
Î" ;. 

f 

• 
t 

• 1 
a. 

* 
~ 

...... 

~ .. 

_An_u_I_XV_. _____ Ar_a_d,~D_u_m_in_e:.:.c.:;ă,:....::.27 Noemvre v. (l0 Decemvre n.) 1911 Nr. 260 

ABONAMENTUL 

Pe.n an • 28 Cor. 
P. lUI jum. • 14 c 
f. O lui lUO c 

NUlIllruJ de zi pentru R .. 
ebl. ,1 Itrlinltate pe 

IA 40 frana. 

Telefon pentnr o ... , " 
IOlDitat 5M. 

lREDACŢIAI ,1 ADMINISTRATIA.: 
Strada Deă,k Ferenc Nr. j() 

INSERŢIUNILI! 
le primesc J. admtnistraţle. 
Mulţămite pUBlice ti Loe 
deechil costă fierare tir 

20 tileri. 
Manalcripte nu li lnapcl'· 

luL 

Un lucru judecat şi o chestiune pendenlă. 

" 1 rad, H Deccmvri'e. 

.\(:uza "trauă.rii'" pretinse, săvârşită de 
"Tribuna", este deci un lueru judecat. In
tre oa.meni de bună credinţă, ehestiunea 
asta nu mai poate fi rndeschisă şi desh~ltut,ă. 
do dapo al fine. E;ste prul urmare firesc şi 
(\ert că Român-ul şi patronii lui nu vor în
ceta să o reia, ori de câte ori vor trebui să 
răspundă la altl' critici şi inh'l'oări ce li-se 
\for face. 

Sediul "Roru,ADului". 

TI. 
,Sllll~ de ei uouă r'aţioIlanwntp absolut; ş~.(> ~~ his~:ricj}or .româneşti rolul unei puteTi pul>-

logice Şl d(~ nerăsturn,Lt,: ' lwe 1TI VIaţ,a naţIonală, 
1'. Prmni,,~: Sau ,,'TriJnma" fi trr'idt'i..1 .,J>entr~I a ill18t"ra rolul presei IiII noi. })lltmn 

t 
. face ul'mat.oarele troi (~n8tatări 

oare. , p 

C
' , ',. J > > ~ '" 1" r('~(l, a crei~t ~i.atr: politică ,la noi, PrezMţa 
,onduzn:,. J UJl.( n(] .,1~omanul1it la I prese·l .<;au a ,t.m,u?, ZIar" :mtr'un ţtnul. e egală cu 

A ra(~ a t~st o ~~cesttatc; Z1artd trebue sil p~ezenţa ,un~f Vteţ, p(~lthce şi c~lttl:ale ~Q~âneş,ti. 
nlnwnă Şl pe /'llto'r arolo. mult-pu("m '~,~te.ry8e; l~rsa p!"ese~ e ulenttca cu hp-

.) }J" '. ~, (', . l' ,'} . .. t'~ l ~a con.şthnţ~t Şl vuţn poldice şi culturale, 
_. l( TIlt;w, ,"'>au ,. 1] HlTld Hll (' .1 a- V' ,~ 

1
:-- 1. . .•. , lata n'aţlOnala eea mai puternIcă se constată. 

( a.Odle. 1 ""1 "a·m I"n Vto 1 t' '.!J O'b" l' A ' J......:-"" urma are e vlIlutrn:l: .>raţ\ov, 01 1111. 
l, ()rI clUZtf: Punerea, "HornanuJm la 1 ln~J, ,lh .. 1ll1~()ara, A~, ~.Jug()J' ],ocu.rile aceste.lJ 

Arad a Iost, o greşeală păgubind mişcarea' c?tnctd tnsa C1t ,<;ed-alf! z&arelol' n()a,~frf' T)olific6 

ţ ' l~ lt- f' t " Adi Ş1. culturale nn IOna a, a a Of \IllU n,n ~ smglJI'i<1 In rep- Dimnot', ~ 'c+ ţ' J~ 1 Iv' 
t
' .. t ' 't " '. t,' . , l' , , 'J: :],VIi, v]'a'~,a na l(Hlal s-<:m Una li ŞI c()n~ 

•. um. <lre, ren n~ :1] OI, a. i.KeS ~,l gI eşe 1 e ?lUta- ştIInţa llOhtlcă BUJlt de pildă aJlroape :nule in 
.. Tradan'(l" 'l'rilmnii, daGă, ar fi fost a- rea zwrullll 1I1 alt ţmut, hpsit de mIjlocul Maramurlli; şi în Bihor (afară poate de ţinutul 

d<'v i't raUL, ar fi ameninţat. cauza naţională, dp luptă şi propagandă naţională. al prcseil, BeiuşmJ~lj înv,('ci,na~ eu Aradud), N n au fost oare 

Dar Opilliu publi(~ă J'omâm~ască nu se 
pou.tt> mulţumi (;u atM~ şi nu se poate opri 

cu O primejdie roaJă: defeeţiunea unei părţi Ori care din ac('~te donii raţiona- a~este, ţmut:11'J Jrp!llte mai mult de presă politică 
însemnate a ad(>;renţilor 'programului şi. ' , ~ ~ , ŞI ma] departate de oontrele Pl'OOOl ~ Aici e 03:-

n~entn IDwre va ~l.ad{'va.r;.lta, co'nc,ln:la lo.- plic,aţ,i~ ~~~<n:că a~ a,~orţ~rii din MaJ'1amurăş, ,i It 

partidului naţional, înţelegem pe UDmânii fJ1Ca lreOuze t.rasa w mod me:rOl'ahl/, ITI un- [UJSthilttaţu tr3(]aru 1111 Mangra în Bihor, 
Jiu Arad şi din eomitatul a.cesta, în număr care din aceMe două caz1/.ti! Acum un an 2. Vechimea vi.eţii nationale" wmi tinut a-
dI:' vro-o 2i30.000 dc români, cam atâţi' eâţi comitetul adw!V:wd (să. spunem: în lnmă târrlă de vechimea ziarelor sale. 
numărăm în toată. Bucovina. Era. temcrea {~redinţă.) premisa înf.âie, ;s'a grăbit să tragă ,Pilde:, "Gazeta ~~raIlJl3iJvwniei", or~n'tr1 cel 
acestei defecţiuni întemeiată sau proba- imedi'ut concluzia şi _ zece zile în urmă mal ,vochm, se, află m (',entru} cultuTal cel mai 
hiUi.? Nu, eă:r.i nu ar fi fost IOf! .. ic ca acei 1) : 1" A ., 'ă' ;-' A. 1 .A ~ vcchm dola nOI: Braşot''IlI, (afară de Blaj unde 

u .. tOmdDU metpu S .lP'Jrd, m 1\1 U( •• \C1Un a lucrat oolulalt fat~tor' b;"e, , E t' t· ă ~ , 't ţ'l" t l~" v '):<: ' Al' A tA' , d d' f ",' . .., ,r1-ca, Ş IU Ins ea 
(~an alI 1Il en 1& ,ra( arn sa pIan (J. ocazm- can! premISa. In ,ale sa ove lt al~a nU' "G'll:zct'a" a fD·st mult timp un ieI de organ al 
nca cea mai ava.ntajQasă şi rentabilă pen- premisa a dmw e realizată şi recunoscută l~lalu]1]J foar,tc,?C'tit l?i influent acolo). Dwpă Blaj 
t.ru ei, intelegem alegedle par1amentare din prin t,ăcerea sbatOTI1icăa acuzatori- Şl Hraşov, ~:hbllul a fost al treilea cent.ru naţio-
1910, când guvernul avea mare nevoie de )01' la intrebarea: Ce-i cu "tradarea"? _ I1~I,-cuJtural în ~'u~~,nl timpului: Explicaţia: apa· 

'" 1 t ' . . " '.' .. )' rIţIa ~"Te]egrafulul > rooactat lD spirit naţional 
spnJll1u nos .ru. Ieste datona eonutet~IUl natlOnal să tI ,lga S~l? Ş.~b:-znll, După decăderea lui a apărut irn Si-

Cu toat.:~ astea, şapte luni după ale- de-asemonca concluzIa: 'm.uturca "Româ- blln 1 nbu.na, t~.a. mai viguroasă foaie dalia noi. 
geri, în "Conferinţa dela 20 Decemvrie 19101wlui" din Araci unde iel este de prisos. Pe ti~~ul,ei, 8ibiiUll aj~mge centru} incontesta.bil 
a comitetului naţ~onal, d. Goldiş a rostit Intt'un moment de bună credinţă. (?) li~ yol~tmel nO'IlJStl'e. Mal, târzi~ centru} vieţii po. 
un discurs fulminant, ară.Umd că Tribuna sau d!:~ orbire a patimei, comitetul a p. uttLt lItwe l!n{'QJ)e,a ~e mut.a dIn, ~o n~ eeA la Arad. Fap-,~ " tull anestl8 oomclde cu apanţl'a ŞI avantuJ creseând 
se pregăteşte să, treacă în tabăra lui ~l!an· să comItă o greşala, punând "Românul la alTribunii Poporului, al Tribun.,?, de azi. In ace-
gra. Pentru întimpinarea acestei "prime} Arad. Da.că ~l însă va persista în greşala laş chip S'1IIl' putea arăta că viaţa 'llaţion·ală ae na
di1i" Lupta, Romli,nul de mai târziu, trebue 88, va t.rebui să i-se aplice zicătoa'l'ea lati- şte ~u, cr~te în ţin~turi1e, r~~tive odată ca 
mutat la Arad şi subordonat dIui Goldiş, nca.:'lcă: Errare h !tmam~m, perseverare dia: a

pa1'lja :]a~eloT lJ~lr~~, l,,,~~rtat~a şi !!ra~elw... 
altfel "Aradul e pierdut şi o catastrofă a- lwltcum. Greşeal<a. unel chpe nu poate fI ,,3. nt ns~tat~a v..f,ejf,~ polttlce şt curatenia I1f-:"" " '1 ef" culturale atarna tn mare parle de felttl cum 
meninţă cauza naţională", a conchis D-sa. plabtă cu paguba permanentă ŞI genere ă organul unui linttt a înţflles ";;-ş' f . ă d t ' , . t d' d Y' "...- ~ ac a ortoa. 

Hotărîrea comitetului nu s'a luat fără a unUl neam m reg, vreme e anI .sau e Pilde' Gazei n a rl'.l]·""t uIt t" ţ ţ' , .' • • , .• '" !lI..-. m ,con.ş lln l8. na 10-

unele greutăţiI, D-nU Maniu, Vaida, şi Mi· zeCI de am de zIle - numaI pentru ambIţIa naIă ~i viaţa culturală a Br~vlllui, căci un ziar 
hali veniseră cu hotărîrea luată înamte de îndti.rătniCJt şi diabolică de·'a nu-ţi mărtu- totdeatm18. face mai mult ca nici unul .. Cu toate 
(\ I)ropune mutarea.. Luptei la Cluj, tecu- l'isi păcatul şi de ,a-ţi menţine prestigiul astea, ~işe~1'e8: l)Olit!c~ ,d~n ooost ora,ş tânjoşte de 

b 
" . 1 ] . . ~. mult. ExplIcaţ]a o gaRlm In mare pa:rte în politica 

noscând prin asta nevoia imperioasă şi a - mmelnos el negreşe mClel. paflivistă şi tonul p11ţin agitatoriu al Gazete,i sub 
solută a. unui ziklr l'omânet:;c în acel oraş. • r(\gTetatuJ Dr, Aurel Murăşamu. (Dovadă relativ 
Pentru a combate propunerea dIui Goldiş, Ni-.se va pune însă întrebalJ'ea: Chestiunea puţ.i'lwle ei prm\{l8e do presă). Nici azi băt.rânul 
(~a.re i-a cam surprins, ei s'ar fi găsit un,ui zi~r, ~,i mai .. ales a domiciliului l:li, deci nu organ din Braşov nu s'a rooll}es din 'mara'Smul 
însă în sit.uaţia paradoxală şi, comică de a a 1Il8U.ŞI ~xIste:*" sale, nu este ea de lmportanţă său senil. - Apog(ml mişcării po1itice din Si-

l
' 'b .. A f ţ 't tI' secundara faţa de marea chestiune pe care tre- biiu a fO'!lt pe tim'Pttl jnfloIirii Tribunii~ sub 

h;J.a apărare? n unu' In a a e~:)ll1l ey dl~ I bue să o 'avem mereu inainte: C!l11Z1a naţ.ională ronduooiea lui 1011 Slaviei, După pleoarea lui şi 
Şi de a susţme că, ea nu are Inter~ţltl Îm.,ă-ş? N tl este prea mult când cereţi ca int;reagIB. <lupă diSpariţia 7'ribunii., viaţa politid a locului: 
.~trada.re". In cele din urmă d. Gol(hş el a- opinie publică să se ridioo împotriva eomitetului nu a î,neHt~t ca dovadă a ailâncei înriuriri a unui 
runcat în eumpănă paloşul lui Br(l)[1Il'lUJ;: naţio~al şi să:i impue 0, anume hot.ărîre într'o ziar, dar a scăzut. Inflorirea repede, aproape ne
a declarat că ~au Românul vine la Arad chestle de orom sooundar ~ v" bănuită, a vieţii politice din Arad se dlllf,or~te 

. 1 t d' l't' ă 'j l'ă Pentru a răspunde la ac.oasta obwcţnrne se de Bigul' Întft] vioiciunei şi propagandei energice 
sau dansu se re .rage ,Ul po ~ le ş,~ as cere să ne dăm seama de rolul presei Î'Il. 'to'iaţ;a u" a Tribunei Poporului pe cÎvnd un ziar sec mor' 
Aradul în prada mangnsmulUl. D-nll Ma- nui popor şi În srpeci8.il în viaţa porpor:ului nostru, şi academic ea Drapelul, de~i apărâ'nd de t;ei ori 
Hiu şi soţii au trebuit să cedeze. AsUel ura F..ste prea cunoscută zidtoaroo fr.all'l'cză că pe săpt.ămână, nu a putut să facă în BănatcooaoQ 
impotriva, :, Tribunii" a înăbuşit într'ân~i~ -presa est~ a pat.ra I:utere în .stat.. . Libertatea săptămân'a1ă, prin agitaţia. ei însufle--
glasul convingerii şi pentru întâia oară leI Cu~ Insi la nOI cele. t~eJ pute;l pu:,?hoo ale ţi~ă a isbutit să producă în Hunedoara. Dimpo-

• v ' 'ij. ţ' 1 franeezllo r : puterea legIUItoare, Ju.decatorească tnva. la urmbr~ ooll!lideraţiilar ~ teoriilor politice 
au trebUIt sa pnveoocă cum sJ:l~ua la ,o,r ~i exeeutivă ee află toate cu dosăvârşirra în mâni ahstr'acte şi doclrinare ale ziarului din Lugoj, • 
Govârşitoare în sânul comitetulUi e aruhlo' străine, putcroo. "a patra" la noi înaintează în inflorit foarte bine, în veeinăt.atea apt1'Dipiată, ne-
Iată de d. Goldiş. t·angul de întâie şi unică. Cel mult vom wcunoa- ghilla bn.rdismllJui din Caransabef}, pe când Ti~ 
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lIlişoal'H invooinată dormita linişti_ta in jurtLI 
meseloo- rotunde dela Cafe KrQn.pnn~. 

1n sfârşit e locul gă amintim, 08. o expo~ieI1ţă 
.t;Ii fa.piuI, că z!:ar~le aşezate in afa:::ă de re,?tunt~e 
ronl-âneşl. ale ţărl) nu au putut sa produca _ deca~ 
1'ezultate nule, fireşti şi necesare la întrep-rtnd~rt 
.. tât de greşit concepute. Pildă ne sunt Federaţ$u
TH;'fi din Pest.a şi în t.impul mai nou Lupta. ~
:wlllplui lor ne arată şi el că pontru a fooonda, 
el'i('f' zi:lr trebue să-şi localizeze lucâtv}l a~1·iu.nea-

*-

In E'yolnţia noastră naţ.ională. un ZIa!' 

.".f.' poaU_' a-sellIă.rlu unui sămănăt,oL Cu 
plug-lII propag<.wdei :rol~tice ieI ~eurlllă şi 
rr~sc()leşte prlt.urile vlrgllJe. dar merte ale 
poporului; aruncă apoi în brazd{l, sămânţa 
,·.oIlşfiiIlţf'j naţioHk!ler şi a ideilor politiC'e şi 
clliturale din care ră."are eopa-cul vieţii na
ţionale, \"fmjos prin luptă eu furlunile: în 
sfrlrşit ]a Jumina veşnic oaldă a idealului 
naţ.ional ~el pîrguieşte roadele pe cari le cu
lege viata ('ol('ctil'ă a neamului ~ntreg .şi 
posterit.at€'lR recl1noscătoare. Ţinutunle 
·lipsite' de munca acestui. 8~I1lă-nător, c~ 
ori Cf' pîr10g nu pmduc nUUlea sau puţt-
JIul ingAduit ci(' voia întâmplării. 

Ca principiu general putf'ffi afirma că 
~eoplll real cel mai apropia.t al politicei 1"0-

m[HlPşti trebuie să fie trezirea şi mohiliza-
1"0(1 tl;tllror HomAnilor şi a t.uturor ţinutu
rilor romime'5ti pentru lupta. naţion:aIă .. 
FfÎrul când i11ltuenţa politică bine Întl'/ne
'iată a j>a?"liduilli naţional romfÎn n'u se va 
,ntinde asupra tuturor Românilor', câtă 
~:1'eme 11U cor forma toate ţinuturile Tomâ-
1lf.Şti d()meni~d dectoral absol1tt sigu·r al 
partirhdll.i naţional, până at'unei o împă. 
('are ('Înstită cu (J11t"emele ungureşti ieste 
impo:~ihill/. sarl în < ori ce caz o crimă naţio
nalll. 

In stan:'a de azi insă nici jumătate nici 
.'hiar un sfert 'din poporul nostru nu COll

jltituie domeniuJ electoral sigur al partidu
lui naţional. Cftte cercuri electorale avem 
in cari să pu tem eOlJta. în mod sigur la ul-
timul alegător român, ca. bună. oară în Să
lişf.e şi Sebeş? Şi iest-e oare curat.ă Întârn-
:plan' ~ă tot în f'.omitatul aeesta trăieşte 

Cu mine. 
,,lh> unde cii aşa târziu. 
A şa pierit şi alb la fată. 

• • 

. De pari întors dintr'un sicriu, 
Din lum (' a ('('f o-r duşi din viaţă!"' 

- "S'unt umbra eelu'i ce ţi·a fost 
De mult un bun tOl'arăş ţil'. 
Si cer vremelnic adăpost 
La ora astei nopti fârzi(':· 

,,{!i sIJ'tme pentru ce te-ai du.s, 
De ce-ai '/"(lm as pribeag prin lume ?" 
- "A rdca în milic-ttn dor ncspu." 
Sti rad *i eu pl.'-arolo r'um c (' 

,.Si ee-ai gâsit, şi ce-ai văzut 
Pe unde-ai fost, () frate bune f' "
- "lYimic din cule-am tOBt crez-gt 

C" " • l d' t " .)HHn }',()ns mUl ?fIU t ~ccat po sp-un p • 

St. O. Iosif. ,-

eoa mai veehe foaie- polihcă pentru popor 
şi că decj tlcţ.iunf'a. r-i a fost m~ îndelun
gaUi rlin toat.e:' 

Nici odată gUVi:\rnele ungureşti nu vor 
l'cnUIl ta Srl ne stăpâ.nească politiceşte, câtă 
vreme' vor înţeloge că nu /'ste cu toiul im
pOBil,if dr a smulge prntru ele man~atele 
rO/lIcÎw'.';;fi. Ce vedem il~<;ă în realItate? 
Dură. al~~prile anului 1 ~)6 parbdul kos-
suthi.-.;t se mâlldwa eă. Ct->tc cu mai mult 
dn'pt. r(\prezint,antul poporului rom~înesc 
dociU partioul naţiDnaJ rO,mim, ~deoa.~ece 
a primit mai mult.e votUrI romaneşh ca 
a.cp:-;ta! l,a a.legerile din anul trecut, par
tidul nţÎ{)]l<l1 n;mim, a oohândit cu mai 
multI' mii de- voturi româIlPşti mai puţin 
dt'eiÎt pa.rtidele> ungureşti. In situaţia asta 
fal~ii. IW-(I. pus distribuţia gt\ografică ine
galrL a mişc,iirii 'Iwastre- nat!onale, pr!cint;
ită prin COllcentrrarea pre80I noastre 1Il C;),-
teva tinllturi. Pentrucă fără. îndoiaIrt cele 
mai multe voturi româneşti s'au dat parti
delor străine în ţinuturile lipsiu) de presă, 
c.a în cele cinci cercuri mari româneşti din 
BilHH', apor în Mara;murăş, Cojoc~'a etc. 
1\ u fost în ţinuturile acestea cercun cu ma
re majoritate f",>mâ,nească, cu rriii d~ voturi, 
În cari nu s'a pl.4<; uici m~ioar candtdat na
ţiona!. dp pildă: AleşduL MezieşuL Vişăul 
s, j 811 ,,;, t·<W·M l. ., ~ -~ 

S~ ecrectiim îMă odIatii. mai de-aproape 
distributia geografi{~ă a presei noastre. De cu
rînd a apărut A lmanahul scriitorilor ro11Uîni oare 
ne Wl da desluşiri izbitoare şi eonvingătoa.re în 
această privinţă. Dacă "Al'illanahul" nu ne-ar fi 
ildUBni(~i un alt serviciu, cum pret-inde Românul, 
ar trobui să-i fim mulţ.mnitori pentru aeesta 
singur. Românii din Ardeal şi Ţara umgur~ă, 
au după datole Almanahului, un număr de trei
uci de publicaţii periodice, anume 11 organ~ 
politice (trei cDtidi.a.ne, trei cari apar de trei f)rI 

pe săptiimllnă, şi cinci ziare politioo săptămânale) 
două reviste politic() literare, două reviste lite
rare, una ştiinţifică, şapte organe de speciali
'tate (bisericeşt.i ere.) şi şapte s-oeial-<lulturale. 

După distribuţia lor geografică avem două 
grupuri bi'ne diatillcte: comitatele de sud şi de 
nord. cele dintâi având relativ o presă pllter
nică, cola de a doua, lipsi te aproape cu desăvâr-

Cronica stiintifieă. , , 
De Dr. Pompiliu Robescu. 

Idei greşite despre pâne. 

Guvc'rnul eng-lez a Însărcinat pc Dr. J. M. TIa· 
miU să facă un raport dospre pâne, şi a;nume des
pre valoarea sa nutritivă. D-rul Hamill şi-a js-

prăvit şi publicat raportul din oare extragnm 
cde [~ urmează, ca să servim pe cititorii noştri. 

~\f uIt-o din părerilo de până acum asupra pâ
noi sunt cu tDtul greşite, aşa idcia ce I:\"-te că fă
ina produ~ă prin măeinaroa grâului cu morile cu 
cJlindrii e.'ite mai proastă decât făina. produsă 
prin măcinarea cu morile ~u piotre, nu coros
~undc de fel cu constată-rile lui lIamiII, care a
rată di griul cu coa.ia gro.a;:;ă, cum este grîul a
mericam,6C macină mult mai bi:ne do către morile 
cu {'ili-ndrii. 

O altă ideie greşită est.D a<,.('ia că pfmea albă 
este mai puţin hrănitoare decât pânoa făcută cu 
Re(~ră, prin urmare deeât ptl.lloa n(>~'lgră. Com
puşii azot.at-i, cari intră în compoziţia amllndu
rora sunt egali, ba cont mai mult, pâlloa nOH_gri! 
do S()cară oonţiJle mai puţini, deci este mai JlU
ţin hrănitoare. 

Diferialţ,a valqrii nutritive ee o..'l1,e între o 
pâne făcută din acoîaş făină, dar de calităţi di
f(lritel:\<;1;e foarte mică, pe c.ând I:\~t.e foart() mare 
difcrinţa înt.re făinile provonîtc din grîuri dife
rite. 

Un lucru t':~ie sigur: Piinoa ne!lR.ră conţiJlC 
mai muJte slIb"tant.o minerale docât oca albă, şi 
unc~-Hri, câno ('ste vorba de hrana copiilor, e.;;te 

T7& '!" .. "'t 
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şire de pre.<>,ii proprie ~i de foloaaale ei. Putem {a~ 
ce umnătorul tablou al organelor noastr& de pub· 
licitate : 
In comitatele de sud In comitatele de nord 
In Braşov două (-Gazeta In Hudin unul (<-Sfitui-

Trans .• şi • Deşteptarea.), torul». 
În Arad cinci (. Tribuna-, 
-Românul •• -Tribuna Popo-
rului. oPoporul Român., 
şi .Riserica şi Şcoal ... ), În 
SihitiJ şapte (. Telegraful Ro-
mâna, • Rev. f-conomică., 
.Rev. Teologică., Foaia 
Poporului., • Luceafărul., 
-Transilvania., «Vatra Şco-
lară-), in Blaj palru .Uni-
rea», .Cultura creştină-, 
• foaia Şcolaştîcă -.• Revista 
pol. Ii !it.), În Lugoj unul 
(_ Drapelul.), În Orăştiedouă 
(.libertatea, cu trei sup·j· 
men1e şi .Cosânzeana.), 
Caransebr-ş două (.foaia 
Diecezană. şi .Zorile) in 
Timişoara două (" Revista 
PreoţIlor. şi "Plugarul Ro· 
mân.), În Ora viţa unul 
(. Progresul.), În Făgăraş 
unul (,Olteanul.) şi în O-
răştie şi Arad, în acelaş 
timp unul (-Studii ştimţi. 
fice. ). 

(In afară de toritoriul limbii româneşt.i apar 
in Budapesta, două orgame: "Naţiunea" şi .,Foaia 
Poporului Rmnâill" cu două suplimente. Auto
rul "Almanahului," de unde scoatem a~est.-e date, 
a omis, cu drept cuvânt ziarul guvernamental 
"Poporul" şi "Lumina" koesuthistÎi. Organele a
ceste nu pot fi socotite ca factori creatori de oon
ştiintă şi mişc.are naţională, ci dimpotrivă). 

T-abloul de mai sus e nu se poat.-e mai grăiklr 
şi va trebui să surprindă pe ori cine. Pe când 
în ooIllitatele de sud apar 27 de organe de publi
citate, nordul între,q are O singură foaie şi acea· 
.sta de mâ7ta a treia sau a patra! Deosebirea. a
cea."!ta ast.-e şi mai izbitoare dacă vom socoti suma. 
totală a numeroIor cari apar într'o lumii în oomi
ta,tele de sud şi în cele de nord. Socotind luna de 
patru săptămâni. deşi inexact, presa noastră 8-
pare cum ur-mează: 
In comitatele de sud 

3 organe cotidlan& = 18 pe săpI. 
3 cu câte 3 numera 

pe săptămână = 9" 
11 ~ăptămanale ~c:: 11" " 

Tot&! • . , 38 de nu-
mere Intr'o săptăIMIl&, In patru săp

Iămâni (o lună) MaJ, • • J 52 
2 organe cu câte trei MUmUt 

pe lună, total lunar _, 5 
3 organe cu câte două nume'. 

pe luna, tolal lunar. fi 
4 organe lunare • . .• • 

Total unar • 168 
& __ ! 

In comitatele de nord 
Un organ cu doull numere pe lun5., 

tolll lunar. • •. 2 

Tola! lur.ar ! 
2S 

bine să se alterneze pânea. albă cu ooa neagră -
aceasta Însă numai dacă este vorba de dieta pânei, 
căci dacă oopiluJ poate mânca ori 00 fel de ali
ment, latunci această diferentă este n-eglijea
bilă. 

Intr'un timp Se zicoa că pânea strică dinţii, 
şi erau doctori cari sfătui,au pe clienţii lor să 
mănânce cut.are fel de pâne; d-rul Hamill arată 
că nici o influonţ.ă nu exercită pânoa asupra lor. 

Casa radiului la Londra. 

La Lon-dra s'a deschis de curînd Un institut 
in care bolnavii se cural'isE'<"C prin, ajutorul ra
{liului. 8-e zice că acest institut posedă cea mai 
mare eantit,at.e de radiu din lume: o jumătate de 
ling-uriţă df.l cafea, a cărei valoare osto do 1 miI. 
250 mii de cor. BoaJole cari se caută eu radiu 
sunt: caueoru1 Ctl11d nu este prea Înaintat; unele 
u)f'cre şi ll!wle boli de pio1e, eari nu .f.1e pot trata 
cu alte doctorii. 

