'1.ul zero ab~olut. adecă --
2i;2e, ~~e care '1111 mâi oxi~tă frig, ('ăci 1» 2~· 
îll!('l68.tă ori ce mi,~.·itre musculară. - mai era.u~-
mai 00 eenti~NI.de! 

Baderiil(' diferite suportă ('1l ~urinţii ~ •• 
, b .. ilii ciumei, eXl\l~ luni de-a rîndul Ia -318

• au 
. rămas in d("J)1iuă vigoare. (De 1U'eelt e şi f&·lRi 
. credinl;la, că naej]ii bolerei ~ n.imioeooc iuna! JJ.1 

Retay şi Benedek In atelierul nost(U se execută: altare, amvoane, presbi
terii, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar 
la impexlobirea bisericilor. - Odăjdii, prapore, potire, 
candelabr~ sfeşnice, ek. etc. - Altare vechi se auresc 
şi se renovează. - Liferează statui sfinte. icoane, 
cruci lucrate artistic, pe lângă preturile cele mai ieftine. 

intreprindere Industriali de arti biseri
cească. sculptare de amvoane, altare şi 
statui, -- aurire şi decorare de biserici. 

Budapesf. IV., Vaczi-utca 59. (sajat haz). 
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UUUlai odihncf:.c,pcntru ~ p,·imih·..al·a. ~i1 i.!k~ din 
nou la i'veală.) 

&>l~ttiv mai pUţ,in rezmknt(' ~mt aceste fiin~ 
f;;~t.ă de ci!JdllrÎi; totuş, din !punct de v{".({ere ome

'Jl(,S(', pot !lUpol't1a t-t'tlU>pcraturi oon!liderabile. Alst
fel bacilul dalw('uJui poate trăi pcrfcct 2-4 ore 
la + 140°. Multe hactorii triii('~ in locuri ou 
'tf\ffi'IX·retlu·j de 60--00 ('enti~radc, A.AtfpJ exi~tă 
in ~('i,qhiruril(' din YeJlow~t(\ne, {'..ari au 70°-80°, 
() mult,imc df' l.J,acili. l~t.ll deci, între ce limite ex
treme poate c.xista o viaţă or~an.ieă! - Cu Miii 
·ma.i ţ}uierrut' !le desvoltă sub împrejurări favora
'bile, 

Aş.'l lUl h::u,>iJ dt:, a('(Bt,a mie, -R{lC&'a murit de 
1500 ori n'U se poate zări uşor! -ayîmd hrană 

"~ll(i(',ientll, se ÎnmuJ (C'şte înJYI'ogreffiune eu bică. 
nn Ixwil biitrrn de o j.umăt~He or[I, e În ~tare flU .'le 

'imntllt~I.~ă. Aşu 1<C cxpli(,'ă, cÎi o "ingurii baeterie. 
adu.,,:! în buion, În decuni de 24 ore formNlză colo
nii, ('.ari ('Îtmtăre,<;<, chilograme Întregi! Va'l:'ă ar a
vea Împrejurări., idt'<l.l de fla.vorabiJc, un bacil ar 
forma în 8 zile o colonie ..atât de mare, ÎncÎlt ar 
putea ~ă utmp1c toate o('coowle piloDli'mtului! Formi
dabili! e Jll'un<'a aee,~()r fiinte rni{·,i. In timp de 
,{'pi-dronii d~Tf()pu.lt'lază ţări Întregi. St.riciK~iunile 
'oauzate de baderiile J)lltog'(me Îru;i\ dispar fată de 
folosul imE~Ils c('-] avem dela ~-teriile sa'Profiw, 
Ele sUfiţin ciN"llitul vieţii pc piimiwt, diseompu
,nil.nd orgtlni~uwle moarte, eari aHtf('} dis-eom'ru.'!(', 
. ~lmt pc ul'\mii J)rclucrate de plant<,le Je ordine ~u· 
"fwrioară şi redate fQlc)..<;intei. lată un alt extrem: 
,,~f'lc mai rn~i fiinte exÎfltente dau po!:\ibilitate.a de 
~ trăi (',(\101' mai mari t 

Cont("l11pJÎmd Aub mi.ero,~"OIp o astfel de fiinţă 
mon()("('lulară, ţj.~ ~lr(1 că atiit do mare e pră
)r.'1~1 ia Într<, pa şi ecleIJdte orgl:U1izme ~peri()UJ'e, 
Îne;lt niciodată nu YA fi poi:<ibil să ~tll'bil{'şti vre-o 
Jr~iitllriJ Între ('J(" Ce dif('rillţă Între un bacil de 
(l.005 mm. şi intr(' un banian din India, - în..a.lt 
.-1(\ ,;lute d<, metri, cu un diametru de 16-20 mo"tri; 
<~ difNintă între a<>d punct de ,protCiPla,;lmÎi, mic 
"<'Rt un hacil. - ami ba, - şi între muntcle acela 
ode earne şi 03.;<('. - halena. f>.'liU între omul inteli
.g-fmt, n>.gt'le p:~rnuntu1ui! - Şi totuş, legiHuM e 
,~tl'înf\ă de tot. Aci ayem lm e.a;: ti.pi-c, cum su:van
tii, M l>1l e.xpllee lin extrem, trebuiesc să rc,"~ul'gă 

~ .. la altul Ştiint..a hiologică a '~lCulrui nostru ~u!+
r:"- ţine tot mai ferm, cit t(l..ate animalele şi :plantele 
i- ~Je organizatie mai inaltă se trag din strămoşi m()
II' n()('(lluJari. 1 \.e far>t, toat:! ţe.<HHul',a organi.~melor 

'('(Jnstă din formaţiuni primol-rliale, - ('()luJele, -
~.ari ali ll'('('(":lŞ !ltrl.wtură şi u\."('Jn,ş fel de-a fUM
tioua ~a ~i ba(·t{-ri.iJe sau amib<·lt', Diu ~ing\lna.ti
~de fiinte mono('.('I!ulare s'au format la iW.~(~Pllt 
(',o]onu; at'~~oo ~1l fl'1,rÎna tot mai t.are la un }()('; 
Jiint.eJe udiujoul":l libere au format t~ături; 'Prin 
.drvi"illnCa mUD(,f'i t.(mlO aveau N6tul lor, celulele 
M.l jl,('(""~lŞ functiune Încnj)ură a se SC"'Pl1J,tt de ce-

· l<,lalto, formÎmd organe. A ~ifel S(' formează fin
(<,le (lr~·Hnizn"t'C. - la inceput primitiv{\ -C';uri 
in ('ontin1.18 luptă ţ>('ntru exil'l'tcntă F.C totperrtc.(·,
tioruară şi Re a('OIDodaro. cerinţdol' ,ieţii. până 
t;~ in rlilrşit ajuwNi'Î ~i'i a.kă-tui..af.:lcă tipul aru-malic 
ideal, _ nm.mifNtf.lc. Coroana ae.estei ()'!X'J'e p:r.an
.odieltll'l(\ de e"'ojutiune fu în efflrşit omul. Astfe.J se 
'qaltili l{'a;iltlUra intre {'ele două c:\1:rom('! 

