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P f · I Departe de a-şi realiza visul: Ungaria re aCerl. independentă, prin politica lor de conceslUni, 
... ungurii au avut darul de a trezi împotrivi-

politica internă a monarchlel ,a aJun~ la .0 rea tuturor popoarelor din monarchie. 
. pântie. Criza unţ!urească a aJuns. sa . fl~ Popoarele din Austria, nepăsătoare pana 

criza guvernulUI un.gu!esc n.u.m~l, .CI. ŞI ieri, azi îşi pun întrebarea care trebuie să 
'za monarchiei întregi ŞI a politlcel el ~~~ fie programul lor faţă cu aspiraţiile ungu
ne. Până bine de curând, mersul pohţl- reşti. Incet şi pe nesimţite două mari taberi 
, ei interne a fost un progres neco."t~nlt, se desfac şi se lămuresc tot mai mult a

·Ia popas la po~~s un drum. de ~lrumtă vând două steaguri, două idealuri potriv
eoprită a asplraţlllor un gureşii. L~ Inceput nice. 
;ci o împo~r~vire ~ dela vre-un partid 'puter- Asupra unui lucru amândouă taberele 
re n~ ~e . ndlc~ m calea lor .. R~zlstenţa par a se uni: actuala organizaţie politică 
IDa.sttel ŞI ':laI ales_a actualulUI el rep~~· a monarchiei nu mai poate dăinui. Pentru 

mtant parea .mal ~mult o~ ced~~e ŞOVaI- a trăi, monarchia trebuie să·şi schimbe al· 
Jre care mcuraJa navala lacomie, ungu· cătuirea ei lăuntrică. 

.i
A
tI. . • t t ' t 't l' se organl'zeazav Dualismul de azi şi-a trăit traiul. Deşi el 

ZI rezls en a s a rezI Ş t~ d ' I d 40 d . 1 ., A t' At' A Ungaria La noi sa e mal mu t e e am, e nu repre-
, 1. m

t 
uSdln~( cl~ MŞ1 1~ -mpotr'lv'a magh'la zintă decât o fază de tranziţie spre o nouă 

'_ ,. t' t· tIa stel' "lmpotrl'V\'rl' a catUl re pe care a pregatI -o. poca as a !
van area UI u 10 anlU 1 - 1 ~ . • 't E t 
mllarma eles emcepu u ce . ~ h ti' ţ. t"'t . f ţ A t' fd I 1 • însemnate s'au noua a c ema a via a a a ea nOI or e, 
, . u~ rra pt~r I e ,e ~e e mt.dal I cel mai mare atâtea îndrumări şi idei nouă, încât vechea 
Ils!lt lmpo nva el ŞI par, u , t t ă . 1 v • d' t' b t· 
~ mai influent partidul creştin-social, care s ruc ~~ groso an~ .ŞI In ro uca a. o mo-

I "t 1 ~ lu tă cu toate puterile narchlel ~nu. le mal ,lI1cape, nu le ~mal .poate 
&e a VII oru UI,. p.. .. da forma ŞI expresie E o noua mişcare 
.Ie ·,mp.otr'lva Oricărei nOI concesII ungu- . , 
~. un nou duh şi o nouă epocă ce se preves· 
~h t t' f ~ ~ ki e Gert că ÎnrÎuririi acestui partid se eş e ŞI cere o arma noua. 
tnreşte.Ju. pa!t~.a pţa. mai. mar~_ fap!~~:că "Deopart: po1it~ca ~e exransiune'Jn~ţionaIă 
~urii nu au pnmlt până acum alte. c~m· tingtlr:e~sc~ ~wr.nrr~t3 a

w 
spaif;t "Un:ii:i\ccl Il~O

lSii. Luptând nu impotriva. ~ag~tafllor narch,Iel. Idel~ na)IOi1~a . ~ua-slava a crerat 
nmai, ci c/ziar împotriva sLablClunel Bur- !reb~lOţa unei no! ,alcat~lfI, "statul ~ud-s]av 
~ui, ei au ajuns un factor şi coroana este l~ sanul monarchlel: A:splrat.nle de vl~ţă na
~oită a ţine cont azi şi de ei ca de un !lonală ale nt~a.ţ=:'hlanlor dl.n . Unga~l~ cer 
etor, pe când mai de mult concesiile ~ un: Incetarea asupTlrll ~~gureştl ŞI partlclpare~ I 
11eşti se hotărau numai între coroana ŞI lor la puterea pubhca ~,statulm. D~ alta 
!gUri fără ascultarea altor partide. parte, mteresul monarchlel este de a-şI men-

fOITA ZIARULUI _TRIBUNA •• -- --
Ia jurul I.ratal ,tDojralice. 