In:'tTitntuJ ia fo"t creat în unllll dorinţei de
fllTIf'tlll1Ji rf'g{' Edmnxl al VII, de LordnI Iveag-h 
şi <le Bir Erne~t Cass('ll, şi îl1tre altele conţine 

'12 {'l!binf'te îIl eari ~e facE' radioterapia şi unde 
';lln! di"('l1rsurilc (Je radiu în g-n'utlatca de 70 de 
miligrHDlp În ,'alnal'c de :10,000 de eor. fiocare; 
într·un Jahor!ltor dda etajlllde Sllf-l miC'l'ohii boa
Idol' truiesc in tuburi subtiri de cristal, Îlllr 
c'Hltit'i"kn de radiu ee Dll. R{' ÎntrebuintBază se 
nilc',I'{':lză într'o ('a:":l de fier. Odaia în care S8 

t'ttntiin'~tc frimitllri1c de ac('~t preţios metal oste 
(';;ptil.;itti toată ('u portelan alb, r{'fradar('Ia. la 
căldura şi la ori ee fel do "ihratie. In mijloelll 
<său c.ste o masă de piatră. ale cărei picioare de 
r iat :- il , trec prin pardoH'ală şi s€ înfig În pă-
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In alte cuvinte: pentru trezirea:. mohiIir.area 
ti conducerea vieţii româneşti în comitatele de 
wâ apar lunar ana sută şase zeci şi opt de numere 
ele pr-esă de toate ('.ategoriile. pe cimd în cumi ta
tele dc nord apar lunar cu totul două numere ale 
u.nei foi, lipsită de caracter politie. deci fOc1.ll"te 

. puţin potrh"ită a trezi la ,"iată naţională un ţmut 
atât dt, vast! 

Iată aici şi numărul Românilor din comita
~Ie cu presă şi al celor fără presă: 

I. Comitate cu presă. 
Comitatul 

1. Alh~ de jos 
2. Braşov 
3. f.:ig.:iraş 
4. Huni~âoara 
5 S,biiu 
6. Târl1ava mare 
7. Târnava mIcă 
8. Arad 
9. Caraş 5everift 

10. Tim,ş 
] 1. T orontal 
12. Cenad 
13. Tri"lscaune 
14. B.ch., 

Total: 

RomAni 

]66,000 
33000 
83000 

257000 
108000 
61,000 
55,000 

223,000 
328.000 
167.000 
87,000 
13,000 
]9,000 
O,llHO 

1,606,000 

II. Comitate lipsite de presă. 
Comitatul Români 

i J. B'strita·Năsăud 82,000 

rea lui de Arad. Cine cunoaşte aeeste două comi· 
tlite, va admite, cii cu toată: înw~cinal·ea lor, locul 
lor ieste în două grupuri deosl'bite.) 

'" He.zulbltul I'ifrdor noastre, grupate în 
mod impartial şi ohiectiv, t'ste d"cl că un 
număr de 1.HiH.OOU, sau, socotind şi spo
rul din cei 10 ani djn unnă, peste 'Un mili
on şi do'WI sute de m ii de rumâni din ţara 
noastră, ceva Illai mult J(' douil oincimi ale 
poporului nostru, au () singură. foaie pro
tprie,pentm nevoile lor, pent.ru t,r'ozÎrea 
şi conducerea lor, pentru mfmtuÎrea .sufle
tului lor rum .. î.nesc. E .'..,'!ătu.itorttl din lIuie
din, o foaie lipsitil şi ea de oaracter polit.it, 
cu două IlUIlll're pc lună! Pc efmd presa 
comitat.elor de sud se poate a.''icmăna ullei 
Hidii Uri~lşo, sau ulllli eilnd('Iahm cu o sută 
şase zeci şi opt de hnHini. comitatele din 
Iloni trebue să se mulţi'inwască cu două 0-
paiţe slabe, aprinsp 11U prin grija (:eloJ' sus 
puşi, ci prin rÎ\'llc:L de Imnină ~i bunele in
tenţii ale unui uespiirţământ al "Asocia
ţiei". 

Hăm.:lJI1e să stabilm locul cel mai pri
elnic unde t.rebue aş('zat noul organ de 
luptă şi trpzire naţională a acelui' ţiIlut. E 
firf'sc ca el să fie oraşul cel mai central al 
ac01u1 ţinut, de unde înrîurirea noului ziar 
să se r5spândească in Jlilod uniform în toate 
părţile. Xu putem fi deci pentru Oradea
mare, deşi. recunoaştem, sUu'ile din Bihor, 
(',otatea mangrismulur, ar fi un aq,rument 
putcrnie în fa.voarea acestui-punct. Punc
tul (',el mai central al comitatelor din nord 
e fără în doială Clujul. ..:\ celeaşi dis
t.anţo il dfţ,;;p[U'ţ.es,c, aproxiunativ, de 
B i hor şi de l[ a ram urc ş, de 
SMmar şi S5Jaj, ca şi de Solnoc-Dobâca 
ş~ l~i:.,trlta-Xrlsăud, de rrurda-Arioş şi Mu
raş·l urda. P,îllă eâ.nd aceste ţinuturi îşi 
yor ('ăpăt a şi t'le PJ'C8a. lor, e<1tlel\'a., Clujul 
tre;l?ue luat ca bază de operaţii pentru cu
CBnrea. lor poJîtic1l. St arca de drzorgani
zare şi dl~strrmwre a Homfwilor din Cluj. 
prezenţa unui numitr de a.proape 300 de 
studenţi universitari romtmi, multele in
stituţji de maghiarizare În frunte cu uni-

2, Cojocna 146.000 
,~ t l 3. Mur;aş-Turda 66,000 

'}'I:: 45, SŢ ,lndoc-ADobâca 1
1811,000 

De-aici vine, în comitatele de nord, în
tunerecul can:-ş întinde mantia lui binevoi
toa~e asupra eumplitei .stări de înapoiere 
naţiOnală, de dec{tdere a simţului româ
nesc, de cOIll-upere crescfmdă a limbii ro
mâneşti p;.înă în st[1uturile cele mai de jos 
ale poporului, de progres biruitor şi sigur 
do sine al mnghiarismului în număr, in cul
tură, în bogAţie şi - în conştiinţa şi limba 
romţ.mi1or, tot mai zmeriţi, tot mai plecaţi, 
tot mai deprinşi cu g[mdul că sunt meniţi 
cuceririi şi almorpţi U'I1 i i strărne. Do·aici 
înţelegem bătaia. înc\'ato., obosită 11 pulsu
lui în viaţa na.ţiio'll"ală a acestor ţinut.uri . 

versiţatea, toate indică suprema şi urgenta 
neyOlC a unui ziar românesc puLemic în ll.

e~l oraş. AdalJgtlJld la asta şi novoia unei 
<1locPze ortodoxe cu sediul episcopesc în 
Cluj,. aminţim şi datoria cel-uilult factor 
lJubltc nI ywţii naţionale pentru înt,{lrirl>ll. 
şi recucerirea acestei provinc.ii. 

. ,.r a- flt~ 16.000 
6. Bihor 238,000 
7. Maramurăş 14,(){)() 

- ,j 8. Sat mar 118,000 
f 9 1: . Sălaj ]25,000 
~j 10. OUt; 15,000 
J 11. Vgocia 9,000 

J
J Total: 1,168.000 

(Facem la aceste cifre trei observaţii explica
Uyo. l.ntâi, datele .~.tati8:i('e sunt .ale anului 1900, 

. ' ~e dm 1910 --Ilcfllnd lllcă publIcate. A.I doilea, 4 am. rotunziţ cifrele l~ n~ii. sutele fiindu-neaicî 
puţm etienţlale. In sfarşlt am adăugat la grupul f 1 - 6 comi1Jate fără presă proprie (Târnava-mare 

.. ,i mică, Torontalul, Cenadul, Treiscaunele şi Bi
t chi~ul), socotind că prin apropierea lor de co
f mitate cu presă, ele se află mult puţin sub raza r lor de acţiune. 
1 Am redus deci într'adin,s numălrul Românilor 

fără presă, rnărginîndu-1 l'a oole 11 comitate din 

1 grupul II. Nu wm putut să alipesc îU<'lă de pildă 
. oomitfltnl BihoT11lui la grupul 1. cu toată wpropie-

I ::>~P~e-a~-.(>,-a.g-t-ă-m-~să. sub un-~lo-;:~--d-e--:tic1ă 
Bunt balanţele de ;precisiunc, cu C'ari se cântă
reşte radiuJ, până! la a miia parte dintr'un miIi
gI'l3ill1. 

l 
I 
~ , 

Cel mai mic lucru din lume: loniu. 

In această anendo i:'5lovitoare trebue 
făcută o C'neq.,rică infuziulle, tn'bue intro
dus prin presi'L sângele dătător de viaţă nI 
s~ ... risului romfu~esc, al ideilor şi preocupă
nlor de actualItate, al l'fldrumărilor şi În-
dreptă.rilor culturale, trebue curăţ{tă at
mosfera de moleşire, de cutropi're şi înstră
inare. Intr\m cuy[mt, trebye un ziar pu
ternic. 

'" ______ .222_. _______ ._3 §t::!!! ___________ ~ __ ~ ___ T~_TT_ 

munic.at dânsul, azi se ştie că ionul e..<rte a cinci 
fmta prtrte din atomul dectric. cea mai mică can
titate de electricitate ce se poate obţine astăzi. 

Hesultate1e acestea sunt cele mai frumoase 
SlH',C('>8C la cari a ajuns fi.~îca in zilele noastre. 

Secretul prec.ocitătei. 

In America s'a întâmplat un caz de precoci
tate de ('.are ,s'a vorbit mult: un copil în etate do 
unRprezece ani·8, trecut cu mult succes examenul 
de maturitate (bacalaureatul). 

Da.r cine să dea ţinuturilor părăsite 
p~'esa ea.re le lipseşte? Srl aşteptăm Rf.mâ 
c~nd. pl~lIl. I:l1t{',~ea lor, ele so vor reculege 
ŞI .vor gasI lIltr lI1scle puterea de a-şi făuri 
pnma armă de deşteptare, sau trebue o 
int,ervenţie din afară? A pune aeeastft În
trebare este a da şi r[tSpUIlsul. Nu puf'''''m 
PŢlvi liniştiţi şi nepăsMOI'i, aşteptând tre
ZIrea de bună voie a acelor locuri. 

• 
. Şi da.că O intervenţie este neeesară. fără 

îndoială că datoria asta li revine onoratu
lui cOlni te t naţÎlonal. 

Cu t,oate astea ce am văzut în realitate? 
Comitetul naţional, dispunând de mijloa
el' lp. trebuitoare, a înfiinţat în anul 1907, 

au văzut că duw:;a era în stare să SJluie pc dina
fară pO{'.ziile ee auzioS(~. 

.MJai înainte de a împlini trei ani, putea să 
fară o compozitie şi să cetească. La trei ani a 
în('cput să înveţe să scrie cu maşina. Puţin dl!!pă 
aceia, ne mai mulţllmi:ndu-<sc să spuie poeziile al
tora, a Început să facă poezii. 1"3 cinci ani a scris 
o mif'ii comodie, pe oare ta juc.at'o cu alţi oopii, 

. iar dâm,a a făcut partea protagonistei. In aoolaş 
timp publica ver:-mri într'un jurmal din proyincie. 
La şeapte ani a pn blieat un volum de poezii. 

J 

După teoria electrică a materiei, ioniu e un 
fr·agment de atom, care în a{'ela~ timp reprezintă 
ooa mai mi.că cantitJate de electricitate şi cea mai 
mică cflntitate de materie 00 poate flă existe în 
atare liberă. Ionu este aşa de mic, că dară am , 
lJOCoti în ioni electricitatea necesară pentru fa
bricarea hidrogenului, şi dacă ne~am inchipui că 
4.ceastill electricitate 18'·ar putea obţ.ine în număr 
de 100 de ioni pe minut, ar trebui ca o sută do 
milioane de oameni, să lucreze timp de patru mi
liGane de ani ca să facă o cantitate de hidrogen 
cu {',are !Să se umple un balon de acelea cu aari se 
joaeă copiii. 

J n legătură cu acest fapt. gazetele ştiinţifice 
americane, povestQ.<;c viaţla poetei Migs Winifroo , 
Saekvill Ston.:>r. care la etatea de zec.e ani a pu
blicat un 'volum de versuri. 

1 L Addington Bruce zice că fenomenala des
voltare a f~rcuJtăţilor intelectuale la unii copii, 
nu e~to altceva decât ciect.uJ. unei sisteme de oou
caţie. i 

1 

f 

i 

I 
I 

( 

I 
f 

Intr'adC'voo-, prof. O'tto Wiener. tatăl unuil 

copil de 14 ani care îşi luase maturitatea, zi.ce: 

Cu toate ac.€swa, ionul a fost izolat şi măsu
rat în laboratorul profesorului R. A. Millikan dela 
univen:<itaf('a din Ohicago. 

Ciind em încă în fa~e, mama sa aagâţat !pe 

pereţ,ii camerei în care era copila, copii după ta
blourile ('ele mai celebre, iar prin colţuri a pus 
copii după cîtteva statui (le valOiare. Doi~a, scara 
în loc să-i dinte nani-nani ca s'o adoarme, îi 1'0-

cita bucăţi din Vin(iliu şi din alţi poeti celebri. 
Ac,elaş lll'Cnl îl făcea mama !'la în timpul zilei. 

"Copiii SUlJlt cu mult mai inteligffilţi decât 
se crede şi culti vându-le prooilSpoziţiile la cari 
sunt indinaţi putem obţine rezultate de noe.:rezut. 
Pentru acest sCOlp, părinţii în loc dea lăsa 
pe copii la jocurile lor, ar t,rebui să-i silooooă «ă 
se folosească de propria lor inteligenţă, să·i facă: 

Mă.surătoarea făcută de acest profesor este 
din ee]e mai cX1acte, şi în urma celor ce ne-a eo- Când fetita a înc.eput să yorooască, părinţii săi 

• .... Cumpărare ooazională de puşti de vAnat! ~ 
lancaster, cu cheie t~ fi .. Orfner·Jacat englezesc. cocoş automat 22 '1., Puşti americane, ţf"lvl cu aruncarea 
pat1oantlor folosite 12 fl. Hemmerles. 2 tevi, modl'mă 35 fi., Drilling-, Browning de 16 ca1ib., Krupp ejector• cu 
tevi de oţel, (te. prtcum şi garnituri cC\mplete Haml'rles Drilhng, Springer şi Kierner, revo[lIere, pistoale 
~. ee af'A in preţ i~ftin 1& 

- " Prt vAHa de puşti de vanat ~ HA DO, Btldaoesf, IV il, Eoyetern~fer 5. 
At,jrolt" de ~POTt, bil1odr, Zeiss·, GărI' aparate fofografice. Face schimb de diferite părţi de puşti şi aparate de fotografiat. 

m 

I 
I 

~ .. ~ .. ~~------------------------------------------------------------------------------------.......... __ ~~==~---------r __ .. ~"--'~ 

'J 

7 

!n 
IU 

.H 

;e 
)~ 

I1J 
e~ 

st 
.t 



f 

110 

m(' 

'H' 

'1 

) 

Pag.4 

la. Budapesta, ziarul Lupta. Nevoia atât de 
arzătoare a ţ.inutudlor româneşti, lipsite 
do presă, a fost jertfită dorinţei egoiste a 
dlor deputaţi de a-şi avea ziaru) lor sub 
ochi şi do a-şi ceti imediat a doua zi dis
cursurile parlamentare în I",eibjotlrnalul 
lor. Tribuna proclamase încă la Înfiinţarea 
Luptei că un ziar românesc trebuie să a
l)Ură în mediu românesc spre a p1'oduce 
to'atr foloasele politice şi că în mediu stră
in el l'a trebui să tânjească. Nimeni nu a 
da.t ascultau-o aC(l8tu~ glas "interl!siat", 
CUl11 }'l(' splmea. Patru ani mai târziu, după 
eUlloscutelc vicisitudini moralo şi mate
riale ale Lnptei, conlitetul naţional d{~du 
satisfacţie prozic0rilor noa~tre şi suprimă 
ziarul. ("frpşala. frlcută cu Lupta fu "în
dreptatii" Înfiinttmdu-se noul ziar - la 
Arad. 

Cino (1, urmărit cu at.enţiutle gl>stiuI!pa 
comitetului nostru naţ5Qnal .a putut ob
serva cit un păoat al lui, o boală lnăscută 
a fost de a face, numai decât şi eu încăpă
tinarc, c('cace ('sic tocmai diamciral opus 
intcl'esdol' naţionale. 

Dacă ai fi întrebat acum un an, la su
JH'imarea Luptei, pc UIl om absolut. uepăr
t.Înitor şi neprevE'uit, caro este loeul unde 
se :arată cea mai puţină nevoie de un nou 
~iar cotidian românrsc la noi, omul ar fi 
răspuns, fărit îndoială, că, negreşit, acolo 
llndp-, rplaliv, sUim mai bine cu presa. po
litică. Locul Dcpsta era. însă. H'lră îndoială, 
AradlJl. unde aptlJ"Pt\. ziarul cotidian cel mai 
fi'are, T,·ibuna. Şi dadl ai fi întrebat pe 
. acela..'] om nepren'nit. care este locul unde 
e mai multă nevoie do acel ziar, după ex
punurile noa~tre de mai sus,ar Ii trebuit. ne_ 
greşit, să răspundă: Cluj1d. Ya s[t zică: în 
.orico caz AraduI mai puţin dedit oricare 
alt loc şi Clujul in a 'În t ea ori cărui al t ·loc 

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

să Be giÎndea5Că Ringuri. Luorul nu este aşa de 
~or. căci păr Înt·ii ar trebui În a-ce."t caz să bage 
do aeamii la ori ce vorbă ce zic în fa.ţa copiildr 
lor, sii vorbe&s('ă po ales, să dis<mte de lucrm-i in
terC8ant.e ~i aă ţie o 1<,~ătl1rii logică între orice 
vorbire; în scurt. tr<'bui'O să faci pe {'-opiJ să În
ţeleagă că ~l crezi capahil să prieeapă c~ce ii 
.. pui." 

Trebuie - după elUn zice Wiener - să se 
obool'VC copiii cu multă atenţie, ca să-şi dea SOJjITlli 

de prooispoziţiile lor intelectuale. Aşa copilul :!ău 
la etatea de un an şi jumătat(', a'ea o mare în
clinare pentru literele tipărite, iar după două 
zile cunoştea alfabetul. La trei ani ştia sa faeli 
oompoziţie, iar la şase alui citise multe cărţi bune. 

"Eu nu·i coream ca fiii priceapă tot ce citea, 
dilT îi spulueam să mă întrebe ori de câte ori nu 
înţdegoa, şi pc elind îi (')..lllic-am ceeaco mă între
baBe, mă cfumeam să-l fac să priOl>:aipă că eu pu
~ilIlă voinţă, ar fi put1.lt să înţolagă singur. ~.[ai 
IlJ(*! căutam Ră înlătur col mai mare defecot al (.·du· 
(!;itioi şcolare de azi: în ziua de azi !;!Coala nu des
voItă dreÎlt memoria, pe când facultatea de a se 
gând.i singu,r, rămâne ned.osvoltată. După purerea 
mOI! educat,ia U:IlUi (x>pil t.rebuie fă('"ut~'i ÎTI direc
tia de a-i desvolta gândirea, de a-i cnltint ratio
namontul:' 

Cam acde:wi lucruri spune .doctorul A. A. 
Borle, tatăl a patru (>ovii cari au o inidigenţ.ă 
uimitoare. 

Roma, Noemvrie 19lf. 

"TRIBUNA" '-
era şi f'ste şi azi indicat să prime'a.scă 
noul ziar. Şi ce a făcut onoratul oomitet 
naţional? Cr{'dincios obiceiului său de a 
face tot ce e~te diametral opus intereselor 
noastre publice. a pus ,.Homfmul" juste
ment la .Arad, iar cât despre Cluj, d. Dr. 
1\1 ihali a fost intrebat de un redactor al 
flomânului: 

- Ce ziceţi de ştirea lan.<>ată de "Tribuna" 
că proied.a:ti mutarea "Românului" la Cluj? 

- ~i R('eaRt,a este o invenţiune teooenţioasă 
- răspunde d. deputat Vr. :Alihali - pentru a 
,s('.duc(' (.~!) lumea romÎ!:n<'ască . .Noi n'am cugetat 
nîl!i-«:lată să S('birnbăru l"edinl "Homânului" şi 
nici un moment n'am reflectat la Cluj, adică ţi
nutul în eare vieurul Mangra a stors o declara
tie de aderentă dela preotii săi subalterni. 

c~ra.i întâi trphllie să ne lepădăm în mod ho
turÎt de intenţia de a .. soouco" lumea româneasciL 
Probabil d. pre.,:oci. a voit "ii 8puie eii avem .imtell
tia de a duce lumell în rătăcire. căci, pe cât ~im, 
numai fetele pot fi ","Iedus(·'· ... Hed. "TJ'lib.") 

D. J)r. Mihali f'ste, şi d-sa, originar din 
cOfniratul f[lră JlreslL şi, mai mult ca ori
('Îne, în m;lsură de a cunoaşte. mult ma
i'ute de nui. 111lpn'jur{lrilf) şi lH".:oile ţinu
tului SilU. Fiiră a fi din acele locuri însă, 
Înalta- sa situaţi~~ politică rar îndatora să 
ţie sean::il de I1PvîiJllc generale ale neamu
lui, lnai bine dec{tt noi, cci îneercuiţi de 
preocupări şiorizonuri locale. 

To,l te al' eOflverge deci la eoneluzia ca 
d. preşedinte :;{i militeze contra Aradului 
şi pentru Cluj. dacă nu pentru patria sa 
D(>jul, l'a s('diu ,al ,.HomflIlului". E prea 
firl'~c deci ea. diIllpot rivă u-<sa să fie pentru 
Arad şi con t ra Clujului, ert:\dineios darului 
Sllll ff'ricit de a grtsi totdeauna suluţiunea 
0pl]",;I .int('res(·lo~ naţiona.lt'. 

A rgullwntul cu care d-!'ia. combate î~ă 
Clujul ca sediu. t'ste de-a. drp-ptul extraor
dinar. El va. trf'bui să con .... ingă şi pe cel 
mai încăpflţinat din aderentii "sinceri" ai 
P~l rtidul ui naţional (cum îi porccleşte Ro
mânlll pe adf'fl'uţii sili), de a.dţvIlca înţelep
ciune care prezjdă la călăuzrrea t.uturor 
t.reburilor noast n' publice. n. 1\1ihali spune 
textual: " ... n·iei tm 'memH'nt nu am 'reflec
tat la Cluj (ca sediu al Romun'ului), adecă 
ţiuutulln care ricaru' JI allgra a stors o de
claraţie de adC7e1lţă dela preoţii săi sub
alterni." 

Admirabil i.trgllrnt'Ilt. Va să zică ]ucnl

riie stau a.şa: Tl'ibu'na roagă onoratnl co
mitet 8{t puie Româmd la Cluj. fiind acolo 
mare nevoie de un ziar naţionaL D. preşe
dintt~ al elubului, d. Dr. T . ..:.\Iihali răspun
de: ,.La Cluj nu-i nevoie de un ziar naţio
nal - p{~ntru ch acolo terenul e cucerit de 
Manţ.,'Ta!" După această Jo{-,rică, lupta na
ţională trebuie prlrhsită tocmai în ţinuturile 
cucerite de Mangra şi presa. ar avea dato
ria de a s() retrage, t.rept.at, pe măsură ce ar 
înainta mangrismul int.re noi, până e.lnd, 
împinşi pimă la. graniţf'Ie ţ(irii. presa şi 
luptătorii naţionali, in frunte cu comitetul 
şi cu prrşf>dinţii lui. H)r trl!bui să se exi
l('z(~ ;11 Hegat., presupun:lIld că Mangra, bi-
ruitorul., va binevoi sti le acorde, acolo 

10 Decemvrt" u. IQII -
măcar, liniştea bine-meritată, după atâtea 
lupte ..• obositoare. De ~colo apoi, din Du.. 
cun'şti, Românul 'va scrie cu străşnicie 
contra. infamilor mangrişti de cari nu a 
putut încape în ţara sa .. 

Nu mai stăruim asupra argumentului. 
cu ~wev~if(.lt convingfttor, al dlui pro.,e.. 
dintc. Dsa nu a fotst dedIC consecvent obi~ 
ceiulu:i corporaţici din care face parte, ee
mitetul, de a ajunge totdeauna. la solu
ţiile diametral opuse int,eresclor naţionale. 
(Obiceiul acesta l'a ni-Cut, să se pronun\e 
dăunăzi cum am V[lzut, în cameră, în che8-
tia reform(\Î a.dministrati\'e, toc.mai pen.-
tm soluţillIlea eea mai primejdioasă noUă., 
pf'ntru .statificarf.'a admlnistraţiC'l. 

!\ u şt.im dacă e adcvţlrat că preoţimea 

I 

din tinutul Clujului s'a pronunţ.at pentru 
Mangra, curm spune d. pn'"Şc(linte_ Ştim 
însft efi. ('a nu-i "suhaltern[l," vie;)J"ului dela 
Orade, cum 1;pune d-sa, ilustrâ,nd din nou 
cunoştinţele sale despre organizaţia vieţti 
noastre interne. Din fericire, nu ('sta dHCi Y 
probabil ca .Mangra .să fi stors ad.erenţa. 
pr('otilor Cojoc>;nei. S{~ pr(>supunem însă că L 
informatia d1ui Dr . .Mihali e exactă şi 0.0- r 
jocna. mungrist ă. Concluzia. noastră, şi. a 4. 
orie{trui om cu mintea sănătoasă va fi a- rri 
tunci de a milita tocmai pentru aceia, §Î ti 
cu atât mai mult, pentru punerea Rornâ
nultJi la Cluj spre a-l m{mtui de primejdie. 
Şi dacă s'ar putea aduce un argument con-
tra Clujului recunoaştem, ar fi t.oernru a
cela că Bihorul şi Oradea-mare, c:a, sedilul 
,,-jc.arului, au şi mai multă llE'voie de a.pă
rare prin un ziar naţional. Dacă cleei d • 
preşedinte a Cf('zut s~l-şi sprijineMcă t.e~ :1 ; 

inventftnd în mangrilSrnul Clujului un u:t'- r 
gunwnt aei hor pentru trebuinţa. momen-
tului, a dovedit că şi aici are ciudatul dar , :-~ 
de a jud("<.'a tocmai ana.poda de cum judef'ă;""' ... .,.., I 

restul lumii cu scau~ la ca.p... ' t .. 
Hăm{me stabilit că dupft judecata ob- , 

şt.ească, argumt'fltul pe care d. prflşemnoo 'll 

al rlubului d('puta.ţilor naţionali, il adlTce 'dl 
împotrira Clujului (singurul po care l'a:m Il! 
auzit până a.cuma) nu este un argument in 
contra. ci tocmai pentru muta.re(1 la Chlj în 
a Româmdui. Apărarea naţi10nală trebuie 
e.onc.('ntrată acolo unde primejdia se arat.ă. 
mai mare. Este lm adevărat noroc că In 
ţinuturilr de nordatflt de p~irfl!Site, nu e'a 
ivit pfm[l a.cuma o Încerear(\ de a forma un 
partid moderat. Incerca.rr.a, :ar fi izbutit. 
probabil mai uşor dec[~t bunl"wa.di îr.I:Cer-
can.~a lui Bunk:..a în Bănat. 

1 ntr\m trup sJrtbit. şi anemie. ca nordul 
nostru, microbii boalei găsese un terna 
u~or dp cucerit. Sit. preînt,î.mpinrml primej
dia asta, sali, dacă (><30 încep(' a se ivi, să, f) 

oomhatem di.n vr~me. 

Cel dintfti pas spre ueea.st{t ţintă e în
tărirea pre~.;;('i în acel ţinut. Comitet.ul na
tional şi organele lui de presă nu se pot 
retragc in siguranţa linişbtă a unor cetăti 
ŞI ei(.a,df·le ereia.te de alţii, cum p Ar.adul, 
unde nu pot <iedlt. să prorlucă dezbin-ar& 
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~ ~lăbiTe. Datoria comitet.ului e.ste de Q. se 
pătrunde do toată, graxitafett situaţiei, de 
toato nevoile il tAt de a (Utne imperioaJH>. şi 
urgente ale polit,i.c(>i nOfl.stm. }~1 trebue să 
~o 'puie în fmhtoa luptei de cucerire a, ţinll-

f turilor părăsite şi primojduit~. Să se a. 
~ , nm~e, cel dintâi, în vălmfi.9agul luptei celei t:. mai grt'!e, pun{mdu-şi i,n cumpănă toate 
\" m. ijloaeele salo materiale superiO"are pe 
J~ , ('nr~ R dov(>dit că ]e are. A fost de-ajuns 

l
i#" cA s'au Iepltdat ba,nii pentru nenorocita în

treprindero a L'uplei, şi e destul că lumea 
'. noastră a tolerat, yrerne de un an, prezenţa 

ab9(l1ut inutilă în Arad a Româmdui. Două I ' (l:qwrienţo, una ajunsă ]a faliment ruşinos, 
ti : 'llta greşită şi de prisos, credem eă sunt 
:'~ un lux destul de mare pentru un popor 
, ~ tttflt qe bAtut de, nevoi ca a.l il'ogtru. 