• 
E mk' bacilul e mică :a.milxl. şi tot-uş ne par 

· llc,3.&('.manat de mari fată de Mom, - acd PllIll:t. 
m~tBria] ipotetic, din oaro se compune ori ce .ma.
t(>1"ic, şi e~'lre 'Până nu de mult păJ'{'{\ hul:ivizibîl. 
Nime· uu l'a văzut, proha..bil nici nu-l va vedea, 

· 'ftar exillt('nta sa o dovedeşte tot nh'li mult c h i-
.. '1J't'l. i.a. ~i f i zi (': JL COt e do mic un aS'tfe>l de a.tom 

llep'l1Wm imagina, dacii cllgtrt,ăm, că materia 
idintr'un hacil constă din miliarde de atomi! Şi, 
- In inune.'l minun ilor! -"- ceea ee până ieri !<C 

'<!redea indivizibil, iată că - din zi se adcv('!l'eştc 
· m·ai tare - .con~tă din alte părt.icdc, şi mai mici. 

Radiul, elementul aecla miraculos, deA'l{"(Iperit a
("um zece ani, ('arc a nimicit at~\tea ipot(~.c~ a silit 
pe savanţi să formuleze o nouă teorie.. teoria elec
Ironi.lo-r. Iatii (~ a st.abilit radiologia şi f'.le.dro
fizica zilelor nOlllltre: Atomii sunt piirtÎC',elele in
divizibile a unor elemente. Toţi atomii aC'cluiaş 
e.lement. - de ex. htdrogenul - ~u a('.('(\~ ~trUt~
~lră şi funcţiune, dooHebită de struehlra şi fUll{'
ţl1l!lP8 unni alt clement. ~ de ex. oxigenul. -
Atonml hidrog'f'tlUllli in"ă ca şi al oxigeml1ui, 

. SalI al ori şi cărui alt element, constă (b:n acelea.'fÎ 

. p-unde energetice. infinit de mil'i,eledronii. A
{'~ti e](l(>f,ronj În.('on't,inull 1'(> mişd. Du1l3 cum 
'.::e rniţ'{'~ lf'(·C'.iti electroni, şi după llulll:lml lor, 
<I"eln IItomi difel'jti, (',u'i eompnn eele apl'Ox. 80 
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de ekm<mte cunoscuta Şi, prCL'Ulli ~'.a luat ("~ bază 
ori elirei vieţi org'linice celula, astfol s'a luat, -
şi ac~ta-i climaxul , - ca baza e.ri$tenţe1. intre
gului un-it'e1's, elecfronuU Ca eii facă mai intui
tivă mărimea unui electron, un !l3vant german 
8'a folOf~it de urmi1toarea a!<cmănare: eledronul 
se 'rapoariă l(l un bacil, ca bacilul [<l globul păr 
mântului. Eloctron - haeil - pă.mânt, - ima
giui'.a.zlH,i asta, iuhit cet1t.or, dacă nu-ţi va sta 
mintoa În loc! Şi trebuie să cugetăm, că pămâ,n
tul este um.lir de praf in unft1ers, unil'ersttl întreg 
însă e comp!l.~ din electroni! Acela, earo ar vrea 
:oii calculeze, câţi elect.roni SU11t în univers, in ori 
Cf> ('az ar În(Jbllni În decurs de 24 ore. - Şi, oo-i 
mai j'nt('r~ant, in hmwa infinit de micii a eloo
tronilor aflăm cii .00 validiteuă aeelea.şi legi, ca şi 
în ~i"temele solare. Electronii cari compun ato
mul 00 mişcă în jl1rul ullui eleetron central, ur
mând toemai a('eleu~i legi, - legile newtoniane 
alt' ~'ravitaţiunii universale, - oa şi plallowle cari 
!-le mî..,;,<,ii: în jurul so!trehli! V. B. 

(Bfârşitul va urma). 

INFORMA ŢII. 
A R A O, 23 Noemvre IL 1911 • 

- Lucia Cosma şi Ana Voileanu la Arad. 
Am anunţat că la începluul lunii t'iitoare 
se l'a da un. CUI/cert al Luciei Cosma în 
oraşul nosl1"u sub patronajul "Rellniunei 
femcilO1' 1"(rmâne din A'rad" şi pentru st1'ân· 
[!fre a I un du ril OI' neeeSQ1'e zidirii un c'i şcoa.[c 
de letr', în. Arad. Acum suntem în plăcuta 
situaţie să aducem la cunoştinţa editori
lO1' noştri că, pe lângă, arfa di,o;tinsei noa
stre rântăl'cţe Lucia Cosma., publicul no
stru va avea prilejul să aprecieze şi m,ăies
t ri a -recun oscut ii a dşoal'ci Ana V oiloa..Ilu, 
una dinh'c ccf..e mai talentaie pianiste d.ela 
noi, care arc şi compoziţii proprii de o rariI 
fUl1nseţe. La începutul lunii l'iitoare vom 
aCf'Q, deci, prilejul să gustăm, una dintre 
NIl'. maitnalte manifestaţii de' artă româ
'f!('a!~că a.r:.upra căreia af1'agcm încă de pP. 
act/·m atenţia publicului nostru. 

- Alegeri congresuale in comitatul Arad. 
Suntem informaţi că în cercurile din comi
tatul TlOstnl au fost a.leşi următorii depu
taţi din eol('giul preot("'j(~: 

In ('{'(eul .ti Tad, părintele protosinool 
Roman R. rioroga1'i'u, eu unanimitate, în 
(,hişÎncll, pă.rinteJo A-Ul'el Pap, din Roco
dor, în Oumhonţ, dându-se de două ori vo
turi egale Între părintrl(\ prot.opop Cornel 
Lazar din Hălmagiu şi preot.ul Iuliu Rodea 
din Bllteni, prin tragere de sorţi a fost de
darat ales prlrinte.]e Rodea.. în Pâncota. a 
fost. ale,,~ părintele protopop al ŞiriC'i, Ali
hail Lueuţa. 

- O mică contrazicere._ Organul. autorimt 
de l'fub direeţiunea dlui Goldiş puhlică in nwnă
rul ~ău de azi (numiirul 246) unnăt,()luele ria-
~ri:. ' 

"Ziarul "Românul" a pus în arhivă bro
şura c<'l:nonwului Dr, Karîi~nvi J{mos. Cu tot 
dl'Bptul, fiindcă pamfletul U; ~"i.()n.ziune de 
15 pagini, nici d c iniere.sant". 

AceIaş organ autorizat publicast'.., însă, cu 
trei zile inainte '(uumă.nu 243) despre aeeia~ h'I'1.). 
şnri'j : 

"DI'. 1 f/han K arllz'-S01l yi membru al acade
miei ştjinţifire ungare puhlică o inlet'e-r;untă 
hro.';'trră în ea'rf' intervine cu mult.ă căldură pen
tru pueca îlltre Români şi Unguri". 

O nouă micii <'ffiltr.a.zicere.,. la cari nil-am 
obişnuit. <le finită vrome din partea org'annlui au
tOl'izat. 

~ Instalare de protopop in Lfpova. 
Marţi, 21 NO{>nlHic> n. a .:JYlIt kw inshtlarf'3 
nou aIf'sl!lul protopop gr. 01'. al Lipo\"ei. 
j.'ahriţiv. J1!anoila, prin d. a~(>,,,()r t'Dllsisto· 
l'Îal George Pupor'du. 
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Instalaroa s'a făcut în obişnuitul mOd 
~olemn. Noul protopop a rootit o predică 
frumoasă în care a promis"'că va lupta cu 
toate puterile pentru interesele bisericeşti 
şi naţionale ale turmei încredinţ.ate păstu
ririi lui. 

La. ora 1. a avut loc un banchet la ca.re 
au luat parie pL'€te 100 de persoano. 