Inainte de serată. 
Trebuiau dansatori mulţi, băieţi tineri şi chipeşi. 
ceprezidenta Reuniunii trimetea răvaşe peste 
~~şe in toate părţile. Multe rămâneau fără ră
Ins. Ce vreti? Un tînăr român bine 'crescut 
,i dator să răspundă la rugăminţil~ femeilor. 
~ s'a gbit unul, care n'avea patIma asta a 
!Iii, un student la litere, mi·se pare: 

Magnifică Doamnă! 

4 invitarea St. O-v. am onoarea a răspunde cu un 
:gDriC: nu! Nu mai înşir motivele, cari mă de
nină la pasul acesta, Amintesc unul singur: eu sunt 
principiu contra petreceri lor. De altfel în Arad sunt 
~Î tineri, mai frumoşi decît f!1in~ ~ri doresc să 
~ete .. , şi cred, că nu se va Simţi lipsa mea! 

Cu respect: 
N. Tărăboiu 

stud univ. 

:e era să facă ,magnificac doamnă? a tăcut 
şi nu s'a supărat... În nădejde, că până la anul, 
d cu o alti serata, simpalidi noştri tineri se 
deprinde şi ei cu apucături - mai puţin 
gonce ... .. 
e ţineau probe aproape tn fiecare zi, ,lnvă
ţ şi ne petrecem de minune. Eram numai 
,ai noştri. Câteva mame ingăduitoare: publi· 
~câteva chipuri bălaie, câţiva tineri cu rolurile 

împărţite bine. Şi ce mai gălăgie, doamne, Câte 
mişcări stângace, câte mustrări cochete şi cât ris 
primăvăratic pe urma lor. De-a dragul să înveţi 
jocurile româneşti - fără profesor ... 

Dar nu ştiu cum şi nu ştiu de unde, in at
mosfera asta de o intimitate senină, a răsărit 
deodată - un candidat de însurăfoare... EI se 
pricepea la toate, vorbia tare, se zdrobia tot, dicta. 

- Hop, staţi! Nu-i bine ... Cercul e prea larg ... 
Prea târiţi picioarele, .. Domnişoară Silvia, noi ju
căm amândoi la mijloc. Pe O-voastră vă rog să 
priviţi cu atentiune... Muzic! Unu, doi, acuma I 
Uite aşa!... Aşa se face". Acum probăm odată 
cu toţii... Stati t Nu-i corect... Incă odată!. .. 

Se dusese pe pustii toată petrecania. Iscusitul 
candidat se făcuse stăpân atotputernic. Numai el 
gesticula, numai el ştia să joace. Hora aşa, Lu
gojana aşa, - ne pisa mereu şi la probe şi după 
probe şi Înainte de probe. - Dela o vreme ne 
plictisea atâta ştiinţă ... 

Am avut noroc cu o domnişoară. Şti ti, un drll
cuşor de fată dela sate, cu ob~azl!l ca u~ ~ăr 
şi cu jar in ochi. Cum a vemt mtre nOI, J-a 
ghicit slăbiciunile fericitului maiestru. 

_ D-ta ai mişcări elegante ... joci mai bine decât 
toţi... foarte frumos, d-Ie Popescu ... 

- A, mulţumesc domnişoară! Da, joc bine, 
recunosc. Nu vreau să par modest ... 

Domnişoara vorbia tare, să auzim şi noi. Dar 
d. Popescu nu înţelegea... După câteva minute 
aceiaşi convorbire: 

- D- ta ai mişcări elegante... etc. 

ţine situaţia de mare putere cu armată pu
ternică şi unitară spre a se apăra pe sine 
şi popoarele dintr'însa de năvala colosului 
dela nord. Iată atâtea îndrumări, atâtea tre
buinţe şi interese noi cari cer o prefacere 
adâncă şi mare în lăuntrul monarchiei spre 
a:i ~a nouă îndreptăţire şi nouă putere 
VH:ţJl sale. 

Să vedem însă care-i idealul ce repre
zintă cele două tabere. Ne vom îndrepta după 
cele două ziare cari reprezintă mai conşti
ent cele două direcţii opuse, de-oparte 
»Budapesti HirJap« de alta »Reichsposh 
din VIena. 
După ziarul imperialismului unguresc cen

trul de greutate al monarhiei va trebui 
mutat din Austria În Ungaria la Budapesta. 
Ungaria a dat dovadă că are o opinie pu
blică unitară şi puternică (nu îndrăzneşte 
însă să afirme: o poporaţie unitară) şi În
făţişează un razim mai sigur pentru politica 
de mare putere a dinasfiei decât Viena şi 
Austria cea sfăşiată de lupte naţionale. Teza 
a fost repetată adesea şi exprimată şi acum 
de curând în faţa unui congres panslavist. 