~\ ' ~lainH;'lt e~liar de?ât bau.ii lepădaţi, 
I trebue siJ deplangem tlmpul plCrdut prm 

aceste experienţe curi au dovedit completa 
inea-pacittate organica de a în~elege nevoile 

r DO.1>"Itre, din partea ,celor ce ne condu'C'. 
\ Dacă la 1 J anuarifl 1 H07, L'lIpta ar fi ince
., pur să 'apară. în Clu.i, ţinutul acesta ar fi 
[0J;f. supus ptmă. aeuma. timp de patru ani 

• .. lnriuririi rege.neratoa.re fi unui ziar loca.l 
I r.otidi'o n şi ar fi cu patru ani roD,i apro<lpe 
i de ac,,} t('nnen, dmd "8 trebui să. fio un 
domeniu eledpra 1 a.bsolut sigur al parti
dului. Faza. acenstu. abea a fost până acu
maatiosă de evoluţia politică a 'Te-unui 
ţinut; dar vedem că eu cât mai veche şi 
TI1Ri' pHt~rni('5 a fo~t 'acţiunea presei asu-

~ l pra unui ţinut cu atât el elSte mai aproape 
, dt> faza acea&t.a ideală <1, politicei noastre. fi Când toate ţinuturile o vor atinge, atunci 

fNtlizarea. treptată a programului naţional 
t. /,~nll mai poate fi departe. Pent.ru ae(~e:Cl, un 
::1 an doi, S'aU patru, nu pot fi socotiţi o cun 

: ~~,tt~J:~~~g(~i:l:~;:!~ :~J.;:~~~:~l~r~l::~.~.~~; 
J vremii a fost prea mldt prădat la, Iloi 
1ecftt, să-I mai rit;iipim. :Ficeare an, fiecare 

,.li nu (1 numai o piprdere pentru noi, ci un 
darmarjnimos fikut vrăşmaşilor noştri cari 
lUGrează prin mii de mijloace, zilnic şi fură 
incetare, făcftnd merf'tl să cre'(lsră dVsL<1I1ta 
într(\ noi şi el. 

Pe,nku roată a,eeastă l'jsiprt, de bani şi 
de vreme, comitetul naţional Y<l răspundo 
în faţ.aistorÎ('i şi a posterităţiî ... nereeu
f!Oscut6are. Va rrt.~punde şi ma.i mult acum 
dupl ce i-a fost atrasă atenţiunf'Ja a.'wpra 
grf'"şP!ei ce fi să,'ârşiL 

1" '.. • 

Ht'zumftJld, vom spune iar{lş: Dacă e 
adevărab că Triomw nu e "trădătoare", 
atunej, conelllzia Jogic.ă so impune dela 
sine: punerea Rnm.ânului Ia Arad, 'a fost. 
nu o 11 (iC-(lS i'hit(l, 0i o gravă greşeală C.Qlltra 
bteT(:~Sf'}or 'naţ.ionale goneralo; singura ei 
indreptare poate' fi 111utJaa'('a g/'(l bnldl a 
RomdrHllui din Arad. 

, P~flt:ru comhatcret:t unei "tra.driri'· Ro 
nânlllar Ii fost poate neecsar la Arad 
:ombaJexrcLcritionlor. droptp sali !1eorep,. 

t€, a]o T,'ibu'/)t>i. se pOllte .Însă face din Of] 
ee alt loc. 

Locul indicat de toate imprejurările 
ca ~pdîuJ noului :c:iar nn poate fi decM 
Clujul. Dacă e adevărat. r:ă in CJu.i preo· 
ţimea f' mangri~tă, dUptt aJinnaţia dlui 
IH'('.~edil1te Dr. Mihali, atunci Rornâ1'1.1ll nu 
trebue rcţ.rnut îll Arad, cum crede d. Mi
hnli, ci mutat ("11 atât mai de grabCf la Cluj. 

'l\'l'menul mutării, după. noi, trebue 
să fie ;;.:iua de 1 ianuarie lUl~ st. v. Dacă 
timpul de einci s{lptămfmi e prea scurt 
pent ru pregătirea mută.rii, el poate fi pre
lungit cu o lună sau chiar două, după. ne
voie. Cornitetul uaţional este însă în orice 
oaz dator a grăbi efect.uin:a mutării, e da
tor deci a ,se Întruni cât mai deg1·abâ şi a 
}lOt ărî in afacerea, aEta urgentă şi extrem 
de illl})ori<lntil pt>,ntru int('r('s(>J~ generale 
'a 10 politicei româneşti. 

Tribuna făgăduieşte .'l~i menţ.ie aface
rea ast'il la ordinea zilei, să fadt propa
gandă şi să lămlll'ească lumea I'OllHlnească 
de-aici şi de {bneolo de C'-arpaţi. Opi'Ilia 
publică trezit.ă va trebui să exercite G pre
siune cresdmdă, <llsupnl, comitetului spre 
,,-} sili să realizeze ceeace poruncesc toate 
interesele superio<l-rtl ale neamului. 

Iar dacă eomitctul va persi'sta În mod 
diabolic Îu greşala sa, atunci aceasta va 
con13titui nn spriJin nou pentru t{'oZi:! noa
stru: }Jl'emenirea. 

: Conferenfa comitetuJui nostru naţional. Ci
tim în Ziarul unguresc , Vildlf' .' 

"Gheorghe :Pop de Bdseşti, preşedintele 
comitetu/ui naţional romun, a convocat mem
bri comitetului exetutiv la () con/erentd care 
va avea loc ia 11 Decemvrie) orele 3 d. a.) 
În hoteial" lliger/zorn"'. Con/erenţa va discuta 
chestiunile interne ale partidului national ro
mun. Deputatii naţionalişti vor raporta cu 
acest jJrit!') despre rezultatele adunărilor 
poporale organizate În cursal verii. Vor ra
porta În auLaş timp şi despre situaţia par
iamentard şi vor discuta cnestianea or~ane
lor partidului. Ca acest .prilej comitetul va 
lua atitudine şi În chestia votului universal." 

-., lI~lf, l'! lţ.i 

. Din Camera români. 1\umircfI gcntll'a1uhti A
~Cl'escu. fost ministru de rÎi • .,.hQÎ sub gm·e.rnul li· 
bNa1 din urmă şi dimisionatîn urma \tUtli inter· 
puMri a d lui Uargh i1001an, aetual ministru OOD-
6C1'\<ator, de şef al statului major român, a dat pri
Id la leI şi [,('<1 de c()mbinatii. Opozitia liberală 
şi (}on~nator-democl'ată a ţinut 8ă Iprezinte ace.st 
fapt l'a o c:lomdă dcs-pre neînteJegcrile dintre 
membrii gu,-ernului, dintre d. N. Filipescli şi 
:MatghiI0ll1lan, D. FiIipescu u dedut·a.t insii în şc
din1a de Vineri a Camerei' române, că numirea 
gN~eralt11ui A verc,'leu s'a făcut în rlApJină în-te
]p.ger(J eu mini,~tnd, )f.a.l'ghilolllJln. 

1 j . 1.'. 

." Şedinţa Camerei. In şerli;nţa <le ui a Oamerei 
s'a wontinllat discuţia rc1OlmH .... lor militare. Au 
yorhit Simon ElemÎ'1' (guv.) pentru proiecte. Să
gliy Oyula fkoss.) ('ontra lor. La l'Ifârşit.ul şedin
tei ~u fo,st interpelări. 

. ('~mfon!1 partll hliîndH'hat în t!'(' orp~)Ziţie şi 
guvern, rofonnele militare nu se vor mai dis
<,uta rlc.('ftt în şedi.nţ~'l de Miercuri, De ~fier('uri 
incpp:1n1i f'a.rlwra va di,wut.a ntlmaibn~tul. 
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Trecut şi prezent. 
Ziarul "Tribuna" şi comitetul national. 

De Octavian Goga. 
.1 ('"um când s'all 'reluat din nou violen· 

ţele de limb'aj şichestiullile personale În 
discuţi'ile publicisticei noash'c, o vorbă 
a,şezată, Chl~ar greşită fiind, trage mai mult 
în C1Impo.llă ca de obicei, fiindcă lin~ştea 
prin care e 'rostiM îi asigurCf în laţa mul
timii desorÎentate apa1'Cll ta obiectitJitâţii. 
Cu.rlnielp tinute Într'uTI fun (;alm, publi
cate de d. A CIre{ Vlad în nu,mărul Tecent 
al ziarn/lli "Românul" Sllb titlul HPartidul 
llaţional şi ,,'l'ribuna", au ace'st ar antaj 
trecător, nu pot J·ămânea. deci fă·ră 'răs
puns din pal'tea acelora COTi răd altfel ade
vărul şi n'au nici tm motir să-şi sacrifict'. 
-credinţele. Dar păşin'o. domului Flad nu 
lJOate ti h'pcută cu VedeTeQ râci din alt mo
tiv: D-,qa. în lot timpul discuţiilor 8' a c'am. 
t'eţiH'l.tf dela declaraţii publice în fat'orul 
Bau defaro1"l.tlneuneia din cele duuct gru
pări şi astfel ti!cnea sa putea li interpre
tatet ea o reZ('1Tă bineroitoore pentm a
mândo'l.~ă părţile. De aceia articolul din 
ziar"v! autoriz1at are şi imp01't.anţa unei 
p1'Ofe,,::ii de credin tă dl' care frt'btlie si! ţinem 
seamă, fiindcă. n'arn d(,pl'eciat nici odată 
seniciile 1'eale pe cari d-sa, ca luptător po
litic, lc-a adus cauzei noas/re. Şi apoi la 
urma 1iTmei e şi o adevărată plctcere ca în 
atmosfera ll."ta. în{ie1'bântată, când cel.e 
mai groaznice ('pitrte fac cll.noşthlţa ti
parului, să dai de-tOl om care vorbeşte fără, 
să 11lju1'e, cu care deci s'ar putea întâmpla 
sti te înţelf'gi, dacă reuşeşti sti·l convingi. 
Sunt dcci, cum 'cedn'!1., o mulţim,e de îm
prejurări ce reclamă ·unrctspuns. chiar cu 
risÎcttl de-a suporta autorul acestor rân
du ri câteva din 9 hiulelele 11 ăpraznice c'u 

cari se operează la noi în timpul din 'urmă ... 
Si1 veden1. deci în ce se _rezumă 'artico

lul dlw: Vlad. Chiar înainte de a-i sptmp I 
cttpri nsul insi! le putem avansa ce titorilO"i' 
că de a.sfădată 'fI.li vor face cunoştinţa it· 

nor 'argumente proaspete şi că ac('st arti
col IVU se ilustrează ni.ci decum prin far
mecul noutăţii.D. Vlad primeşte de bune 
argumentaţii pest(>. cari demult s'a trectlf 
la ordinea zilei, pleacă din ipoteze şubrede 
şi 'astlti concluziile la cari ajlmge nu pot ti 
decât greşite. 

Ilată i,n cât era cltânie 1n(.elesld aces
tui nrtirol: D(ymnÎa Sa 8ocoteşie actualuJ 
cmf!lirt intre .. Trib'una" şi comitet, d1'epf 
mI i rezultat laI 'U1!OJ' tendi.nţe separat1,,,t(' 
emil s·a?' fi manifestat, totdea1JnU la gru
parc(/. ()a~nenil()f 1)ol1t-ici din A iad şi car; 
0'1" fi ·('(l1'a.C't,e'rizâ.nrl ,. Tribu.na." rida înfiin
ţarea. ci lJână astăzi. Gl1seşf.e d('ci tirul 
tJ1U# continuităţi ;,,,torice între latifu.dhH'l(' 
;,T1ibnuri" de odinioară. când :M angro ('ra 
1n'".e susţinătorii 1acestei f/azef.e şi tilllItn 
f'i rit 0.('11111. F rr!r în 1ntiinţm'('a ziarttltl'i 

j , • 

-1.···}IJjI' î, )1' '). .(, 1 t'f!," '.: '.D. I,'i;;, 'b·.I

: J~~ \"~i'-.:'''': .Prefld.nd $' ~sortAnd de nou maga~lnul de ctasorntce.'i giuvarlcal. 

,:;i.' "}' , ':,,, '1
, 

.::~ ,J>;~.~, ro i,: r,; ': ~" ,Mare deposit de ciasornice şi giuvaere şi articole 'de argint veri-
l e r O u ~ ~.. I al lUI .... Hasznik Jino ..... ti continUI eu. 

giuyargiu,:Kolo'isvart 'M'ty'. klr'IJ-I'~ 16.~ •... tabil şi de C:hina. Mare atelier ,~e.rţparat~ri. Ochelari se pregătesc 
(Telefon 842). >eFoltprlvllia Husznik. (Telefon 842). după comandi medIcală. 
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"Românul" în A rad un aat de "consoli. 
dare desăvârşităa padil<iului naţional" şi 
cOllsiderd. pe d. Goldiş, ca pe omul ce Ha 
adus persoana sa sacrificiu intenţiunilor 
de ordin superior poUtic ale comitetului 
naţional". M angra e prezentat ca un patron 
perpetuu ale cărui îndrumd.ri "oculte" 

:eazd. linia de C011.duitlt a acestui organ, 
'( oncluzia. e: ori "Tribuna",.ori "parti
,'ul". Din dOUă una: ori se supune "Tri
j. un a", ori capituleazd. "partidull" 

Să analizăm pe rând aceste argumente, 
fari, cum spuneam, nu pot a.duce nici o 
lumimd. nouă în discuţie, fiindclt s'au m'ai 
spus şi n'au putut prinde. Teza lundamen
fald. a opiniilor dlui nad, pretimJa inldn
ţuire organică între trecutul şi pre3entul 
acestei gazete, ni-se pare lipsiti:! de orj ce 
fl'mei. A căuta astăzi, după o aşa radicală 
w:hilnbare de oameni, o legcltură intimlt 
t1dre trecut şi prezent, un "nex cauzal " , 
f":11.m spun(' d. ""lad, mi-se pare o mare 
greşală. "Tribuna zilelor no~tre'\ cum 
îl zisesem, tocmai pentru a indica ace(a.stlt 
dl'osebire a l~remilor, este expresia colabo
-'. !orilor sifi de asti:!zi, cari nu au nici un 
angajament faţă de zilele de demult. Ade
Illlrul este, cll de mai mulţi ani ziarul liTri
!'.Ula" a fost socotit pe drept de întreaga 
opinie publict1. românească ca cel mai pu
ternic organ de propagandă şi de apărare 
a principiilor celei mai intransigente po
litici naţionale şi adevărul e, că în coloa
nele acestei gazete au lost desfiinţ'aţi toţi 

transfugii partidului naţional, în frunte 
cu foştii ei protectori, cari au tradat cau.za 
noastra. Acesta e adet'ărul: casa a rămas 
cur'ată, chiriaşii necinstiţi au lost daţi a
!artI; Fireşte, nu e ac'Um timpul potrivit 
pentru recriminări istorice, dar dacă sunt 
p('jrate în trecutul acestui organ de pe vre
m.ea lui: "Brote-M angra- Slavici", ca al€
[J1'1'ea de episcop a unchiului dlui Vasile 
(;oldi.ş, - invocată de d. rIad - şi altele, 
atunci pentru aceste păcate nu sunt vino
I.'ati actualii scriitori la. "Tribuna" de as
tăzi, ci sunt răspunzători toţi susţinlttorii 
<"le atunci ai ziarului între cari cei mai în· 
locaţi aderenţi erau tocmai prietenii de ieri, 
oamenii dela "Românul" de azi, în frunte 
cu d. V. Ooldiş. Trecutul deci, din care 
în aceast,ă chestiune nu se poate trage ni.ci 
un învăţănuînt pentru prezent, trebuie ld
sat in grija istoriei nepărtenitoare, care se 
va rosti când îi va veni la socoteală. In ori 
ce caz un lucru mă miri:!: mă miră cum nu 
protestează din răsputeri d. Goldiş de câ
teori amicii săi de azi îl prezintă publicu
lui ca o vyctimă a. prietenilor de ieri. In de
finitiv ori ce victimă poate conta la com
'pătimirea deaproapelu.i, daT 'acest senti
ment nu pdate crea în nici un caz platfor
ma intelectuali:! pentru rolul de conducător 
a.l unui ziar. Fiindcă alternativa e, - bine 
,M1 ne di1m. seama, - pe cât de limpede pe 
atât de cruda pentru fostul meu profesor, 
imediat ce nu se înld.turd legeUura dintre 
trecut şi prezent, pe care ediliclJ, d, Vlad. 
Dsa a fost doul! decenii în cea mai desit
vârşită intimitate cu "Tribuna", A tâta a
mar de vreme: ori a vilzut, ori n'a vi:!zut. 
DacI! a vi1zut, atunci e pi1rtaşul conştient 
al tuturor păcatelor din trecut, dela alege
rea de episcop a unchiului său pâni:i la nu.
mărul unguresc al" Tribunei" în cinstea 
lui Tisza, scris de dsa, e deci un vinovat 
conştient. Dac4 a suferit de miopie acut4 

---------------,"-,;;~~!~ 
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şi a putut fi tras pe sloari:! doultzeci de ani, 
atunci e şi mai rdu, e un delicvent incon· 
ştie.nt. Nici într'un fel, nici într' altul, nu 
prime.şte un certificat de invidiat pentru 
un director al unui ziar autorizat, al cclrui 
cuvânt indrumăt01' trebuie stl deschidă ori
zemturile de gândire fi simţire ale cetito
riloT. StJ. ltlstlm deci trecutul pe seama u
mâ judectlt01' drept, care va veni mai târ
ziu după potolirea patimilO1'. SeL-I 1l1.sltm, 
fiindca. nu t'rcm să răscolîm tainele prie
teniilor distruse şi înccmsecventele schim
bărilor de front. Slt-l lc'J.săm şi de dragul 
dlui Alexandru l' aida, fost colaborator la 
"Tribuna" veche, căreia la sfinţirea case
lor ii trimitea. cum am mai vă.zut, urmtl
toaTea urare atât de a~.'ântatt1 în laconis
mul ei: "A părînd dre-.ptatea, mărt.ur~ind 
adevărul, combătând minciuna. şi suaţi
nând cu ori ce jertfe libertatea cuvântu
lui, uITneze-şÎ vechiul sbor cu un nou a,

vânt ,.Tribuna", 
Si:!-lIăstlm deci trecutul, domnule rlad, 

fiindcilindispunem toată lumea, a/aril de 
actualii colaboratori dela "Tribuna". 

Dar daclt înlMuri:!m teza lundamentallta
tât de vulnerabillt din articolul dlui Vlad, 
alunci cad toate combinaţiile Dsale, fiindcă 
Dsa nu insistcl asupra g'reşelilor pe cari le-ar 
vedea in prezentul" Tribunei". F oarLe ciu
dată. mi·se pa're însă. ccmcluzia la care 'a
j1.mge în temeiul obserllaţiilvr sale a.s'l.tpra 
tuetdului, cand t'mmţl1, necesitatea de-a 
se aşeza tocmai în Arad noul ziar al cumi
tetultti. Rezultatul logic 'al opiniilor sale ar 
fi trebuit sa fie: ori ce alt centru, numai 
A radul nu, dat liind caracterul lui de gru
pare cu tendinţe separatiste, Daclt ar trage 
concluzia firesaci.l din acest trecut pe care 
îl detestă. d. Flad ar trebui s<l recunoască, 

, .' 
că cel mai puţvn indh'at pentru rolul de 
conduci1.tor al noului ziar e tocmai d. Gol
diş, atât de angajat la acest trecut ale ctIrui 
umbre îl nelini.ştesc. Dar faţă de directo
rul "Român'1.l1ui~' d. rlad nu simte nece
sitatea de-a trage consecvente logice, pro
babil, fiindcă. vrea să ni·l prezinte 1n rolul 
de inocentă mironosiţd înşelatd .. , 

Pe noi înst1 nu. motive de ordin istoric, 
ci tocmai imprejuritrile 'triste din prezent 
ne fac sd zîmbim cu multil durere în faţa 
constatărei dlui rlad, care redl' in înfiim
ţarea. ziarului "Românul" in A rad un act 
"de cOlfls.olidare desăvârşităa partidului 
nationa.l". Nu vi-se par cea mai crud<l iro
nie aceste cuvinte? lan treceţi în revisti:! 
toate slăşierile interne provocate de iacea-
sUL alegere nenorocit4, vedeţi ce proporţii 
au luat certele person.ale între oamenii din 
A rad spre cari priveşte tot poporul româ
nesc împărţit în doud t'abere ! ... "Des ăvâr
şită consolidare", când după un an de zil.e, 
angajându-se pe nedrept tot prestigiul ofi
cialitatii pentru a nim2ici ziarul "Tribuna''. 
G,cest organ merge înainte sprijinit de în
credere'a ma.seloT de. cetitori: 1 Sd ne le
remlcfl Dumnezeu de astfel de ".consoli
dlt ri" , pentru cari oamenii noştri din co
mitet sunt datori sd poarte rt't,qp1Lndcrea 
întreagi'i. 

eMd 1.'eme se 8u.sţi'ue la 8uprafaţă o 
asemenea argumentaTe, negreşit cct cert ele 
vor merge înainte, ori cât de mult s'ar in
t'oca sllpuner~a "TrjbuneiH

• 

Pentru ori ce om nepreocupat în situa
ţia actuaUt nu poate fi altd platforml1 de 
inţelegere, dec4t 

i I 
recunoaşterea din pariea comitetului, ~ '\ I 

rul "Rombul" trebuie mutat în altă parie ,i \ 1 
"Tribuna" trebuie susţinută, ca ori ce organ)' , 
propagandA naţionalA, dindu.Ii-se elementelor 
ciror expresie Mte astăzi rolul cuvenit in cadrei I 
organizatiei de partid. Deci o inţeh"eA 1 I 
fări ,,6upunerr t ,i fărA "capitulAri"! I 

A ceasta ar trebui sd se Iacă pentru I 
înllltll'ra catde personale din diseu ţii! I 

zilnice ale gazetăriei noastre. Cât priveşte 1 I 
ideile, convingerile asupra starilor dela noi, I 
asupra schimbi1rilor de mâne, aceste cre·: I 
dinte cari se nasc din lermentaţia lirea.scli I 
a f'l'oltlţiei noastre sociale, vor merge în,· I 
nainte făcându-şi cursul, cdzând sau. bi-' I 
ruind în drumul lor. I 

"Oegrengolari continentale" 
sau 

"Perfidia Ilbionnlm şi cauza pricinei". 
După o absenţi( Îndel1llIlgati(, 8buciumata fan

tomă a lui Beli:nbroke .a apărut rarăş pe plaiu.rile 
noastre. Cetitorii nu vor fi uitat nici apariţiile 
ei din primăvară şi vor urmări-o desigur eu multă 
-curiooitate în noile ei ma,n.ifeatilri. Meritul da & 

o fj readus de pe tărimurile mute, unde - după 
cum ne tl'Gdsază azi - se dedi-oase eu rotul meta
fizicei "degrengolăl'ilO!t' oontinentl9.le", e tot al 
lD06tMl. Am scris, anume vre-<> două artioole de 
critid dootuoentată în legătură cu recenta VQr· 
bire par1a.mentară Il. dlui Teodor Mihalyi, aoest 
~tru oondudt.or al neamului nostru, in NZele 
cărui.a viază toate aspirtaţii1e l'OOlâneşti in plbi 
.splendoare. Fl\IptJa aceaaba temeMrA Q -avut darul 1 

.să tulbure liniş1.ea bizarului nostru Belimbroke a 
şi iată'} apărînd pe n~teptate in ooloonele de -
azi .ale "Romanului", cu toate flacările spiritului : 
său to.rturot. _ 

Dl Belimbroke se abate şi se mÎ8tuo in ecinte- -
ieri sinistre, aiurează de "mN'S'Ul evolutiv al fl7- ~ 
nomenelor şi dig'resiunilor politicei oficiale", de I Clt 
"degrengoliiri perfide crmtine;ntale ale Albi,onulu, i, I~ 
în legături tradiţionale", de "Oonsecinţele inco- I 

mensurabile ale fatalităţilor istOric6 care 'e#e 
cauta pricinei că aliata noastră Italia a compro-
mis echilibrul puterilor europene" ş. 19.. ş. -a. I-iIe 
!llăl~te că aceste i1l.8anităţi mentale puse în 
ghilemele le-.a.r fi cetit in articolele noastre din 
chestiune (sau în alre articoJ.e) ~i in scâ.Tba d-sale 
fă:ră margini desoarcă asupra ziaruJui uoo1:.ru şi 
a oamenilor d~ aici - CUl'at o d€SCărcare de 00-
lovruni - un vOC'.abula.r intreg de injurii, ca de 
pildă: 

,,1 mpertimenţă şi prostie, patimă selbatică, fi
ţuică odioasă, scribi veninoşi, ziarişti necinstiţi, 
fraze sforăitoare, trîmbiţoi de fraze, flecuşteţi şi 
Spana.chezi, băieţi literari, infamiE! stupidă., ~târ. 
piciune de oameni, tipuri răutăcioase, creeri des· 
echilibraţi, stâlpi de tafenele, nopţi de orgi~; 
murdărie de gat.etă, tipăritură imundă, propa
gandişti destrăbălaţi, organ mangrist, scandal pu
blic, unealta lui Mangra, ziar vrednic: sări dea 
toată lumea cu piciorul etc. etc." 

In acoot nobil elan al d-.aale, dl Belimbroke 
ldebit.euă i.nvanţii de-o v&oare nu mai puţin 
fabu1oasă. Spune, Mutre altele, că dI Oncu. ar fi 
,rOlStit în ea-meNi ungară "un faimos discurs pentru 
idee.a de stat maghiar" ~ că noi l-.am fi î'D.făţi~t 
pe dl MihaJi drept nea/uza" pentru ca'M "nu e'au 
realimt aspira-ţiUllli1e Ramâni1or!!!" Piramrdal! 
- nu-i 9.ţIa l 

Cet.i tor ii noştri ne vw ierta că nu primim 
di'9C11ţia eu 1111 adversar care bate câmpii vorbind 
aiurea, cind e vorba de o chestiune atât de roaxa 
şi hotărîtooa-e cu.m e ()ea discutată de noi în ar
t.icolele împrieinate. Vor înţelege şi pentruce in 
fruntea. 8ICe8u>r rînduri n'am put.ut să găsim un 
titlu mai lămThTit, Căci cirne ar purea .aă ne spună 
oare e inţ.elesuJ. a.:rtioolului .scria de dl Be1im· 
broke. ' 

:Mai ţîulml, pentru lămurirea ootitorilor noştri 
mai sl.abi de memorie, -că dIni Belimbroke, puteam 
s~-i. zioom odmiOOl'ă şi pe numele AUl"el O. Popo
Vţ1;~. In starea eufleteasd în eaTe ni-se îniăţişeaU, 
- durere - nu-i mai putem zioo &fi-
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Cine sunt aderenţii sinceri ai 
partidului naţional-român? 

- In aten1iunea preoiimii şI invătătorlmii 
noastre. -

in numărul său din 'u"mă ,,Poporul Romdn" 
di'l Arad, organul poporal al partidului M.d,.u 
na.ţional-român, publică mai multe articole în cari 
.~e aduc la cunoştinţa poporului nevinovat dela 
ţară neinţelegerile de cari e frământată viaţa "n
temă a partid'ului nostru. 

In aceste articole.,Tribuna" şi cei din jurul ei 
sunt timbraţi "trădători de neam'> şi imalltaţi in 
fel şi chip. 

Pornirea aCe<J..sta nebună. a unor oameni orbiţi 
de patimă nu poate urmări altă ţintă decât spar
gerea solidarităţii şi în sânul poporului. 

"Tribuna Poporului", organul nostru paporal. 
it luptat întotdeauna pentru partidul nostru na-. 
ti.anal-român, îm bărbătând şi lăud-ând fiii credin
cioşi ai ace.'jiui partid şi osând-ind cu a.sprirM fiii 
lui rătăciţi. i 

Vreme tU un an de zile, de când tin frămâ:n. .. 
tările noa.slre interne, a ocoht cu cea mai mare 
îngrijire orice cuvânt care ar fi putut face popo
rul 8ă cre-aM că in sânul ciirlurărimi-i noastre 
nu. este unirM şi bunaîntelegere ce-o cerem ca 
sfăruinf;ă dela popor. 

Oeeace săvâr~te acum organul poporal al par· 
tidului, ajum.s pe nuîni~ unor oamen-i pC! ca"" 
·ura i-a făcut inconştienţi de ră.qpunderea faptf'r
l.or, - Mte o adevărată crimă naţională. 

Văi ntrebăm pe d-voastre, preoti şi în t'ăţ.ători 
ra.ri propovăduiţi în bi.,<;eri.că şi şcoală precum. şi 
in afară de ele duhul bunei. înţelegeri şi al i'iV 
birii intre fraţi: cine sunt aderenţii sinceri ai 
partidul nostru naţi.on.al-rom4n? "Tribuna" ,i eei 
din jurul ~ cari au leri.t poporul de otrava uci
gătoare fi, urei între fraţi, - Mu cei oori incearciZ 
a~urn să semene. săm<inţa ure-i şi in sufletul po. 
parului. 