- AJt!geri pentru congres. C,.,.,tim în .. Tel. 
român": IJeputaţi mironi ~ntru oong1"6'lul naţiG
n3:1-biOO'rieO'le au fost alet;i în arhidioocză urmă
.torii domni: Cercul Sibiiu: Parlcniu Cosma., di
rector la "Albina" în Sibiiu. Cm-cul Săleşte: DI"_ 
Nicolae Comşa, medic în Sălişte. Cercul Seh~c 
Ioan de Preda, adv. în Sibiiu. Corcul Alba-Iulia: 
])r, George Proca, secretar 00111l. in Sibiiu. Cercu' 
Deva: Dr. A. 'Vlad .. advocat in Orăştie. Cercul 
IIaţ.f'g: Dr. Nic. v' ecerdea, diT. la fiI. "Albim/' 
in Bra;;ov, Cercul Il ia : Dr. Euge.n jl{ e,ţianu, Q..(1-
vocat În Bra.,~v. Cercul Geoagiu: Dr. Ioan Al a'/'
ghita, advocat in Gooagiul·inferim. Cmeu! ~
rund: Dr. Ioan Popp, adv. în Bran. Cor~ul Câ.m
peni: Dr. Vasile Preda, advocat în Sibiiu. Cer
eul Turda: DT. Valeriu Moldot'an, advocat ia 
Turcia. ('ercul Cluj: 'Vasiliu Atrnă;qan, advooat ~ll 
Cluj. Cormli Solnoc: Dr, Oa,vri1 Buzura, ad". 
in Lăpuşu1-ung. Cercul Bistriţa: DT'. Ţ'a.c;i.lil, 

Pah01le, adv, în Bistrita. Cl'rcul Târnav·a: 0(;
latn'.a,n Goga, OO<'rma:r lit. al A~iaţillnii, SibiiH. 
Cereu1 SighiţlOara: Virgil On.iţiu, :ciir. gimn. i. 
BI'..a.~ov. Trei,;caune: Dt,. Iancu Mc(i<Jnu, proprilt
taI' în Zcrneşti. Braşov: Arse,nit/. r14icu, dir. \'00:(
lei comerc. in Bra.şov .• Cercul Bran: Ioan cav. d8 
Pu.şca,..;,!), jude la cluia rep:. în penz. in Braa. 
Coreul .Făgăraş: Dt'. loan Şen.che.(l, adv. in Fă
gliraş. 

Numirea noului epi5cop al Gherlei.
Din Viena ni-i'lP tel egrafiază. că numin>;,a. 
1. P. f'ale Dr. VUI.'lile Hos~m. episc.opul gt . 
cat. al LugojuluÎ, în scaunul vacant al epls
copiei de Gherla este fa.pt împlinit. AutQ
gra.ful prea înalt dt.,""pre a.ceastă numire &. 
va publica zilele aceste. 

1. Sa Dr. Vasile Hossu s'a nă-scut b 
18Hfj, Episcop aJ Lugojului a fost numit 
în 1903, în locul episcopului Dr. Demetriu 
Hadu, numit la Oradoa-mare. 

- Aviz. "Re1Lniunea femeilor române di. 
Arad şi provineic1', noputând desface din losuril .. 
loteriei proectatc nici atâroa eât Aă 00 poată ~
peri spesele efootive, s'a văzut smt,ă să eoaJ'ă Wja 
inaltul miniater şi a şi primit amânaroa loterioÎ 
cu un an. Tragerea Josurilor se va face, deci lil 
12 Iunie 1912. ' 

. Aducind la cunoştinţă aceste imprej1J.l'ă:l~i 
tnilto, Reuniunea roagă din nou, CU toată căldura. 
onoratul publicrom.ânesc de pretutind611i să grit~ 
ooll$Cii cu cumpăratullosurilOl', ajutâ.nd astfell8J
ţlita întreprinderii pornite de Reuniune cu a.tk. 
enmsiasm. 

Cererile .de losuri să se tl'imită pe Qdl'~: 
II ermina Ciorogaf'w', Arad~ Şcoala civilă de feta. 
Strada Doâk Perene. 

N. B. Ziarek> române SUnt rugata ~ăre.p1'.
ducă de ma..i multe ori acest aviz. 

• 

- A patra serată literară dată de manctto.ii 
români aradani.Du.minecă. în 26 N oemvr1e e .. 
muncitorii români din Aud, aranjează a 4-a S&~ 
rată literară in sala ",Millenium" la orele 8 90ItPIl. 

cu următorul program: Cuvânt de deschidere ft)~ 
"tit de d, Ioan Lazar. Lupta femeilm pentru ~_ 
sf,Quţă, conferinţ,ă. Pe ltingă boi, poo,zie de &. 
Coş.buc, doclamată (le> d-şoara Rozalia Şand1'U. Sos. 
din violină~ e.'W<'1lt.at de dl Constantin Sat.tI. Lupii 
do (*) cititii de d-f,lOara Elena l3cortaru. Solo. 
voce, aeompaniat de harmoniu, prooat de dnâi 
V, Magh1aru ti C. Sat',u. }~ .... voa~tră este vin.,.. .. 
popzie de Mih. 1. PrOt'<JJ)ill, d€'Clamată d~ dI IOtJ/iP 
UUrlNWU. Arii poporale, din flaut, predate da .... 
P. Tiriteanu. M1l1lCitorii români sunt, invitaţi a 
1118 p~ll'te in 'număr cât. se poate de maTe ta :il'e8a

st.ii serată literară. Intrarf,Al libwră. 
, 
~ '; 

~-
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- Un deputat ungur işt depvne mandatul 
Thputatul kO&ruthj~t Dr. Nagy Emil, ales la Sol~ 
~ ~i-a dopus mandatul. Nsgy eTo. di-rectorul m~ 
yiilor intiuHO ale prineipclui EszterMz-y. e~ i-a: 
pua altel"llat.ÎY.u 'Să l'cnunţe la unul din cele două 
posturi, fii'lld(~ă nu poato sii admitll ca diree1.or al 
Jl)()f}iilo:r' .. ate un politician apal'ţini'itor unui par
tid atât de expus. 

Nagy Q renunţat la mandat. 

........ Societatea "România Jună" din Viena (1'a 
~I(mstituit în modul următor: Preşedinte: Alexie 
Voiut.echi, .cnn.d. în drept.; vico-pl'oşedinte: Ionel 
Hozan. cand. indrept; OO<',retar de ro.."to"rne: G. 
})ridie, cand. in drept; secret.ar de interne: Con
lIt.antin Cimponeriu, Atud. eJ\:l'.; 0088r: Ioan J.elcu 
""and. în litere; controlor: Romul Mă.rcuş, st.ud. 
e-xp., bibliotecar: Toader Tabre, cand. ing. for.; 
('oonom: Ilie Bruj ~ smil. med. 

In comisia .de rovizuire au ~oat aleşi domnii: 
J uliu Crişan, eand. med., Dominic Medrea, cand. 
med., Remua Doctor, can.d., med. 

Aduna.l'ea generală în care s'a constituit comi
tetula avut loc la 5 N oemvrie. 

- Pentru ziua numelui. Referentul cOMisto
rîa! d. Victor Toroăşianu, ril8cumpărînn felwi
tă.rile din prilejul onomaaticei sale a dăruit 5 cor. 
fondului pentru cumpiharea unei case proprii şi 
<1. S"upraedificaoolor pe R('ama IWuniunoi române 
~~gricole din eomitatul Sibiiu, iar 1) cor. pentru 
Itrocurarea chipului în uleu al mult Tilgretaţilor 
~:"ii împreunll muncirori Petru Ciora şi Dr. P. 
ŞPan. 