In acelaş timp o serie de articole din 
:) Reichspost«( arată trebuinta de a se pre
face monarchia în faţa noHor ei trebuinţe. 
Rep~od!!cem propoz;ţiik C3.r~ !e.:mn~ -cor!--. 
cluziile : 

Politica coroanei va fi tare atunci când va 
păşi pe calea necesitătilor. In Ungaria ea con· 
duce la reforma electorală (a adevăratului vot 
universal N. R) iar În sud· estul monarhiei la o 
nouă alclttuire de stat... Ridicarea ei este ceasul 
de moarte a dualismului şubred prin temeliile 
sale şi care dăinuieşte şi azi numai în formă. 

- A, mulţumesc ... etc. 
Şi d. Popescu nu înţelegea nici acum. Domni~ 

şoara j·a mai spus odată, şi incă odata, şi d. Po
pescu tot nu intelegea. A cincia-oaiă insă apă
tit-o. 

- o. ta joci mai bine, decât toti, d-Ie Popescu ... 
foarte elegant... 

- A, mulţumesc domnişoară! Imi pare bine, 
că vă place... / 

- Să nu-ţi pară bine de loc, d le Popescu. 
O-ta nu vezi, că eu 'glumescc ? .• 

Domnul Popescu s'a roşit niţel~ a tuşit, a mai 
gângăvit ceva, şi... după serată bagseamă, a pă
răsit Aradul - fără să se logodească măcar ... 

• 
Un ţăran dela marginea oraşului ar fi vrut si 

vadă şi el sărata. Auzise, că se face lucru mare. 
Vine şi·un prinţ din România! 

Cum să intocmiască, să tntre şi el? Biletul -
cam scump. Cunoscuti cu Itrecere n'avea, ca să 
se furişeze gratuit. 

Cu vreo două zile inainte a inceput să dea 
târcoale pela :.Crucea Albăe. Şi să suda şi să 
invârtia În jurul chelnerilor. doară· doară va găsi 
vr'un modru, să pătrundă în sala cu săra ta. 

Sâmbătă I·am întâlnit la Întrarea otelului. leşiam 
dela probe. 

- Oomnişorule, si mă iertati, da'şi avea o 
vorbă ... 

- Poftim t 
Şi omul s'a pornit să·mi spună pe indelete, că 

el bucuros ne·ar face orice slujbă, ne·ar aduce 
foaie, ne-ar aşeza scindurile, ar păzi pela uşi, 
- numai sl·i dăm şi lui o fudulă. 
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formaţiunea asta nu va schimba granitele Un
gariei dar ea o va subordona imperiului ca şi 
pe c~lelalte parti ale mo~arhiei. • 
Evident, noua formatIUne preconizată de 

» Reichspost« .nu este decât o var~a~~ a Marii
Austrii 3 dlUI Aurel C. POPOVICI, In vreme 
ce idealul preconizat de 'b B. H.« e întă· 
rirea şi desă~ârşjrea ac!u~lei stăpâ~iri abso
lutiste a raseI ungureştJ 10 U ngana. 

Care din cele două idealuri are nădejdea 
Îzbânzii şi care va avea si simpatiile noa
stre? Răspunsul e simplu: acela care garan
tează mai mult existenta naţională a tutu
ror poporului din monarhi.e deci şi pe.3 
noastră. Idealul unguresc pnveşte monarhIa 
drept un câmp de exploatare şi exp~nsiune 
natională ungurea~că şi popoar~le el. ~r~Rţ 
material brut memt să serveasca aSImIlam 
şi măririi ungureşti, o pradă destinată de·a 
fi inghiţită de molochul imperiaJist ungu
resc. 

Idealul celalali, austriac, e idealul libertăţii 
pentru toate popoarele. Austria dovedeşte 
tot mai mult că ştie să respecte şi să des· 
volte individualitatea naţională a fiecărui 
popor. 

Tactica prin care fiecare tabără îşi urmă
reşte ţînta e nu se poate mai caracteristică. Pe 
când unii, a\.striaci, caută a.şi creia prieteni şi 
aliaţi, de altă parte ungurii se înconjură cu 
o zonă de vrăşmaşi. Idealul celor dintâi e 
idealul libertăţii şi egalităţii naţionale în ca
drele monarhiei, idealul celor de·al doilea e 
idealul asupririi şi exploatării naţionale.. 

Mai poate fi vorba pentru noi de o ale· 
gere? 

favorizate de care acel stat beneficiaz~ in virtutea 
conventiu'nei dela 1893. Convenţiunea, după cum 
am spus, va avea durată pân1l la 1917 şi condi· 
tiunile puse în ea, cu privire la exportul de carne, 
vor fi îndeplinite in nouă ani. 

Numlrul de vite al dror echivalent de carne 
se va exporh, n'a fost fixat. S'a stabili! insi. u!l: 
contingent progresiv calculat astfel ca In ult11:"'1t 
ani ai consumaţiunei cantitatea de carne admIsă 
a se importa in Austro·Ungaria s1l intre~c~ CU 
mult cantitatea ce ; fusese con cedată Serbrel. Se 
ştie că Austro, Ungaria convenise ca Serbia să 
poată exporta anual carnea provenită dela 35.000 
vite mari şi dela 10.000 râmători. 