C"'i.ar în vederea păcu - Car6 trebuie 3ă 3e 

facă c4t ma.i incu.rind, dupăce lumea românea..,c4 
a putut să se convingă că tot ce s'a spus la adr88a 
"Tribunei" şi a celor din jur~l ei sunt minciuni 
ş, calomnii - am căutat să lăsăm poporul in 
neştiinta desbinării provocate în sinul cărtură-
1'-im1.,i de câţiva oameni pălimaşi. 

VI rugăm, deci, pe Dvoasfră să opriţi ea 0-
trava ucigătoare ce-o răspândeşte ,.,Poporul Ro
Plin" prin serisele sale să pătrundă in sufletul 
poporului ,i câtă \Teme acest organ îşi va urma 
calea nebunii sl·1 scoateti din mânile poporului t 

Nu [e,ama ne inspiră aceste cuvinte de calM 
rugăminte, ci adevărata dra,Qo3te de neam şi dfr 
rinta de a vedea poporul tră'ind în bunaîn(elegere 
f rd(l'.ască. 

f'act.-m ace,~t apel mai ales ştiind că porni
re4J, organului poporal dela Arad va fi. osânditd. de 
loţi. Românii. de bin~. 

Pace în popor f 
[JS.\i~! o • "Tribuna". 

~.--------~--~~---~-----------------
Convocarea delegatiilor. Din Viena se anunţă: 

ln cOMiliu:l ('01l}un d.e miniştri, oare a avut loc 
Mi-ercurî, -e'a hot.ărît e1mVOe·aroo delegaţîilor c0-

mune pe zlu'a de 28 Decemvre. Guvernul ungar 
cOllsideră a0eastă 8(~si"Uno ca o cQntinuare a S9-

siu.nii del(>.ga~ionale de azi primăvară şi nici nu 
\-a propUlle alegerea de delegaţi ·noi. Dela aceşti 
delegaţi se va oore numai un provizoriu bugetar. 

Noua sesiune delegaţională ee VIa înbrulni, eu 
delegaţi noi, la 9 Ianuarie. SeaiUillea aceasta u 
fi deschiali prin Maj. Sa sau moştenitorul de 
tron. 

"TRIBUNA" 

Scrisori din Bucureşti. 
Vremuri noul pentru scriitori - Moravuri e&ri 
tind a se în cetăţenii. - PalşU pubUci,U ti serii. 

tori. - Ce se impune. 

Bucureşti, 24 N oemvrie_ 
S'a vorbit mult despre vremurile noul, cari 

s'ar fi ivit pentru soriitorii noştri. Bieţii visl
klri cari îşi împletesc viaţa. dim doruri cari nici 
odată nu se implim.esc, din gânduri pentru cari nu 
exil8tă nici o stavilă, din n&dejdi, oari cine ştie 
de se vor realiua vre-odată, seritorii noştri, in
dreptătorii privirilor spre ideal, se vor fi mirat 
şi ei, văzân-d cum îi fericeşte lumea. 

Ei, oori din că.IJura Bufletului lor au in.-călzit 
un neam intreg, cari au sădit în tlUfletele celor 
ce plângea.u in îutum.erec, dorul de luptă, ei, oari, 
cu tot marele lor merit, erau trecuţi cu vederea. 
au rămas miraţi. când au auzit dintr'o lume, ce 
credeau că nu-i înţelege, gla:suri de aprobare. Au 
răilnas surprinşi eîi.nd au văzut interesul ce în
cepea se manifesta faţă de ei. Deocamdată vre-
murile nouă despre cl1:ri a'a vorbit la atâta. se 
mărgine8(!: La rccuno~terea din partea oficiali
tîiţei I)]olului 'pe care-l au scriitorii în viata nea
mului nostru. Ceva !pe'1ltru înlesnirea r~pândi
.rei operelor lor, ('.eia ('.e ar fi avut ca urmare uşu
rarea greută.ţ.ilor vietei, nu a'a făcut însă. Să 
nih:liljduim că se va face, în oazul când între ei 
va d(mmi unire..a şi re.'lpectul recipl"OO. Căci e 
greu !'Iă pretinzi (".a aJtii sR-ţi rQSpect-f'ZC breasla 
ta, eimd tu .singur nu ştii 8'0 respecte zi. 

V remuril~ nouă yor veni când se va. inţelege 
acest adevăr. Aş.a. cum stau astăzi lucrurile. cu 
spiritul c·are domneşte int.re a.numiţi scriitori -
cu aerele !I)eMri şi le iau uniii. cari n'au alt me· 
rit df'cât pe acela dea fi îngăimat cÎifEITa froze. 
cari nu ecţesc nimica din eeia ce se scrie la noi, 
- va fi greu să ne glÎ.ndim la vremuri nouă. Fi
l'('.şte, nu este vorba de tK'iitorii cu un nume sfla
biJit. de aceia, cari merg în fruntea mişcii:rei 
noastre lit.e r are. E vorba· de lumea curioa.sl'i. a 
mititeilor, cari TOl' cu orice preţ eă fie ridice in 
umhI'13. celor mari. De începătorii de azi, cari vor 
forma pe conducătorii de miine. 

• 
('11 ocazÎ.a aduIiărei gener-ale a aocîetăţ('i seriî· 

torilor, s.'au văzutlucrun eurioaae. S'a putut ve
dea cum aooştî mărunţei, cari a.:r trebui să cetea.scă 
muJt şi .să !Ieri cât se poate de 'Qutin. fiind vorba 
d.e al(lgerea noilor membrii, nu avem hia.bar <le 
:productia literară a unora dintre oei recomandaţi. 

- Dar ăsta ce .a. scris ~ 
ln realitaw minu.8<.'ulul personagiu nu avea 

la activul lui decât şoa.ptele din eut.are cenaclu 
de pro~t renume, nu a .... ·ea alt bagaj literar decât 
câteva fral'..e publicate. din lip..'>a. de material, în 
cutare rm'ÎstA ..aIpuaă... Şi nu avea alte gându'1'i pen
tru yiitQr, alte pr('.()Cupări decât .a.celoo de & !par
voni, 'Sub Bl'utul numelui de ,9i('riitor, nume pe 
care altii au ştiut \Să-l facă re8lp8Ctat. . 

In anumite {".eremri. in llaloanele burgheze 
seene identice se ÎntÎllne.&C adeseori. Când se a
dună două sau trei simpati{',e pe1"8Onap:ii din &

cea.·ltă lume, cam aceleaşi lucruri se discută. Se 
vorbesc câte ·şi mai câte <les-pre cutare, care nu-i 
de f.aţă, .se pun la cale intrigi, se ros1.e6C sentinte 
pe baz.a zvonurilor. 1111' când se întâmplă sA vinA. 
faţă în fată cei cari s'au vorbit de rău izbucnesc 
in ma.nifestări de cea mai cu.ratA dragoste. 

--Ce bucurie 1 Dar uude.,ai umblat pânli acu
ma. Se simte.a lip6a ta! 

Cam a(',eleaţ\i Iue-rori se petrec şi in lumoo 
sc()Stor 'Pretinşi scriitori. cari cu mOl'l&rV1Hile lor 
:U'U vor f<aOO decât să oompromită ~aoo prin 
zbucium greu, prin muncă stăruitoare. au -putut 
câştiţ.ta iniţiatorii 8ocietăţ.ei scriitorilor. Sunt a
('elenei manifestâri, cari ee ob.serv!1 in lumoa. 'P'O
liticienilor de râ.IlId. Şi simptomele sunt Îngriji. 
toare. • 
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Cum se va putea cere publicului străin. de lu
mea a.~tli, ca~ ar trebui !Iii nu fie turburat:" " 
nici un gîmd urît, unde ar trebui ~ă dnmnea."e/f. 
respedul reciJproc, de unde ar trebui să lipsească 
patima, unde fie-care .al" trebui să vadă în sem
nul său un tovarăş de luptă p-e.ntru ideal, cum se 
va !putea cere publicului să inţeleagăacoastă lu
me, ('ând ea singură nu se inţ.eleg{' '? Când esto 
ratîi.ta incollsequen\Îl în toatf'. Fn muncitor al 
condeiului trebue IOă fie un om Î'ntreg. Oonsequel1t 
cu părerile lui. da{'ă vrea să aibă din partea pu· 
bli,cului rtl.<;~tuJ la care as'piră. 

~e-a fost dat insii. să vedom cum cutare domu 
de~"mint.e tot ce la I'cris cu câtva timp mai înainte. 
Ne-a f(l,,~t dat să vedem cum acel aş cronicar, după 
ee a ridifmt in slavă pe scriitorii grupaţi în jurul 
ooei reviste. du-păee, luaţi în' parte, pentru fie
care n'avea decât cm:Înte de lauflă - când a fost. 
vorba să facă o generruiw.re, i-a condamnat -.1 

bloc pe toţi . .&"Ita immamnă Olle"t.itat.t~ de cu .:.r 
t.are ~ Sunt a<C.et!t.ea pro~x*loo, eari să asigure j' ,

poetul numelui de scriitor? Sunt acoste Prtl"e
doo simptome pentru vremurile nouă? Dacă l:.l.,
atunci nu pot sl'î.ne bucure nici decât acele ,
muri nouă, ale căror semne caracteristice 8un\ 
acelea, in contra. cărora s'a revo!t.a.t. maestrul Vllt· 
hută în primul cuvânt, cu ('..are trimetea pe ogo
rul literaturei românc~ti "Samănătoruf'. 

* 
Vremurile nouă, pe lângă alte multe, ne·au 

adu'S con.damnabila luare în deşert a numolui (1e 
sC'".riitor, a numdui do publicist. Cutare individ 
fărli de nlej o schintoo, fără de nici o ocupatie 
intelectuală, cât e vorba să arat.e că are un root pB 
lume, îţi ră8punde că est.e scriitor. Ce a scris îU8ă 
nu ştie nimeni. Ba nu ara.reori ne este dat să vc
dc>m Îrn reviste ootioo de anumite straturi ale so
cietăţii, port.roo ale "gi'llgaşului poet şi publici:;t" 
al cărui nume nu s'a văzut iscălit 8ub nici un rî'lrl. 
oare să arate că tălmăceşte un gând, O simţire. . 

Societatea scriit.orilor a.re deci menire-a do a 
lupta impotriva acestor simptome, de a impuno 
fi('!Căruia să'şi dea seama de rolul ce'l ne un 
scriitor şi doci de a nu se lua acest nume în de
şert. Are datoria le a lupt.a în contra moraVill Hor 
pe cari vor să le înwtăţenE'ască unii oameni, cari 
n'au creat nimica şi cari, date fiind probele, IlU 

vor crea nimi-c de seamă. Are datoria de Il. <!ul
tiva re8ţlootul rec.iproc dintre membrii ei şi de 
a proceda cu mai multă scrupulo~it.at.e fată de 
at'eÎ<a oari fără de nici un drept îşi însuşesc un 
nume pe care nu'} merită. Când zici scriitor, în
ţelegi um luptător serios pentru ridirurea suflete
Iar, un săruănător al frumoslliui şi al adevăruhi. 
un trez;Îtor al avutului şi al curajului din E.\Ufle",~, 
Inţe1egi un luptător al prog-resului unui nO<lln, 
oare de mult îşi aşteaptă ziua lui de sărbătol1re. 

La înălţimea aoeasta trebue să se menţină ltl'",.,t 
nume. Căci cei cari l-au ridicat. au muncit şi ;~U 
8uferît. Şi in templul ridicat de alţii, cei cari .. in 
trebuie să ştlie să ee Închine. Corespondent. 

-============== .. --

Cronică Ixfern'ă. 
Disolvarea Reichstagului germa.!. 

E>in Berlin se telegrafiază: Monitorul (')fi· 
dal a.l imperiului gem1an publică un auto· 
graf împărătesc. datat dela 7 DecenwrÎe, 
prin care Reichstagul genuau este disoI· 
\"a.t. 

.Acelaş număr publică un al doilea au
t.ograf, datat de1a 8 Decemvrie, prin care 
se publică a.le-geri nouă pe ziua de 12 l<.:t
Iluane. 

-- Reves eS Dornhelm, - In atePerul nostru se pre-gătes~cele -... - -- - mai fine şi moderne hain~ englezeşti. -- confecţiune de dame, lingerie şi arti ole de moda. - -- 1: Specialitatt-a prăvă/iei noastre o for- lIS - Tlmişoara-Tamel.ă" -- mează trusourile. - Pretu ri ieft, ne. ..... - in ora., apronpe de p.n.latul "Ltoyd". - ... _ . ..-:-. 

• 

• 

, 

1. 

! 

-1 

1 



Pag.8 

"RomâIlul" ~ contra 
d-Iui Or. T. Mihali. 

- Statificarea administraţiet -
(Irg<.\J11Ul <tL1torjz.at al partidului nostru 

llutJonal român publică în numărul să de 
nzi. lu loc de frunte, un artieol (venit din 
ufarrl) "Stah'f/:carca administraţiei". 

. ,\ utorul ari,i!ooluluiaprobă, vederile 
dlui ./))'. 'Te odor Mihali, preşedintele du
lml111 dt'pufaţilor naţionalişti, care în Ca
lllera (h'plliaţi1ol' a declm~at că nu se Îm
put riYl'şt l' Rt at.ificărci adnrinistra ţiei. Drept 
Îlll'h(',it'f(~. ant'orul spune: 

C't(-clell1 f'fi' 11U bJ ielll l"mllUnOSC se va c()n· 
ying{' l·it .statifil·ul'f'ia administraţiei nu însem
lH'!\.ză ni('i o prinwjdie pentru noi şi prin ur
mare .... a aproba fără rezervă de d. deputat Dr. 
Teodor Mihali". 
.. Tribuna" a fost sia1guflll organ româ-

118'!'i<O c:are dintru inceputa consta.tat că ye· 
{lerile dlui Dr. Teodor Mihaii nu pot fi a-
pl'ohntc. Organul antorizat spune a,z,i a.ce
la,~ ]lleru, căci - pllblicând' articolul de 
1'\1H'; ~ intr'o notă subliniaTă ,spune: 

.. Publicăm acest arficol. .• dar suntem nece· 
sitati a observa că ved.erile noastre nu sunt 
con,-z:ruente cu cele exprimate în articolul de 
fată .. ·.... , '. 
D. Dr. Tcodor ~rihali, preşedintele clu· 

bullli cleputatilDr noştri naţiona.lişti a 
yorbit. fără îndoială, în numele partidului 
ţ.lÎ i D. aprobat stabif'ion.rela. administ.ra ţiei. 
.. Hom{lI1ul", organul oficial a.l part.idulni 
na.ţi ona 1 român, vorbeşte, fă.ră îndoihlă, 
hl,t în numele partidului şi declară că "ve
derile lui nu sunt congruente cu vederile 
1Inui pnlit.ir;ia.n. care aprobă fără reZerlJit 

n'r]('I'ilf dlni Dr. T. Mihali. 
ClI alte cuvinte: 
"Românul" a ajulIs .(1zi în ce prive-şte 

d;!scu.rsul d'ui Dt. Teodor Mihali la. aceleaşi 
pi1reri pc cari lp.-a e::l:prima, "Tribuna" cu 
,1ollă săpWmâni înainte. 

Povestiri de femei. 
Arta III • fi Iru.oa.i. 

(U rma.re 4.) 

~LUNILE. 

Forma unghiilol' trebuie să. căutati a o :păatra. tot
dMuna in rotunzimea unei migdale. Jumătătile de lună 
dela rădidna unghiilor trebuiesc aă fie marcate bine 
po unghii. Dad le acoperă o peliţă groa.să trebuie E-ă 

aveti grija a o inlătura. Pent·ru aCeltsta. ori de cMa 
ori a.veti obiceiul să vă curătiţi şi d, va. tăiaţi unghiile 
$1 a.cea.sta negreşit trebuie s' o fa.ceti da.că nu în fie
fare zi cel putin da două ori pe săptămână, - muia
ti-vă vîrful degetelor într'un vafl mic tn Care ati pus 
ulei de migdale. tineti-le tn vreme de cinci minute, 
apoi cu vârful foarfecelor indepărtati peliţa din jo:ml 
unghiilor. Interiorul unghiilor, dacă aveti obiceiu aă 

le lăoo.ti a. creşte lungi, cură tiţi-le ou apă oxigena.tii.. 
lnfăşurati virful unui beţişor de chibrit sau unei 

.. cobitori. cu un atrat ueurel de vată, pe caro-l muiati 
111 apă oxivenată ~i astfel serviti-vă, pentru curăţirea. 
v€trfurilor unghiilor. 

Ca să vă strălucea.scă unghiile uleiul de migdale 
..are e ei hygienic pentru intretinerea. unghiilor, este 
rei mai bun. Frecati-vi apoi unghiile cu o piele de că.
prioară. 

Dar feriti-vă a întrebuinţa pa.ste pentru a vă face 
să strălucească tare unghiile, e lipsit de gust. 

GATUL. 

Scoateti din fotosintă pulşorul de pernă. 
O femeie răutăcioasă a găsit de cuviinţă si mă ln

trabe intr'o zi: 
Ce la.ci d-ta de ai g(l.tul &şa de frumos P 
Şi i-am răsplUlS şi eu .cu obrăznicie: .~ 

-- • , J .~ 

"'-- "T R 1 BUN An 
- ._-.Lwr- .. ,,-_""1I 

Madame. eu m'am născut cu gâ.tul h·ulll<lti. 
E tot atât de important sa. ai un gât frumos, pe ca\t 

I'ste, să fii bine fă'l'ută şi ~ă ai o faţă şi un păr frumos. 
Si c dl' llrE'ferat o femeie grli~ută care de obiceiu a.re a
nmtagiul de a aH'lt un gât, pieptul şi bra.tele pline, de 
cat silueta elegaută a femeii subti.r<l'le cu forme nepre
cise c.are e de obic·ei cu gâtulşi braţele slabe de se văd 
oasplC'. 

., Cn g:U, ca sii fi efrumos, trebuie să fie potrivit, pro
pbrţiollat, egal, dezvoltat, - nici prea lung, nici s.curt, 
Hki gros, niei subtirel, să fie cu o pielită albă şi ca
tifl'luliL 

: Şi cum putem să-I facem astfel Y 

- Dadi e pr .. a lung, nu e nimic de făr,ut, da.r trebuie 
ajutat II părf'a scurt, numai prin fdul cum' îl pu'rtaţi. 

Cele ce aveti gâtuI prea lung În nici un ca.z si nu vă 
Iăsati d .. coltate şi dad sunteti fort.ate la ac.easta. aveti 
totdeauna grije şi vă puneţi un collier lat, sau o pan
"lieă arallj.ată cumva sit vă disimuleze lungimea g!
tului. De obii!€iu purtati in cazul acesta. toate hlusele 
cu gul .. r până sus şi evitati 1le C!tt se poBJte a. vă lăsa 
dtul fără guler. 

Pentru ~e.le ru gll. tu} scul't dimvotrivă, decoltajll1 e 
nn avant.agiu. Si nu trehuie să vă sfiiti a-l prelungi tn 
formă pătrată care e c.ea mai bunii pentru a a.răta gA,

tul mai lung. Dar r·eeace e şi mai importa.nt pentru a 
ys. arăta gâtuI mai lung este felul oom vă purtati' ea
PtlL Tineti totdeauna r.apul sus şi bărbia ridiC!l.t.l'i, nici 
odată aple.('atii ~pre piept, evitaţi prin aceasta şi fl)~'ma

rea. bărbi ei duble lJi vă. !li ajutati :L părea cu gâ.tul mai 
lung cel puţ.in cu doi centrimetri, decât ar fi h re.l
lituJe. 

GâtuI prea gras sau proa sla.b se infrum~iI~t(>az.ă tot 
numa.i 00 ID.llisagiu. In afară do cele dou:l linE paralcie 
ce traVf\I'!<eazi!l gAtul şi cari sunt 'uan p';'(l şi ~a copii 
din fa.şe, nu trebuie sa. fie niri o altă riun~~.l. Il!] :.rH, tre
buie să fie de tot neted, Dad o imolirt::·:l carnlla. ei~al, 

pe gât, un masa.giu u~or şi indeme.nah'c VI'. fi : ',-'ljtln~. 
Dad gâtuI e la.t în fatli. şi gros în părti, parţil;') mai pu
ternice trebuiesc îndelung şi cu răbdare llIa.sate, in fie
care zi. 

Cu ulei de migdale. Începeţi mas'l;<iul III) r,~rtNl 

dreaptă apoi pe cea stângă şi după. at":'t totle(ldată 

frec.ati cu a.mândouă mânile dinspre p:! ni in fa ta gâtu
lui cu mişcări de rotatiunc care sunt ci)le mai bune 
mişcări pentru ma.sa,giu, căci numai a,qtfl11 se p.lata st:l
bili circulatia sângelui in părţile atro:ia'l'. 

Pentru a subtia un gât prea grOl, c foarte hună 1,l
tiunea următoare oare arc de efect M fac€< :'il '~'Jboar~ 
plusul cărnei de pe gAt, pe umeri ei 'It! umopI:tte' 

Apă de anio!! 10 grame; 

HYP<lsulfat de sodiu 20 grame; 

Jodur de potaoium 60 gmrnll· 

Apă. djstilat~ 200 grame; 

Tinc·turll do iod 30 de ;:Il ~'li.lir:. 

Trebuie Însă să pli.ziti a nu atinge gla.ndele gAtului 
cara desvoltAndu-se ar compromite frumseţea. Ca. $i eu 
masagiul e che~tie şi a.ci ca manipula.tiunea să nu fie 
greşită" 

Evitati a purta gulere inchis.o cari Iasii, dungi negre 
pe gM. Adăogati totdeauna a.cestor gulerasa de ba.tist 
alb pe cari le puteti schimba des. 

DtiiCă nu a.ti lua.t precautiunea. a.ceasha. ca. si puteti 
fac.(l să dispară dunga, neagră de pe gM aplieati-vă o 
compresie cu apă oxigenată, după care spllati-vă bine 
cu a.pă de trandafiri. Zeama de lă:măie eerveşte de a
semeni. dar numai dacă. o întrebuinţati de ma,i mult.e 
ori pe rind. 

Ca să vă albiti gâ.tul. puneţi cmei picături de a
moniao mtr'un pa.har de apă de trandafiri ei spă.lati

"ă bine odată pc zi cu aceasta. A treia. zi in. inoet.a.ti 
baia ac.easta. căci ex~esu1 de amonia,c usucă ta.re pie
liţa. 

. Dad vreti insă, să aveti un gat frumos. nu negli
jiati in primul rind şi sub strictă conditie, a. sco.3Jte cUn 
folosintă puiş()rul de ~rnă. 

Ca.pul trebuie să odichne.ască în linie dreaptA foC 

pernă şi gâtuI să stea. totdeauna Întins In timpul SQm

lui, a<.ltfel ca bărbia să nu se al)eSe nici-cxlată. in jos 
pe gât. 

Astfel întârziaţi $i formarea sbârciturilol' pe obraz 
şi mai ales bărbia dublă. căreia cea ma.i favorabilă po
aHie de a se desvolta îi este când ca.pul stă ridicat sus 
pe pernă în timpul somnului. 

Dad. voiţi să extirpati aluniţele de pe git cu aju
torul elootricitătei o puteti face. 

, Semnele tnţePli.turilor de balene, de agl'ale dispar 
numai cu apă oxigenată. Imbibati bine o bucată de 
vB.tă in apă oxigenată ei frecati Iooul semnelor, a.poi 
IDasa.ţi-vă bine cu Co ld ... cre am. 

-
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U MERIf ŞI ERA TELE. 

Ol'Î{'c felUeie frumoasă trebuie nea.părat să albă 

bra tt' şi umeri frumoşi. 

. O fe·llll'ie frumoasă in tOD..l~te de seară Imi faee tot
deauna i11lpr('~ia tluui buchet de flori strins într'un VilA". 

Capu!. umerii, bmtde sunt florilo şi rochia şi cor
l)ul par \'a~ul. Inchipuiti-vă în mijlocul buchetului o 
fl'umo:t~ă pau,;ea rosa-purpurie şi de jur-Împre.itur nişto 
flori g'Llbcne. 

!\ u cre<! că v'ar seduce tabl<lUi ace~ta. Ori, a.ceraşi 

impr~sie v'ar fa,ce o figură a unei femei În.câ.ntătoare 
cu umeri şi brate d~sgraţioase. 

1; merii frumoşi trebuie să fie simetriei şi propo['~ 

ţionati figourei. Unei fi~uri dt'licate se cere şi umeri 
deli.cati cu o <,urbă usoara, nu prea mut>Culoasă, 

Iuainte rotunzi, îndărăt lati cu Jlie.lita foarte albă. 

Umerii trebuie siî fie part0!l. N~ lUai albă din cQrpul 
unei femei. 

(Va. urma), Vlorlce Dumbrava, 

Balada unui marfiriu . 
.. Adiel acel al lui Laţi. ~ 

T. 

Ah, noua viaţă-a domnului Goldiş 
In noua locuinţă din palat, 
E un moment pervers şi blastamat 
Ce dllce pe creştin spre povârniş . 

Şi să mai zică·acele rele guri 
Că nu-i şi bietul Laţi un martir ~ 
Eu pot să jur că e - mai abitir 
De (um au fost acei de prin scrip1tlri. 

Căci să vedeţi... Trăise bielal om i 
Pân'ac\lşica foarte Jinîşlit; 
Nimic n'avea cu nimenj de 'mpilrţit, 
Părea in spaţiu un inert atom. 

Dar, ceasul răU' ... fatalitatea bre, 
II prinse pe creştin o nâvarlie, 
Şi-şi puse 'n gând să iaca-economie, 
Să strângă·adica bani - şi ştiţi de ce? 

EI tot ce-a câştigat În viaţa sa 
A dat la neam l Şi-acum a rămas 
Că n 'are nici balistă pentru nas, 
Şi neamului atunda ce·o să·i dea? 

,Românul. e intr'un ved~ic deficit, 
Şi dac'ar fi pamHeta să dispară 
Direcloru-ar ajunge de ocara, 

" De 'ntregul neam ar fi atunci hllilt 

... 

Si cum era alât de desperat 
Şi-a zis: Salvarea e'n economie, 
Nu mai pl~tesc de-acum În veci chirie, 
Mă mut in al., Românului> palat! 

Şj n'a mai stat la gânduri nici un ceas, 
A doua zi chiar Laţi s'a mutat! -
$i ziua toat 'a rîs şi a c:ântat 
Ca un poet când Întră in Parnas. 

Ah, dar ... (ne 'ndurătorul ăsta, dar, 
Ce apare 'n dosul IMariior speranţe) 
El n'are şi acele cutezanţe 
Să poată indura acest amar. 

Şi t0I1$1 laţi 'ncearcă şi cutea"! 
Să 'ndure acest martiriu foarte gren, • 
De care să-l ftrească Dumnezeu 
Pe ori şi ce creştin cu mintea trează, 

II. 

Era spre miezul noptii - cind e1 sta 
Intins in p"t, În noul său cămin ... 
Morfeu venise 'n taină şi blajin 
Cu pleoapele lui Laţi se juca. 

Plutea 'n alcov un farmec voluptos, 
O dulce, caldă linişte plutea 
Şi un dulce farniente-l copleşea 
lufăşurându-1 intr'un vill frumos. 

De-odată insă, vajnic se porni 
Un sgo111ot subteran, bătu-l·ar vina, 
Aşa C!eva cum fuse la Me!lsina, 
Că pe martir pe loc il asurzi! 

Şi ca muşcat de un şarpe african 
Sări din pat de·adreptul în picioare, 
$1-1 apucă un fel de leşin <re, 
CAci prea urla turbatul uragan! 

Şi nu putea de loc să·şi vie 'n fire 
Ci se 'nchina înlr'una tremurând 
Şi'şi blestema ursita ascuHând 
Cum urletul huia cu indârjire. 

Şi ••• stat aşa pătruns de pesimism 
Nepricepâ:ld ce va să zică ash; , 
Zadarnic îi vorbea frumos nevasta 
Şi-i explica grozavul utaclism, 
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Ti.niu ~ lot in zori, ",~t 
A inţeles si Lati daravera 
Nu fuse nici Messmil. nici Z,.ven. 
Şi nici măcar ce a fost la K~kemft. 

A fost maşi1la dela Birăuţ 
Ce lncr:pusc ~ fanric ... Ho!l"" ... ~I. 
Sufliwd din greu că şi·a gl:>lt stăpâDW 
Urlând mereu CII ... rima mea În uţ. 

Şi a mlti fost ~eC\lndu! cel vivace 
AI veselilor scribi găIăjioş.i. 
Când unul imitează pe r.:ocoşi, 
lar altul ca motanul noaptea, face. 

Sau cântă toti redadorii in cor, 
Iar câte doj se 'ncing şi la bătae, 
De se stârneşte o 'ntrea~ă hăIălae 
făcandu-se un tumult În~roritor! 