- La fondul Dr. P. Barcianu rpentrn .a.jutora
l'ea ('.alfdor (sodalilQT) fără' de lueru a!I Rmmiu
nei meseriaşilor aibiieni," au mal dăruit: George 
L'oooveanu, învăţăcel zidar 50 bani, parohul N. 
Doroo (LoamniU,l)şi soţia sa Maria n. Neam ţu , in 
amintirea fiooi lor t Aurolia, 2 cor., George Şoc
nanu, Înv. cismar, 50 bani, George Borzea, par. 
(Coveş) 1 ror., George Şoima, lăcătuş, Klţfa sa 
:b:lisaveta şi fiul lor G00l'ge., 50 bani şi Eugenia 
Toroăşianu,prof. 10 bani.. 

X DT. Kertesz Seminar juridic. auj, 
llonstori lit 16. Pregăteşte foarte con
. .,tienţios, în timp seurt şi În condiţii favo
rabile pentru e-xamene fundamentale, exa
Iflen9 de 'stat, rigoroase in ştiinţele de stat 
şi. iuridice. La cerere dă infonnaţii gra
t1li.i~ ! 

- la chMtiune personalle Ni~ eere 'P'\lIbli
<'arca următo&TelQr: Mi-a. venit la cunoştinţă, că 
d. Dr. Amal IRac, advocat. şi acum preşedintele 

J..eon To1atoL 

v 

RASBOIU ŞI r ACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C. CorbuL 
(Unaara). 

160 
\. 

Chipul lui MoTat străluci de o moltomire stupidă .• 
aseultA.ndu-l pe Balatloff. Demnitatea. regaJă tşi a.re 
cWli.lt'll.tiunwe eÎ. El -crezu nece!lltl' aă "or~ă am
baaa.doruloi lui Alexandru -ca un rege şi un aliat. 

.El S8 date jos de pe cal, lui bratul ambasadorului 
ruseee şi-l du~e la. ettiva paşi mai înoolo pe drllmnl 
lIIat~, ILpoi începu să se plimbe cu el incoa.ce ei 1n~ 
0010. El declari ci împăratul N a.poJ.eon se simţise jig
'Bit d{l tarerea. ee i-ae fă.cuse de a-şi retrage trupele 
din Rusia si mai .ales fiindcă. intreaga. Eurolla avoo 
'{'unoetintă de acest fa.pt, ceea ce a.tingea. demnitatea. 
};'ra.nţei. BaJa.şeff Toi să răspundă, dar Mura.t îl in
trerupse: 

- Atunci dta et'ezl -ci nu impăra.tul Alexandru este 
imrtigatorul? întrebi el cu un zîmbet naiv. 

Balaşeff expuse motivele ,după cari Na.poleon era 
~ingurul in-stigator. 

- Ah! <scumprl mOlI general. d()I'esc din toată 
illima ea impăratii si se inteleagl intre dinşii ~i ea 
2,('88t r~boi inceput impotriva dorintei mele să fie 
!if;lr~oo.9Că cât mal iute cu p.mntă. zise el cu tonal pe 

"are rar lua -se"itorii doritori de a rămâne prieteni 
(;U toate ~rturile ca.rÎ ti de.sbÎnă pe stăplLnii lor. 

E) ~ru ... eşti despre ma..reIe-duM, amintindu-ei de 
_lâ-eotele clipe pe ~i le petreetlserl la.oWtI in Nea
pole. 

7 
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r,a:siooi româmeşti oin Cluj, şi-a >a1Iat rJărero.i de 
a pov('sti 1n1.r'0 ,~o("icta:tc neromillltmsel'i de aid. 
eum eu a.., fi fost chemat la V iena, 'Printr' o tele
gNltmă fal .. :itfiOlltă in ntlU1('].e c.a~olat'ie'i de cabi
net a Maje.stăţii Sal{', şi cum m'~ fi ipr('scntat cu 
mare para.rlă acol<l, unde apoi mi-s'.a.r fi arătat,. 
~ă .a.m fo,·,tpădiJit. 

Doşl am .avut. !lati>lna.('ţ.Îa, ('-3 o ilustritate a 80-

cwtăţ.ii din C'hlj eă ,"'puie însuşi colJ)Qrtorului a
cestei S(~ornituri judN'.a;ta ~a iI!.'IŢlra. dar cavale
r~<.:('ă, a.,<Htpra autorului a('('lc1 'Prctiruw faL~ificiiri. 
a cărci "v~tc" a purtat'o d. Dr. Aurel 16&c, înrtr'un 
mod atât de tt'nditio:'1, mă vilx:i .... iEt să declal' în 
publie, ,pcn1.ru lini<Şiirea binevoitoriJor mei. că 
t.oată pov(~tirea, pusă a.ell.m în circula,tie. este cât 
pentru mine, ("~.tTe nici cU-ud. n'~ primit asronenaa 
dep('.ş.l1, o ecomrtură pe <'ât de răutăcioasă şi ae 
tem{';rară, )Xl atât de lip.~itâ ile oriloo tc:mei'll. 

Iar cut pentru procecnu·a dlui Dr. AureJ !sac, 
care r!8tfol i.şi in"e<pe weth·itatea oocÎJa.lii. in cali
tate de no'U ales pn\ş<~linte !al ca.;;inei TomO-ne, o 
las în judccatlll. oa.IDf'nilor eu bun simţ.. - Clni. 
la 22 Nocnn-rie n. 1911. - Dr. Elie D ii i & n u, 
protopop. 

Anunt litarar. 
A a.lIirut: 

.. Almanabal scrlilorJlor dela noi". 
• foarte intere,santă ei vastă ea.r!·e, c.an> eu prinde fotQ
grafiile &lor .. 6 fIl·crJJtori născuti in Ardeal. Tara Ua
zurealCi şi Bănat, viaţa lor pe scurt. inşira.rea. cărţilor 
ee le.-au dat la luminA şi o burată literară, vre-o poe:r;ie, 
• nuvelă ori ceva ştiinţă, nepublicată iuc.ii.. 

Pentru înUl.ia. oară ni-e dat nouă Românilor de pre
wtindenca, ea 8ă uem o astfel de c-arte la îndem,lnă. 
eare ne face cunoscl.lţi pe cel ma! de seamă scriitori 
.ascut! dincoace de Carpati, azi În ... iap. 

..Almanabul scriitorilor dela noi" e o oglindi fidelă 
a aproape tuturor talentelor IICrlitorllor dela noi, ei e 
un mArgăritar preţios p.)ntru fiec.ara c-IL.~s. româneasci! 
Căci cine nu doreşte d cuuoa;<c1l, şi înfăţişarea şi ... iata. 
lelor mai de seamă fii ai neamului său, al căror scris 
il ceteşte zilnic In ziare şi prin reviste? 

..Almanahul s.crlitorlJor dela noi" mai are a.poi inei 
un eapitlu intercsaIlt si de mare pret: capitlul preseL 
~e a.rata in facsimil capurile tutnro.r foilor româneşti 
ele din{'~a,ce de Garpaţi, se expune pe lI<lurt i.storj(lul 
fiecăreia. ee procese a avut pană ILcum, cari i-lUJ rost 
colaboratorii mai <le seamă şi cine scriu d(}-prezent la. Cit • 

.. Alma.nahul" la. sfârşit are şi Calendar pe 1912. a(lB, 

eă ori eine cumpără • .Almanahul scriitorilor de4a noi", 
:au mal are Devole de alt calendar Ut casă! 

Deoarece ca..rtea aceasta 8'a ~ipărit numai intr'un 
număr rE'strins de exempla.re, on. puhlic e rugat să. 
rrăbt>,.a".~c.ăla o coma.nda, ea fiind o carte a.iw,ea, pre
ţ:io",qă., int·er(lsantă. ei instructiva._ 

Un uemplar costl trimis fra.neo cor. 1.88. Se poate 
wmanda dola editor (Librăria Nat. S. &memlsa) din 
Oră,tle--,Szaszva.rOB. şi dela ..ubriria TrlblUlA" dia 
Arad. 

