
= II h n •• h~ 

Anul XVI. 
~:--_________ ~A~ra~d, Joi, 12125 Ianuarie 1912 

ABONAMENTUL Nr. 9 
Pe un an • 28 Cor. 
Pe un jurn. • 14 c 
Pe o luni • 2.40 c 

Numlrul de zi pentru Ro. 
mAnia ,/ străinătate pe 

an iO franci. 
r.ltfon pentru ora, ,1 

comitat 502. 

Afacerea Goga-Vajda. 
Primim spre pubHca.re urmăoorul 

Comunicat: 

· :' urlal nurnit. în afacerea d-lor Dr. Al. 
1, oJda-Voevod.ji Oct. Goga. s'a. disolvaf. 

IărtJ. o putea adllep () 110111} hotărÎ1'P 1'/1 a.~ 
/'PQsta afacel'e. 

P'T+mit i,. Vă rog. (J.'·ogUl'ol'en rle()P.'~ihitei 
Ilide lft-ime. 

Sihiiu, 10 (2H) lan iI,Mie 191 Z. 

Andreiu 8ârseanu. 

AdaugÎjm la aceste rbduri: 

Noi li în primul rând d. Octavian Goga ne-am 
supus pid acum celei mai desăvârşite tăceri. 
pentrucă socoteam că juriul constituit " b 'd • ..u pre. 
ZI, en~a dlui A. Bârseanu va aduce deplină lu-
ouoă In aceasiă afacere care va rămâne istorică. 
Tăcerea aceasta ne-a costat destul de mult A 

t
.. . cum 

sun em IOsă deslegaU de ori ce r A .,,,,,...,. 1 • ... -... n cea 
ma. scurtă vreme, aşteptim numai cuvântul dlui 
Goga •. vom lămuri în ~ârboasa-i golătate cea mai 
criminală Încercare de a se distruore la no' 

, .• ... I un 
-cine este aee mIZ;1'3· ". Vo ov di c a te 

care a avut lipsa de pudoare şi dnste să aleagă 
ori ce mijloace, numai sl arunce) fie li dtna 
zil~ o umbră de bănuială 81iupra corectitudinei 
oaţional~ a lui Octavian Goga ,i prin el asupra 
zr.rului nostru. 

Domni,oa,. EI'ODOra. 
De Veni amin N elm. 

· Pri()tooa me.a e.ra. fată bătrînă, Troo\l,;'ljC' peste 
patrnzroi, i~ h"i.~eru ne-o ditiv.a pori albi prin 
juml tâmplelo-r ~i in colţurile gurii lşi făceRu :{. 
paTiţia <"1.1 tot mai multă îndăJ"ltni~i", două: creţe 
adânc.i, pline de amiirikiune. Errt profesoară de 
pian l'il şcoala de fete, avea două piaH, .. Jn dit e1 
nesuferit care umbla numai in trei Labe şi un bU

fle1. ciudat, ,plin de lumini şi fUm bre nohotărîte. 
O C1l'Iloştc-arm de mult, Ea trebuie să fi fost fată 
mare dind Ul<'Hp€lam eu ~ă gânguresc. !\ 11 cred 
să' 'DU fi fost şi frumoasa odat/i şi cx1M1L J·am 
\'ă2JUt· o imografi(\ de prim anii ,aptezeci. Din 
hainlll admâ strîns in jurul c01"pulrui. svelt, din 
um.hra cuitlunoi de pur rpie1j)tănat ,.graochten" :ră
sărea, o figuri1, dacă nu "sin1ipatieă, im>punăitoo.re. 
totuşi, eŞi plină de -(l gr-aţ.ioaflă amnJl:ita1El feme
nină. T.atăJ ci fus-es(' no~.ar !pe ne.mea ~'\bsolutW
mului, dela i'l'a, moştenit bl'1lll111 de .a:ven-e <,.e avea, 
iar mamă·.9a~ o poloDQză, ~cya eu inski la sfârşit, 
caro '3 "ecit fu :p8.lt::l'u.zeci şi opt în A rdeaJ , -
deJ,a ea ~ mO'Ştenit talMtul m\lzkal ~i ştiinta d~ 
nemţe,oo. 

Câncl'll venit in or<tşul nostru~ Nu se ştie, S'a 
l)omemt lumea odată -cu o femoie singtw&1ecă, 
l'Îlircia-i zi>ceB. domn.işoara Eleonora, profe&OlIlra d" 
'pian, Atât, In-co1o niei ,nu ,se ])1'00. in-troba nimeni: 
(~ine e, de unde e ~ A,bia după 'Ce <li îmbMrinit .alI 

in<"E'lput bruieţii să-i dea o() <atenţie eXa.g'e]'\a:tă.: ea 
erra, os ăr,aca, ţin.t.a 't.utUl'or glwnelor răsu:fi1&te, 

Daci:! n'nn Don J lll<'\Jl mai .sărRC'llt ~a l:>1lfletsi.m-

EEiitâ 

Puneti şi ,irtall. 
De St. M. 

RăsfoÎe.s·(' din nou vechiul (' - , ~ io." ('At v 'Iuam,ana-. ţ: ,a a oornoară de cunoştinţi de idoi 
nou~. de căJduuă frăţească de si~cerl't' ~."'e 
nobdă . d ' "iL , n~ cuprm e această revistă ce' 
m'}] P' ţ . ~ l' A I;,·a 
ele lO~a (m cat(\ au apărnt pâ.nă 

acum la n~l Românii. Cete-se.: .. "Dreptul 
dr su.ve~anltat~ o.s~prfl: sufletului unui po
p.?r Ş.l aSHpra lm1bn hn il a.1I singuri arfiq. 
~': ş~ ?poi :na.1-ii cugetăiori. L'a''/(. avui ia 

l,e~~, t~ pr~mHlrând fi ome/', iar A '/1'.1: an
dTt~u. :p tO/.1 u'l'maşii ltl.i Tersit abia nu pus 
pe leI pp rolo rtÎtp un 'n'1!71('f ~"'I( ('(lAt • 
('/1 fă .. 1" " e o 11 n'· 
.'1 { , • 

KUlll , .. i m V

' ci ' 
'< :" a ga.n e5(:, Oi;ll'{? aderărate 

sunt eunntele acoot€' ca v CI' d' e -
'. " • j -' () "Teme 
mco~cl,paro Dă al: Ii toamai in-toi-,,, la noi 
!{omanJl de sub Jugul un g1ll'esc. Din ('(1 