Şi·abia atuncla Laţi a văzut 
In fernul it la Dan~e -- ~roză\lie -
In c.re a Întrat fără să ştie 
Căci nu Întra nici mort şi nici bălut! 

Si astfel, toate nopţile in şir 
Se ehinue crestinu iac'aşa ... 
Poftease'acum să zică lumea rea 
Că Laţi nu i ŞI dânsul un martir! 

Sandu Muzicant ... 

= 

Cronică din Paris. 
Memoriile infantei Eulalia. - D. Upid, prefec
tul politiei. - Aviatori mercenari. - Premiul 
Academiei Goncourt. - Un proces al lui Anatole 
, France. - Parisul pitoresc. 

Paris, 6 Dec:emvre. 

Oarc om din ziua de azi şi-.ar lua ră.spunderea 
de a noga că stam în timpul de faţii pe prag:ll a 
două epoci mari din istoria Olllcnimci 'f Ci~e. ar 
1\eg'a mai cu 5{\Rmă faptul ~ă uneal:-a -~ mal lD~
portantă a acestei prefaoen este gandlr~ _~PrI' 
:mată prin scri'd? O! putere a slovelor t.lparIw ... 
Ea este mai mare decât de'~:'npenrea lUI N()~; 
aimic nu-i poate :;ta Împotrivă. Şi o dova:dă ~ai 
mult a acestui adevăr este cartea pe eare Eulaha, 
inf,amtă de Spaniea, fiica reginei Lsabela II şi mă
t11l1a regelui Alfons XIII, oote pe cale de a o pu
blica. De pe acum, memoriile aecste.i Alteţe stâ:r
:aesc patimi mari in Spania ca ~i în Fr>anţa. Re· 
gale AlfonlS a int.('rzis mătuşei lui de a da car
tea la lumilIlă mai inainte de a o cunoaşte dânsul. 
Infu.ntJa a refuzat net; ea invoacă libert.atea con
,tiinţei, i'lldependonţa gândirei şi a scrisului, pe 
eari le pune d(~aeupra ori cărei datorii. 

Un gazetar f:rancez a interviewat pe această 
re.gească scriitoare. C'artea ei va fi o operă mor~
lmatoare EuJalia ocupiind.u-oo cu căutaroa fen
cirei om~mtţlti prin formaţiu.nea caracterului, edu
caţiunea voinţei, indepcndenţla BJ)Î-rituală a indi
vidului, prin Înlătura,rea - da, inJătUJI1l.rea! -
ori căror prejudecăţi î'nvoohite şi neconforme vre
mei de acum. Infanta Spaniei se :p1'OOC11Ţlă de dQ' 

ei etatea omenea.."'lCă de azi, ea -vorbeşte foarte mult 
de eociaJiBIDUl care o interesează, pe ca.re"l com
bate fără patimă, clici, spune e.a, claSe/le lucrăt.oare 
în loc de a cultiva ura de dasa. ar fare mai ni
mo.rit, tlpl'e binele lor, dea culti'v'Q Î!Il ei mândria 
de clasă. 

In sfârşit, infanta EuJaJia a aju1llS la convinge
rea că fericirea oamenilryr depinde mai ales de o 
eimrplificare a vieţei. Nu vi--se pare că ascultati 
părerea vre·U[lui disciŢl()l de al lui To1'stoi ~ Nu 
.,i-ae pa.:re, mai al€tl, aflan-d părerile ~'iStei Al· 
teţe clemocrate, că auziţi pârăind în jurul vostru 
:fundamentele unei .societăţi vrehi cari se dă· 
rîmă ~ După memoriile prinţ€-sei de Sa ta, Call"tea 
acestei inflante a Spaniei ... hotărît lucru, ne aflăm 
pe pNJ.grul ~ două lumi. Adaug că volumul infamei 
Eulalia va fi scris în franţuzeşte şi va apaTe la 
Paris_ Regele Alfons a retras ~naia pe oore o 
servea rebelci. lui mătuşe. ' 

... A~t,()ptăm zilele aceste demisia unuia din 
oam~nli c,ei m.ai populari ai Parisului. Voiei'-C să 
mrOOşc de prefectul de poliţie Lepine. Candidâlld 
la 8C!lunul de senator, d~ L~pine a intimpinat Ob-I 
staoole Întru realizarea planului său. Cel mai 
lleTios S-'lt.e motivul că un prdect de "PO'Jiţic n'ar, 
ilrebui să cumuleze şi lill alt post, pe lângă impar
ianta slujbă ce o ocupă. Şi simpaticul person.aj 
nea să demisioneze. Cărui parisian nu-i este fa
miliară Itvariţiune.a micului om în haine cenuşii, 1 
ca bă.rbuţa sură, cu ochii aşa de pătrunzători în· 
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eit cu gr(>u le poţi sU'porta prj'drea? Fără îndo
ială că dacă Il.? fi trăit pe VNmlea lui:'\ a,polNIl 
cel Mare, d. u'pine ar fi fost un mare:;;w1 flhă 
de păreche, un ri,'al al lui Se:';!. Astăzi, pre.fo<·tul 
de poliţie aJ. Paui<-lului se muJIţă.IU('Şt.e tiă ţină în 
miinile lui, firele l'ondueăt.oaro ale tmeÎ din {'ele 
Ulai formidabile arm.ate politiene.<7ti. &paLma apa· 
şilor, a deliranţilor an".rhi<Şti, li ba,ncliţilO!r veniţi 
din toate părţile in warole ora,ş, d. Lfpine ştie d 
multe pUlllnalc străluc{'''''c în umbră la fie (\'1 re pa:. 
al său, că gloaUţ('.I(' r('wJht'J'plor b!'owning îl pân· 
de..<te, ceeaA'O nu'I Împiedecă de li eemdu'("le cu o 
.mână de fier, maroa ,putme O('UItă a poliţiei de 
aci, dpuă cum, ea guvernator al Aigeriei, a di
strus bandit.ism ui Arabilor din a~~"<I8tă colonie 
franceză. 

De câte ori nu l·mn văzut pe 8i\~t omuleţ 
energic şi vioi, Î'll fruntoo agenţilor săi, putolind 
.ll(lliumăxut.ele revulte de stra.dă ale ae-t:'Stui oraş 
eu 4atmosfcră de Htdp{'.ni'i.. Cîtte gloanţe n'n.u şne
rat la ureehiJo lui eu prilejul manifestaţiei în 
Cill,',too executat1l1u.i spmJicd FerN. De câte ori 
n'a rostit dist'ursu.ri ~ltrte şi plime de mip.z pe 
lllormi.ntd(l \'ÎCtimolor dawrieÎ. .. D. l.epi,ne este 
fără îndoi'ală un tip nJ eroismului t.'P"l-'('ial din 
zirua de azi, dnl ră:.:oboaide !'1tllt mai rare, când 
prisosul dorului de acţiune din suJ]etul omenesc 
se mo.nifo.'ltă in alte direcţiuni docitt în şarje de 
baionete, sau în dueluri nemiloase, ca 1n trecut. 

... 80 ,putea .eeti Î<n pubIi'Caţiu'l1ea franooză 
L'Ae.rophile apărută mai zilele trecute, un anunţ, 
curios. Se C{'roou aviatori {'u monoplane sau bi
plane pentru re.{'unoaştcri militare făcute pe sama 
unei puteri Rtriiin('. Contractul de 4 luni. u'I3fă: 
6000 lei pe lună. Cererile rebuif\'lc adre.sate Cam
paniei Internaţionale, la HoiJs.-le-Due, din p1lţ>'uica 
l}i neutra Olanda. Adevărul s'a ghicit. numai de
cât: put,Qroo ea.re are nevoie de aviatori nu poate 
fi decât Turda, pent.ru răsboiul ei din Tripolita
nia. Iată inceputul unei ere noi, care nu f~ee de
cât să 00 repete în istorie, sub o formă nouă, con· 
formă timpurilor moderne: şi anume, era meree
nariIO'1'. După cum prin evul modiu şi mai încoace 
se recrut.au wMaţ.i diD toate părţile EUTopei şi 
mai ruoo din Seoţia şi Blvetia, astăzi, cind din pu· 
terile militare, doar Franta posodă o ()l"g'an im· 
ţÎlme aviat.i{'ă serioasă, celelalt.e st.ate înooarcă 
să recrutR,ze, ÎIn sehimb1l1 unei leii, aviatori fran
cezi, sau străini. Banii sunt azi :regii lumei; ('u 
ei poţi cumpăra şi vieţ.i oIIle'n<>.şti, ca, dea.ltmintre
lea, în tQtdeauma. 

... A1'.adcmi-a Goncourt a premiat ieri, aşa. cum 
tac.e in fie·eare am, pe romancierul pe care l-a 
gă~it ca df'mD de această onoare. _E,1 se numeste 
Alphonse de Chat~aubriamt, (numele e p,redes't~
nat) este in \"rll.'1tă de 34 de ami şi a incasat un 
PTemiu de 500 lei pentru romanul său "M. des 
I .. ourdinC'l" .. Amimtesc că printre membrii cei mai 
influenţi ai lI(,{'.fltei aeademii sunt dnii Octave 
.MiJ"bea.u, P auI 1!earga.rette, fraţii RosllY şi dn.a 
Iuditha Gauthier, 'Prima şi unica '~lCadpmiciană 
şi fik>.a lui Thoophile Gau1.hier. Dna Gauthier 
a {!mH)I~eut în tiJlereţ.e.a ei pe fraţ,ii Goncourt, în
temeietorii acestei aoademii. 

Interesant este de şt.iut că Acailemi'1I Gonl('.Qurt 
distinge mai ailcs pe sariitmii realişti, şi wl că
ror stil prezintă o origin.alitate cât IDai put-ermică. 
Adovirrul este că [t('(Ia;.'ltă grijă a unui stil origi· 
nal a fost cauza mu.ltor ex{',(>~ a aC€stei aeademii . 
Ea premiat pc mulţi scriitori al citror stil de
păşea priiU în tortochiorile lui, măsura cerută de 
ade"ărata artă. Homancicrii cari preJeră o proză 
simrplă şi largă, nu proa au şanse de a fi distinşi 
de Aoademia Goncourt. 

... Anatole Fran('-c a câştigat ahltăieri un pro
ces. Iată în ce împrejurări s'a nil.acutel: In ti
mNeţ('A!. sa, autorUl lui Thais care era încă dO'pate 
do celebritatoo sa de azi, lu~ra pent,ru un editor, 
d. I..amarre, cărui'a îi soria prospecturilc PCJltru 
cărţile apărute în editura sa, făcea eoreetiuni etc. 
Intr'o zi, d. Lam~u-,re i-a cerut lui Amawle France 
să-i scrie o Istm-le a }'@ţei, in schimbul unei 
sume 8000 lt.'>1. &riitorul s'a exeC'Utat şi 11 Iu
('rut lllamu;crisul său editourlui în chestiune. D. 
I.amerre n'a găsit însă de cuviinţă să'I mai pu
blice şi l-a închis în sertarnl sau, unde a zăcat 
!pfmă nu de mult. In \"ll'emea aee,'1sta Allatule 
}'"mec a mers din celehritate în colebritate, din 
glorie in glorie, şi iată'} azi cd IJ.1ai mare scrii
tor in \·iată. al omeniroi. 

-

{'ere rea lia.d ar tirpări azi manu:seri:tml pe care 
l'a n<~1ij.at pe \'I1"eDlwi, căltr ajunge de aigUl' la 
00 Îlţiu'll,i 'llMuanărate. I Anatole Fl'.ance B'a 0POB 
î~ă la publicarea acestei ope.I"@ din tinereţe pe 
'('.aTe o sCK'Oteşte puţin f'~formă ou ideile lui de 
azi şi pe ('are d. Lamarre ar fi trebuit S'Q publice. 
la timpul ei. De aei proc:.esul, pe ca.re l~a ciţltigat 
ilustrul S<triito:r. 

.. S im le m~'l.i piwreac decât vechile strade din 
dosul lui Hotel de ViNe şi din cutare pirţi ale 
CarticruJui Latin. acum Î<n bruma deaJSă de Noom
vrie. 1)e câte ori' trec prin 8ICCSOO nlicioare largi 
de mai puţin de un metru, printre două şiruri 
do (~a.<;e Î'llBgriw, scorojitc, dărîmate, am impre
sia eă ('"ale IX\!;rf'lle unei oet.ăţi moarte şi pustii. 
I .. a deeli-nul ziJei, striiduţde aCe800a se i.ntl11leeă 
{ln nu puţi vedea la doi paşi, ia.r ferestrele tulbure 
~le e$.;;o]or nu li<'Îil'(,,~ drefit scaTa târziu, de ln
'mina Sl>..:.U'bil.dă a lămpiţeJor de petrol. Pe afară 
nici o rnj~_'-fur'e - priîIl ease ticerea e adâncă. Di.n 
citiud in e:în«l. ('~îte o sihlCtă sumbră şi ~lronţuiti 
se ~t:r"('('oa-ră fără ggOTIlot deahwgul zi(lllrilor, da 
pHr'c:l. i·ar .fi frică să mt'argă, şi dispare ea o 
fau10mă în l)(>1ta afumată a vre-UUle! porţi... 

L n aer de mi'Ster plut.eşte deaeupra aOO'ftol" 
ulicioare pe cari francezii le numooc "des ooupe
gorge" ... Ele par mai de grabă aleele unui cimi
tir. Şi CU t.oat.e acestea ele au format odi!I1io<l.Tă 
rre7A~rva pri1lcipală a cfuntăreţîlor Carmagnoloi 

- de aci au eşit pe vreme.a Teroarei acele trupuri 
supte de foame, cu chipurile livide, cu ochii 
oereuiţi, cari, cu bonMele r~ii prinse de păr 8e 
scă,ldall în sângele eald al aristocraţilor, în deli
rul setei de omor. Da, de 1!JCi ItU eşit fOOltastieale 
trÎeotte-noo, ClU"l lu('.rau la ciorapi in faţa ghiloti
nai, în "Teme ce e.apetde cădeau ca spioole 00 
grîu. 

Din România. 
RăspuDsal Camerei la Mesajul T ron.l.i. 

Sire, 

Adunarea deputaţilor, reluâmd astăzi lucră-rile 
sa1e, se simte fori('ită de a aduce Maiestăţii Voo
st,e omagii de iubire şi de adânc devQtament. 

Entuzia.ş.mul mi care Mai6Stlatea Voastră a fost 
pretutindeni întimpinat, eu prilejul călătoriilor 
ce a făcut prin ţară în cursul· anului acestuia, şi 
emoţiunea 00 BlC{>~'lte manifestări de iubire au 
deştopt.at în inima Maiestăţii Voaat.re sunt o d0-
vadă vie de strin~ele legături dinUre popor şi Di
nastie. - Această unire dintre Tron şi 'fară 0000 
un element esenţial al puterii noaatre de azi şi o 
chezăşie temeinică pentru viitor. 

Prezanţa Maiestăţii Voastre şi a întreg-Îi Fa
mmii la serbările ju bilare ~e UlIlivmsităţii din 
I~i a dat a.oost~}r sen-bări o solemnitate deosebită. 
- Prin jertfele făcute de Majestatea Voastră 

j)Qntru ra<rtaurnrea monumente}ar isinrioo de 
ţăii, prin numerQ.3lSe în(!u'NI.jăi date atei şi ştiin
ţei .naţionale, prin fundaţiile cllltl.1J"ale, - printre 
cari o nouă fU'Ildaţie universita;ră întemeiată la 
Iaşi ~u ooazia jubileului Universităţii _ şi, mai 
cu aoo.mă, p.rin pilda de muncă dată tuturor, prin 
sentimentul împlinirii datoTiei, de care ţara V'a 
văzut vf'ŞI1ic iu:;rpITat) Mait\.,>tat.ea Voast::ră se poate 
cu drf'pt mân>Clri că a fost facto:rul a"'EIDtiru în 
de$voltarea c'ulturală a României mo<le:rno. 

O strălucire l1('OOObHii 11 dat acestor serbă.ri 
oficia/1e pl"l".7..enţ.a, la Iaşi, a trimişilor celor mai 
vechi şi :renumite Ulli.ersităţi străine, oon<MCrÎn
du..se astfel ~tii;nţa noastră ca element al eultrueÎ 
generale. 

Adunarea nraţion-ală este viu mişeată şi de 00-
vada de deosebit interes ce lfaiestăţile Lor Im
păratul şi R-ege Franeisc Iosif şi Impăratul Ni
colae II au dat Majestătii Voast,re cu ooaziunca 
Il'Ce<8tor 9E.'rbări) binevoind a în.să1-cina trimişi ex
traordinari spre a Vă adu{'A) asigurările lor de 
prietenie. 

Sire, 

Fostul sAu patron şi-It zis că 

• Dedaratinni~(> 1Ia.i{'Bt:-ttii Voastre (~ă atitn
dinea noastră de absolută neutralitate Daţă cu 
('{)n!lict1l1 j"bucnit între două mari puteri, cu 
('aTI suntem în bune :reI at.iu ni, ne-a dat putinva 
de a eontribui şi noi 1 a impiedeearea ori cărei tur

n'ar face o aia- burări în Peninsula BalCla.D.ică, şi asiguările că 
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România poo,te privi cu incredere viitorul. fiind 
iru~onjurată de ~npa.tia .generală, dau ţării o 
nouă oc.t\ziune ca să preţuiască roadele politicei 
de liniştit.a demnitate ee Homânia duce în rapor
turile sale ('u c<:lelaltt' statc. 

Bire, 

Sunem fericiţi că starea imbucurătolaxe a 
finanţe-lor ţurii ne va IXmnit.c su înde~tulăm pc o 
seară l.argă trebuinţde armatei. - Adunarea na
oiţnulă voieşte întăriroil armatei, această forţă 
pu..,ă în Herviciul dreptului nOf<tru, şi a fost viu 
miş('ată de cuvintde cu cari MajN>t-atea Voastră 
lle-a vorhit de puterea de rezistentă şi de valoare 
mOI1a!lă a ostaşului romîm. - Aceste cuvinte au 
cu atut ma,i mult preţ pentru noi. cu cât ele vin 
dela Ae(\la care a condus altiî dată la izblÎndă ar
mats română. 

Sin~, 

ImblmătăţirC'la. stărei C<'mlomice a tării şi uşu
rar('a traiului la sate şi oraşe este o-biectul proo
cupiirilor noa....,tI'(' eon.<;tante. - Vom <ltudia cu un 
~ntercs de()8cbit proieetde de legi pentru vânza
rca bunurilor de mîmă moartă La ţărani, pentru 
de.'lfiinţarea <.'1aselor de 'Pat.('nt~, c.ari nu trec p<,.:'te 
10 lei, şi pentru I'cutirea de impQzit a ehiriilor 
dela 300 Ici în jos. 

Vom da toată tatcnţ.iunea noastră legilor pen
tril organiz,area m~eriilor, a creditului şi asigu
.. lirei muncitorilor, legi l'ari, întărind şi ocrotind 
elomcntclc de mundi, vor spori put('rc de produc
tiune a ţării. 

Sire, 

Art. 131 din Con8tituţiunc.a ţării, care cere 
oa. in cel mai :-;curt timp, să fle facă o legespe
(~iulă. a.'4upra de .. ncntrahzărci administrative, aş
tooptă ineă aplicnrc.a lui. 

Sunt('m fericiti ('ii guvernul :.\La;~-stiiţii Voa
stre s'a gilnJit l_a o d08centralizare administrativă 
care, prin cr~lr(.'a de f'.cr'\'icii publice locale, va 
mmra nevoil(, p{jpulla1i(~i, \"a asigura un mers mai 
r~pede al t«,burilor !<tlltului şi ya deştepta ini
ţiativcle inJustriale înăbuşitc pi'mă azi de o prea 
mare l:entralizare. 

PNdhceroa organizarei uniyer&ităţilor şia 
Iinvăţămftntului primar ră."'I-mn.de tN'buintei de 
cultură ce ~ltra r('8imt~ din ('e în {',(>, mal mult. 
- Vom studia cu inteJ'()8 legile <:0 ni-flC vor pro
Z€nta în această privinţă, preewn şi acele rela
tivo la justiţie. In administraţia internă, la lu
(~rările publioo şi Ila. armată. 

8t~"e, 

Insufleţiţ.i d(' un adânc devotament cătrn. Tron, 
strins uniti împrejurul guvernului Maj. Voastre 
şi pătrunşi de Î:rulemniitatea <Yperei dela oare ne 
cheamă datoria noa~trii de legiuitori. vom ipll'ne 
cheamă dat()ria noastră de legiuitori, vom <pUne 
t«atii ~Î\"'!l.a fti activitatea noastră pentru a lucra 
la înaintarea şi întărirt'a patriei. 

Să trăiască MajC6tatt>a Voastră. 
Să ră::i<88Că MJa.iestatea Sa Regina. 
Să trăiască Alteta Sa Regală Principele Moş-

tenitor al Tronului cu A u.gusta Sa Familie. 

Rapo!l"h)l', Virgil ArWn. 

li: Seminarul iuridic Dr. Gereb, Cluj .• Str. Fazo.. 
kas (lângă edifici.J. cel vechiu al teatrului). Pre
găteşte pe lângi onorar mic, pentru exameneN 
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, exa
mene de advocat şi de magistrat. In B luni ee 
eâştigă licenţa de dootorat. Fiind in pragul pro
iectelor de reforml a învăţământului iuridic, e 
de dorit ca toţi cei interesaţi să so adreseze spre 
binele lor la acest seminar, care înlesneşte :mult 
cariera advocaţiali. 

Ludovic Faimann 
croitor englezesc. 

I 
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Răsboiul italo-turc. 
Oonform ştirilor t:pmise din Tripol1s 

guvernului din Constantinopol, Italienii nu 
<au câştigat în lupta dela Ainzara victorie 
deplină a.supra trupelor t.urco-arabe, care 
să o îndreptăţe<llScă a privi încheiat răsbO
iuI din rrripolitania. 

1>e nlUi pa.rt.e guvernul turc a luat o 
energică poziţie contra pretenţiilor Husiei, 
de a i-se deschrde Dardanelele pe seama 
flotei sale. Care va fi sfârşitul acestei in
cercări a Busiei nu so poate prevedea_ 

După cum se comunică din Par"", pu
terile au luat în discuţie cerNea Rusiei şi 
se crede, că o vor şi sprijini faţă de opu
nerea 1'urciei, pe care q l~o"r sili să pri
mească acoast [i soluţie. 

Ştiri nuo[l.: 

Lupta dela Ainzara în lumină turcă. 

G uv{~rnll'l din Constantinopol 'Publică urmă
torul oomunieat despre lupta dda Ainzara: 

Vin Vehihat ni~ anunţă: Alaltăieri s'a dat 
o învcrşullJată luptă lîmgă Ainzara, Între tru
pt>lc noa...,tre şi italiene. tcrminIÎn.du~e cu !pierderi 
insemn.'ltc {lin ami'U1d{)uă părţ,ik Două detal,Ur
mentc de Turci au ata(~at vict.or.ioe o parte a arma
tei italjtme. uare a li'i.'lat pe teren 400 de morţi., 
iar 60 (le sol{!aţ.i prizonieri. Pierderile noastre 
sunt abia 218 oameni. 

Armata itaJ.iană a fost în număr înzecit cât a 
noastră şi cu toate .u,C./l nu a putut ('.Î&ştiga învin
gcre. 

Pretentiile Rusie. 

7...i:arul "lkdaan" spune că coIllSiliul de 
miniştri din Oonstantinopol a hotărît să 
oomlmico hTUvnrnului rus, că se va opune 
la încercărIle de a sforţa deschiderea Dar
da111l1~lor~ :G'u~?nul tu.!rc nu crede, oă,-i 
timpul potrivit pentru rogularea acestei 
chestii. 

.,Jf>'ni (j{l7,etta" esto informată, că la 
prOpUnE'fe(l ministrului de externe ru.s, de 
a lăsa libera trecere a flotei ruse prin Dar
dan ele, Poa.rta a deela.rat. că rămâne. 
chia.r şi în cc14ul ('"Înd puterile vor sprijini 
Hllt'iÎa, pe punctul de vMt.'re al statului buo 
în Balc:aru. Nu se va da îndărăt nici in laţa 
'armelor. Crede de altfel că put~rile vor da 
un r{l.Spuns negativ Rusiei. 

Franta ,i Rusia. 
Din Pari,'! se (\()lDunică că diplomaţia fl'anoo.ză 

('<'It.e apli<'-ată să-şi doa invoiroo ta d~schidcrea Dar
da.neldor pe seama flot,ei Tt .. ~('..şti. 

Noul imprumut turcesc. 

In cer<"Ul'ile din ll.luis se vorbeşte de noul im
prumut ce·l intenţionează gu.·ernul turoeflC spre 
a 'Puwa lua faţă cheltuielilor ~mtru răsboi_ So
sirea La Paris a <lir€'ctoTtllui băne.ei otomane ee 
adu~c în k-gătură cu IRCeSt Î!InP1"U!lUut. Până )a 
reali7..areca noului imprumut f!:'uvernul va lua deja 
banc.a otomană sub o formă oare-eare SU1IIIa de 
1,500.000 pfunzi. 
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- Olletantlala. De ('âte ori !ţi fad ctrhii roa.Ui. J)~ 
tre manifestările vieţii noastre soc.iale, literare ei ..... 
litice te i.sbeşti de un diletantism deadreptul logrolri
tor. Incepând cU a.ccle "pre-staţiuni artistice" ale dileta.
tilor noetri Întru arta dra.matică, despre cari merg 1&. 
~a7.et& rUipoa.rţe chilomNriee, continuând cu b4.iguirile 
literare cari ne ameninţă din ce in ce mai mulit ei d'b
şind cu .. ilu~tritătile", şefiile" şi .. eonducerile" noasbe 
politic,e. Poste tot locul diletanti~m! DLletanti,..;m 8rU 

ei ridkol. Tu, om care ai ll.,·ell. pretentia I!ă te ~P'l,cia

lizezi in n'o amunită dirocţie, acum Sn vreml'a specia
listului neaillt, c-are SfI pa.sionoo.ză o viaţă întreagA 411& 
des){'ga,r{'11 unei probleme ruatematiee, bunăoară. răm4i 
in1imolit In 1Olw-ea ll.Cea.~ta. de dileta.nti. Suvoiul de llWI-

d ioeri tA ţi te arta,~ă, te duce cu el. 

E adevărilt că lIuntt-m un popor in pre-fa.cere. !ma 

s'a. spus d~ utâtea. ori, de a.tâti oameni ca.ri g~ ia 
acea.M.ii ('.oD-sta.tare o ju~tifiellre a. existenţii lor. .iar 
in fata spirituJui vrMlii m()deTn .. , în fa.ta luptel()r Da

tionale pe cari trebuie să le dăm, orice indulgent' ia 
iudl'carea. valorilor nationale trebuie înlăturată. 

.,Scrieti bAieti. scrieţi, numai scrieti român~""~ 
vechea lozincă Il lui Elia.de-Rădulf'sC'u, nu mai poMe fi 
sustÎnut& astăzi. JOEU'ă nene u-atru, ori cum, numai l'Ii. 

jocj ro mâne.şw, fă ilustre politică, ori cum, nwna.i 9ă ;dâ 
~i eeti romlln l! astea nu mai merg acum, nu mrtilai 
fiinMă ne facem in chipul acesta de ti .. , dar mal ales 
fiindcă după ll.Cea.-;tă politetii împiedec.'\.m intrea,gi @u
lutia. noastră. 

De &tOet>a un om dE' bun simt, un om eu. 
durere p(,lltru atât de mult pomenita .. c,auz! na.tiona.lli". 
un om cu judecată cumpănită. trebuie sA so dea OII ... _ 

Pld de p('reti, !lă zbiero şi I<ă plângă de necaz, câH 
UD nou diJ{'tant a.pa.re pe orizont: 

- Ei bÎll('. 1l8t.a, tot e prea mult! Nu &"rurI .

destui dil~ta.nti. mal trt>buia să vii ei tu neMro<:ituJe~ 
I'-'rigurile Rt'{\,te tr .. buie să te ('llprindă mal ales e40ad 

tie pră8~te diletantul În Iit('ratură, c.are aluM hl YIIe

mea din urmă 1111 avânt fruIDuşpl la noi. GOga. era .. 
Agirbireanu sunt nume cari ile impun CQ un 1'{,>~ PU>
ternic impotriva tuturor dileta.ntilor din ~t domeJda_ 

Pontrll ce ~j-a mai scos, dl1<.i. volumul de poegi ti. 
1. C h j r o- i u dda Bra.şov ( D-ne-a.lui - DU 8.l'6m feri
cirea sli' cuno~w.m - poate să fie .un om foa.rte !tim
patic. un em de tr<-abă şi folositor în orh:.o .. braDl!It't" 
a nrunr.ii l'IOll8tr.e naţionale. cum s'a.r ZK=.e la ..Drape-
1111". P~ru c-e işi cheltuieşte Mergiile scriind l'ersari 
ea, -at'!e~te: 

111 inima noastră fă să ră.9ari 
A<:.cl vis ne'mplinit ce o să "ie !..-
SlLde.ştc'D pit'ptul nostru a,c"-E'1l tărie ? 