S'a mai acordat României permisiunea de a 
exporta in monarhia vecină un anumit număr de 
oi in fiecare an pe tot timpul convenţiuneL 

Semnarea convenţiei de comerciLl intre Româ· 
nia şi Austro·Ungaria s'a făcut ieri la orele 1'), 
la palatul ministerului afacerilor străine din Bu
cureşti. 

Convenţiunea va fi semnată de d. Ion 1. Bră
tianu, in numele României, de A. S. Sa princi
pele de Schoenburg, În numele Austro-Ungariei, 
de d. Riedl, în numele Austriei şi de d. Sterenyi, 
secretar la ministerul de comerţ ungart în nu
mele Ungariei. 

• 

Corespolldellti din Paris.·~ 
Intr'un salon 'parizian... Scriitorii şi CI ,un 
coanele. - Xylas ori societatea? O Bclte~, 
interesantă; colectiile de rarităţi ale 1 ,~, 

Victorien Sardou. v" 
o 

Paris, 20 Aprilie taI 

Prietenul meu CIaude Anet, ziarist de taia ca 
druia confraţii ii zic >Oglinda lumiie, m'A' ~ol 
introdus aseară intr'un salon plin de literati. D!' SI 
un colţ, mi·i arăta unul câte unul şi răsudndu fr 
mustata nervos, imi vorbea repede, in fraze 
ziar, ca şi cum mi·ar fi dictat un articol: .... 

- Nu mai trăim in vremea bohemilor. $(.. 
torii s'au lăsat de beutură, şi-au tuns pletele 
sărăcia. Acum, ei au rente, umblă in autom~ te~ 
şi sunt decorati. Se duc În lume. In Pari;: r 
există salon care să nu ofere oaspeţilor săi nu 
om de litere. Sunt de toate felurile, după cart~ ~ 
Prin mahalale umblă cei cari iau 20 de ff21 

pe nuvelă: vin pe jos sau CU tramwaiul şi'Şiill 
ghetele pe covoarele de pe sală. Saloanele au S\l 

tori cu renume. Imi inchipui că subt imper.r.11 
fiecare salon îşi avea generalul. "'1 

De treizeci de ani de câod trăim in pace~~~ 
stigiul râzboinicului a fost şters de acela al ~ 
ratului. Să ne bucurăm, confraţi! 

Constituirea partidului naţionalist ger- ... Unii, se plâng că oamenii de litere o 
man. Dumineca trecută partidul naţionalist ger- umblă prin saloane. In cărţile şi piesele dr3~ 
man din sudul Ungariei şi·a constituit comitetul tice din vreme1 noastră, nu se prea ved! 
central precum urmează: Preşedintele partidului: scriitorii cunosc bine lumea asta. II 
Dr. Ludwig KremHng, vice preşedinte Johann Mai la fiecare piesă nouă, speclatorii si C!i; ~~ 
Raser jun., secretarul executivei Victor OrC!ndi· strigă: »Dar in ce lume suntem noi? U! ' . 
Hommenau, redactor, s'au mai ales şi câţiva pre. umblă autorul ă"ta? De unde şi·a luat modele ~ 
şedinţi de secţiune: Dr. Karl Erling preşedinte Şi nimeni, intr'adevăr, nu cunoaşte aceastăI~~ \~I.~ 
pentru Bănatul de sus (Timişoara până la Seghe- Nimeni, afară de autorii dramatici cari trt~ I~~) 
din, comitatul Torontal până la Arad), vice·pre- acolo... :HJ 
şedinte Jakoo Berg şi Nikolaus Bernad, secretar ... Uite Xylas, de câte ori e vorba de el,e~ I~ 
dr. Otto Erling, preşedinte pentru Bănatul-de-jos ceiu să fie plâns. 
(Vârşeţ, Biserica·Albă, Panciova şi ţinutul), Rein· ))Lumea I·a pierdut. Din ziua 'n care a d!~ I 
hold Heegn, inginer, vice· preşedinte Eduard Ritter in faţa unui şir de valeţi, el să salute pe stăoJ t 
v. Kurz şi dr. Simon Bartmann, secretar dr. E- unei c.ase, s'a isprăvit cu talentul s~u. OrigJIY : 
duard Ritii nger. tatea i·a sburat. E imbâxit cu parfumul doam ~ 