In {'(> :s(' conte\'Ytă mai m u1t droptul d - _ 
\'pran tat 1 .. . e 811 

. '.1 {l a. sm.'lltonlor şi eugot ăt,Qril or 
a~lIpr(l ,')uflet.ulm poporului nostru. susţi
nandn--t;(> cu r(wnMo bipe,dÎf':(>, eă "'d~\.;o;l'aţ'· ('ond v t ' . . n,,~. <1 ( 1 
f' -. ,ll(,~ :~rl .al _ pOpornlui l'Omâu(lst; 

h],11 '51 al tuturor popoarelor cult8 ~ 
fo",t t.oldpallna. Tf'r~'itii sau n.-.]l't'" .. Hl1 

" ~. ~ l'~ lGlallU, 

IID<!. d\ei o ist.orie SCDS[t ( . 
di'cată .şi lipsiţi de gandDmanie aproba 
numai cuvintclt> do mai sus alo dlui S. M {!

hedinţi prof. la llnivi'l'sit.ab'lct dhl: Hl1('ll

reşh. 

S~ r{h"foÎm nllmai istorÎC\ noa.otril. 
Ooare I~me ne·a mâmfuit, in \;eaeul al 

ţen ne0eSit.attm unu.i .')pir~t, lartum.~i nilipăaes a.su
pra ei, mamele îşi 81periaru fetele cu ea, iar au în
(':alt{)a: eram tJEmtml tutwrOl' 'săgeţilor de El-M'.cfl,m) 

ndgiitQ-l' ale prietenilor mei; 
- C-e-ţi mai bec Dnlcine.a·~ 
~- V'tlţi logodit ~ 
. ~ C~ldnroasele mele felicitări! ew., ("te, 

PiW..at de· t·uate a ooste , coei d01l1nişoar~ Elco· 
nora, nu numai cii nu leauz.e,a, dar chiar dadi 
le-al' fi ,auzit nil şi-Ie-ar fi Ţlurtut lua pe aufle-t. A
H'!:! ea (} mÎlndrie ('.are o 8'Cute:a de toate intem· 
periile aili'~<,-{ei. ,.-if'ţi, ~'U :rîdea ;niciodată!, .căci g

hmci 1U" fi U'ehuit să şi plimgă~ ci trt"Ce8. prin au
moa ,a,!'IIt.a cu o nopăsare pe care nu mi-a~ 'Pute8<-<l 
in{\hipui la .altă ft'lmeie. V<lrbe,s mai 81('.8 d€,$pre 
hteru:ri Nlil'i nu-iatmgoa.l1 ininl.a, aşa ('ii de multR 
ori mi-ar .fi vemit.să {'rod CA ~1tb :pieptul eiS<'ii-
1.iut de f.ată bMrînă nu sbucuieşte niciodată ~.a 
tainid'i hycăiţi-ci! de carne: >C'3.n1Jată de toti ·poet ii, 
C{~ea ce n"31" f.i fost, ado·dh'llJt. Trebuia s'o ,a.scn]ţi 
ş.i s'o n'zi cîmtând la ,pian mHI'Şul fu;nebm al lui 
Chopin 0a ~ă (mooşti adevă ruJ. Trt'~ăririle [ler
;,oow ,ale miinilor ei suhţiri, tro]Jmrul plMaŢl€>lol' 
ei tA'Itenite. iti ITIlăl'turisea~ mult. 

Eu (} <,ău~atn pe d{)n~oaJ:",a EleOOlom.din mai 
multf' pncinli. Imi !pl:10ea \'orha ci f'uTl1ponită, 
imi plăe,t'.a cîuntoc1l1 (Ii la pian .şi, ~li varbeFK- d~t, 
~mţiam o plikere şi înd1l.ioşându·mii de 10anma 
ci y~t.edă şi tfiistă. :Mi-aou{'wll'int.e, ('l'au 6{'ri dE' 
!\oomvrÎe câmd iporncaan Înc('ti~()ll' dE' acailă, mn 
IIIblit-eam ~ !ta grMinar. (~umpliJ'lam tNlill.dafiri r(}
şii şi ii duooam ei. O goooom totdeauna lâng~ 
sobu, cu o <,urte mem.ţea.scă în mână; de cele ma~ 
multe mi ;/'U poe?:lilf> 1Jradn.'-\e în nemt<,<ş1(, 'n1(' lm 
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XVIJ-}f·a ') X .' . ." . 
d l R" ~ Il CIOlllC;:H~I, ('an spuneau f'·{t 

.. ,P a am l1P t1'Og('111 l' (~Jai .;;:,' '. 
Jfaior' f . " " . ". n, ,,,mcm Şi 

. 11 <lll OSt membn il1 (~omitetului n'l-

llO~~1. (h~Pllt<lti în paTlanwntnl lUWJr. ~Il 
l~ al( ('·11 <lllt()lî10~)jJ(> şi. ('al tOM ~ '. 
CInO }n-fl . ,"' f> aC8stp 

J fI . f 1 ~llt(>,'l ,tăgădui mHl'ea pl'efa cen; 
a su. rtulm rom(~nN;r- lllcăttlŞ{l.t .. 
ăr . <O 111 un11 (l. 

C E'Hl, .1lPl nram intrf'() a in~f>pllt s~.,' '. 
pa.tul ţ>l să 11111blp:' l'?nirPfl deja i~;~(~ "I,L 

pregMit'o f-wn.·itorii d"la 1(8' ':>0': ':'f,Hll 
.~. . ,- (. 0 1:11 a In <tp-

tllI! () nPHlllntornl I{o '. j . , 
f t . ' ga nlceanu, ~- n 't 
?" . Hch·ol'at. lTIpciif'. ori SPf'j'f'tLlr'"", .' t C 

1
,.].., 1 . ' - , c ... ~dlSlS o-

f! ---- (~(l.rf' şt ~ , 
" , ,Ia ca ,,"'!,lţa mulţ.imiIor ()_ 

mAllPŞtli-l [otst f'O'l1 1 ~ . l' v , ci ,,' . , " (lL'IR ŞI S" \ ,Ha 11IU11[H 
f' mdlll(; JdC'aJun: CXl],P "tl' v l' t~ d 

' •. ' • ' '1 .ci ca aa _ (\ () 
JlWjnutnfe srrn'ho ~ ~ . 1 v .'. -d' - (1, a, fII OSOuna 8/ p1'/mej-
,,7f)O.~(( pnntrH yiitOllJl national faţ' v d 

HJ,i;Jff'J,)l1d rlp f'ornJ)tif\ <1\'1"111" .. LI ·a dO 
•. ' 11n 111J1 OC P 

m;~n~l~ll'f' ~ ('(U'ţ>. ('()n~ist H fn prefacPl:ea firii 
no<$tl f\ lAlll1tnrf', în t'relll-"" -J ' 
'" ". • . < 't, 110 O,,:Ulle-n 1 

~'tl :S:U~l m H1t.fll~.g·er{1'l frătiei şi in df'plina 
.'; d.pa,lllr(' a f'rnllz"t' . , 
S('O 1 .,' • ..' ul('l rot:na'Twşti pent1'lt 

. p 111)0 ll1il!tf> ale pop<m!lllj rom' '. " ane.'->l. 