Ce-o a.vu străbunii odinioa.rl. 
C~i via.ta noa..q,td-i umbră tre<:ătoQl'8 
~e ri$ipim tot UDU eâw nou 
Ne implinind a.r.e{ vis c.e ne leagă etc. 

T~te MeSte într'un ... s.onet. flră punct ei YÎl'gulL 

Să De m.'Ii mirlim d8J<'ă re.eense.ntul aeesior poezii. la
fjf'~itul v()ltunului. afirmă următ.oarea en-orlIlitde •• 
di}@tant: 

..In ~J.a 42 de poe-tii, CUP:rÎrui6 in yolumuJ~ ... 
. .a.flă.m t<l'at-e r:l'e-nurih,. poeziei: deserieri frumo.a,ee, .... 

blood din 'natură mi.nun&t red~te. iubire ne.ooroeili. 
dllnri inr.nil>e tn suflet e. a." 

Sfâ;rşi,nd ~ir~.a volumului. noi ne-am zia ind ... 
dată: 

-: Din dil~tantism va veni pe.rirea noa.stri! 

- Noul episcop al Gherlel Dr. V. HOMa-. 
Cu data de 3 D~um"rie ,. Unilei« i se -scrit! din 
Viena: 

»Astazi Illls/rita/ea Sa episcopul Dr. Vasi"e 
Hossu« a depuJ in mdnile Nunţiltlui Apo!Jf()/k 
profesiunea de credinţă, prescrisd pentru scaunul 
episeopesc aL Oher/ti. Marfori i-all fost 1/llStri. 
,atetz Sa episcopuL Orăzii-Marl Dr. Demetdu 

Recomandă ateJierul său renumit in C · . 
croiala hainelor, pardesiilor şi paltoa- foitofle englezeasca""'. 
nelor. - Bogat asortiment în stafe 

streine şi indigene. l • d'r'· 1 B 
Serviciu prompt - Preţuri ieftine! llgOJ, e 1 lClU· azar, 
~-
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t~adu şi Dr. Iuliu Florian, capelan militar şi St
tUelar la ConsisloraL vicarial castrens După ac· 
:tul sacru a urmDt u.n prânz fes ti '1 dat de E. Sa 
Nunţiul Apostolic in Orzoarea noilor episcopi 
':J-/ossu şi contele loaa Mikes, episcopul Latin de 
. Szombathely La acest prânz au luat parte şi 
martorii episropilo, Ia procesul canonic. Sub de

·-eursul prânzului Nunţi.l a salutat pe noii epi· 
. sropi printr'o aleQsă vorbire, la care a răspuns 

in termini f.arte mişcători Ilustritatea Sa epis-
~. lCOpul Vasile l1ossu, in limba italiană şi conttle 

.Mikes în limba jr.nceză 
. /lusfritaiea Sa episcopul Vasile insotit de 
;omicul său episcopul Ordzii, cu trenuL de după 
·4meazi s'a reintors II/. sanatoriul din Budapesta, 
lJnde va mai petrece câtva timp, dupăce precum 

• 'cu nespusa durere trebuie să spunem, starea 
.scumpti sale S{Wă1ăfi, Lasă incă de dorit. Spt
răm insă in Dom/lui că în scurt timp il va face 

,pe deplin sănătos, ca să-şi poată incepe aposto
ieasea aciivitate in câmpul cel nou, ce J-s' Il &roit 
:şi destinat. $i fie ca, Domnul la rugăciunile 
.clerului şi poporului anei mtrlgi diecese (uprinse 

.'l' 4Je nespusă insufletire faţă de noul Jor Pastor, 
. să·i du cât mai curÎnd darul deplinei Însănăto
~.#ri !e 

- • LuceafArul .. - revistA săptămânală. In
'«pând cu 1 Ianuarie 1912 a Luceafărul d,n Sibiiu se 
'Va schimba tn revistă s.ăptAmânală politici şi li!erară, 

:sub conducerra unui comitet, din care face parte şi 
~ ,.dI O. O o g a. 

E':ite de priSOS st mai spullem (i d1 O. O o g a 
~va fl şi in viitor cohtboratorul ziarului nostru. 

- Concertut Corfescu din Braşov D 
Nicu Corf(scu, cântăretul atat de mult gustat şi 
.;:apreciat al plaiuri lor noastre, ne roagă să adu~ 
.\':em multumirile sa e publicului românesc din 
Braşov, car~ a luat in numAr mare parte la pro· 

... ducţiunea d-sale artistică. arătându-i o deostbiti 
~atenl e şi simpatie. 

- Eminescu in franfuzeşte. Primim deI.a co

'l'(>sporulent.ul no!rtnl din Paris următoarele rin
xfuri: Aş dori din tula:tă inima să am C.(,>1a de în
·l'U:ţ.a.t d(,la D. M. Montaruion. In articolul daale 
jn>lil, nu mi-a dovedit d<.ocât marea sa indulgenţă 
fată do sinta.u fna:nţ.UlZCa.'ldi, indulgt:>nţ.ă Iţle care 

:"0 poat(' ('xpli{'u, de sigur, dopărtaroa in c.are tra
; it.".Ştc dlui de ţara în care se vorbeşte limba lui 
~Racine. 

D. !lontandon f;Crie: "D. Corbul nu 8tă;pâ

;G('~tc ruci d&.a limba franceză de atâta vreme, in· 
... ,t('.kt!'li! nu profito de îndreptiirile mele" D. 

3{ontandon 8'a IfI'ăbit să afiMTIe oova netemeinic. 
;"şi biinui(,,~ că cei cari mă cun~, au zimbit ce
-tind <"Uyint(>l(~ d~~al(\. Confrate-le meu !le înşală: 

~m pentru a t<tiipimi limba fra.neeză L'ol putin a
·~ll1ş titlu ('3 ţii d!'!3. - Şi o stălpîme.sc c.am de 
.r('-O 28 ani, oo(,<,ă de când am venit pe lume. 
. AIai am oal"(' nevoie 1'11 .a.daog că, afară de câteva 

~reşeli de tipar, - dintre cari una a fo--;t din pă· 
-eate C1U('aI'lB. de d. 'Montandon - oon:firm din tot 

'-in tot articohtl. mtm astrpra traduC'erilor dlui 
;Suţu? 

CÎlt de.qpre mi('.a lccţ.ie de fJ'llmţl1.w~te a dlui 
Montandon, i-o întorc cu muJtă plin're de ră.u, ea 

. h{:lwÎllld, il l'og s1l mi} clX".adii, dMtn.Iă aut<>rita'te 
llontru mine. Adr·i.an Oorbul. 

~ Distincţia unui Român. Din Sarai{'vo ni ... qe 

<FKrrifl: "nI Cornel Cosm.uţa, consilier la ~.a cen
tralii d~n B..~nia-nBl'ţA..-.go ..... ina, pentru Ben"idile 

.SaJO cwdincioase a fost ră.'lplă.tit de Maj. Sa prin 
aeord!lro<'l crll('~·i ordinului Prancisc Iosif. în gra
dul do o..walt>r. 

G:Jlo111a romÎln ii ,-a Ol'g'alLi7.a in {'imtea vred
:oi('ului ei membru un haudwt". 

VlIl i{~i tol.r ile Ilffill.~vro ~ 

--- Alegeri congresuale în dieceza Caransebş. 
ln l'Ollgn,,:,ulru:qional LiilOl'i<OOl-lC au ~t aleşi ln 

·,di{X'cza Cal"alJtlebc~ului dQPutaţj di'Il d('r 1. P. 
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C. S. arhimandritUll Filaret Musta ~n ('fLTBlt1aO~, 
P. C. S. p.rotooinghclul Dr. Traum Badesc'U în 
Vârşeţ., prot. Andr~i Ghidiu în Oraviţa, prot. Dr. 
Gheorghe Popot. ... ci i'll Lugoj, prot. DT. Seb. Ola
r-iu în Făgot, prot. Ioan Pepa Î1n Je-bel, adm. prot. 
Bofronie Nedici in Biserica-albă, adm. prot. Au· 
gu.~tin Ghilezanu în Ciooova, adm. p.rot. Dr. Ioan 
Sârbu î!ll Mehadioa şi pnm Ştefan Popa Îln Petru
vasala. 

~ Adunarea învăţătorilor de stat. Ieri a aV'llt 
loc în Buda;peRta a.chmarea UniUlllii regnicobN! 
a învăţiitorilor dota şcolile de stat din Ungaria. 

Cursul adUiI1ă.rii a fost foarte egoillotos. Ora
torii l...au atalCat mai ales pe Tiam, oare în che-
8tia lefurilar învăţătoreşti, nu vroa să ştie de o 
îmb11Ilătăţlre a lefurilor. 

Unul dintre învăţătQri, Ozaban Samu, a. pro
pu.q o moţiune Îln care 00 spune, intre altelo, că 
învăţMorii se reţin dola OO'i'C'O acţiune socială ~i 

cultua-a1ă} nu mai im;truiază analiabeţ.ii J nu se 
mai ~riji:nesc societăţ.ile culturale şi litora:re etc. 
- până nu li-se vaimbunătăţi soarta. In ao<'.elaş 

timp, iUI8ă, reclamă cu coa mai mare St.ăruinţă 
introduooroa l.otului universal, egal şi secret) pau
tru'Că numai d{'ila aJCeasta pot spera o îmbunătă
ţire a. sorţii ]01' materiale. 

Cuvântarea lui Czaban a foot des întlreruptă 

de a'probări sgoonotooase. P.r~intele a înoercat în 
fel şi chip flă zădiirmicoascii votwrea asupra acestei 
propuneri şi aă impună o moţiune mai favOTabilă 
gu''CMlului. 

S'a d{'l'ilăniuit, insă, o adevăru-tă furtună de 
protestare. Pn>.şedintele s'a 0PllB voinţ-ei adunărei 
şi s'a procooat 13. votare. 

M oţiune.a a fost primită cu u:nanimitatt'. 

- Ancheta asupra catastrofei vasului "Li . 
berle". Vin Paris AC comuni<,ă, că comisia în· 
AăJ'('inată de minlt<teruJ marinei pentru ancheta
rea ('.ata,~trofpi va.-rului "Liberte" şi-a renninat 
lucrăr·il(~. Mt'mbrii <Xill1isiei taU constatat mari 
Df>N'.gulantăţi a ofiterilor dfl pe .a..'lul .. Liberto"', 
cari au 'pri6mrit cata8trofa. OfiţNii învinuiţi vor 
fi daţi pe mâna tribunuJulu-i militar. Infiiţişa:rea 
va aVf>.a k}C la 21 c. înainte tribunalului din 
l\ml..,n. 

- Serata muncitorimei române din Arad. 
Mâne, DUJllilIled, la orele 8 ooa.'NI. muocitorimea 
româ.nă din Arad va ţinea o nouă sorată-cultura.lă, 
în sala de Mi lleni.um. 

!n1\'itiim deci pe toţi binevoitorii mucitorimei 
româ,nfl a lua parte in număr cât mai mare la acea
stă serat.ă liter ar ii. 

lntrM'e.a liberă. - ComitetUl aranjatar. 

- Vindecarea tuberculozei prin injeetH de 
oxigen. Din Paris se c'Omunică.. că drul Raoui 
Bliyt·ux a fă<"ut A('-/i:(w.miei comunicarea că expe
rilmmtt>.az!i de \'n'me înde-lungată să vindece tu
bpr<>u,lO>'a prin inj~i'Î de oxigt>n. Acest nou pro
l'l'dt"u i-a ~iduil piinii acum rezultate satisfăcă
toare. intru ('llt bolnavli se Rimt mult mai bine. 
Inj{~ţij,l\' de oxigt'n nu f<~t impreunate cu nici 
lm pt'ri('ol ca spre pildă inhalaţiile roeomandate 
de unii mftliei. 

Vru) cl'{'(le că prin aceste injceţii va vindec. 
teribila boală, tubercul02:8. 

- Sinucidere pentru furtul dela banca comer
cială. eroni('a fUl:.tului îndrăzneţ dela bancaco
TIlcI"('ialIi din Bur:L!p&lta s'a ~mbogăţit eu o bTa
gedie. 

. fTn fllllliion13.l' al biincii, eu numele RyWiczky. 
bănuit ('.ii ar fi pău·ta~ la esoom:ptarea frauduloasă 
a poliţdor fah}ifi<,-ate, s'a sinreis, triigimdu'şi un 
gJonţ îm cap. 

Gr.a.v rănit, a f06t du~ la spital, um-de a putut 
!Iii doela:re eli a îUOOrt'.at să se sinuciodă mâhnit că , 
8 frut brrnuit pe nedroptul. 

J\'.litia d{'Clară ('ă n'are motiv(' gii'l bă!lluiască 
pe Hyhli<'.zky. Numai calQgii "ăi l-.au bănuit _ 
m t.aină. 

- Venitul domnitorilor. ,,(iil ÎUa . .''!'' puhli<'1l 
o i<tati;;:ti<'Jl ini{·r(\"'alltă d~~pre vonitul domnito
rilor i,n r.aport. eu numărul c!'tiitf'!lihr. POUl'U mo
IlU'l'hul llot't,rn cade pe fiecaa-e ootiiţoean auatro-
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unga.r smna de ~2 fil., regele G.reciei prirrn~ 
44 de fiI. dela un supus, al Belgiei tot atât; re
gele Italiei 40 fil. al Suediei, Norvf>~iei 38 fi1.~ 
Ţa.rul Rusiei 32 fiL, impăratul Germwniei 29 fil~ 
Pentru preşedinţii republicei se vine cu mult mai 
puţin. Pr~intele ~tatelor-Unite 20 fil. al ~'ran
ţei 8 fil' l iar ool din Elveţia. a.bia 1 fîl . 

- Crimă În laşi. Din Iaşi se telegrdiază: Joi 
noapt€.a s'a comis o crimă infiorătQare, în Iltrad~ 
Socolei NI'. 144. Doi indivizi rămaşi necunosculJ • 
au intrat în cÎl.rciuma lui Iţic Rosenzweig cara 
era încă d{'~hiBă la aeBa oră târzi~, şi trimiţând 
cârciUllUlrul în pivniţă, Fiii le aducă vin, dânşii 
s'au ÎntrodW3 imediat într'o odaie vecină, unde. 
- găsind pe S(}ţia cârcirunarului, s'au năpustit 
l33U!pra ei, strangulând-o cu Q frînghie şi apti
dindu-i mai multe lovituri de cuţiţ în regiunea 
lnlIDOl. 

Cârciumarul - alarmat de ţipew - -8. alergat 
atunci în odaia ~oţiei sale; imediat hoţii au stîIlB 
lampa. şi nă:plli!tinrdu-s-c .asupra.i. au cercat SH 
strîngă de gât ţ;i să-l arunce in pivnită. 

S'a incillB atun<:Î o luptă diape:ru.tă între hoti 
şi victimă, luptă în eare cârciumaurl Iţie ROBeD.

.zweig a ne-1J.Şit să spargă o fereastră şi să dea 
a1arma. 

Tred'itorii alergîmd. lla l-ocul crimei, asasinii. 
au dil'lpărut, fără. a fi reuşit !:lă prade nimic . 

Cadavrul nonorocitei femei a fost transportat 
la morgă, iar Iţic Rosenzwf'ig, in stare gr.avă., a 
fost dus şi internat in spital 

Dându-Ac de ştire în oraş, imediat a solrit 1. 
faţa locului politia şi procurorul, ture a deoohi", 
o anchetă. 

- "Moarlea şi slăbiciunea vieţei". Profes()l'1lI. 

(Tr 

Dr. Hugo Hibbert, ~pccialist în patologie la uni
versitate.a din Bonn, ;a Ţ>ub1i('.at un studiu "MoaT
tea ~i BIăbiciunf-3 vieţt>j". El arată d dintre toata 
ek'lu}<'}(>, ('<']e eari ~unt mai vioaie ~i mai tînm 
viea\la intr ... .a.gă f'unt. ede epiteliaJe, ale pielei ei 
a mU('()3.~·lor. Pricina e că se împart mereu, jn. 
tmHat-ea dinspre afară de piele, cooalaltă c~ 
tii ajunge 1a. mărimea normală. Deci aceste oelul ... , 
se curăţă aBtf(\} de jumătate din depozitele văUr
mătoare ce se grămădesc. 

Dimpotriyă, celulele nobile - oole nerv~ 
- ne mai împărţindu-se, se inearcă rapede eu. 
asemen(>a produse primejQioase. 
\ Ace.stea au numai un chip de a ee euraţa: lu

crind mult şi deci având mereu sânge la inde
mână, care aii le ia necurăţeniile. 

lată deci, z.lOO profesorul pomenit, oame!rii 
acri mu.nceBC cu capul, se plu!trează tineri la 
erecri [până 1& adimci ,bă mneţe: Mo.mmt!ell, Bua
sen, etc. Căci lucru ştieţifiooşte dovedit: cei mai 
mulţi murim din pricina că sistemul nerY'06 :av. 
mai .poate lucra. otrăvit şi încărcat, cum e. ea 
tot felul de produse primejdioase ale disim.il.bei. 

Aşa ae ~-plică de ce oamenii deprinşi .. 
muncă, se ruinea.ză repede, după ce 00 retrag dia 
m.eaerÎJa. sau [profesia lor . 

- Pentru .săraci. La apelul nostru penta 
darurile de împărţit intre săracii n~tri la aN
'ciun am primit aela Excelenţ.a. Sa domnul Ioa 
Maţianu • .arhleniseop şi mitwpoJit, totodată pa
tronul Rellniunei noastre, 2.0 c.ar., dela dnii F. 
Lucuţa, căl)ltan pent~. 10 cor., Dr. Aurel NOT~ 
advoc.at în Biserica-Albă, drept ră.seUIDpărare (1., 
i&Dul nou 10 eor., loon DrO<'. prot. emer., deJa 
păr. G{'{)rge Borzea paroh (C<lVf>ş) câte 3 oor~ 
D. Cabad{~iev, 'Pictor SrLlişte, Dr. 1. Voina. Dr. A. 
Drngomir, eand. de adv., Salomia Btu-bn. ee.. 
câte- l<·or. şi păr. T('Odosie Pau}{·nac (mănăstire& 
Putna Buc'Ovina) 4 COl. 

Adudind ('elemni sincere mulţ.umite penu.. 
iprino..'!, ru~ăm publicul nostru să fi-e cu înduNl'Q 
cătră cei săraci. 
\ S i b i i u, 3 D{~~. n. 1911. C.omitetul .,Reu
lliunei sooalilor rom:mi din Sibiiu". V. Tordă
~i(lnu. pl'(·zi~knt. ~tefan Duea, notar. 

- La fondul Victor !Şi Eugenia TordăşiaDa 
pentru înzelitrar<:'u ft>tdor I'1ăraee aI R~mninnei 
ID€'Seria.şilor sibiieni au mai dăruit: liilwUl o. 
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-ea.. pa.roh şi soţia sa Valeria, ,2 oor. 4() ba:ni; 
LMIlr TOdI1ici. BOdal fri~r. 2<l bani; Ioan Pres-
1lUl"e., <,.aud . .dcad\". (Retiţ;dorf) 1 cor.; Die Ra- . 
tiu{or~inar din Oicşdea} şi ~ţia }...nuţa născ. 
Groia (Cacova). deschizând atelierul lor de oroi- . 
o-'rie dc bărbaţi ((~i"i.li şi militari) î.n Alba-Iulia 
\.9tr. Sze,chenyi6) 9 cor.; ('T(.'Orge Devan, zugrav 
de case (Ahazia) 1 001".; D. Re nea, ee. (Viaca), 
a)J'licâ'nd pe fiul du Zaharie în fabrica de lăcă
."uşerie V. Torok 20 bani şi Aooreiu Mol-dovan, 
e}a8 paroh in Hendori şi ooţia sa Valeria D. 
8ueiu (Abrud) 2 ror. 50 bani. 

_ La fondul congresului meseriaşi10r al . .Reu
.iuneieOOalilor români din Sibiiu",.au mai dăruit: 
Traian PotrişO'l', paroh (Guşteriţ.a) ~i soţia sa 
U ... ia n. Bălan, 50 bani; Constantin Liuba, Înv. 

:W bani; Pa~l Ioveseu, casar pene. 15 bani; Mio
J,jea Tordăşian 10 bani şi lonichie Olariu, ca-sar 

(llia) 30 ba.ni. 

_ La fondul Dr. P. Span, pentru. ajutorarea. eo

p.Ulor de Moti, aplicati la meserii, cu prilejul cil.sătoriei 
tinerilor Dr. RE'mus Paţ>ca, advocat tn Cll.mpe.ni, cu d
",oara. Armida. Popescu, fiica. dlui Iuliu Poposcu, secre

iar general a.l băncii "Dunăr~a. ", la initiativa. dlui Nico

lae ToMa. fuuct. la. • .Albina". au intra.t următoarele 

daruri: Dr. R. p~&. Dr. Vurm, Romul Tode.a., Io:w 
Petru Tode-a si Iuliu Popescu câ.te 10 cor., Petrişin, R. 

l'op, eAte 5 cor., Emilia Dr. Ratiu ei Nkola.e TodeQ., eAte 
• cor .. Dr. O. Ru-ssu, BergleitE'r, Smieon Piso, Camila 

Pisa, Dr. Bardo8Y ei Sever :Dedan. eAte 2 c·or., &au in 
total 80 cor. La a.eelae fond au mai dăruit: Ioan Vodă 
Paroh (Deda), sotia sa Maria n. Iuga şi copiii lor Adola 

ei Stefan. cor. ~.40, Ge.orge Deva.n, soda.! zugra.v de 
~a.,e (Ahazia) 1 cor., Dr. Aur. Vlad, a.dv. (Orăştia). 2 
(·ur., Dem. Benea.. ooon. (Visca), aplic.A.nd pe fiul său 

Zaharie la fabrica V. Torok, 20 bani ei Andrei Mo.ldo

Tan. aJes paroh tn Bendorf si &otia. ~ Valeria n. Sudu 
t4.brud), cor. 2.50. Sta.rea. fondului ear. 1234.23. Pen
tril prinos adUCI) sincere mu1tAmite. tn numele comite
-tului .. Reuniunii sodalilor români din Sibiiu", Vie. Tor

t1ăs1anu. prezident. 

- Poporul evreiesc. Nl1mărul total al evreilor 
se !WC'oftşte astăzi cu 11,800,000, din care p .. rtea cea 
Plai mare (aproarl' zf'C~ mlho~n~) Irâle~te in Eurora. 
Amp-rica are ],800.000, Azra 500,000, Africa 300000 
Australia vre-o 17.000 de fii de a·i lui brail. Cei 'mai 
mulli St' gă~:esc in Rusia, care are peste . ncj mill
nan .. , Austria 1,200.000, urmeazii. indată Ungana ('IJ 

B51000, Gf'rmania 600.000, Turcia europeană 280000 
România 238.000, Anglia 106.000, Franta 100.000; 

"T R 1'8 (T N A" 
t 

halil 52000. Cu totvl ,1h um sunt ra ,orturile in cen
trele mari ale hlmit: aci În frunt, a tt turora s'i ora 
şul Ntwyork cu pe-te uri milion milion al! evrd, ur· 
mead Varşovia ru 200.000, Î., locul al treilt>a p Ru
diptsta cu 186000, V,.ma ar .. 146.000, Lonc!rl 144000. 
Odessa 138.000. Bt:rhnul 98.000, Ctllka1l0 80000, 50-
loniki şi fllaQeltia râte 75.000, Parisul 70.000. Con· 
stantinopolul 65000, Ir:rus.alimul 53.000, Lembt'rg 
54.000, Bucurrştil 40.000 

_ Rochia pantaloni. Din Roubah se anunţA, 
că preşt>dtnttle SlnOIOlwlui. fabr,rantilClt de po.;tav 
a comunicat unt, i cor~srolJdt'nl al ,iarlliui • Petn 
PaTisien că ro'hia pantal0TIl a adus () mare oit'rdere 
jndu~trie de ~ostav. PostaVt} se trtce in canti
tate tot mai mică ~ cii mllltt' fanrici au trebuit s~ 
sistt ze lucrul. tn urma acestei sistad au ajuns pe 
stradă numai în Roub. ix 20.000 lucrători. 

_ Multămită lJubUdi. La c-onre.rtu! din 27 Noemv
tie &. c. aranjat de rnuniunea română. de câ.ntări .,Hi
Iar ia" cu COll{'UrsW d-şoarei Melania Brenduşia.nu ei 
d. Ionei Rădules(:u ei-au rC6~umpiir&t. biletel~ rC\).pee
tive a.u sUIIrasolvit următorii domni: 

I. S. D. Dr. DHmetriu Radu epÎscop 50 cor., Dr. Co
riolan Pap director de bancă, Ioan Papp director la 
căile ferate, Dt. Romul 1. Papp adv()('a,i câte 20 cor., 
Dr. Florian Sta.n CMlonic şi Nicolae Roxin protopop 
cAte 16 cor., Dr. Nicolae Onc·u diTE"ctor de ba.ncă, Dr. 
Nicolae Zigre advoc.a;t, Ioan Comanieiu inginer silvic, 
Dr. Savu Marta. advoca;t, Dr. Ioan BOfOS adVo.oo.t. Dr. 
Demetriu ),[angra a.nvocat. Oporge Duduleseu preot 
rAte 10 e.or., Miha.i Pavel proprit'ta.r, Oeorge Tulbure a
Besor r('f. c>ons .• Dr. Comt'liu Bulc:u ca.nonk, Iosif Dia
mandi prim-contabil, Dr. George RONin advoe-ac şi De
metri-u Haşaş notar clite 6 cor., Dr. Alexandru Marta. 
advoca,t in Lipova, Stefan Domocoe proot Nicolae Roc
~in iun. teolog abs., Mihaiu I1a.şa.ş preot, Teodor Borha 
preot eAte 5 {'-or., d-na Catilwa P. Făşie soţie de jude 
la Tablă, Romul Popa, invăţător, PHtru Cipou preot. 
Marcel L. Jourca c·a.~llar. Iuliu Trutia. pre<Jt, Iosif Nagy 
preot şi GMrge Morariu frulctiooa.r de bancii cât!' .( 
cor., Andreiu Horva;tb preot, Dr. Vasile Maior medic, 
ldoisiu Nistor IJrotoprc-tor pens., Ioan Boţc>c preot şi 
Toodo-r Bod.{'a proprietar câte 2 001'., Riut'-& Căpitan. 
Ioan Pap cOILtabil, Petru Ta.mai.an proot, Augustin Ma.
gyar pofooor, Ludovi.c Vida preot, Dr. Oeorge Mieulae 
profesor, Traian ~agy Pf130t, Dr. Ioan Sab6 of. de po
stă, Petru PoP('~ru preot., lo.'ln Popa. teolog ahs., Dr. 
Ioan MoldovllJl advocat, Dr. Moise Coşiu ca.n.d. de Jf.d.,. 
(ii Dr. Eugen Rozya1lY aUvocat câte 1 cor. 

Primeasd marinimoşii donatori siooorile nOfV~tre 
mulţumiri pentru obolul &dus şi de astă-datA pe altarul 
culturei na.tionale. Dr. Romul 1. PaPP preşedinte, 10&

chim Marta cassar. 
Ono Reda.<:tii îi multumim pentru servicm. Ora"h~a

Mare, 7 Dc('.('mvrie 1911. Ioachim Marta, s-ecretarul Re
uniunii. 
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I.ASBOIU ŞI PACE. 
ROMAN. 

Trad. de A. C. &rbaJ. 

(Urmare). 

Atunci işi spunea: .. Ce-mi pa.sa. mie dlUă X a furat 
~ta.tu1 sau pe Tar; ieri ea mi-a. zimbit ei m'a rugat 8i1. 
via 8'0 văd şi o iubesc şi nimeni no va sti vre-odată 
lIimic". Pierre urma insă să meargă !n lnme, să bea 
11lult şi S8. dud a.c.ela.şi traiu leneş şi dostră.bălat; căci 

jn &fară de Cea.surilfl pe cari le petrec.oo. la Rostowi. 
t» era. tărtt de vechile sale relatinni. 

Dar în ultimul timll. când ştirile rbboiului deve
'rlÎră mai neliniştitoare şi câ.nd sta.rea. Nata.şei se tm
bună-tAti, ne mai stăruind în inima lui acel sentiment 
de compătimire, Pierre se simti prins de o nelinişte pe 
('are nu-si-o putea lămuri. El simtea. &de că, cumcă nu 
mai p.utea să urmeze acela,ş trai că o ca.tastrofă care 

trebuia să-i schimbe intreaga. viaţă se a.propia, şi el 
căuta in toate actele lui, cu nerăbdare, semnele pre
mergătoare ale acestE'i schimbări. 