Auoi. deodată, ('.a. si cum \ji-a.r fi MUS aminte subit 
de demn.tatea ea. regală, el se ină.lti. luil. atitudinI'Q 
lIe ea.re o il.vusese la încoronarea !Ia. &i zise, 1I. ... â.ntAn
du-ei bratul drept: 

- Nu vreau sI Vă mai retin, gene-rale, toate tll'irile 
mele vă însotesc. tu misiunea ce o aTeti. 

EI S0 a"propil de suita sa., ea.re-l in-aoţea. la o dis
tanţă respectuoasă, fn vreme ce manti& sa roşie şI 

brodată.; pre.cum ei penele sa.J.e fAJ.făiau in dnt. cu scli
piri de pietre Ilre tioa.se. 

BoJa.·eeff Îei urmă calea, sa.ntinclele dift co~ul lui 
Davout n oprirI din nou, i&1 aghiotantul ee i~ dA
duse drept eăIăuz.ă U conduse în &8.t~ in prezenta ma.
reşalul Da.vQu&. 

IV .• 
Davout era. un fel de Arakeeeff al loi Napoleon, un 

Arakeeeff viteaz, dar nu ma.i puţin migMOf! ei crud. ei 
ea.re nu etia sI-ei expuie zelul deCi1.t prin eruitime. 

In mehanismul unui stat. a.c.Mt fel de OQllleni sunt 
tot asa de fireşti c& IUI>ii tn natură; ei apar tntot
deauna., !idOlI tot ilogiAmul prezentei lor. In e&pul g1l4 

vemelor. NumaiPl'in aeeastl lege naturali se po.ue 
explica., -cum un om ca Arakceeff, căruia ti plAcea să 
sm1l1gl >Cu propria sa mâ.nă mustăţile gren6dirilor ei 
eaue era prea laş ea si se euună ne-unei primei dii , 
cum acest om incult, grosolan. firi maniere,. a putut 
ajunge favoYKul lui Alexandru, a.ceet împărat e&nle.
r&ge, eu inima compătimitoare. 

Bala.şeff tl gAsi pe DavQUt tntr'un haJllbar, eezi.nd 
pe un butoi ii ocupat Il verifica. ni~ eowtoo. 

Aghiotantul său ge ţinea. lângă diinsul. I-a.r fi toet 
uşor loi Duout 8.ă-'1i gueucă o J..o.euinţ.ă mai buni. 
du ma.reeaJul era. unul din ELeei O&Dlooi ea.re iai caută 
dinadins <) situatiune supărătoa.re pentrw. Il ~Tea drep
tu] de a fi exigent fa.ţă de ceilalti. Cea mai ma.re pli-

ser? p rwrrerw'nnlfRrm-j TGTrlb:; 
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r,elol' ('e iau (' .. 1 putin 5 exemp!ue li-se dă 25ri:· 
nabatl 

* 
A apărut: 

, An:'li:ntiri" de Af. C\ura 

ca ~I rlintHi volu.m din .,Bibliote-ca scriitorilor dela DOr •. 

in eaTe se vo.r tipAri rind lHl rind toti scriit-OTii români 
din Arde-a.l, Tara. UngurBMc,ft şi BAllaf, morţi şi ÎIl 
via.tă. 

V olumn] .. Amintiri" are 2tJ.4 pagini $Î ('uprind(' 23 
nuvele, Il. căror -subiect e luat din viata fraţilor noetri 
Moti din lluntii-Apuseni si din viaţa autmului. Buci
tiin ~unt Mcrise Într'o nea.oşe limbă roma.nea.>lcă, şi cu. 
multa ,putere iş limpezime, si ~u mult simţămAnt .. 

fi(,l'a,re blH'ată te e.aptiveaz-ă, procuI'Îndu'ti o rari mul· 
tămire sufletE'a..qcă. 

Do mult n'a apiirut la noi Români1 o carte aşa. de 
ftumoa.liă şi {'a prez.<,nt!\,re tehnkă., mai ele.!! ea e ade ... 
vărat e.venimflnt pentru lit,eTatura. noa.s.trl din Ardeal.. 

81' pOMe comanda dela &utor (Librăria Naţ. S, Bor ... 
np.mJ.....ia.) in Oră,ştie---.':Izii.szvaros, şi dela "Librăria. 

Tribuna" - Ar~. Pretul unui exemplar e 1.60 + 20· 
bani porto. 

==--. 

ECONOMIE. 
Situatiunea financiari. (16 Neomvrie 1911.) In 

piaţa externă de bani s'a observat in săptămana 
trecută o U!şurare oarer.are, care Însă n'a fost tre
cătoare1 cu toat.o acestea oferoole in. străinătate 
euM foarte rezervate, din cauza \'jltuaţiei politic& 
nesigure. Discontul privat a oota't de altcum în 
Londra 33/8 %, în Berlin 4 jum. şi în Paris :t 
şi un pătrar proc. 

In piata ·internă de baltii oorerile continuă a 
fi foarte mari şi banii rari f}i 9C'I.l'IDpi. Ban('& de 
emifliune este oontinuu asaltată cu ooreri f}i nu 
arareori institutele din pt"ovincie pllitR.sc la ins
titute private din eapitaHi. 6-7%. In faţa situa-.. 
ţiei politi.ce internaţionale sunt puţine prospoote 
de o ameliorare apropiată pc pillţa de hani. 

Digroutul privat a ootatin Viena 47/s---4:15/1S<ţ} 
iru- în Budapesta a variat 'intre 51/870-6% 11) 
chiar peste 6%. ~ev. Ee:" 

Poşta Administratiei. r' 
Iulia 01lJIDpian, Iârkos. Am primit 14 cor. ~. • 

nament p{ină la finea !anului 1911. 

POŞTA REDACŢIEI. 

A_ Bireescu. In WQiIDana a.nuJui 1912. 

Redactor respoJlBabil: Iuliu Giurgiu. 
"Tribuna" irultitnt tipografic. Nichin ,i con .. 

!Si 5$ 

eere a. lor este de a opune bueuriiJ.or vietei, neÎnce
tata. ei trista. lor Il.ctivitate. 

"Cum să pricep eu bUl'uriile vietii &iei in hambarul 
a.~(loSta. mizerabil, a.şezat pe un butoi!" spunea. expre-
sia fetei lui Davout. 

Când. Ba.la.eeff. animat de tromu-eeţa, acelei dimineti 
ii de convorbirea a.vută cu Murat. intră in acel hambar. 
Oavout se adâncl mai arult in socoteala. lui. El nu 8e 
<'leulA. de pe butoi, el nu ficu nîei o mişcare, dar un 
aurie răutăcios ii tncreţi obrazul d.Dd iei de~ eea.mă 
ei primirea ace&<mL displăcea amba.s.a.dorului lUII. El 
ii zise cu ră.-cea.lă: 

- Ce voiţi dela mine? 
Inchipuindu-si ci Davout nu $tia. eu cine vorbeşte. 

&.la.eeff se grăbi !Iii-ei df'i.Cline titlul sio de re.pre. 
zentant sJ impă.ratului Alexa.ndru p.e lângă Napoleon. 
Davout însii. deveni şi mai intunecat şi grosolan. 

-Unde e misiunea dta.le? intrebi el. Dă...mi·o ~ 
uu a o trimite numai dacAt lui Na.JlQle-oD. 