1 
B<lrit.iu, Hill'11l1ţju şi Ci pari II n' elV(> 'lll 

H'P\'P't rlm P'" 't' , . . '. < 
el l' ... nI C.u ('()Tl1ltf,tuhll naţional dH 

t
. ·ondu('(> p{)pond I'OmRIl din Ardeal "i Cl~ 

oatp ilf'('.'lt(" '1 . " . ( 'i 1, .. ,. . . l!l rm( (J pohhclamlor feroci 
(( ti'I:l. ~}-'-"'l.l 11 .. U.lLH . ..-'11 l\~o '_'l.'-._'~..tL~ .J.-\.~-'L"""'''='~ J.I~-"'--JC'" 

'1 ,,1 I.~ . (' 1111illtr, ,,';'1 rl0<;1'nhit 11n llr>rnn 

te" dtl'o)'f} ilii cel mal pll(.l'!'UlC, c. ~, li 

ga; 1'1(1 1 rans [ormO<-lză. Sti rciIlsănătoş('}azi~ 

introaga "iaţă român(,~~SCR fi'll'ă deo.sebire 
de tintlt. dându-i'se un caractcr de putere 
('uge.tării şi simţirii rom~l1c-şt.i? 

[)P.Sigllf că scriitorii au fost şi \'01' fi tot-

)1i{'kieyi{',z, In :'Ieri de «<~est{\ imi pOYf'iatoo ea 
d~pr{' Poloni, ipa eari ii ('.uno·şt.e.a numai (liIn spu
sele IITîima-t8a, doopr(' K(>"f'in~k{) şi di'."-pre nea
murile ('i din tcmbcrg, 

~Jil şici'l'ta f'1Î1e rtdatil: Toţi tim~rii ('le !aStăzi 
!itUlteti nişct.e oameni mÎf'Î, (\)iitiroma.nr proa~te 
~Î vi{ <'t'pr!eti g:r"z,3Yi, );llprO!(lsÎ'a liil.~' rii şt.iu eu ~ 

Dar nh'li ('1'3 1111 nwtit· Wdrf> mă iudt;'mTli3 s'" 
('f'f'('{'.1er, 1"Î1i1 mai des ~ drrmnişo9N Eleonora: ea 
du ]('('tii de piAn ltnPj f("te pf' cal'e o i11bj.nm rpe n~ 
r('l(' '1'l'ml1ri:o margaretă, cam PUiillsimtitoJll'C'. 
clar ... Îngi>r. după. înt'hipuire~'l me.a. 

, ~n 'lIt' ';Iti", <'um. dar 110!'O('111 lli('11 1'41<1'11 !atunci 
mo potl'in',ala domnişC>il.l'R ElronQru {'fmd blondfl 
!Ue>H amicii î.şi î:nCNC1l deg('tc}e neindemttJl.at,icc 
pe (']la1wlt' !pi.anului. nonunil~arll El("c'llOTIl nu în~ 
ţt> lcgea, poate eit nn prea ~n trueg(>u ni('.i {('ti ra •. Eu 
îmi ./H"f'un~Oam tlaina ('H (\ grolla,'!i illdiir31ni<,ie. 

Ei bine, rlragOfo>tea \a('('~t.a mi-3 ('nrmat ori {'{\ 
](',gături ('u priet'-"lM m{,3. () rll'ag(}"t~ n('nOll'OcitH, 
('flei, s(}\XlitÎ:n(l ('11 mm10a mea dea,stazi. mai bine 
jf'rtfeam Tltl blonda ){ar~Hf'tii, d{'('î\t ~il jiglH''''l' 
Il(' ti "m11 Î'Ş-fl-arn F.l E'<\ n())'fI. 

~ 

:Era :;eară. Ploua:->p ~i eu, toliin:it in ·pat. fu
mam tigură dl1ipă tigara, su-mi mai .alllng noofâl'
şitu trist("tn C'c ,mi~~(' 111,';>00(' pe gnfli:'t, întocmai 
c,a ('oa\.a de 3t:a l'a. T otde,auu3 ploa,ia dil toamnă 
mi-a f:1('u<t impl'('~"ialll1111 p.oto'l' dp la{,l'imî. (,i~w 
il "3 fi plu'IlgÎlllld ~ ... 

ee putemn fa('~· alt{~Y3, rladt siî mă duc la 
domni"o~ll'a EJeonm'l,'1. A('olo găseam doua .aJinări 
~11 fl1t'h~lui !n('U: o flolU'(, ÎIl\'on1tik fNlg'p,tlă şi pli-
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hdul j lH,thifir, con~ si 11 gu r di'l1 t~'e toate PIU
I iri elew19 u/'cŞ ti GeI'(> VO fut ,unll:e:sal. 

Despre Apponyi, Andrassy ŞI. K?8suth 
şt jf' toată lume,(i că sunt duşmam aI votu' 
Ini nnin:l\saI, pentru că prin ~nţroducer~~, 
lui ar cflştiga oan1oarÎ dreptm'} ŞI Rom~ll. 
() deda-raţIe fă..cută de contele ~4;td1'~SSY 
J1(' dovedeştf', Însă, deadreptul. ca m1paC~t
rea. vacă se va. facp, va fi plătItă cu aban
c]onlll'f'H votului universal. 

JI/.'-:th }Jntâlnindn'~f' în C'llloare cu 'OOll-

t!'lp .'lndrriss,lj, i-a zi,,,: '. 
- Inzad<ir ÎrlCel'oaţi să ne Izolaţ1! Noi 

t ' , vom urma lupta fără eon el11re; 
- lJin votul 1mit:ersal foluş nu SP Ni 

("('fie I!imit'! l-a oo.'wrva,t ('ontele An
ei t'1~ Sf.l i' ' 

--~ Jur !onl rol I1l1il'l'I'.'Ial. /I!( ra fi pace'! 
el I'nspnns .Tw;;th, 

TralMiyelp rloonmndată. se mărginesc 
la ('onsHU.uil'i prea1clhile - cu duşmanii 
\"11') t 111 Il i t 111 i "0 r$..'1.!. 