Un franc-mason îi desvă.li o profeţi~ a. AIIo«lip
Bului 8f. Ion. cu privire 1& Napoleon. Si după multe 
frAmântări şi bătăi de cap. Pierre gă.si în acea frază 
că vÎaţa. lui era legată de acea profetie şi de existenta 
impăratulni Francez. 

Deseoperire-a &cpasta il mişcă foarte mult pe Pietre. 
EI nu ştia hotăr1t in ce mod era el legat do marele e
veniment prezis de A voc.alips , dar el nu ~ indoi un 
singur moment de rolul De care i-l destinaso acel e
v-eniment. Iubirea sa pentru Nataşa, inva.siun{'a lui 
Napoleon, cifra 666 pe r4l'e o găsi~e el şi care tradusă 
tu anumite litere il lega de Ilrofetia Apoealipsului, t01-tl' 

ace-sta sentimente se coutopiră întrînsul, prevţl;stindu-l 
că în curînd va i1\şi din lumea inferioară. in care trăia, 
pentru It fa.r.e o mare ispravă şi a cul"",e o mare fe
ricire. 

In ajunul Dumll('.rii în ('are se citise în biS-E'ridi ru
găciunile publice. Pierre făgăduise Rostowilor să le 
aducă deja contele Rostopsin cu ('.are era foarte }i'ga.t, 
pr()('.Iamatia Rusiei şi cele din urmă ştiri din arma-tii.. 
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:r Dad voieşti să bel ceai Ieftin. POti s' lncerc1, d~i 
litru d-t> rum en~E'ZN~ şi o cutie de ceai ('\Osta. numai 2: 
(:()r. {'n litru de ~,.enţă Df'ntrn diferite lichl'ururi 50 fiI .•. 
U1l litru e-senţi de ral:hiu :ro fiI. şi un litru e~('ntii pentru 
rurn 40 m. 

Pr~.g.e,rvative p"ntro bărbaţi f3Î dlUlle buC'ata. 40 fU. 
ugă!turi ppntra vA.tă.mătu ră, pentru burtă precum fi 
alte articole oe se ţi.o de hra:nşe ee afli lli. drog-Ileri&. 
...1ug.e.r" i\llui Fekete MiMly. Marotivlisarhely, Phta 
Szer.henyi. Comand"le p('ste 10 eor se trimit franc.) . 

x Primim din ma.i malte pil.rti intrf'b'l.!'ea., unJe 3C 

pot prOt"Ura. uneltele neresare unei miildl\rii ori ... ârnă- S 

ţării. !<'iira o altă ('omunj.ţare aducE'm la, (,ullo~tinta l.u

turor, l'ă uneltele, diferitelE' ma,ini jr,llJ"Hl('ioa8'~ 14.l:t;:

larilor şi Cârnătarilor se pot (:rHl'.1lra r'~ preţud llH'

derate dela. firma Weisz, AncI:-ns ~l Tli.nn. !nhJÎ(':} do 
unelt.e şi maşini. Budapesta.. vrr r. ~'r. 1"U[,) :.l).l. T.;mite· 
gra.t.u it ca.ta.log. 

x Cu mare uşurin1ă put(>lll pr('găti in ziua do azF 
un taler de ('ea mai bună supă., c·u ajutorul tabelelor
"Mag:ri", dizolvându-le in apa fif\rbinte. O tabletă. COti
tă numa.i 1) fiI. şi dau rm t.a.lN (l/- htru) de supă. La 
cumpărare să grUiţi la. nmnr<le "Ma.gyi" ei la mare. 
..stea. ". Alte tablete nu Rlmt fabricatia firmei "Magyr". 

J: Cadouri de Crăciun, precum sac pentru dame, de· 
piele, mă.ta,se ori mli.rgAritare. ga.rnituri de călătorie. 
ealje~ de ('u·sut şi pE'ntru giuvaericale garnituri PM· ; 

trn maJlictir ei pieptănat, c.a.sete pentru parfumuri, o
glinzi pentru toaJt'tii, tabachert', porttigiUi, portmonede 
şi pOl'tfolii, binoc}e, pipe de chichlimbar, parfumuri ve
ritabile franţuzeţlti şi englezeşti, pă,puş.i ei bihelourÎ 
precum şi diferite alte a.rticole se aChi în mare Mor·· 
time-nt, cu pretuTIe cele mai ieftine in prăviLlia Juliu 
Hl'gooiis Arad, Piaţa AndrU&8Y 15. 

x Of>i ce dfJr~c sii-,şi comande haine în Cluj, în 
])fet ieftill şi croială modernă să ~e adreseze eroito
riei Katz şi Mendel. Piata rer:elui lIathia, care ati la 
dispoziţia Ono Public C11 bogat a.sortiment 'in haine de
bărbati şi copii. 

x GustaT Tâtray - Oradea·mare, str. Ra
koczy, prăvălia pentrn elită, unde ee pot ~um
păI'& lucruri de mână, pentru .lame precum ~i ne
ce{\arii. ou preţuri foarte ieftine. Telefon 783. 

x Adolf Nadler, fabrică de oroloage pentru 
tmnuri, Budapesta VIII. str. Prater 2. O re
comandăm în atenţia On. public ootitor. Aceaată 
firmă, după eum suntem i'nformaţi liferează oole 
mai perfecte oro1oage pentru turnuri, cu preţ re
dUB bisorÎeilar şi oomunelor. Trimite om de spe
cialitate pentru luarea măsurilor necesare pe ohol.
tuiala proprie. Ia garanţie pentru OToloagele li
ferate. Lămuriri ~i catalog trimi~ gratuit celor 
oe !le refer la acest anunţ din ziarul nostru. 
.. __ ~ __ . ___ ~_. ________ . __ . _ __..__. __ . __ ,._. ___ , .. "_ , .... _. ______ ._2!!S 

Şi duminecă dimineata. când Prirre intră M.. eontElle
RQgj;opşin, e-l găsi &Colo pe curierul !lpecial al armatei,. 
care tocmai so~ise. Mesagerul acesta, ~noscut la. 
Mo&cova ca un dansator strălucit, era. prieten cu Pierte. 

- Conte, ti zise el zărind1l1, n'ai putea să mă uşu
rezi putin de sarcina mea? Geanta. mea este grea, căci 
e plină de ~a~~ol'i adre·sa.te de militari părintilor ei ru-
delor lor. . 

Pierre se insărcină S& prooea scrisoarea. lui Nico
lae cătrâ. tatăl său. Afară de acea.sta., contele RostopşiD 
ti dete allelul Tarului cli.tră locuitorii din Mogeova care
tocmai ('şi"e de sub tipar ei proclamaţiunea lui Rosto)}
şin cMră moscoviţi. Pa.rcurgând listele mortilor, răni
ţilor (ii doearaţilor. Pierre ceti eumcii. Nieolae Rostow 
primise Steaua Si. Gheorghe de clas.a. patrQ., si numele
printului Andrei, numit comandantul unui regiment de
vânători. Cu toate că nn dorea să rostească in CMa 

Rostowilor numele lui Bolkonsky el nu se putu opri 
de a. le da ştire de decorarea lui Nic.olae. El le trimise
numai ded.t srrisoarea, şi buletinul în care ootise şti
rile de mai S1I s. 

(Va urma) 

c::ca.r. A. ...... ~ _. ;;::::p ..... !!i • 

Calitate bună. - Croială perfectă. Preturi fixe. Pretenţii exagerate exchise. 

KATZ şi ~'EIfDEL, KoloIsvar, MafJis kiraJ,-lir 10. IZ. 

I k.. __ 
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ECONOMIE •. 
Plala d. lIalli?\ 

Speranţele ce se legau de-o îmbunătă
tire a situaţiei de bani după ultimo nu s'au 
împlinit. Banii sunt tot mai scu'mpi şi 1,'ari. 
Ştirile din N ew-York - unde de 2-3 ani 
erau totdeauna bani în abundanţ.ă - sunt 
lngrijitoa1'c. E temen că prisosul de bani 
din Paris va fi dus de americani. 

Oferte f1'anceze, engleze, germane şi 
austriace nu sunt. Unicul i,n'or de bani e 
banca Austro·UngaI'ă. 

* 
Anuarul băncilor române pe adul 1912. Anul XIII. 

Redactor: CQnstantin PoPP. Sibiiu. Tiparul Tipogra
fiei diet'e.Sa.rH.~. 1911. 

Sematismul Bocietătilor pe aA:tii şi al insotirilor ro
In;Î,ne din Tra.nsilva.nia !;Ii Ungaria, cunoscut sub titlul 
(le IJlai sus, a. apărut zilele acestea in forma obişnuită. 
~ "Anuarul" pe 1912 se extinde pe 14 c.oale de tipar 
şi coala primă cuprinde. pe lâ.ngă partea. calendaris
tică obişnuită, următoa.rele notite şi inf<lrma.tii de fo
JOii pra.otk: Mărimea. normală a. baacnotelor; Termi
nul ultim pe·utru roocumpăraroa şi retragerea din cÎr
~'Ulaţie a baucnotelor, a notelor de stat vechi În va.
lută austriad şi in coroane; Timbre de doc,umente; 
Cbei pentru calcularea intereselor; Fractiunile comune 

.. mai obişnuite transformate în fra.ctillni decimale; Tra
ll'E'rile la sorti aJe loznrilor; Oompetiuta de timbru a 
rNdstrelor comerdale (cu exemplu); Scala de timbru 

, J. II. ~i III.; Tarifa. pentru telegrame; Tarita. poştală 
~i monetcle diferitel<lr state. 

~matismul Insnei se extinde pe 13 coale şi cu
prinde in V păr ti institutele de cr,oo.it: societăţi p,e ac
tii (145 la număr), tnsoţirile (35 la număr), societăţile 
l'ome.rcia.le (7) şi societăţile de a.sigurare, indicându-se 

.' firma tn to8Jte limbile inregistrate, anul fondării, capi
t,aJul social, preţul actiunilor, terminul de prsicIÎp
tiune aJ cupoanel<lr, dreptul de vot, semnarea firmei, 
foile oficioase" numele ei domi'ci1iul membrilor din \1i
foctiune şi din comitetul de sllDraveghiere. numele şi 

• titlul functionarilor, bilanţul ei contul profit şi perdere 
tie 1910. în fine impărtir-es. profitului net ei a. cuotelor 
de binefa.eern. 

Un capitol &pecial este rezervat "Solidarit-ătii" a
rătltndu-se num~le membrilor ei, scopul lnsotirii. OOD

ditiiIe de primire, numele şi domiciliul membrilor di
rcctiunii. al eomitetului de supraveghiere şi al revi
zorilol' experti, precum şi ultimul bilant al însotiriii pe 
anul 1910_ 

După &eetl;Sta urmează cons&mna.r~ altor institutii 
de natură ec.onami.el-fina.neiad, parte deja tnfiintate, 

... parto tu tnfiintare ,i sub tnregistrare, aranjate după 
eOmita,te. 

La finele "Anua.rului" sunt două sumare, unul după 
sediu, '.arătltndu ... se 1n care oratl, ce institutii financiare 
romAneşti 8unt, ~i altul alfabetie .. 

PI'etul a.nuarului legat elega,nt tu pli.m;ă e!te Cor. '4 
tllu$ 20 fU. p~tru porto. 

il 

Dr. Gheorghe Crăciun, 
fost exlerJl.la spitalela din Paris, consultl 

pentm boalele urinare-sifilitice. 

Injecţil cu preparatuL, Ehrltch 606« 

Temesvd.r Erzsebetvâros, 
= 8~abal8or 5. ::::=> 

sr n 

RIBUNA 

l,a Librăria .,Tribunei" se află da daure 

Calenda~e pe anul 1912 
~Calendarul Minervei« pe anul 1912 

Preţul 1-25 Cor., 70 fileri porto recomandat. 
Calendarul Lumea Ilustratii. a 1.50 + 20 fiL 
P01'tO. Recomandat 45 fiI. 
"Posnaşul~ calendar umoristic ilustrat pe anul 

1912, de E. Borcia a 60 fU., porto 10 fiI. 
,.Calendarul Săteanuluiu â 30 fil., porto 10 iil. 
"Amicul Poporului" â iO fil., porto 10 fiI. 
"Calendarul iubilar al Poporului român" â 40 
~lfileri, prrto 10 fiI. 
"Calendarul diecezan" cu sematism 50 iil., fără 

:sematism 30 fil., porto 10 iiI. 
, .. 

Anunt· li'.rar. 
A apărut: 

.. Almanahul sGriitorUor dela noi'·. 
o foarte interesantă şi "fastă earte. eare cuprinde foto
grafiile alor .. , scrUtorl născuţi in Ardeal. Tara Ud
gurească şi Bănat. viaţ& lor pe seurt, înşirarea cărţilor 
ce le-an dat la lumină şi o bucată literară, '1'e-o poezie, 
o nuvelă ori ceva ştiintă, nepublicată Încă. 

Pentru Intâia oaril. nÎ-e dat nouă Romllnilor de pre
tutindenea, ea. să ave.m o astfel de carte la indemâ.nă, 
care ne face cunoscuţi pe cel mal de seamă scrIItori 
nâscuti dincoace de Carpati. a%l În vlată. 

.. Almanahul scriitorilor dela noi" e o oglindă fldell 
a aproape tuturor talentelor scrIItorilor dela noi. ei e 
un mărgăritar pretios pentru fiec.arQ casă romltneascli.! 
Căci cine un doreşte să cunoască şi înfătisarea şi viata 
relol' mai de sea.mă fii ai neamului său. al căror scris 
îl cetE'şte zilnic În ziare şi prin reviste? 

.. AI mana hul scrIItorilor dela noi" mai are a.poi incă 
nn capitlu interesant şi de mare pret: capitlul presei. 
Se arată În faeRimil ca.purile tuturor foih'r româneşti 
de rlineoace df1 Ca.rpati, se expune pe scurt ist1)ricnl 
fi/'căreia. ce procese a avut până aeum, cari i-au f.!!t 
cola horatorii mai de seamă şi cine scriu de prezent la ea. 

.,Almanahul" la sfirşit IlTe şi Calendar pe 1912. a.şa 
că ori ciIle cumpără .. Almanahul scriitorilor dela not". 
nu mal are nevoie de alt calendar În casă! 

Deoarere c,artea aceasta s'a tivărit numai intr'un 
număr restrins de exemplare, 00. puhlic e rugat să. 
grăh<>Rsl'ă a o comanda, ca fiind o carte aievea. pre
tioasă, interesantă şi instructivă . 

un exemplar costă trimis franto cor. 1.86. Se tloato 
comanda d/'la editor (Librăria Nat. S. Bomemlsa) din 
Orăştle-Szaszvâros, şi dela, "Librăria TribuJla" din 
Arad. 

~lor ce eomandă m'ai mult de 5 exemplare li-se 
dă exemplarul cu 1.60 Cor. franco, iar la. comande de 
peste 1() exemplare 1.40 Cor. exemDlarul. 

Comandale peste 10 exemplare sa. se facă direct 
la librăria editoare. 

* 
A a'Dărut: 

"An.'J.in.tiri" de AI. C{ura 
ca cel dint!i volum din .. Biblioteca scrUtorilor dela noi", 
In care se 'ior tipări rInd pe rind toti sl'riitorii români 
din Ardeal, Tara ungureasclt şi Bănat, morţi si In 
viatll. 

Volumul "Amintiri" are 264 pagini si c.uprinde 23 
nu,,~le, a căror ~ubiel't e luat din viata fratilor noştri 
Moţi din Munţii-Apuseni şi din viata autorului. Bucă
tile P,unt scrise intr'o neaoşe Hmbă romAnea.soă şi cu 
multă puterI') iş limpHim~. !Şi ~u muH simtământ, 

fierare bucată te captivează, procuIÎndu'ti o rari mul
ţamire sufletească. 

De mult n'a Ilpărut, la. noi RomAnii o carte a.ea de 
frumoasă ei ea prezentare tehnică, mai ales ea El aAe
vărat eveniment pentru literatura noastră din Ardea.1. 

Se poate comanda dela autor (Librăria Na.t. S. Bor
nemisa) 1n Orăştie-Szaszvaros, şi dela. "T~ibrăria. 

Tribnna"- Arad. Pretul unui exemplaT e 1.60 + 20 
bani porto. 

Redactor responsabil: Iulia Giurgiu. 
"Tribuna" institut tipografic, Nichin ,i CODI. 

REISI MIKSA 
FABRIC'A DE 

OILE 
tn 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAO 
Andrassy-ut 41-43. Răkoczi-uf 14. 

(Lângă :.Apollo.). 

1·======1 
Gru bel" Dezs6, 
magazin de pălării şi articole 

de modă pentru băr baţi. 
Cluj- .Kolo:f'~svar 

Colţul str. Wesselenyl şi Szep, ,Is-â·yls cu hotelul Feszl. 

Noutăţi în diferite soiuri de 

păIăr-ii 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articole. Preturi solide. 
Serviciu conştiinţios. ~ Comandele 
din provincie se eltecută propmpt şi 
- francate in cel mai s..;urt timp. -

1======1 
II "."".111.11"'111'" g 
ŢIMBALE 

cu organism pa
tentat de (lţel, dând 
sunete re-onante şi 

'
p'~9!m~;iiirii;;;J foarte p!ăcute, -

le pot căoăta şi pe 
rate. - Oramo
foane cu plăci H- -
tistice, -- vioare, _ 
flaute, harmo·_ 

ni~i Ş. a. -- Numeroase distincţli si medalii pri
":!lte ca răsplată. ţnvwtatorul pe.a}'llui modern 
ŞI al orgamsmului de oţel. Catalog trimit gratis_ 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. szab. hangszergyăr. 

Budâpest, VIII., Râk6czj·ut 7l 
JIIIIII"IIIIIIIIIIIIII~ 

----------------------------------------
2- învăfăcei. 

se primesc îndată tn legătoria de cărţi 
I ustin Ardelean, Arad, Str. Wtitzer '3. 

DAJIOVITS; E." AtuUlr da loto)1"8111 artistica, 
d. primul rana. 

ORA DEA-MA R E, Palatul Sas. 

fotografii şi portrete, reproduc\ii după fo 
tografil vechi şi noui In mArime naturală 
expunt:ri de obIective speciale pentru intertoruri 
acatice. tii lucrărlin aquarel !iÎ olei artistic executate 
Atelierul se afli exclusiv numai in Palatul Saa 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI 

"KRJ STALY" 
.06zmos6gyar, Kolozsvâr, Palyaudvar • 

Văpsire de haine. Cnrătare ChemiCă.1 
Spălare cu aburi. 

La suma de paste 10 Cor., pachetul se ratrimfta francat 
...................................... _ ............................................................. ~~.w."4 

:-~ 
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Un candidat de ad~ocat 
eu practică şi vărsat tn limba română, află 
aplicare la subscrisu1. 

Or. Ho116sy KaJm4n, 
advocat in Borosjeno. 

Caut un practicant 
cu plată începătoare şi pe lângă aplicare 
momentană. - A se adresa: 

Weber, bankbizomanyi iroda, 
Vilâgos. 

1======"1 
In afenţia celor ce zidfSC case f 

TEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARHITECT 

ARAI..>, 
Strada Oeăk feren cz N r. 201a. 
Cu onoare incunoştintez onor. public, că tn 
branşa arhitectonică execut totfelul de 
intrl'pr1ndm de transformâri de zidIri vechi, 
repararea de bIserici române şi şcoli, precum 
si ZIdIrea lor. Cu planuri şi budgete servesc 
fa cerere. - Comande primesc atât din loc cât 
şi din provincie. Preţurlle-, foarte moderate. 

Cu stimă: 

Teodor Cioban 

I II 
Il . 

Lampe pentru mine 
şi tot felul de lampe cu acetylen, 

fabrichează 

Barlos Zollan 
fabricant de lampa, 

Budapest, VII., Gizella-ut 55. 

•. T1tI""UNA" 

o v 

8CODOama 
română, află aplicare la o familie din Arad 
A se adresa la administraţia li Tribuneic:· _ .. ~ 

Riroll de info .... maţii t ! 
4 -~ 

Cunoscând multele lipsuri ale publicu
lui românesc din provinţă, m'am ho
tărît să deschid i n B uda pe sta un 
..... Birou de intor mafii şi .. 

Ale Qtart romAneascl. 
Orice infonnaţie relativ la petiţiile îna
intate la mmisterii şi la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi În general în 
orice cauzd dau În restimp de 2-3 
zile, ori.şi-cui resolvând toate chestiile 
in modul ce) mai cinstit Urgitez rezol· 
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo
rabilă. Fac totfelul de mijlociri comer 
ciale şi comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt, informaţii detailate. 

la aviz aştept la gară. 

L OLARIU, Budapest, lajos-u. 141. 111;19., ... ,-_ .... _--_ .... ---- -., _.. 11_ 
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Picăturile de stom le a lui Brady~ 
provăZlJt cu marra df' scutire .S. Maria de Maria. 
cel), pe cari pOporul le numeşte ~ PIcAturi de Ma
riaceU, pentru .tomacc, de 30 de ani s'au InTre 
bUlOţd cu succes aşa, că sunt indispensabih ptntru 
orIce ca'>i. - PIcăturile acestea au efect ", Întrecut la. 
irfR"ulariti!ţi de stomac, contra stomaculuI stricat, ardere 
d .. ~tnlTl'''', lt1cuierea s.caunuJui, sglrCluri de cap şi de . 

stomac, ~reaţă, ameteall, vomare, in- v 

.:omnie, co/o(:.;I, al1emie, gălhinare, etc. 
Se carăt4 In fiecare fitrmade. O st,c1ă 
",al"(! Cor. 160. ~ti li mIcă 90 fiI. 6 !ltide 
Cor. 540, 3 sticle mari Cor. 4'80. -
Pentru trimiterea tnainte a sumei tri· 

mite franco! 

B~ AOY K tlrm3c1e" "Regele Ung1rle!U . 
In VIENA, 1. Flelsch lIarkl114. 

flT( ATENTl! fa ~arca de scutire, care 
reprezinti pe Sta Maria de Mariacell, \a Im
pachetarea roşie şi \ .. subscriere, care tste 
copie chipului de pe lature f' si respingeţi 

orice imitaţie. 

- ~ I Ce faceţi bAieti? - Tata ne-a. 
dat voie' Căci fumăm doar tuburi ven
tabile AntlnicotJn firma ,JACOBI" 
din cutii de lemn 

Păziţi 1 Sunt veritabile numai cu 
1iunea > JACOBIc. 

.. :: .~H~uam~ '~H· , ' ) 

~ «.. ~. ' , ... .:r ... -•• _ 1-:3(' .. . 
=~ ~ 

Cel mai ieftin ,i cel mai cu efect gunoi artificial 

egunoiuJ artificial de phosfat agricol! 
~~ 
~,g In atenţia agricultorilor t 
Li';! Toti Bgricultoril sunt tn dar ci fArl gonoir .. a artifi~ 
.~ cia'l I pam<tntului nu se ajunge Ja vre-un rezuhat mai bun 
§;~ şi ag r • nomic. 
~.c,?;.. folosirea tn mal mare a gunoiului aTtif clal a 
~ f st 1mpledecat4 pAnA acum de preţul enorm care 

;,;
'~·:.~'~Ii •• ţi costa. Acum ne a 'euşit sa luăm age ltura de ph" .. 
~ fatagrlco! in sediul în Hamburg - pe seama Un. 

garleJ şi astfel agrlcuJtorU Îşi pot procura acum 
'(!joi:- gunoi artificial cu pret mult mat IeftIn. Ace~t gO"oi 
~. ~.. CO'lline duoA anailla chemlel 18 -240/0 acid fosforic. 

.- a 
';! 10-12010 acid carbon c 50 - 52% ca cu, tit clIInHate mii 
~€ mică .poi tlour, fier etc., 1. a cAror dtSI)lvare e d~ lip<:.l 
~'!l vt'get.tla. Acidu fo ... forj.: este tn formll fon'e accepbb 11 d! 

1
'· a trece tn fi Jiei"a p aoh·lor, Di~olvand acest aCid, rldaCrna 

tnsuşl, tor ea dl -olva muncJ atât, de cAt are treb lint! 

_ ~.:i. Te.p.ratur •• t.o.'arhA, ori plolo •• i 
'j nu Influenteazi dlaolwarea ,1 abaorblr ••• 

Bartlensky Jănos, 
> plaponar şi tapeţier. 
Temesvar.j6zsefvâros, 
Hunyady-utca. ...ta. 

Recomandă în atenţia ono 
public din Joc şi împreju
rime atelierul său renovat 
de plapoane şi tapiţerie. 
Primeşte ori-ce lucru de 
branşe pe lângă preţuri ief~ 
tine şi serviciu prompt Pla
pone gata are în magazin. 
Face reparaturi cu preţ Ieftin. 

~ GidU~~~ !~r::,~r~:. si dea o mai IntensItate de pro~ 
1"· $! ductle ptmân'ur.or şi prin urmare si alba o recolta mai 

. bogati d tftbuin1eze 
1.:: ; 

I
t! fosfa:tul agricol 
n Este pr lucIos la mare lIIisuri ,1 la pnGlrel ,Itelor. 

. . Pentru Run"iuJ .r"fldal ş, pentru conţinuiui phospo-
.... rulul dăm garantu: dt'"pllOl. 

~ MiIU. Jăllos 6s Tirsai Natflakon. 
~n Sir'guril vinzatori dp phosfat agricol. itl Se poate adreu ,i lui: Alex Magurean, Csan4dpalota. 

~~ Tot aier se pol procura dlf". ite a"te soiuri de gunoi arHicial ca· 
~~ re se tolo~e~te de pre-zen l In agronomit-, tnsa cu preturi reduse. 
~?: Cel mal Ieftin ,1 cel mal cu efect gunolu artJficial i: iJj 
~ agricol, e gunoiul art ficiol de phosfat ~!$ - ~ Y .• ~U"-~·"l* M;:·!!.lJ\j~·~tJU'''. o uu.,o" u\")l·'· tl\jt:~~JU!!" tAt· .. • tJ\J:.-:,.tM ···.vJUJ.:"j,iJ]: 
~·'~f;~D:~\_.~~"Ji~~:~ 
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Imprumut ieftin, 
Patentaturi originali din Ivedi .. 

~ 

, "R O B ~ ~ ~~~~~'I.~~I1~!~2atur al 

C Am onoare a aduce la cunoştinţa • 
4 Onoratului public călător, ci am des • 
, chis în Se2hedin (Szeged) hotelul t 

fără cheltuieli anticipafive, cu procente de 
'4"/0 şi amortizaţie, pe pământuri, dela 10-65 

, " 

cel mai bun dintr. toate mo .. 
toarele de aCtat fel 

avlad o putnre de 1-300 cai (HP.) 

f'loutate 1 Noutate! 

• • 
1 Grand Hotel Royal f 
f Stau la dispoziţia publicului 80 de t 
f camere confortate cu încălzire cen- , 
: trală ~i apaduct : 
f La gari şi dela gari circulă , 
, automobilul. J 

ani, rimânând procentele aceleaşi. 

Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai perfectă, precum: maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă prew 

turile cele mai convenabile cu plătire În rate. 

Cumpăr, vând şi parcelez --mUşIÎ, pimânturi, fabrici şi cas~ Vând maşini, 
• Pentru comportaJ'ul publicului pasa· , Lucru nefntrecut de feldn! t 

Il recomandăm po~ntnll ger, este rn hotel instalaţie proprie t 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 

mori., atelier e industriale C de spălat cu aburi. - Preţuri ieftine. , 
" Ja wtfelul de ... ,ini alfrleole. Cu stl'ma', ~ 

La dorinţă trimit specialist 
Caut agenţi Ia sate, pe lângă onorar. 

Spese Ja du 'dupi fl~cart HP. 1 111 m. 
N10l elte lUpI" lupravcgherei finantelor 1 \ D ~ d d » 

le Ylnd. ti In rate 1 Garanţie deplin. r f a vi San O r, j 
Agentura generali comerctali. 

Pâlmer MafflS Ma,lnf. motoare folOlfte H IchlmbA CII .oul. • proprltiuul restaurantului dela garii .f pro. • 
Cat.Jol la cerere trimit &fa tia. I prietarul .,Orand Hotd.ulul Royal"', , 

l .a rtl O O .. , Mo'tor'tel ~p.., C I 
C' ,n u ar ) ,1, Budapest, Lova, u. 2. &. ............. _ .. w ......... ~ _ ..... .a Timi,oara, Strada Jen6-Herceg Nr. 13. 

B~==========~~~m .~============= 

Balog Sandor, 
cArnăţ!rie şi depozit de şuncă 

de Praga. 

Budapest, VII., RottenbiHer·utca 66. 

fără os, care e cea mai 
preferabilă comercianţi
lor, - putându·se tăia 

excelent. 