Preşedinte pentru Badea: Friedrich Hess, vice- lor mari. Odinioară, ope:ile lui, scrise într'o ~. 
GOndiţiile În care s'a Încheiat convenţia preşedinte Jos@f Bolz şi Hans Eidenrr~u'ler, secre- meră din cartier.ullatin, ave-au şi ceva de.-I10~1 

au tro r mAna~ Dllpă cum am anullţat trata tar franz Dussing. S'a mai hotărât de-a da dez- in ele; iubea ideile, cauta să câş1ige s1ima c '--
s - o Q • , - fraţl'lor ŞI' a măiestrl'lor Dă,-. sl'mpatJ'a tinerilor. ,....... tivele pentru Încheierea convenţiei comer- voltare organizaţiei economice şi de·a ajuta mai .., . 

dale cu Austro·Ungaria s'au terminat, iar azi ales înfiinţarea de cooperative sistem Raiffeisen >Dar n'a putut să reziste succesului;! 
se va subscrie-, de călră imputerniciţii celor două pentru Întărirea economică a poporului. 1runs in saloanele frumoase şi de·atunci un' " 
state. Prin conventiune România a obţinut inles- Conferinţa a hotărât şi infiintarea de asociaţii bism inspăimântător s'a agăţat de el. jumătall ~ 
nirea exportului de vite În Austro· U i1garia, sub pentru sprijinul reprezintaţiilor teatrale germane volumele lui sunt consacrate in descripţia m' T~ 
formă de carne de măcelărie, atât pentru consu· ce se vor da prin trupe ambulante in comunele lelor eroinelor sale nobile. Nu ştiu ce om de' 
matia statului vecin, cât şi pentru tranzitarea in nemţeşti. rit spunea «La inceputul fiecării povestiri a 
alte state prin acel stat. In schimb România, a Xylas exista câte o scară de marmoră pe c J 
acordat Austro~Ungariei clauza naţiunei celei mai n'am putut s'o urc niciodaUk 

~~~~~~~~~~~~~~-~-~·~_·~--~--~-~~~~~~~~~~~~~~I'~ 
- Bine, zic, iaca să ne cauţi vreo două-trei 

perechi de cizme ţărăneşti, cu împrumut... 
Peste câteva ceasuri romanul s'a infiintat gâ

. Uind cu nişte desagi cât o minune. Când i·a 
desfăcut, m-am crucit: douăzecişipatru de perechi 
de cizme - pentru un bilet. .. La serată. 

• 
La serată. 
Porniau să se Intindă fiorurile horei. Sunetele' 

săItau uşoare, suspinând prelungt tresărind In 
undoiri repezi, fringându-se, ca o patimă stăp!
nită multă vreme. De dupA brazi incepu să Ju
nece şirul de fete frumoase şi de flăcăi voinici, 
doi cu doi, de mână. 

Prin sala plină, indesatll, trecu ca un freamăt 
de codru intinerit. feţele s'au inseninat toate. 
Până şi pe chipul 1. P. S. Sale s'a repezit o să· 
geată de lumină. 

Şi sus, pe scenA se răsfăţa hora, - doi paşi 
mărunti pe loc, doi mai domoli Inainte, unul la 
mijloc, şi iar inapoi... > 

Dintr'un colţ, unde nu mă zăria nime, incercam 
să prind intelesul acestei serate, toată poezia adâncă 
şi misterioasă, care se cobora acum, strălucitoare 
de mândrie: şi de sfială, dela ţară, ca să ne fure 
măcar pe-o noapte. Şi prin ploaia de melodii, 
printre culorile ce se amestecau armonios în le
gănarea trupurilor fragede, pe lângă ochii aceia 
limpezi, prin cari vezi, ca printr'un riu de munte, 
până in fund - toate pietricelele... Încet.incet, 
mi-s'a pierdut gândul, s'a resflrat ca o bucată de 
nor sfIşiiată de soare ... Şi-am uitat ci trebuie să 
insemn pentru »Tribunae atâtea ·şi atâtea arnă
mmte, dela numele jucătoriior până la puişorii 
prinşi pe ii1e albe cu fir de mătasă galbenă. 

Serata d·lui Brediceanu îşi despătura pânzele 

pe rând, Lugojana, Ardeleana, Pe picior. Veneau I Apoi!<e plea~, scoate năfr1jmuţa, şi-şi atinge li 
părechile cu portul simplu, tot mai simplu, dela nele umezi... l' 
sate. Să inşiruia cântecul tot mai potolit şi mai • . 
duios. Eu le auzi am şi le vedeam, ca prin vi 'ii, Şi multe alte lucruri frumoase am VIZUI l1li 