- Ord,inl."le lmvliratuJui dtaJe se 'i:ndepUue6c în 
armata sa; aici trebuie să faei după eum ţi-se SPWle. 

Si lIcntru a-l tace lIe amba.sa.dorul roseaa ce. să 
simtă. ei mai. bine dependinta fortei brutale. DaV(lllt 
il i:hemii. pe aghiotantul de seniciu. 

Ba.la.şeff &C0&86 plieul care conţinea scrisoarea ta 
1'1l1ui &i o puse lIe o uşi riaturnat.i ce &elTea. drePt 
masă ,i aşezată ve două butoaie. 

Davout lui plicul si ceri a.drooa. 
- Dta ai dreptul să mI. respeetezi ori să nu mii, 

rBspeetezi, lku Bala.şetf; dă-mi jnsă ... oie si-ii sPUll 

ei am onoarea de a purta tiflul de B6neraJ-aghiotaJlt 
al Majestltii &le. 

])&voot îl Ilrivi fără o ?orbl: emotiooe& 9i tulburv 
rea lui BaJ~ff ti pridnuiau o plă.eere ... iWită. 

- !i-se ... ~ faee onorurile lai ea.ri &i dreptuL :d96 eL 
~ 

I 

~ 
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AN UN Ţ. 
Se caută pentru o fetiţă de 3 ani 

O domnişoară inteligentă 
care să deie ajutor şi în afacerile casnice. 
- A se adresa administraţiei »Tribuna4:.-

-----------------------------
Invătăcei , 

se primesc pe lângă intretinere compledă 
la fabrica de tinichijerie: Bartos Zoltan, 
bădogărugyar, Budapest, VI!., GizeHa-ut 55. 

Uu caudlda\ ad~ocat 
cu practică, află momentan aplicare în can
celaria advocatului Dr. Nestor Porumb, 

în Biserica-Albă (fehertemplom). 

ANUNT· 
Se ca.ută la prăvălia de făină şi pâine a 

firmei Moşteni/orii Iacob Oraf din Turna
Severin (România) 

2 vânzători inteligenti 
~. Andrăssy-ut 41-43. Răkoczi-ut 14. 

(Lingă »Apollo() ANUNŢ. 

şi amabili, vorbind limbile română, germână 
~i ungară, cu armata satisfăcută. Preferiţi 
cei cu practică şi nein.suraţi. Oferte şi pre-, 

~.~---------------------~~ 

Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri În gură, de 
aur, coroane, efeptuieşte 

QUIL REINHOLD 
DENTIST, 

pe lângă preţuri moderate şi garanţă 
LUOOŞ, STR. BONNĂCZ 11. 

f!l II 

" -.. 

Subsemnatul absolvent al şcolii de agro· 
nomie din Ciacova cu paxă bună de 5 ani 
În toate ramurile economiei rurale, caut un 
post de 

agrOrl.Oll"1 
la vre·o moşie în România. - Pretensiuni 
modeste. 

Petru Zestran 
în Klopodia (T emesmegye). 

----___ ---'0"- _. __ .s. ... 
,. Se cearc."A 

UII candidat de advocat 
Într'o cancelarie advocaţială din provincie. 
- A se adresa administraţiei »Tribuna«.-

tenţiuni la susnumita firmă. 

...... Il"'ţi~·.~ll. RIDCili -+>-
ttl.il.::: .... :;,:.L~ 2idiri 'II lllobile 

Deva, Bre,', ·J.jn.~ 'No 18. (r.asa proprie). 

,- ~ ~ , . 

'. ~ ~/;; 1~1HF11 ,- ~ II trlt· I -~-.--_ -- '. .:.J I ~ ~ ~ ~ '::"-'<~"'" ~, ,..,.~ I ~ ,~, w....... __ '~';':-Q ~~~--v-_ 

: ·.··,:i;:;-lI :"'{'tl~iW~~ t~~;~,ţJ::~!~:~~>" 
: '. ~ '. -::: ~ Illl:~'~ ~.1 "~-'-~ ~I '1[-.1.i ".' ·9 L '., - -, ,-"':; f ~'.;Io!, !t!{?1",ic;,'~,:",' 

.. "- -"~)1 __ ' i", t ~1:;-a(.,l~~-' \'.. -.\. 
-;.: ~~~1j-~~~~':}~~~~~h~~-tl 

Aduce cu st'ml la cunoştinţă ono public din 
Joc şi provin1lie, cl ~i-Il provăzat şi mârit ate
lierul de mâsi1rit cu puteri de muncă corespun
zătoare cerinţelor de azi. 

Primeşte totfelu de lucrări pentru zidiri şi 
mobile, precum şi reparări cu preţuri con.enabU. 
şi pelângă serviciu prompt şi conştlinţios. 

Mare magazin de tol felal de mobile pregătite 
din materialal cel mal excelent uscat dela cele 
mai simple plnl la cele mai huoasa. 

" Fi:' 

INSTITUT DE CREDIT SI ECONOMII SOCIETATE PE ACTII. 
f' 
t· 
~:' 

~ .. ~ 

.'~' ~~ 

t fONDATĂ IN ANUL 1887. 
1t.~ 

Centrala: Arad, Calea Arhiducelui Iosif, Nrii 1-2, casele proprii e~·;~;!~l:e) r 
l

Filiale: În Şiria (Vihigos), Chişineu (Kisjen6) şi Boroşineu (Borosjen6). 1\ 
·~'i:·1 

Lan 

1I~==~===I~ZI~~~~~~~~~~~~~~~~~mI~~~~~~~J~~~' 
ti""' ~'" 

. ~:~~ta~e~:::ă: : o : ::~~::~:= ~~~: Primeşte depu~~i~e~~:::r~~~~!~are. despre cari t~ ~; 
Depuneri spre fructificare 14,000,000'- Cor. A d ~. t o hO t ~~~. 
CircuJaţiunea anuală • 350,000.000' _ CQr. cor eaza Jmprumu urI 'po ecare pe case ~.~~ t" 
Pentru sumele depuse fliră termin de abzicere de inchiriat şi pe proprietări de pământ. ~ i 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni Escontează cambii şi acordează credite cam· i'.j 

biale cu acoperire hipotecară. 
de zile. plăteşte deponenţilor 4% interese, - iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai îndelangat 
de Irei luni de zile, după mărimea sumei de· 

Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 

puse: plăteşte deponenţilor 41/2°/0 şi 5010 interese După toate depunerile contribuţia (darea) de ~ 
fără de nici o de/ragere. ~ interese o plăteşte ·institutul separat ~~ 

.tMiI_i.INIWJ4iiWS~~-;tR:lt~,,;z~i##it:C=li~U;j 

~rt 
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BANCA NATIONALA A ROMANIEI. 

SITUAŢIUNE SUMARA. 
1910. 

30 Octombre ACTIV 
• 
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U Stafiin Fekashazy U ~======;~ ~ ~-~) 

IR IN G HENRICH Institut de văpsltoria da balna ,1 curătătoria chimică. 

Bistriţă, Fater 17. Unga. PrimAria. 

Primeşte: curăţiri lucioase şi fine, eurl· 
lire de trusouri, albituri de desupt, de masl 
şi albitUri de pat; perdele şi orice lucrAri 
de branşa aceasta cu preţuri fuarte ieftme. 

Curăţire şi vopsitorie chimică 

fabrică de unelte pentru eiobotari 
Ujpest, Lorincz·u. 50. 