Recomandă diferite soiuri de carn!
ţării cu preţuri ieftine - Catalog 

trimite gratuit' 

~i'iMt~'~lf 
~ ~ 
~ Atelierul de dentistică ~ 

!Radu Novak.! 
... ' Ara.d. ~ 
.4j . ~ 
~ Am onoare a aduce la cunoştmţa • 
~ ono public românesc, că la 1 No· .. 

vembre a. c. mi-am mutat atelierul .. 
meu de dentistică in ~ • Szabadsag-ter Nrul 5. ~ 

unde il voi mări şi aranja după" 
~ cerinţele cele mai ~odern: :: - J 
~. Cu toată stima: tg. 

~ RADU NOVAK. : 

~"""'''''''~~ 

Cel mal mare m.gazln de blAnlrle! PEPIN IEI~ELH 

KalalJi JaDOS yA.SÂRHELYI & HIIDU 
Tem9S'i3.,Gyarvaros, Kossufh lajos·tef 2. SI HARDIGSZEG, 

Un milion vite americane altoite cu şi 
lşi recomandă in atenţia ono public din 
localitate şi provinde bogatul asortl. 
meot de blAnă.rie cu preturile cele mai 

fără rădăcini de 1 an şi 2 ani. 

~ 
Culrivează şi liferează cele 

'~ fk~}_ mai alese s, ,juri: Române, 
.... ~:~ Franceze şi Ungare - Ser~ convenabil e. Artj~ 

• cale de fabricatie 
proprie i mantale 
de blana, blane 
de cali!i1orie. -
manşoane, boale 
c il c i u II pentru 
domni şi doamne 
ultima moda şi 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. -: 

. ( :). '." veş1e cu cele mai renumite 
. ! '. ' 'Ivite de Delaware produ-
" '. ,cAloare de I el mai fin ,i 

!bine plătIt vin, recunoseut 
În lume. - Comandele se 

'tft'ptoiesc prompt şi în r:a
litate inescepţionabiLă ga-

Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 
:\lumai marfă bună şi execuţie de (,u rang. 

rantată, cu 30-40°10 mai ieftine ca la 
tO,ate pepinil!reJe din Ungaria şi România. 
Viţele noa~tre toate sUn! autentice selec
ţionate, desvoJlate, cu radacini ma'ri şi vi
guroase ca de 2 ani, Iăstar:i crescuţi peste 
50-100 em. şi porta1toiul 'n perfec1a stare 
a. sănătăţii, după cum testează certificatul 
dIn CataLogal mai recent, care la cerere 
se trimite ori şi cui gratis ŞI franco. -
YUnd cererile foarie mari, grAblţi cu eomem:lle de 

pe acuma spre a putea av,. varlet.liţfle dorite. 

m================-===ebA 

• T 

A APĂRtrr CALENDARUL jUBlLAR AL 

POPORULUI ROMÂN 
(BUDAPESTA, VII., ISTVAN-UT 11) -- --

pe anul visect 1912. - Cuprinde pe 2]6 pagini, for
mat octav mare: peste 100 de articole şi articolaşi li
terari, economici, beletristici, statistică, glume, caricaturi, 
intre cari rea mai reuşită: "BDrdea m'ltars la V8Gbu fllIltftmil-

125 ·llustr'tl·Uni dintre cari 19 tipărite pe hârtie 
Q • velină, reprezentfnd porturi natio-

nale şi vederi dela serbările jubiliare din Blaj. Coperti 
t admirabilă tipărită in trei colori, Desemnat de arii ... 

,tul Ary N1umu din Bucureşti. ~ 

"~I:;uz Ain Bud:tprtsta Important pentru oricine tu II Ll II • Cu adresele minîsteriilor, 
(ziua audienţelor). oficiilor de stat, elinicilor. spitale
lor, deputatilor români, a functionarilor romAni din 
ministerii şi a românilor din Budapesta In general. 
Conspectul exact al tuturor advocaţilor romAni 
dIn Ungaria şi o mulţime de a1te Jucmri de foloL 

PnDtul "O fl·IDr,· plus porto 10 fiI. Comercianţii şi 
.. ~ T 1.1. \'AnzAtorii primesc 25°/. rabat. 

Comenzile să se adreseze la Administraţia Joii 
Popomlui RomAn·, Budapesta, VII. IstYăn-at II. 

A 
Vi 

"J~ --~.-._-_.====:::::::.=======-----------------------......... =-=============:::::::-=: ~,tI. -
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NumArul telet'onulul ~a. 

Ujj Jânos, 
stabiliment industrial de cement, 
în Ki~en6~Erdohfgy si Nagyzerind. 
Executa ţevi de beton, plăci de pavaj, 
plăci de marmură artificial!, terrazzo şi 

mozaic, columnet scări, laviţe, cArAmizi, 
ţigle, inele de fântâni cu fer, placi sub 
sobe, vllaie de ori-ce lUl'gime, efc etc. 

. ~ 
Acest stabiliment lucrează şi proiecte 
de cheltuieli ,i planuri pentru poduri 
de beton cu con&taucţle de fer ,i pen-

tru betonfzarea trotoareJor. 

Cins voi.,te 

rachie curată 
~ se adres&Ze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun' Voda 
din Lujo" 

care dispune de căzănării mari pro
prii în Bănat şi Ardeal. 

-
1·_a.~~~.a .••. ~~i!IIa~~",~.~~ca~' .• ~,~+~"._.JI '2 
:~ Primul atelier de biJiarde din Braşov = . '. . :~ MERTH JANOS, ~: 
: Brass6, Csizmadia-utca 8. SZ. :: . '. .: :. •• • .; ~. 
4: :. _ J. 
4: ~ .; '. 4 ~ 
~ . 
4 '. .2 • 
4 :. 
.: :-., 
:~ Pregăteşte din material excelent şi: 
:: uscat totfelul de biliarde, în stilul ~: 
: cel mai modern, primind pe lângă :: 
:: preţuri foarte moderate şi reparatur;. ~ 

I\"".'.'i'.ii"'ii.i'i"ii"~."'~! 
1-======& 

14. Scbrom III' 
rn.eh.a.nic 

Braşov~ Brass6 ' 
H088Zu .. utca No. 27. 

Re(omandA m ateDtiunc:a onor. public 
din loc ,i jur 

marele alu atelier mebanle 
aranjat în Bra~v, H6sszu-utc:a 27) unde 
se efeptuiesc: tot-felul de lucrlri atingl
toare I!1 acusta bransi, precum: 

ma,lnt de cusut; biciclete, 
gramofoane ,i apaducte, 

!)e,lâl gă' pt't'Jllnle cele maiCODvetta.bile 
d ~Xf'n' t1~ 401.dA si --llunttuall. . 

I I 
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:==='I="e=l=ec.=o=n=N=r=. 8=4="'=. ==m 1==I=n=g=ră=di=na=de=iar=n=ă =a==' 
Garai K4roly, 

t'abrlcA de mobile de fier, "Hotelului Central" I 
ARAD, 

j6zsef faherceg-ut 11. colţul str. KarolJna. 
." 

fi 
. ~Ig -, 
1000-

I'~ 
... 
w .. L j~ 

Lucrează mobile de aramă dela cele mai simple 
până la ce:e mai moderne, - espedlţie inter· 
naţională in toate părţile lumii. Reprezentat in 
t"ate oraşele mai mari din tară şi străinătate. 

condusă fn spirit modeln; - OnoratuJui ,r 

Public i·se servesc mândri şi beuturi, de ... 
cele mai bune, cari mulţămesc ori-ce pre
tenţii. - După tealru se capă!! cinl caldă. 

Pentru cununii şi bancheturl 
stau la dispoziţie săli separate .. :-· 

Zilnic taraf de tigani, de p ri m u 1 r an g. 
In cafenea se poate lua asemenea 
după reprezentaţiiJe teatrale - dnă. 

Cu distinsă stirni: Augustin cserm,a~ \' " 
hotelier., ...-

1====== 
~~~, ... ~ ... :~~ 
1 O r~g~r~echa!S~~a? 1 y, 
1)] Budapest, v., Kălman·utca 24. 
~ Teleton 146-38." 

1
-~eprezentantuI fabrieei de 1.... TEICHERT & SOHN UEGNITZ 

erare a lemnului de specialitate. f' 

SpecialităţI: Herestraie rapide şi cu două tâiuşuri, instalare completă de herestraie ~ 
cu aburi şi uzine. Oarniluri pentru Uiatul lemnelor cu elevator sigur. 

~ 
Mare depozit În maşini şi unelte pentru lucrarea lemnului pe, 

seama măsarilor şi inginerilor. . 
Condiţiuni favorabile de plată t Catalog trimit gratuit I , 

~~~1fi~~'~~~1f! t 
1~1.I·del.I~'C O: O" 01· .... turnltorl~,fabricl de' l .• .. clopote ,. metal. arAn- ' 

8 jatA pe motor de vapor I 

Arad, Strada Răkoczl No lt-28~ = fondat in anul 1840 • 
-a......,.. PreJUia.~ in a.nul 1890 cu cea. mai xnare nt.edalie de stat. ~ 

Cu garantie de mai multi ani şi pe lângă cele mal 
favorabile condiţii. de plătire - recomandA clopotele sale 
cu pat~ntll ces. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţă de orice alte Clopote la turnarea unui şi aceluiaşi e 
tare şi cu sunet adânc - se face o economie de 20-300/0 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot invArtî şi postamente de fer, prin a caror intre
buintare, clopotele se pot s, uti de crepat chiar şi cele mai ~ 
mari clopote se pot trage fără si se clatine turnul Reco-

, mandă apoi transformarea clopotelor vechi tn coroanl de 
fer, ce se poate: Invirti cum şi turnarea din nou a clopo. 
telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lingi 
o suprasolvire neinsemnatl. Clopote mici avem totdeauna 
la dispoziţie Liste de preţyrl şi cu îlustratiuni la dorintJ 
se trimit gratuit şi "porto franco. 

UZINA ASOR'rATĂ cu 

INSTALAŢII ELECTRICE COMPLETE 
Pentru mod, fabrici, ferme, etc. Motoare de olel b ut 8W'IDER&KI 

~ Motoare da Milnlihen :ftr:a:e::~:~Dg:: 
Maşini electrice M. S. "". 

Pompe centrifugale şi turbino. 
ADepldlJe IDginertlor ,i prellminarele d •• pao le 

. pune bu(!uTOl 1. dllpozfţte. '. 

"ELE KT R A\ . 
~~Qf:: soc. p8 Betii pentru edificarea uzfnelor alactrlca 

-....- Budapest. Vioi Gyăr-u. niL Telefon 84-64. 
~iBR •• 
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Cel mai eonvrnabil 

cadou de Crăciun 
este maşina de cusut 

INGER 
,,66" 

<care se poate cumpăra la prăvălia 

'Siflger Co 
societate pe acţii. 

Arad, J6zsef F6herceg·ut 9. !1. 

(Vis-l-vil de biserica lutcrană). 

l.a cerere se dă gratuit prospedele d. lipli. 

,,"4 Â.Â Are totdeau~a la dispozitie "'Â~ 
...... supa gata .... 
-~ cel~ce fhlofiieşte .. 

3 tabletele + MJJlGI : 
.... ~ .. 

) ..... cu U fii. bucata. .. 
~ ~ 

-.... O singură tabletă d zolvati • 
"..... in 1 4 litru de apă fierbinte ..... 
~ dă un tăier de supă: ... 
-..... ... 
-... se' poate întrebuinţa la supele de .. 

.~ ... aluat, la îmbunătăţirea gustului la .... 
_~ supele false, la lungirea fierturii, ~ 
_,. la sosuri şi pe lângă fripturi .... 

-, 

.... Grijiţi când cumpJraţi, .. 
.~ 'MAGGI ,1 la inscriptia ~MAOO)c .. 
...... lI\UJJ~"!li!I! ~ 

-......... \llII1lIR ! şi la marcI ~STEA.c. ,... 
-4 ... 
~~.~T~~T'.T.~T •• ~~ 

In contra tusei, rtgu,ele1 şi ('a
tarulul nu e nimic mal buu decât 

== Bomboanele Rethy. == 
la cumpărare să grijlm cerind anume fa
bricatele Rethy, dt!oarece sunt emulte imi· 
taţiî nereuşj~e~ - Originalul are pe cutie 
cuvântul ~RETHY c. - O cutIe 60 flleri. 

Se capătă in ori-ce prăvălie. 
Se primiţi numai cele cu marca ~ RETHY~. 

mll1.nU... tn ••• .,. ta R)t. _fie. ari d,. ltIMta '. 189111. 

1III",,~mlo... 

Taraltorta de clopote. - Funea d. ICIUI .. fir patra clopot ... III 

ANTONIU NOVOTNY TDIlŞOA.1U 

• F.lBBIC- • 
\c recomandl spre flreJitirea clopotelor BOUl, preouM la tlll"D.area 
fi: nou a clopotelor .tnoate, .pre facerea de clopote intregi, artI1.O
tiOHt: p. garantie, de mai mulţi ani provlzute ca acljutări ie fer 
Jltut, cOllstruite spre a le intoilrce in Ufurinţ11n ori-ce parte, in dati 
:e clopotele sunt bAtute de o liture fiind astfel Icutite de crepare .• -_.~::f~.lPl._. 
iunt recomanda- eL O POT fii L il G Ă URI T E de dânsul in 
te: CU deosebire li PJ nntate ~ pre· 
Bol.te tn ~aÎ mu.lte rânduri, cari lunt proyuute tn partea superioarl 
- ca Yiohna - cu gAuri ca figura. S ,i au un ton mai intenslY, mai 

,diac, mai limpede, mai plicut ~ cu l'ibrare mai volaminoasl docât 
:el-e ~e sistem 1"echiu, astfel ci un clopot patentat de 327 Irlg. ute 
:gal lD. ton cu UD c\opot eie 461 kIg. patentat 4upl aistemulTechiu. 

~e mai recomândJ .pre facerea .caunelor ie fer bltut, de .irle stl
itoare, :- spre p~eadiust4rea clopotelor "'cehi eu adjustare de fer bltut 
- ca ,1 apre turnarea ... toate de metal. rr »1U1-oar1Ulte n •• ir.te lI'IMb 

~~~~~~~1~~~~.~~!~~~~4~ 

MOTOARE' ŞI LOCOMOBILE 
cu olel brut, dela 4-100 H P. 

Motoarele mele patentate au regula tor cen
tral şi mechanism de aşfzat cu mâna. -
In urma arderei regulate a oleliului, motoa
rele nu produc nici un miros nepLăcut. -

Nu trebue curăţit des! 
Spese de funcţionare pe orI 1112 filer. 

SurauJi Vikror., 
Inginer-mechanio diplomat:. 

Bu.apest, VI .• LAz'r-alea 18. 
(IndArA.tul Operei) 

CondIţiuni favorabile. Preţuri ieftinr:. 
Intermediarii prlmr:sc recompend.. Motoare cu benzin şi 

~~""""""'~-":f f f~ 'f f f f f f' ~'--=-"'-~ 

I======~============~====== OH! DOAMNE In contra tusei, răguşelei şi flegmei sĂ TRĂIASCĂ! 

MI 'nAduşe afurlsita 
de tus!! 

sta dovedit de cel mai bun mijloc 

Pastilele-Egger 
cari nu strică apetitul şi au un gU!~t 
excelent. Preţul unei cutii 1 cor. 20 fiL 

O cutie de probă 50 fiI. 
Depozit principal la: 

îarmacia "NIDOR" gy6gytar 
Budapest, VI., Văczi·kOrut 17. sz. 

,.Pastile1e lui Eggerc 
m'au vindecat tngrabă 1 

Se poate căpăta in Arad la farmaciile; B~ger Oyula, foldt>S Kelemen, Hauer bjo .. , Haj6s Arpad, 
Krebsz Oeza, Kirpâti Jânos. Ring Lajos, Rozsnyay Matyâs, Vojtek KâJmân şi la drougeriile: Nestor 
Hanzu şi Vojh~k es Weisz:. ~ in Gyorok la farmacia: Masznlk Daniel. - in M.-Pecska: la Adler 
Oy. Lajos. - O.peeska: Ioan Rocsin. - Simand: Csiky Lukics. - Slksz6n: fiiredi Ede orok. 

~~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
io. ... :a:: .... :.a: &: ""'" :&:.o\k ~ "..;,;;,; 

-'?; 

-~ 
--~ 
-~ 
-& 
-r. 
-~ 

Institnt de pictură bisericească în Sighetnl· laramureşu1ni 
(Templomfesteszeti !ftintezet, Mărmarosszigeten). 

Cancelarfa; Plat- E r z. ~ b e t-f6t~r No. 11, uşa 18. 
~ ______________ ~I O 

:~. Ne angajăm pentru pictarea În stil modem şi foarte artistic a internelor bise· 
~ ricilor, icoane pe cedme. fresca, icoane pe altar, altare, construiri de iconos

-~~ tase, auritur~ pictarea icoanelor de iconostas, cruci fixe, icoane la incrucişarea 
-~ drumurilor. pietarea icoanelor sfinte şi a ori-ce soiu de icoane bisericeşti. 
--~~ Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pidarea, abducerea cu 
-~;l marmoră şi auritura Jor o executăm cu cea mai mare artă şi cu preţuri ~-
--1~~ convenabile, - parohii1or mai sărace eventual şi pe lângă plătirea i.n rate. -}-
--.~~ Examinarea bisericilor. măsurarea, inţelegerea mal amănunţită - la ~-
-o~ blţa locului o facem gratis, 0\ planuri ~i pro~pecte servim cu plăcere. -3 ...... 
~~*~t.î~~~~~~~t~ilii1';îXtt:l~!-' ~X~ ~~"f f f~:P f 1~~ ",(.of folf 1~ fT ~1~ ~ T 1'" TTtTf TT T:-PT!f:P"f~l( 

I 

) 
======:::::::::.:;;;~====:========---------; 
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Bordy J 6szef, 
cojoca.r-hIăna.r, 

larosvasarbeJy, Szecbenyi·ter Nr. 13. 
Recomandă articolele de blănărie şi 

cojocărie, dela cele mai simple până la 
cele mai .complkate. Primeşte şi repa
raturi. Imprumută bunde de călătorii 

şi ia spre păstrare în timpul verii, pal
toane de iarnă şi blane, pe lângă asi
gurarea contra focului. - Comandele 
se indeplinesc prompt. ieftin şi cinstit 

a II 
II Preţuri ieftine t - Serviciu prompt r EI 

Asortiment bogat În artic1ii tt xtili 
se capătă cu preţuri ieftine la firma: -~ > 

! "La Mireasă"! 
~ ~ 

~ Vi"., -' Versecz, Strada principali ~ 
• c 
u (In palatul Bincll de credit din Vir,eţ). c-
e ~ 
~ e 
] PAn%f', ,ifon, e(eton Oarniturl de damast pt. (fi 

Q. Barcher. satin caft"a, albe şi (olorate g. 
~ Barchet·crotse Şteorg.re de damaat 'i 
~ Barcbet· pichet Ştergare- crep 
~ Barchet·cu ,Iruri Ştergare-FrottJer g( 
; Satin Orade. Năfrlmute de batlst ~ 
.!! Damast·Oradel NAfrlmuţe de in P le I Naklllg, Naturell Oradel de In ; 

Ili ~~~~~t ~:t~; !;jye h ~!~i!:~! ~~ 'rn pentru ! 
'O Ţt seturi lIIarl de nunti p.t it 1 Pânze. impermeabile Ste gare p. bueltlrie ă 

'

o I MAslr Ite de damast alb llroc:1erli de in. n 
~ . ~ 

I ~ 1\ Precum şi i3ar~heturl to colori pentru haIne, I ~I 
li Albituri-tricot, Albituri şi ciorapi, pentru dome, ~ 
~ domni ,i copii. Acoperitoare cusute, de calitate ~ 
~ fanA şi de tot fină. ~ - ~ 
~ RAmA~iţe dl n diferite stofe se capătă ,.,. 

Miercurfla şi Vinerr8 in pret foarte it'fin. 

.. Fiţi cu băgar~ de seamă la firmă 1 RlI!'t 
g __ --~~----------~m~·! 

Nr. 260 - 1911 .. -, 

AI! F'" 

:;: In afenţiunea Doamnelor române! ~: 
~ . 

A· Cari voiesc a cruta anual cel putin 50 - 60 coroane, s' nu :: 
:; deie banii streinilor ci si comandl'ze dela firma românii, in ~: 
A, ~ .:J branşa de modă " manufacturi t..., 

~ Nicolae Popa, Lippa. i· 
:1 ~ 
A. Unde este In asortiment mare cele- mat mod('rne stofe de ." 
_1, It· t d C" ::;.' atne pt'ntru sezonu ~ ;arnj, stoje tlf/llezeşfi cu dou! co- !e' 
:.; lori (doub l ) pentru cor.tumt-, catifea etc., precum şi costume i: ... 
.. l gata sau după mdsurd, jlanele şi barehete, boa şi muffuri ~ 
.:~ Celea mat moderne staflruri pt>ntru Domnişoare. carnl. .: :1 turi de pânză rumburg, etc ti'., !;. 
.. j Muatre la cereri a. trhni1: franca J ~ 

:; Preţuri solide! Serviciu prompt r ţ: 

II ' •• "i.-i' ••••• i ••••• ii.i·'.'"' ••• ·, •••• "i.,i._~.(. 
~"!~~~~~~~~~~~EI 

LEVAY j GVORGV 
STRUNOAR 

SZEOED, Piispok~ter 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toi/elul de lacruri 

ce aparţin acestei branşe, , precum: popice şi bile, dapuri 
şi slăvini (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână, 
articole p. furnători, camişuri, şpiţuri etc.; bile şi dacuri 
pentru biliard; domino, şah 
şi totfelul de d ee o r aţi i, la 
mobile, etc., cuiere Ş. a. 

Comandele se efeptuesc 
I prompt şi conştiinţios. 

.~~~~~~~~~~)g. 

• :., ___ ._4 ______ " ___ 4._"" ___ *_-u. _ .. __ 1-=_ 
-III • ~~IE 

Maşini dinamice, motoare 
de benzin, locomobile de 
benzin, motoare de gaz, 
instalaţi uni pentru mori, 
automobile de persoane, 
automobile de· transport. 

! ! Condiţii, favorabile ! ! 
Catalog franco şi gratuit. 

1,1 Fabrica de automobile, maşini şi mori, 
societate pe actii. == 

Budapesti gep·, malom- as automobifgyăr r.·t 

Budapest, VI., Vaci·ut 1411r 

. L· 

I~~!~~ :_.: ____ --~ra.L..-.. t= . 
II III m-=." 

I "."up·" no_u n.... • • lIiI 
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g==============~==. 
:~= Ceasornice, giuvaere, ~ 
a= gramafoane, şi plăci ~ 

.'!\ 

se pot cumpăra pe lângă garanţie de 10 rani, 
cu preţurile cele mai ieftine din întreagă ţara, 
fie chiar şi pe rate, Ia marele depozit alui 

T 6th J 6zsef, 
m ceasornicar şi giuvaergiu. 

S z e g e d;-- oii gonics-te~r-l-[ 
Reparaţii cu garantă de 5 ani se f.!c ieftin. 

Catalog ilustrat trimit gratuit 
- Nenumărate scrisori de recunrştinţă. -

Revl'nzăfori se caută. ' II 

Toate articolele necesare pentru eco· 
nomia de câmp şi lucrări de fabrică .. 
Instrumente şi maşini moderne, fabricaţie am~rjcană ş~ 
engleză. Canale şi ţevi pentru conduce~ea apel, gazuluI 
şi aburului. Oleiuri americane şi rl!se~tJ pentru ungerea 

i osiilor calitatea cea mai bună. Garmtufl complete pentru 

j
l ! fabrici atelier/!' mori iluminare eLectrică. transmisiun~ 

de puteri. bdi, Încălzi;e, opadllcte, pompe, articole.ag~icoL~. I Pietri de mo,i, 11Wtoarl şi IocomobiLe cu gaz, benzm ş' ale,. 

I Walder Arthur, 
I Arad, f'erencz-ter 11. 
! Cereti catalog! Telefon 87L 
.--=-~~ __ ~ -~--I_u~~~--~--2-'~7: ti; -:-11 

"~.""".b"."""TU._.'~_~i."".I.I""""1 .... i •• N ...... ~ II RomâniI replantaţi viile cu altoi dela firma română t fa 

.... 
I 
I 

ţ 

'" 

il 

~ 
'; 

. . _. 
< 

I Cea mal renumiti I 

mare fabrică 
• de mobile · 
din sudul Ungarlef 

(Ver'8ecz). 

Pregăteşte mobi
lele cele mal mo
derne si luxoase 
eu preţuri (oarte 
- moderate. -

Mare depozit de plane . 
excelente, c»veare, per
dele, tesAturi foarte fine 
- ti matiai d. cuaut. -

~ 

J I il! 
:1 

i 

I 

I 

-Q,;) 

Q.1 
= --.,CI 

:ă 
~ .. 
~ ... 
'"' q;> -4;) 

~ 

,,~ uguru!" 
insoţire economică 

Elisabetopo!e - Erzsebetvâro~ 
(Kis-KOkiWo vm.). 

Altoi de vie -sa 
calitate distinsă - pe lângă ee1ea mai 
moderate preţuri soiuri' de vin de 
masă viţă americană cu şi fără rădă
cină, ochiuri, de altoit, vi ţă europeană 

cu rădăcină. 

Se află de vânzare la însoţirea economică 

"Muturul" 
Etis'batop ole-Erzs4bafvaros1 

:r;. Material disponibil În al--6 
:s tol peste trei (3) milioane. 

~ ŞcoaJele 'noast~e n'au ,fost atacate de peronosporă. 
=E Altoii sunt desvoltaţi la perfecţiune i 

n 
<:> = ~ 
;:.: _. 
~ 

~ 
O) 

~ 
~ -. --~ 
~ 
V} ......... 
CP 

Q.& 
CP 

~ 

~ 

I~ 
I~· 
." 
Q,i" -
~ 
O> --~ ....... 

'6 La ct.lm pă rări pi credit celea mai uşoare condiţii de 

.§ la cerere pret curent ş;I~:~:ratiuni gratis şi franca. I 
4,. L II F i*1 ni' SE m,. pa AI _ aH _ti • Români! TIJmiteti băieţii la cUfGul practic la altoit f CI 

~~~ 
I -1\.'. a,g-azi e de articlii pentru. bise"'lci . 

preoţi. Ş1 

GEORGE JANCOVICI, ARAD, I 

Forray-utca 2. 

Postavuri de re- Aduc la cnno~tinta onoratului public, că au sosit Cea ma; bogată 
TRF'" 

DOllfălile de toamnă • de • --verenzl-, brÎuri ŞI larua magazie in artic1i . 

, preoţeşti-, roşii, în stofe, DIătăsnri, delainuri, zefIrnri, cretoane, pentru sfintele 
vânăte si nf>gre. baiistui i, - cioraDi impletiţi in temniţ~ - ~i 

biserici Si preoţi. lllulte altA articole carÎ nIl se pot toatA inşira. -

. ~ 

1 
1 
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• • . Schmidt Janos succesor Schmidt Ferencz Ghete originale ruseşti 
pentru noroiu Cirnati) ,i :llpadă .e afli În 
t:antitate mare la filiala fabricei de ghete 

08KOVII& 

Preţuri 
unanlme 

Cor. 

10--

13--

17--

Arad, Szabadsag·ter 18 .. 

MEGNYILT 

ARAD, 

~ 
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~ • it • 
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institut pentru ridicarea altarelor tn 

'1 Budapesta, Kiibănyai-ut 53. .z::::sz 

Pregăteşte: altare, amvoane, criple, statui sfinte şi 
intregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomancll ca specialist, de Munchen la renovarea alta
relor \'e~hi~ Planuri .. şi cataloage trimite gratuit precum şi 

pnmlrea muncII o face pţ spesele sale proprii. 
• PrqDri moderate. CoJldlţil favorabile de plati. 

Il 
1II.~~.~~~"I __ I~~~_a~~I_~I.~ __ ~~~_.~~I_~.~~ __ . ____ .. _~~~~~'~~lqMm~ 

"ECO ··0 UL" I 
institut de credit şi economii, societate pe actiuni~·:· 
Centrala În Cluj (casa proprie). Filiale În Gherla, Murăş-Ludoş şi AiUlf:( 

• • • • • aS u 

,Re •• riment I 47 milioane 
Aclive • I 5 milioane 
Depuneri : 2~5 milio.ne 

.. n.. _. $ 

Pentru depuneri noue spre fructificare acordă 5'~t 5114 o~, 51
\2

010, 531.010 şi 610 
dup~,. s\1me şi stabilitate, iar corporaţiunilor în condiţiuni escepţionale; contractează ' 
rep1ltJrea şi fără abzlcere. .; ~" ,.,' -_. -""""1111 

Acordă imprumuturi favorabile hipotecare cu şi fără anuităţi .precum şi În cont 
curent, ajută infiintarea de bănci săteşti şi le acordă credite; mijloceşte cele mai 
ieftine asigurări În toate combinaţiile. ' ~ 

Instituţii principale de binefacere: »Masa ştudentilor«, )Ambulanţa bolnavilor« şi 

'»Serviciul informativ pentru ţărani«. 
DIRECŢIUNEA_ 
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