pe toate, căci sufletul imi colinda prin alte ţinu· noaptea ceea ... Şi le-am inţeles pe toate. ~. 
turi, multe, cari lipseau de· aici. Unde-s mândre- Am văzut o fată bătrână cum alerga cu v~ -

. tele de cămăşi din munţi, cu fluturii lor sprin- dela un tânăr la o domnişoară, pe care ar 
teni? Unde·s mărgelele de pe Someş? Unde-s vrut s'o facă fericită. Şi-am înţeles bunătatea 
fl~căii şi frumoasele de pe Târnave, cari bătăto- ingrijorart"tl asta a fetelor bătrâne... a

t resc pământul să-I usuce. Şi şesul cu zecile de Am văzut un ofiţer trist, şi· am inţeles nJj , 

hore de-o zburdălnicie nebunatecă ?.. vele vulturului C'I două capete... r--
Şi unde-i artislul cu mâna sjngur~, să strângă Am văzut bruneti, cari se invârteau in j~ 1"-

şi să inchiege într'un intreg armonie toată poe~ blondelor, şi·am~inţeles : căutau motive naţion~ Col 
zia asta surprinzător de variată şi de complexă Un singur lucru nu I·am inţeles: ce CI ~e I 

a portului, a jocului şi-a cintecului nostru dela tară? blonzii printre brunete? 1 ' 

Ce zici, d·le Brediceanu, incerdlm la anul să - la ascultă, d le Toni, dacă mai jod 
mai facem o serată etnografică? Alta, una nouă. frumos, să ştii, el ne supărăm pe d.ta ... 

/ncercăm ? .. 
• 

... M'a trezit clopoţeii căluşerilor. Şase voinici 
şi cu vătavul şepte. Căciulele negre, ţuguiate, cu 
moţul adus niţel, ca la Mihai-Viteazul. Cămăşile 
scurte, increţite, strânse in cingătoare tricolore. 
discrete. Nojiţe:le opincilor înfăşurate frumls in 
jurul pulpelor, până la genunchi. 

Jocul lor e o deslănţllire de epopee furtunoasă. 
Când se leagănă potolit, când se scutură, par'că 
s'ar lepăda de toate grijile lumii, când sA zbu
ciumi aprins ca o vâlvătaie lacomă. Jar clopoţeii 
dela opinci îşi incrucişează glasul lor mistic cu 
chiotul vioarelor. 

frumos joacA vătavuI ! 
Şi undeva, În public, o mireasl albă·albă să 

piteşte, se ascunde, i tearnă ... Ii surprind ochii, 
cum răsar de abia dupl pălăria unei doamne, 
şi sorb de departe, lung, fără să se mai sature ... 

• R~ 
Dar dintre multele vedenii, cari vin să. mă t 1111

1 
bure În astăseară, se desprinde luminOS IJ J 

chip neliniştit de femeie. 1--
O zăresc pe drum, pe la cunoscuti~ d~ de~ r-:

după costume şi după c.ântărete. O Int~l~es: :an : 
stradă incunjuratil de tineret gălăgios ~I m~~ Iru 11 
nic, sfătuind şi indemnând, ca o mamă lertit .... 

d 
~artl 

O reghesc in odaia de lucru, cum coas~ 
grămădeşte planuri peste pţanuri, cţtm sCfle~ Ml 
sori lungi, insufletitoare tuturora. . ',. 

De ce? Ca să ne petrecem bine, noi tin~_ 
şi si se strângă parale multe pentru şcoalade r-

Şi ce frumos îi şedea, când sta deopart~ \ 
sala de bal, şi privia zimbitoare, cu faţa ~~ i 
ind de multumire-a, pe care o IasA tOb'1 
conştiinta unei munci isprăvite.... r~f"J slabi 
Sărutăm mânile, doamnă. 1"AjI" 



lnnnţ de căsătorie! 
!ioăr frumos cu existent' strălucită, 

ţi impunătoare, in etate de 23 ani, 
[ vere de 24.000 cor., comerciant, care 

o prăvălie foarte mare, casr şi pă
. taută o fată cultă, cu 8 -10.000 cor. 

care i-se va asigura. 
ole numai cu intenţiu [li serioase 

. se trjmite Ia administraţia ~ Tribunei« 
frumosc • 

AN U N TI 
ptez momentan pentru prăvă1ia mea 
nufadură şi spiţărie .::;;:. sodali 

Gaorje TurGoan. 
Zsebely. 

»T R I BUN Ac 
m 
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Prellfat •• aedalia eea mare la np. l1ilell&ri dia Bpesta Il. 1898. 

Turnltorla de clopote. Fabrica de scalUl8 de fer pentru. clopote. alai 

ANTONIU NOVOTNY:~~:~~~ 
Se recomandă spre preŞ'ătirea clopotelor DOUI, preoum la turnarea 