* 
Ministrul-preşedinte austriac În Budapesta. 

ConteJ(' Rtii]'gkh, minÎlc'lt,rul-preşediTiite l8J A'U8-
fI'ici, a 'sOo8it al.i dimmeată la BudaJpesta, ;P61l11'U 

a,l fdi".i1a ~)(' ('()ntt~le Khuf'ln-Heo(>J:'vRry ila (,para
tia d., ochi bine reuşita. 

etl l8JCe3t ,prilej cei doi Ş('fi -de gnrvel'tl au dig
('nt.at şi .chmtiuni com1me ~ent.e, , 

HI1~)ă amiu;tj~ e<.n1ele &nr~kh fj olt intlCH'8 la 
V if'n~1. 

" 
O conferintă a lui Apponyi la VieD~. Ştim ~~ 

politica şi <,redinţ.cle şovine ale oont.elUl ApponYI 
e r;di~ă llll numai la noi, ci de .dooapro~ată ~J 
de intJrcaga opinie publi'că ~trăină, lonnatii llD: SPi-

'1' i tUĂ dcMQCl'ayiei şi 1 i 001"<1] ~m uJ ui 'mooeru ij~ (~'l , .... 

mai striJ}u<,it,oore probă despre li'Cea>st,a nco() da ::a-
lii.tol'ia nu rtocmai triumf.al_ă !.:luU~-?~lIf'.l+~V~~ r 
I ~1~lU Jet·! re (~I! {~l'(! li :fost p'rlÎmit {le .ceretl1"~le po- __ "" 
ht~{'.e. - la IlltOal'oorea Ba acasă - n'a fost pro-
fine ,ile .a rapum I'UŞill(\!! suferită in America "1 
nărlilJ-duWll1 că a"cntul'Osl1Il conte e ,'jndecat pent~u 
t~t.r!.~-aun~ d.p met~hna lui, de a fa<,.,(l pe a:po,qtolu! 
'Pa~:1 u'n.],~e~~ale ş-lamfitlrÎollUl tOilersmtei faţă fie 
natlonaJlt.ltN_ 

llil dfl ~):arfnl1lul l1~·bămlh rle lin~,'Ît{)r.a1 ~iooret.ii 
şi un ,prilej de ~)llÎ~lwr{l pe ruinele 11ll1ui snflet 
('are, n\1i ?tint f'f' (' pIHlf>f'ff'fI: - f'ompiH.irnirl"4) iţi 
dli vita.tă! 

al(~s oehii. ),' j('Î<Jdcată n'am să uit 'Pl'ivirile 'acele. 
Razde ]or ~mr'('ă ş,j oln.mm îmi I8trătaie sufletul. 
Era în ele I(':e\'a din solirpima. ga'OZavă ~ oţelelol' 
şi C('\'.ll rlin I,'\triilu-eirE'll mOJ\lf' a JaccimilQl', un a
me,,~tt':'c (le ură hoJn.a.vă ~i (]f' duioş.ie nesfâl"şitEi, 
un chiot inJlOl'i1tor de hesttieră!l1ită .şi '11f!l Iplâns 
lilli.şti1 d(' om r~mnlla.t. Tot::llllflet.ulacooki fet-e 
biHl'Iînc şi ină~ricţe, t'la.I'C n '>Il, ounosC'1.1t fal"mecul 
3ămtiirii. 1o.ate doruriJe ei :nepo t{)lllJ.e, 100te 
&:uff'rinţe!e ei nealinat~ !nieio;iată de mângi1:ierea 
niri une.i \qtir'ÎnJ,l'etri in hraţe, .::+e redlr~au tnmul. 
tl1f"!'; 1l-B1Ipra ,rnea 'prin :woot-t' prlyirri. 

Ne-Mn În:şe]Ht ill"ii in ~tept.ările noastre, ciki 
dl~pă cât se allun~ă -din Viena, Apponyi n1ai fl:L'~ 
() lIlCel'('are, ttna. l'lmgnră, dar rpfla!:e cea din U'l"ilUă; 
lt~nltămiUi cino ştie cărei ,iiIltervenţii fostul mi
nl~trn 11 lYl'imit () Î':nvit.aţie dela a~ia.ţia. indu-
1'J!~'i~jlo]'" din. Al1atria infel'lioarii ca să ţină la 
'\ ]f'1W! o !~.QIlfer11Jţă pentru mine, 2500r, 

. 0mtele 8'a giindit. ~~ă frapeze lumea prin SUl'

p l' Iz.ii, ,~}a 1'_81 iZ!Î n el IUItrfel efectele illOmf.."U t ane alp 
('ont:el'lll~ţeI :';11;1(1, ~ăci ce wedet..i că va vorbi la ooea. 
s~n In~t-lt.UţI€ Cl1 mterese curat e<':ono1llljce? Nimi(~ 
d~n ('(1 :"'t'. aşteaptă nemţii d Va i,n~ira "Alminthi 
d.l1~ ~ctJ'VJtatoa dE' ~tru;.~i de. RITi de muncă po. 
h1,J.(' a !)a71 a;men t,ndi. } Il-eşte IJl cu !"'Sul yorbi rei 
s8l~ ."C ~"e ,feri şăating~ - fiii chiar pe departe 
~ un, ."Illlg,lll' PU:lCt ,al ?nter~lor 11ffillaghiarilOl' 
dlJJ ,l',nga~~,Pl'Jmf'.1rll1lt(> o" Meastă nenoronitii 
"lwtqVltat(> li !'ta, 

Calre nll mi-a f(J<,f;t itL';i\., ,mir'.811'?H ş;i hUt'llria ('â.nd, 
deschiz!În.(l lt~ij, RmZR rit II'Q 'pian mvn"llai pe", Mia.r
g-afeta ,mea. XII ml""!l{:,mai înotti.mpk~, Am rămas 
ll~rniirnnll'it de !IK!OIlB1ă ijlliic,e,w' noaşt-apta<tă ~~i'~
hla tla('ă ~m pruf.lft . .-;:11 Î.1l.drug o .,,]:>tlU1ă .I><NtM", 

- r ude-i r!omauş(}a)'La :Eloollora 1 

- S'a du,"_" Q,ar .. , vine Îndată, oa. l'ă1'!Ij)U11,~Mlar'-
gueta pleeimJ şi ca (lJeowpele in ~ân-t., 

Ce să-ti 'Spun ~ E.~te în om lnstin,etul at>,e],a ani. 
ma1j{) ('8re nu sr 'p0l:l.1e birui. 