~"',: 
, ':cl 'l', •. ,' , .':~ 

.,.,1<.,-, ~ :,.," .... '" 

de totfelul de haine pentru blrb3ţl şi femei, 
pardesii şi jachete făTa ale desface; apoi 
materii de mobile, perdele dantele şi altele Recomandă pantojari/or şi ciobo-
Executie prompUl .... Prfţuri foarte moderate. tarilor precum ~i pielarilor unelte IS_I [--.al de branşe, calitate bună, preţuri 

iii .. I moderate. - Comersanţilor se dă 
~ rabat - Catalog gratuit şi francat 

----- ... _----" ~=========I 
D-===============-n I:n.IIIIIIIIIII.III •• ,II'1 
I JChan,ll Selbel Prisa cal tate. 

strungărie artisllcă aranjată pe putet 
de maşini în 

Braşov, Strada Lungă No 27. 
--....-.-..'1 .......... ~.- . . _~ ~ {';,=+ 

Pregăteşte şi ţine in depozit dopuri şi pipe 
pentru buţi, de cea mai bună calitate, apoi 
dacuri, bile şi popice pentru biliard şi po· 
picărie precum şi totfelul de picioare pentru 
masă, pelângă preturile cele mai moderate. 
Celor ce cumpără a douaoră li-se dă rabat. 1 - Lucrări de ornament. - --- la 

Maşini de cusut ,Singer« 
ca itate bună, pl'nlru femel 
cu 30 fi. (karikahai6s) tot 
pentru ft-mei 42 fI" cen 
tra bobin 47 fL, cu 5 cutii 
din oricare soiu 55 fi, 
cu luntre scufundătoare 
(slilY4"slt6 karikahaj6s)
centI alboblO fară sunet, 
artislic lucrate, un adtvă· 
fat decor pentru casă cu 

65 fI., precum şi biciclete cu 52 floreni 
pe lângă garanţie de 5 ani - MereazA; 

KRAUSZ HE~RIK, 
Budapest, IV., Veres Pâlne-u. 40. 
Resinzătoriior le dau rabat. - Catalog 

la cerere trimit gra1is şI franco. 

fI •• ,I • , roD 11.,11111111 1 

•••••••• ~ ••••••••• 
VINURI 
vechi şi noul de vÂndut. 

Adre!at\vă cu toată increderea la proprietarul 
de vii din ŞirÎa (Vilâgos) Petru Benea, căci Vi 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lAng~ 
preţurile cele mai moderate. 

Vinuri vechi z Vin alb K -'68 litru. 
Rizling -'70. Roşu -'94. J 

Vinuri din anul 1910: Carbenet alb 
K -'70 litru, Şi1ler K -'54. Rizling K -'56, 
Rizling şi Ruje amestecat K -"52 litru. 

Vin din anul 1911 K -'48 litru. 
Vinul să expedează cu rambursA ,dela 50 litri ~ 

in sus sub ingrijirea mea proprie. .' . 
Vase dau imprumut pe timp de doau~ Juni 
Pentru calitatea vinului garantez. 

I'ctru Benea 
propr. şi neg. de vinuri 

Vilâ.~os (Arad ~.) . •••• , ••••••••••••• ' 

.. -g~ f.~~- _. _. - ~ t 
~ Cel mal mare m;t gazin de blănAri. t I 

Î 

I iLIE ŞTEFLEA 
Sibilu-Ni gysz,han. G·osser R ng Nr. 18. 

PremIat la expo:r.iţia de modl cu Medalie ele siat. 

cole de fabricaţie ~ ? 

\ 

Işi recomandă in atenţia ono public din 
localitate şi provincie bogatul asortl· 
ment de blanArie cu preturile cele mai 
convenabile. Arti- Q. 
proprie; mantale ~~', ,:.: 
de blană. blane '~)j~': \~ 
d. calatOri •• - ~:"' ',i, If~(' , 
manşoane. boale -'~ ,j ~" M~': 

.~ 

f c ~ ci u II pentru ~~",,;, ~ ;.~ 1,::: 
domni şi doamne ,~Î '~it""'~~"W-~'JI ,~ • ".Q",+~;' 
ultima mod! şi ., :;,3.;;';:/' . 

lucrate cu gust. j ?f~ 
Preţuri ieftine. -: ~~~ 
Primeşte orke lucrAri de blănlrie pentru 
prefaceret căptuire, căptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 
'\j'umai marfă bunA şi executie de I-u rang. 

t 

~_ I ~ 

~ .... *'ftn ... ~~ifM!Jt'iJlllaf't 
BriAUH AHTAL 
fabricant de Instrumente muzicale in 

TemeRvar C~ntr J, Strada Prinz Euglln Ha. 14. 
(Casa proprie). 

- Cel mai mare ~i 
mai ieftin isvor 
de cump~rare în : 
Ungaria de sud 

in 

instrumente: de alama, 
lemn, de suflat, cu coarde 
şi instrumente de bătut 
precum şi părţile con
stitutive a acestora. = 
Reparlrile le executi arUstic. 

Preţuri mode rate. 

Instrumente verhi se cumpăr8. sau se . 
sthimba. .. Export în mic şi m3re. I 

• aa 11& • 
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I fabrica budapestană de cas,e de bani :il ~ 
GeUer-i si Se;huUer 

J 

BUDAPBST 
Pabrica I IX., Râkos.utca 4. Depozitul 
orăşenesc şi biroul: V. SzecAenyl-u. 7. 

liferantii ministerului de agricultură, de 
Ilonvezi, căilor ferate ungare şi al poştelor. 

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

cumentelor. 
Catalog gratuit şi 

Anunturi 
prfmeşte adml" 
n istratia ~ Tribu .. 
oeie, pe lingi 
I preţurile cele I 

mai moderate. 

li===========fra=nc=o'===1 ~ 
\ D 111111111111111.11'111111111111111' m 

Nici O fabrică de~gra: 
mafoane şi cufoane nu t---"::;;;;;;u.., 

poate să lifereze mai 
ieftin ca ~~~ ..... 

Keicb Aladar, 
ateJblr de instrumente muzicale. 

Badap!st, VIII.., N~p5zinhăz-u. 27 T. 
~<= Catalog gratuit. ~~ _ 

DIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIII13 

~?t-Itzkovits Gerson, Budapesta, IX., 
r Strada To~:n.p~l. Nu 14. 
~ 

Dulapu~' i de ghiaţă la cari e necesară ghiaţă 
m'hJ;~" puţină, prepa'ate pen-

, n\T:-':M~P tru măsurarea vinului şi 
@j((111)~!.t ;,~\ a berei, con~uc.te la 
'- ")1 efp'';ff' ~,~ pregătirea berel ŞI. pen-

I L~ ~<\ tru scurs, în preţuri mo· 
I'! Ili';~ ~~ .., t 

,.11 Ilri~ ~ Intrepn.ndere de a~ces~:ml I I
'itil ~~ derate ,ŞI serVICIU prom .. 

~-, ('!m .~ la fabrlcare~ zo~el, sticle 
---?:::".;:;.----~~, '1, \ 1:i.'l,1. d B h Ir de 
' -~~ Vry;) ~,<~ e o eml~~ ~ up 

'?!JIr,!r~ ,W.~l·.' [\I"~l~.,'Î,\'~ smeură, lă~al ŞI anana~, " 11 Iil II! !11!if~ alabastru ŞI praf de It-
:.. .. Ii !lliI!l:i~:j monadă ş. a. Comande1e 

d~, !.:.I~lltJYţ~ se efeptui~sc' prompt, şi 
'\; r w 1i'.lliliripf1f cu preţurI convenabile. 