d~ nOii a clopotelor strioate, spre facerea de clopote intregi, armo
Gioase pe garanţie, de mai mulţi ani provâzute cu adjusta.ri de fer 
bltut, construite spre a le întoarce in u~urinţă in ori-ce parte, Indată 
ce clopOtele sunt b1tute de o lăture fiind astfel Icutite de crepare. 
Sant reaomlnda- r 1 O P O q1 P L til G Ă URI TE de dânsul in- ,.~~~~~r-I 
te cu deo~tbire li 11 Il! b venta.te :ti px;e-
mi.le în m&i multe rânduri, cati lunt provăz.ule in partea superioarA 
-- ca violioi - cu găuri ca figura S ~i au un ton mai intensiv, mai 
a Hnc, mai limpede, mai plicut ~i cu vibrare mai voluminoasă decât 
cele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 3z7 Il:1g. este 
egal in ton cu un clopot de 461 klg. patentat dupa. sistemul vechiu. 

Se mai recomând1 spre facerea scaunelor de Cer bătut, de sia stl
:ltcnrc, - spre preadlust<trea clopotelor vechi cu adjustarc: de fer bUut 
- ca ,i spre turnarea da toace de motal. Pret-elll'.D.~url il1llitate graUa. 

~t; 

............. ; ..... ' ...... 8 

~. 11·,,"!!El~t !.~~~..... .' '. · ! 
•••••••••••••••••••••••• 
NTONIU BARTHELI 

sculptor, auritor şi î.a.brJcant de •• 
iconostase şi al ta. re .. 

BR ~ ŞOV - Bl'"AS:;O, :ReI eszt·utC& 1. II 
--) I zE • 

Fa e cu pl'e~ori t.t'0derate: I 
"'~ iconostasuri, altare ~ !! 
~ amvoane, jertfelnicuri ~ I 

- primeşte renovarea icollo~tas~lor vre.hi. a /lltarf\ior, ~ 
3 j!'l'tfelnict'lol' şi It amvoaufllor, precum şi tot felul ::: 
de lucruri În branş8 a~ta; cu concursul pictorilor re- .. 
numiţi pet;tru pietar('tl icoanelor, precum şi tot felul a 
de aunturI. • 

,leIIS.SIJCm$aem.ElOIJSm@lI8C8U 

rrr • t Vi bloiolete 

. . Lonovics-u. 6 sz. (bira- 'ca -= 
'I'eOlcsvAr, BelvAros 

L re. pria partea lir.JeRo foherozeg) .• 

U"- de I,,,,plerit mo'1'upl, Wctctete motOtlre, automobile, g,.. 
!",? MoJoane Ş1 ~" de sm-ts, precum 80nerU eleclMce '1 '1'epa-
• r"retl telegrajetOf" de casa. şi lntroducc:rca lor. , ... 

.. Ţtne in depasit maş'''" de OU81.l.t tJecht " ! rtJ biotctete, tOl aşa gramajoane ŞI p~rţi sepa-
fi; rate de ru1\~ini de cu.sat ~i biciclete. H~!=ii~~ 
• Mare ilsortiment in plăci româneşti pentru gra- ~ 
.~ mofoane cu diametru de zs cm., 4 cor. 60 fila . , !j 
: Pret c::arent gre.tuJt ,1 porto franco. i" ;;j:~,. ~ 

a~,~~.t!~~~.~~.~~4!·.t!.~ •••• 
fierărie şi vânzare 
de praf de puşcă ... 

'Ar-cad, BC»rC»!!!i-Ele .... i-~e .... Nr. 
reeoma: di depozitul bogat în prăjini de fier, plăci de fier, sîrmă şi cuie de sîrmă, OSII de 
fier pentru irăsuri şi ecbipagii, instrumente pentru orice ram industrial, articlil de fie
rărie pentru zidiri şi mobile, vetre pentru fiert şi sobe de fier turnat, arme şi recvizite 
~ de împuşcat, vase de fier pentru bucătărie, tot felul de maşini agricole. ~ 

Mare depozit de. 

laşini de simăna. p8Dfru ca-
• • :=:= curuz ŞI napI. 

Conform imprejurărilor şi trebuinţelor noa
Iţ simple, foarte recomandabile 

cu I rillduri Cor. 34--
,,8 ti U 40--

Recomandă 

Ilujuri pBntra sipaful cucuta-
=- zula.i şi a YÎei, 
ari sunt simple şi de o abilitate excelentă pe n
ru lucru, intrec orice alte fabricate şi sunt 
larte convenabile. 

Mare depozit de tot felul de 

împletituri de sîrmă· cu preţul de 50, 56, 68 80 şi 90 fii. 1 mO • ... -
" Aceste împletituri au avantajul, ci numai dupăce. sunt gata, se ţincuesc, şi astfel intrec orice alte fabricate. 

r Impletiturile stau întinse bine, şi ţ;ncuiala l~ întăreşte şi mai tare, aşa. că spre acelaş scop se pot folosi şi împJetituri 
~abe, ca din oricare alte impletitmi. • 

mai 

J. 
,22 LiA; giC'" 
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Cele mai bun e 