1I.\am ~p·rj,t J.n mijlfwul odăii, Singlll'8.twtea ei, 
!aşirtate.a mea. d'rAgoi!t(-'a mea n('~unfi, nu-mi 'pot 
dia seama, ual' o ~)lvtere ('o\'â~it.aare, m'.a .prins, 
'.,şa deodată şi mă Îill1iping'oo spre ,ea, Nu-mi pot, 
,ulu(',{'. amilLte 00 I>aşi neghiobi de j'iară .. 'oi ;fi 1ă. 
('ut ;aprO/l}iilIlfln-ll1ă, nici nu şt,iu BU ee bMtC'I"Oi fi 
l-!tl'.Îns ltil PLev:t \S.uhţi~'elu] conp.al blondei meltl 
~unice. Ea I3t~ rillr,inl8tă de pian albă fli (}bosită~ 
prÎmiUI,liI'C. Am ''1ărutat-o ~lLllg pe obnaz,pe gură, 
Tn~murH. {){obi.i ii Pnm ÎJnch~ d .. 'fllăOCf'l'f', 'Ol'i ne 
tf'lliana acestei:dirpe. - nn ştiu .... 

Intensit.rut('a llnlri sentiment .se rnwară. cu 
Vl"f'.1nc.a <c~Ît 'h'€'ll1IlTa ·în fl'Ufl€'tuJ tău: -m'am da.q
făf'lI t l1şor şi am căzut 1J)C di"an,u] de aJătmi. Mi-.aID 
t'l"{'{'a1 ochii im,piiienjeniţli ,i ... 

, .. Câte ln1:împlil'l'i' hiz:arc Itn\'<l'i l')lldllie.~1.f' td 1jO<il·ta! 

In t\şc M-a Jo;rnnil;l(Jalla Eleou01<"q (]reapt.ăI, cu 
ntflIlil~· lăHat.e cleah141gul ;t.l"u;puaui, înmăronuri1ă, 
em ot'hii fOBf'oresccllţî, .Era o ~JPar:ţie ~ntni(', Ma'Î 

• __ .~' <!r' 

-7' Bună ,<;oa!~, .a 1.is {}U g1.a('lu.I .S(l(' .şi ~6n.~, iar 
eu inf!'iiimrund 'Câte'ta vorbe neînţ.elese, ruşinat şi 
~drohrt, .am placat, ea .,fi ,n'o mai '-00 :niciodată, 

- Aţ\'a a fooL. {~n ilorrtnişoara Eleonol\8. is. 
pril.'\'i IJl'iele-nuJ meu, Glirivind cu Înţ.elef; zilU~tul 
aonl<' 'C&I'{> imi f~utUl'a pe. buze şi ('.ele d<YUă la
Cl';/I}}) ('~ri mi-o;o(>s{~'ulWeIln ~e:RhmJ:rnJ o b.oo !1. 11 Juj. 

AVIZ. 
Abonaţii cari nu şi-au reînoit Încă 

abonamentul sunt rugaţi prin aceasta 
să binevoiască 8") reînoi cât de curînd 
ca să nu fim siliti Il le sista eXf)edarea 
ziarului. Restanţierii sunt rugaţi să plă. 
tească şi restanţa de abonament. 

Adm. " TzeibuneiH
• 

'" Ş~dinfa ~amerei, In faţ.a unui 1I1'Ui1l1H.r de de
putaţI to.t lafnt de neÎJl.s.em'lla1 <!a. şi zilele trecute 
s'oa c~:mti111uat dj-"f'11ţia ap'>O'priaţiei, fihă a se fi 
termmM. 

:1: 

SituaFa (!~HJtelqi AehrenthaJ. După cwm se 
8nunţ.ă l(}.un VJena starea să.nătăţii lUinieUrului de 
extern~ ,~'a ameliorat, 'R.I;!a :că amlilll poate să facă 
căIă~or:a I~ .Bo~, unde Bă'~i rreâştige 8ăn&tat~~ 
df'p Im mCH ma 111 te de OO]l.VOCa rea delegaţi i 101'. 

'" 
.. Con.siJild militar dela Viena. Marele conaiaiu 

mIlItar, 001'(' ~e ţine 'an de am în luma Iau'UaJri9. 
a f?St aeu;n - dU'}1ă cum se ,anunţă din Viena _ 
ml1I1n,at."<ilin {~auza vizitei moştenitor1l1fui Francis{' 
~erdrnand l'a Berlin. CansiliuJ va avea JOiC numai 
m6 Fehr-ue:rie. In ministerul de l'ăahoi au loc ac
t.ualment~ CQn~fătllirî în legătură CU 3,vansă.riIe 
?in 1)l'imih'lal'ft, cari de d·ata88ta comportă multă 
l~.oomnătate şi din p.twctwl de Yedere al complica
(1I1ol' {'(' ""lil' putt\a ivi in !\Î1uatiil(' I('Xt~l'l~ . 
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Prînzul din Oradea· mare 
şi autorizatu1. 

Ziarul aut<ol'iz<1it se OUllpă cu pl'âuzul 
P. S. Sa le Episcopului Ha-du despl'f> care 
S{'rit' : 

. ,Cut priut'\lle pe lI. S. Sa Epi,seujJul 
Ilodtl 01 (Jl'(1zii mari, ţinem. să decla
răm. cii ori cât de ,bune ar fi iHteuţitmile 
!'oale .. qocotilln aceasta stăruinţă 1/1 fl'a,
diţia prâllzul'ilor WI păcat impotrira in
tereselor popol'UluÎ nostru şi o }J)'oro
('ore la dal't'su conştiinfii publice," 

Ya. să zidi o cOUda!lllJlare llOtăl'ită il 

unui pă~'.at. care sesăvâl'şeşte co-i dre.pt 
1'11 bt/ne iuff'n1 ţituti, ueşi se stăru0 în pl. 