II - --.. _.-, ~--=-- li 
8ch,uster Hans, hărăgar 

Szaszvaros, Korhaz-u.tcza. 
Primeşte spre efeptuire: instrumente de fabricare de spirt, cognac 
liquer, ţuică şi instrumente de a condensa acestea. Male maga
zină. Tot felul de 
instrumente şi lu
cruri necesare la fa
brici. Vase de araml 
roşje pentru hote
luri, birturi etc. Vase 
de fiert cafea, vase 
de spălat şi curăţit. 
Primeşte montarea 

, repararea 

.. 
r, 
: ~l""'j 
". I t 
f , I I ", ., I 
I 1# r 
: , ~ 1 

; ;: t 
j 1. l 
, ,1 

fântâll810r a' tlficiale , 
• of __ 0- --.... ,1 

pe lângă preţuri mo·), 1 '.:f --',: / 
derale, Comandele r. " .. ~~_~.:- 1 ~ , , 

li 50. tl< t r '.. ::c.c" ;l ... 1: 

A 

'-" execu d prom. !,"c'_!!!OIO!!!OIO.in' ___ ..... ;-;;;::;.;;:..;;;_.~;ţ,,: """"",_...6 __ ~--'iI.-' ~ __ f.C.
rS 

_ 
_ "'-=~';1.%!2e:a .• ~.! ""'!................. 

IEs 

EDUARD LEIEII, 
tinichijiu ,i Inflprizi da iRstaIafiuni 

B Atelier: Strada Lunii Br. 88. 
raşov t Privilia; Strada Gabll Br. 2. 

~raleton Nr. 334. 

~e recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum coperişe, şi tnve1işuri de turn, ornamente de met~l, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat ŞI altele. 
Specialist in apaducte la case, canalizAri, 
conducerea de gaz de iluminat, ,1 Instalarea camerelor de baie. 

lampe de carbid de totfelul 
dela 3 coroane in sus. - -
Engrosiştilor li·se dau rabat. 
Depozit bogat in vănl de 
scăldat, cămine, closete etc. 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparatie prom~tă. 

Oamele cari voiesc să fie svelte, 

Încerce corsetele mele 

,Neuester Schnitt' 
necesare )a costumele »Princesc 

şi 1> Directoire«. 

COI~SETE 

după măsură, precum şi reparaturi 
se fac În acurateţă. 

Gusfav Zimmermann 
Sibiiu-Nagyszeben, 

Orosser-Ring, 1. în etaj. 

Mâjerszky Barnabâs 
fabricant de maşini 

In Nylpegyhaza. 
Fabricheazl dupA o experienţă bogat~ 

ca' specialitate 

prese de olei ma.nate cu apa. 
Piua d. olet, construcţie simplA ori 

complicatA. Prăjitori de otel pentru 
incllzire cu aburi ori foc. Teasc pentru 
sâmburi de hostan. Maşini pentru per
fectionarea oleiului şi aranjamentul com
plect pentru fabricarea oleiului. Unelte 
de meliţat floarea soarelui, Ş a. 

Exportul pAnA acum In 237 uzine. 

Â I r. I ; Î i Î ni' Î ii i I 111 iUG 

Vilhelm Connerth 
NA G YSZEBEN - HERM1NST !DT, Elisabethgasse 53. 

Fabrică dupA diferite 
sisteme: 

rt. 

" 



ET rer !li' n latraltmrrTf ve7ZClFA .:; 

Umrafh & Comp. 
Budapesf, Y., Vâcl-koruf 60. 

îşi recomandă fabricaţiile sale şi anume: 
Locomotlya da drum da sin. umblltoar. 

r& de 6, 8 şi 1 O H P. 
Cl< LOGomobiia de 3-200 HP pentru scopuri eeo· 
fQ; nomice şi industriale. 
il· Ma,ina de tralrat (îrnblătit) cu putere de vapor, Il 
;~ motorică, mînaj cu cai şi cu mâna; mai departe: plu· ~ 
.. guri, grape,. tăvăluguri, triore. 
~ Maşine de skm.ănat. I Maşine de cosit şi secerat. .tl 

V.'întur~tClri. Zdrobitori de strupri. 
Batoze de curAţit porumb. Prese de struguri. m Tocători de paie şi nutreţ. Morişcl1e de uruit. 
Maşi.rle de tăi.at siecle. I Pompe de tântâni şi 

Il! Tumbe de stropit cu SIlC de gunoi In executarea cea mai bună, 

CfI p,"er"ri ",ode,·tlle .i CfJfldltir,,1I (111:0'·". , . , 
. bile ~/e Nol'L",re. 

Catalog de preţuri ro mânesc trimitem gratis şi franco. 
Core8pondenţă. romAnă.. 

m~~~~~N~MHqAd~d~a 

~==================I 

Traian' Turturean 
lăcătuş artistic şi de edificii 

Bistrită - Besltercze. 
10°/0 econom:e ]a comande 

de lucrări artistice. - I~~ 

Nr. 247 1911 

Edificare ieftină! 
Intrece ori-care edificare 

din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. 5-5546. 
Se face prin prepararea în 
mod propriu al betonului, 
ori alte materii. 

Primesc totfelul de edi- .t 

ficări, locuinţe, case de in
chiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, in
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa
cement, învălitori de cement 

In depozitul meu se găsesc felurite preparate de 
cemeni, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru case, 
streşini, trestie pentru tinciuială, cernent Portland, gips, 
var stins Ş. a. - Preţuri curente trimit gratuit. 

Iosif Sirrl.ics 

(Casa proprie) 

L U O O ş, 
Str. Buziaş 37. 

Mare depozit de cuptoare . 
.Am onoare a aduce Ia cunoştinţa ono public, c.ă în 

(Cluj) Koloszvar, Monostorl·u. 7, am deschis aII 
mar8'·majazin inregistrat şi provăzut cu cuptoare din 
ţară şi străinătate, unde se află în depozit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. 

Atrag atentia publicului asupra depozitului meu model, asigu
rind-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor !pi preţurile 
cele mai solide. .; , 

Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebită stimă: 

LA.ucrăto~re aran1jată CUt maşrini moder~e. l' 

tenţlUne a cup o~a~e.e eeom;>ml;e 
de bucatane vestIte 10 

Transilvania. _: Catalog şi desemnări 1 "TamasJ J 6Z18'. 
'J s~ trimit la cerere. ' , ~. . KolozsvAr. 

~===========~I~=~··5·~~~~~'~~·"="~··~J~==========dl IJA~ 't' 

~~~~~~~~m 
IUR EHDIE, 

ca .... I. ...... ny, "l •. a-.".i. 
de C'ribufia1. 

Se recoman~ pentru pre
gătirea şi aschţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen
tru căsăpie şi bucătărie, pen
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascutirea briceior 
pre lângă preţuri convena
bile şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a 6 brlce barbleri!or 
ieSocotesc . tax_nu maJ-'pentnl--S: 

:1 ---------------

fe1~#=i:iiJi!!e=~ .. ==..::::==ti± g ±J~~===--S~ I -.----- . ...,~.---.---- Cele :i Gii

b 
u n e 

Î 

3-

opoloa98 . "O 

- cele mai solide ,i cele mal dupA modA -
juvaerioale 

atât pe bani gata, cit şi in rate pe lângl che
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, lifereazl cea 
mai buni prăvălie in aceasta privinţA In 

întreagă Ung. r ia 

BRAUS'VETTER JAIVOS" 
orologier fn SZEG ED." 

CATALOG cu 2000 chipuri Be trlmlte GRATUIT. 
Notez ci numai aceia vor primi catalogul gratuit cart n cer ca 
provocare la ziarul Triblllla. (ad. scriu tA a cetit anunţtJl in Trib.) 
Coreapondenţele se fac in limba magblari, germani ,1 Innced. 

'----= 
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