''1\ OROlOAGE 
l' 

g cele mai so1ide şi 
cele mai după ro 

~' modă )u f a uiel It 
~ atât pe bani gata 
\ ~ t . :, -- ca Şl--
" IN RATE 

pe lâ!1gă <-hezăşie 
de 10 ani Ş' pre
ţuri ieftine, l~fe
rează cea mal El 
Ung ari a este 

Se trimit CATALOAGE eu 2000 chipud gratuit şi (ranr'o . ............... : 
PrAvAlia de instrumente : 

B;B~;· stLA 1 
Nag;yszeben : 

Kleiner Rlnl 24. : 
Atra8-e atenţiunea ono : 
pubhc din loc lIi din ; 
provincie asupra ma- : 
reSul său atelier de i 
nparat Instrumente ' 
musicale aranjat in 
mod c:xemplar unde se : 
repară şi se fabrică tot : 
felul de intrumente: 
ro usicale ca coarde, de i 
Oi llm~) harmonict', gra-

: mofoane (fonografe), tambure şi clmbale, În mod special sub 
: supravegherea personală şi cu preţuri convenabile. Se pot găsi i 
• şi tot felul de părţi cari compun Instrumentul 
............ ~ .............. ' ............. ....," ..... H·~ ......... 

•••••••••••• e ••••• 
~ ~ . 

;~if: Iară trebuie să strig! : 
}!ll~ ;I~'~ w, CA fiecare femeie e bucuroasă de renumeTe bun al • 

'T"( t;ti.ţ;' bueătâriei sale, şi ca acest renume să nu fie ştir- • 
I ~}Wţjj bit, işi alege aromatale (dresurile). • 

'. ~{~] Cel mai bun aromat e ardeiul pat. a lui KĂLMĂN • 

;~W:t'ii Bleborpaprl-ka" • ..amtill.âiîl' ,*'-""~'1liI " • 
• care nefiind tare, dă mâncării coloare excelentă şi aromă minunlltă. Chiar • 

• 
şi suferlm:.llor de stomac le este neslridcioasă. Se poate căpăta numai În • 
' pachete originale scutite cu preţurile următoare : 

• 1 cutie de 1 cbilogr. 6'- cor. 1 cutie de li. chilogr. 1'80 cor. • 
• 1". 1/2 C 3'30. 1 c c lIs c 1'- c • 

• - - Se poate C'ăpăta dela oricare băcănie ,i prăvălie de colonfale. _ _ • 

• Poftiţi şi cercaţi! Nenurniroase epistole de recunoştlnţ.ă! • 

: Kâlman J6zsef, export de ardeiu, Szeged, Dugonics·ter 24. : ........................... 
!oooaOOOQOOOooacoooooooo.ooo ... ., 
., Să ne credeţi fi' 
I :~:~:~a~!:;,nI~-!r., coasa "Koronagyemant" g 
o o 
.' o • o o o 

o 
Cu coasa "Korona.gyernant" o. 

bătută odată se poate cosi ziua Întreagă, şi deoarece e făcută din oţeI-dia- ., 
mant,. coase rele sau moi nu 86 gn8e~c Jutr6 ele. Pentru trllnitia fjecarei ~ 

• buc&tl garantam. W 

, 75 80 85 90 95 100 110 cm. La comande de 10 buc. a 
., Preţul: 1 buC'. 1'80 1"90 2"- 2':W 2'40 2'40 2'OOco;,- una se dii rabat. _ fi O Comandele se pot face prin trimit. banilor inainte sau pe lingi ramburs! la ~ 
.... Lan gye I Teslverek magazin de coase. 
~ .. Koronagyemaot'" ., 

Cel dJntAiu atelier de pietrJ monumentale 
==== cu putere electrică. = 

GERSTENBREIN T AMÂS as lAnSA :A~~~~~~:: 
fabricaţie proprie din marmoră, granit, labrador 

Din pietri de mormânt magazina se aflA ln 

Kolozsvâr, ferencz Jozsef·ut 25. 
Cancelaria şi magazinul central: 

KolozSI'ăr, D8zsma-u. 21. 
"I'ele:îon 66-:';:'. 

, filiale: Nagyvărad. Iiay}mbeo. Djva ,i B4Dpatak. 

.-

se ţin plana numai dela fumeIe cele t1lai renumite 

"Zettter fSi WJnke]msnn", Brnnnschwelg. 
F. Robert Reinhold, VIena B~lebradf'k, V 
.Laubt?rger şi GIORS", Viena. Kotyklevirz, Viena, 
A. Petrof, KODtgriitz ... Vj~n3. Este.y-Orgau, •• ""111 ...... 

Repa.ra.turi specia.le solide şi ga.ra.nta.te. 
B ______ _ 

Recomand on. preotimi atelierul meu celebru. 
Fac altare artistic lucrate, precum am-
:: vaane, Iconostase, strlni şi altele. :: 

101 certificate de recunoştinţă. 

Se trimit planuri Ia dorintă precum şi preţ-curent. 80000oo;;;;;.~~;;;D •••• oI 
, :: ::: ... === TJPOORAFI~ OEORO(! NICHIN - ARAD 190Q. 

zăr 

lan 
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