:"hlbliuiem, b /tII t' inten ţiu ni, p(mb'LLcă 
. ;.;e va ve,dea ,de ce e nevoie de ele. P. S, Sa 
~ăvâl'şeşte adecă un păcat împotriva in
terpsekH' popondui prin aee<:lsta tradiţie u 
prânzurilor, dar membrii comit.etullui na
ţiunaL oari ;s tăfU ie în tradiţia. participării 
la aceste prânzuri fae Illlllni 'lcte ... diplo
matic(>. Ascultaţi re1J0nărilp aalloralului 
(t,oldiş: 

, .. Mai întâi ţim=:ml ~ă (){)11:statltw eEl 
.. Tribuna" 13(1 face il nu înţelege ce în
sonmeflză lln prânz diplomatiD 1a care 
llll invitat CLI greu pu,ate srl-şi refuze 
participarea - şi dacă da, in împl'eju
l'ă~'i anumite. chi,u' dadi e frunt<:tş nI 

~." r _ ttTRIBUKAf! 

cliplvmati<.:c 111 situaţia. de azi, nu putem 
aproba participarea nimănui la ele. Ne 
mai aJl1c(~m Însă clJminte, că lIleIuurul din 
comit<,t Jiu Bihul', partic:ip~se şi anul tre
cut dliar la lUHsa lui }{allgra, taemai pe 
yn'lIll'H când 1U' aClIZ(1 pe Hoi dp rrmngl'iSlll 
şi ullUl'obilll'l Uol(Ji.~, gtlsisf' Cf>Ya pxplic:ţii 
şi p('lltnl astu. 

.\Ş<I iuţPlegl' d. t ioldiţ; .,di:scilJlillH de 
p~ll·t id". ceeacr' Pl'lltl"ll episcopul Radu, e 
llIl pflC<lt lwţiunal pe,nrru dsa şi oamelli de 
pl'illl'ipii ca d~n ,~j ortacii dsalo S~l fie ... 
11lC'!'itl' lHlţiLJ.llal(·. ori în t'~zut ce'} mai rău, 
si III pIr alaeel'i dp et ichetă. Uar, ('l't! a('t~s' 
tor dllpli~:ităţi iufalH8 el tl·oeut. adeyănl1 
psV~ ('hial' intuJ~. ducă putBlU gAsi scuze 
pl',ntl'U pl'ânzllJ t'piscopului Hadu. nu pu
tem găt-ii 1Iiei uua pentrll participurea la 
ell' alfltUl'eU J(' J.Iaugra, <1 me'Juhl'iJor co· 
llJitntlllui Ilaţional. improvizaţi in acuza
tori ai llostl'i d<l) mall~ri~m şi tis)!;uiszrn . 

I " 

:\"u. în ::Iituaţia Jl~ a~i, L111 l!xpouent al 
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o declaraţie. 
,.Gaze/a Tf'UIt:iilrallil'Î" În /l?11II{](ol rll~ 

uzi IJHbl;c(i {I ,~('/';e de udl', pariI' /rQrJtllf')I

tlll'. JHll'ff' Yl'tlpalc Î/I mud ('II desd/:âl'şirc 
felldelf,ţio .... dill rlu,,,,ol'ld o!oceJ'f'i D/'. .1. 
r/lido- ,-- (), Uuyu. 

rO//1 jJuuli.cu şi nui (hl.~(jrul Î/lll'q) tii 
(/('f'.~If:'i fI/aceri ce/eli!'!'. dar şi ]JIÎIIă ofHllri • 

fiII În ('t' I/Hl lJrice,'d,' lif·YSU/lu.I, f;il "(/(' 1//'-l' ~ j , 

/1/(ifu(/I't'u tledu/'oţie. 
.1//1 fu:::: I ÎI! 11 1. Ni. la j(),~tlll lIli/li,~trll 

de ililerlll', II. h/'i~/u//y, din propriul men 
Îltde/lllL /ii/H/ell IIU ştiam ('a 1// HI'(lşoc s'o)' 
li ('III/sfii uit 1/1/ juriu, ("are stÎ 1/1(1 fi lJH,~ pl' 
mi/II' sul) i:ldl:'"nlic(Îe de fi ,'urlii ('II Ţ(ri.~
IUfl!l ,~(JII /'1/ oricine o/tllL 

1)ul' fiill/h'd )Hrio] din Bn~~(lr. )';011 /I/Oi 
!li 1/ f' zi." HHltal (1 t (1/'ii dlll i l' o iti It, 1'11 ('(/I'i 

II'UIII nici În din 1I,('i Î/I mfÎnt'l"a, (/li e/'f'zltf 

eli 8tll/ ( Î/I drept su ndi ]Jel'lrucfeze pe mi-
1It:', IIICi l:'.I'plic hur"w'o.-: ÎIIClÎ'llil.'rJ jJulJlir-ifr1ţii. 
[lt'/Ii 1'1/ ee {/II/ jos( ia d, K I'istvlly· 

11/1'/1 îl, zitlu câl/il ~'u Îit'.ţfll~Hil iurinl În 

Hru.~up era plin atât SilJiiul cut şi Aradlll 
de s('ullul cii 1I/lmÎ'fll H!5eelelt~(/, rizoM 111 
oFticu/al lillli l'aidu. W' fi d. Hrisloffy, 'n 
('a re I/LI d. (; oya ('i (' II (l.Ş ! i fust. 

JMI1Llilld Cli e o Îlljel'lwlă it.triga la mij
IvI' alll plecllf Îlllf'diof 10 Budapesta, p/'('
,'u'llfrÎ"tlll-IIIă la d. Kristol'l.tj, !ost1l1 mini.Oi
Iru de i,ilem(>. /11' ('(11'(' intâJl1plc1tol' 11 cu· 
IIU.,tel.1//1. -- ("O să-i ("I'I' /:'.t'plie(lţii. 

Ht:'zul/otul ('ul/curilirei Hlell:' eli, d. 
_"_- .:.,. ,prlidului naţional :,Tribl~lla" ştie foal't~ 

" binE'. t'â a>CU1IJl câţiva aUI l'epreZ8rntan t i 

)Ml'lainentari a i noştri ti II luaL parte la 

cumitHtului naţional nu se poate' prn'Sinta 
Iii pnlnzuri dp înfl'ftţil'c maghial'o·româue. 
Pilda aceasta \~st(> lUai ut'lHuralizătoare 
peJltl'll I;jJiritul public o.t'Gi.h îusuş prâ.1lzul, 
dedarat dt~ ptwat llaţional. Ori dat:ă totuşi 
il prllmit învitarea. uebăinuinu 'că ('ste un 
pl'âuz politic. are datorin. - şi are şi drep' 
tul ~- ~ă-şi ridiee uC'01o cuvântul şi să facă 
declaraţii t:e 'Se impun. Xu aVe'au în·să a~ 
Cl'",t dn'pt, l'l"{.:LUlO<lljtmu, d-olHnii Guri au 

pUl'ti,'ipatla pl'ânzul diu Orade cfu.j ştiau 
~i ei. eli ~l d. nohliş, ciI aC(~If' prţHlzuri ~lIIlt 
t l'i'tdiţiullU lt'_ J\ri,~tul!!I rom ('up/'ill!5 În!r'IIH ÎIII'enI'Îe1:. 

fII' ('firI:' d, /\/'isfo!lV fa isdtlit. 

... u llw.să. uferit.ă Jt' J llsth. Ştiu că la masa 
ofel'ităaGullll doi ani de P. S. Sa episco
pul Papp al Aradului l\aCllJlll U anul, llU 

doi ani, d. (loMiş a mfwe.tt, la atâteH 
banchete... diplomaticf' 11ldtf' nitfl şi 
anii N. li.) a. luat parte P. C. Sa proto
,sj,ncelnl Homan Ciorogar ,~i însuşi d. 
V 8.13il(l (:lO'ldiş ('a sel'n~t!ar 00\11!'jistorl<11." 
Va să zică HU l' ,norhH decM de ~inlrjlă 

+,tÎ{;.hetă care TIU Sf' poatc> nduz.a, la prân
'iuri. Callifi{'a t(, tit' Î!llsuşî Hutol'i7;atuI dl' ... 
păcate naţi1oml!e. Doar Î/UHlŞ d. Guldiş, 
.. ca se{:retur t~.mslstoriar' n hH~t parlf' la 
il semenea prânzuri. 
, Nu, QnorahiiedolHu t;uldi.~, .. Trrilmlltl" 

lIll poatt' înţolege această rlwuta.litate a· 
morală care caracterizează întrrgă fiinţ,a 
ti-tale. Xeadllct>JlH foarte hine amin~e d~~ 
participarea d-tale de mI an la prânznl {Jat 
tll onoarea lui 1'it:'tzn "cClsecretar OOI1sis· 
torial. (O {;iJmelli ea dta 'apar în diferiie 
ipostase, plmtru pl'ânzul lui Tisza. t<ştii se· 
t~reta.r 'l~.onsistori'ilJ. pentm cetitorii autori
;t,atului elşti mare hărbat lli.lţiotlal) şi am 
infiera t' o şi at unei. A tUl1ci t,e·ai se llZlat eu 
participarea pă.riut,ell.li Ciurogur. care nu 
Dra nici membru in comitet ya să, zică o 
1.'a.1itate eardinală şi pe d~rusupl'a era de
darat de dta de mangri..-;t. i\oi n'aaH apro
hat î'll~ă nici J)art.iciparea părintelui Cio
]'Ogar, căJei dacă nu admitem prâ.nzuri. .. -

tucul!), d. Ulildiţ;, 1.'1'(1 Humai cvu~B' 
('Ul'Jlt (,lIsiHl~ să. 11e spuuă f'ii ,a.nI vrea să-I 
punem iH~ P. ~. H~ Epise-opul Hadu. în 
ntlld l'll Jlaugra, Xu, aceasta n'(Il)) fă:cut'o 
dki l'lulUwş.telll gr<Hiaţiitf' şi ULl ,'om iw'er' 
(',1 llil'i ouaH\ să ate,nuăilll fapta criminală 
CI llli )bugl'<1, anlllsulld păl'ah' mai uşoarf'. 
LI U'l',1\'italt'<l trailtlrii ;o:;ak. ' ro 

\'011} ~',ohDri îtlsă faptele dlui Uoldi:;; :;;i 
,Il" ('OI11501'ţ.i101' Sfii dela Hin-iu] 3w-UH'ritat 
la (,,,1 al realităţii. l'ăi{~i fluerl, ullui 
upi, .. wop j-"H' pot arunca III l'aţ~1 gre-
IjPi i llatiollH [1'. ('UIl! II f<I{'p ŞI dsa, 
nil î ltt(> lPgfm 1. ('a peut i'll aeeleil.!;ii 
\'ilj(', llll)fmbrii l:ulllit~tului llH,ţiollaL Srt ai· 
bl' privi·ltlgiul dp a fi scutiţi dp ('rit·ieD 
dn-a ptă .. ' 

('li tll:P''l'''1;' mă,'iuri=! - ;!st~l \'1'(11\1. Pen' 
tl'lI('ă a[.!la e moral. Şi 11l'1lt,rucă din a-ceas
ta llluralit'ateC' "C\ răsări curăţenia vieţii 
llU(lS{TP pnblicl" C(,~Hce d. GHldiş fireşte, 
nu P0<ltp îlll;t>leg't', 

x Gusta,. Tatray Oradea-mare, str. Ri· 
koczy, pri'dlia pentru eli ti, unde se pot eum
păra lucruri de mână, pentru dune precum ti ne
CQ15arii. cu preturi f(}art~ ieftis.e. Telefon 783. 

:s: ",.int. d. inveBiar, sciitl61"e la pret, ,eate, Uluf~ 
~, sl'C1l1eti p&.llliru dUl8. artie61e de piel_, gUeker-9. 
.. iHal'ite Q,l'H·,ole eu pnţuri ieftiD.8 H .uzÎe bl lui
'l'ilia. lui HcetHil Gyula .baAl. Piata Allllllr6.'8I1'f N" 
f5. Telllf!l. 5tti. 

J" 01/1 jJulJti ('li ti I!('UI/I (' ni ele (UI le /1 fÎ<c('. 

ţill ,~i păI/a alul/c; î" ... a l'a C(JHstat că d. 
Kri .. dol'fy (/ IIHlr1ul'i8it, sub iscMiturH sa. 
(,a UUYlI. ,-,are a f(),~t tu dâ/t.':lU1 erll un 0111 
ÎJlolt, tuwaţir, ('/1 mtlsWţi negre, şi că acest 
OII/ ]H' ('tU'#, raI' /'c'C'IIIWa$tt' 1/~ lut II/OHH~II-
1111, 1111 s\lnt l'U. pc ('([re mu cllllouşfe pn'o 
IJine . . 1 /1/oi declarut d. 1l..rislotfy. tot suh 
iSt'itlitul'fl. ('li I/Il'i ucel Gugu [ielie" COf!' 

i-s'(/ !JI'Iy:.;r·llfaf, 11'(/ fcictd tled{/faţiile /w 
Cfl/'f' i-I c- (1 ,t Iri li 1/ i f fi. raid li dlwi (J og Q cel 
odenlrvl, ('1/ lUI CHl'tÎllf il il/firmat Îllfl'f'!1 
cup"illsul IIrficHhdlli tllui rai'da, ('CO'I' .':(' 

În fel/leÎf/ 1'(' (1 .'iiHgu.rd dorl/dti acueptabila. 
1)(' IH'd i tI.>I(' 1/1(1 du?'i,'!' i fi olt' dlll i K risfoj /.11. 

, .1 f'lI /11 nÎlld dOI·(l<.lo ,~d/,(lbit()(ll'e fi În

Slf~ ('Il/'ll/lelul' Iilui lirÎsfolt.tJ este aci. 
/H(/ndalarii Il/tii ['aida decl(('/'(l (:6 nu pot 
la/Huri (/h~ef'l't'(/ pel/trudi... (LIII fost eli la 
d, }\'ri..,/()I!y. (111 alte ('ucinfe e'f/ l'aş fi co-
1'/1 jJt pe d, H J'ist(lfl!J~ fost 111 ndnistrlll de 
interne, ,'u /'are IIHwdatarii 1!nţim'('i 'I'n

mâ/li' (/(/ , .. fui În negocieri politice PI'lltl''ll 

îHdlt~erea pilcii. Dacă lUI ma.clelwl In, d. 
l\' risfuf/y. (/I'd 01// Îuoll. usn1.(iv. cU IlHI,..;

Iilti Il fiJ I't'. 1'/'(/ :ici fi~/ 1'11. Si fiiI/dea /Il'OI/l 

apdrllt. ajun,!!. (:0 Pillit 'Î/I ('Tedeu. Cli prÎ

(,il/U câ d. l'aidtl 1If1·.~i poate ja,~titi('a eri
minalt/-i I'It!UIIIIIÎit'. O Zi-J(llIi!, ?1 - /'01' 

t'orbi cloe€zilf'! 
.intri, 24 ]a.1l11Mie 1912. 4 

Sever Bocu, 
,., . 

IE'UMAII M. Maalzin de haine 
.. ' 'CROITOR URnu DOMNI. . plnfru hirhati, copii şi fefi'e 

FarailoraI ...... Ii •••. ' rej.l. " •• III.ri.l.. /~ A IAD ~ 
Costume: Frac:k, Smoking, Rendigol şi Sagnet gata sau c~ite_ d~p~măsură, 

_J ,,' 

fără obiecţiune. adttţirabil lucrate. 
.r /' 

./ ~' 
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Kinderlen-Wachter la Roma. 
Importanţa acestei vizite. ,- Pacea cu Turcia. -

Tripla AHanţă. 

HUIIW, :21 Ianuarie n, UH:d. 

: Velu Gu)'c,sţJoHdeHi tii /I{)~lrH). ~\ ~osit 
i!·ri Sftmbttttl, dimineata in ROlU<l, R S. 
\'011 Kinderlell \·~lf'('hh·r. c.(Jw'elaru 1 impe· 
riului gernwu. 

C'onuiţiunih' il! l:<ll"i ::;e gCv.':ie~le în pl'e
/;,:Ilt ftalia eu Turcia iji :-iyonurile ce circu
la 1l îll uIt i l1lul t~lU Il asu jJl'd disoh'~tl'ii Tri
ph'i :\ lial1ţ(', dau a.ce,stei vizite, o imp~~'
t anţă foarte mare in ceea ce pl'lveştc \"11-

lontl poli tit: diu Emop" :;;i ~,nm ja 1'('~1 adua
!t'i stări diplomatic\:', 

Dil) aC{\i.lstri (;auz.~{, la Jejumd ce am

fJCl.s<,dut'ul liertumtiei la Hama, conto!e .J a· 
Ul)W, a dat iBri in unoarea cance.htrului, au 
~lat· p~utl' per~oanele politice italione, eal:i 
{luc şi ţin fit'ele diplomatice, antUlle, pn
Illuhlli:nisU'u Uiolitti, ministrul do extel'lle 
I)i SeMl Ihuli:uw, ('U subsecn~tarii lor: şi 
În c:dart. de a(;e,~liCl. au luat parte Von Du-
10w, ex'c.ancdar nI Um~lllaniei; mi'lli8truJ 
plenipotenţiar al Rantriei: mi,nistl'L11,Case~ 
I{egale Italiene. :;;i alţiîllalţl funcţIOnaT! 

ir,alieni şi gcrnHUli. 
~eal'a, li avut loc HU prinz la ('UI~ e. în 

(' insteu C' a Ill:C lanll ni. 
.\ceste În ceea ce priveşte curtoazia. 

ser. tre('l~T1l lIC\1JHI la part(~a impol'tantă u 
\·iZlh!i. 

Uet'llli).llia şi Austrîa, ~~ari au atâtea inte
rese nu numai în Turcia dar şi în Balcani 
~i in partea As-labeă, a imperiului otOlfn aTI , 
si tOt'mai ace-sie Două state sunt aliate Ita
liei. IaHt dur. motinll principal al vizitei 
4'a!ll~elanJlui OC11wmiei la Rom<l. 

Dacă ni rnusi Kinderien \Vaecltter, vii
turllJ apropiat ;10 va deuloustra ace~1Sta, 
tim' 1wi aVOll.llllotive să. CredQJlll că întl'evo· 
d':l'ea intre a.ce§ti doi miniştri va fi încoro
natu dp 6u-cces, şi Îll .-3clu'til yrN1H:' Bf' vn 

.11'tllloD la incheiel'ea păcii. 
, >-o • 

1) alt[t parte importantă a a'ct}stei 1,'1-

zitl', t)~te int(lril'ea legăturilur de alianţă 
intru lta.1ia şi Geriuania. Se ştie că în uI· 
tilluli timp, presa şi opinia. publică ger
mană, se cam depărtase d(' .aliata Italia, 
dill cauza răsboiului. 

~u disuut5m aici, c;ul'i au fosi; 'fllJotivele 
cari nu uCtUS r(l;Coala, Faptul există şi este 
cunoscuT, Dar. eu venirea la Roma a can
t.:e1al11hll, llLl nu~ml,i raporturile de amiciţie 
~,~ vorstrfngo, dar şi reaua impresie pe 
ca \,p 'presa germană - vorbind de răsboi 

tim.;;re'· 

15 laBU4fte n. .'la 
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Salarels profesorale. 
('tind (';~l ,îm:piedeţ~a.ţ. mai uaiJllte -ciue,',a ill 

"RevÎ-c;oa P1'(~otiilor)' Qe ooruJ ode OrălCÎu!ll şi cele
b1te buniltă1i de stiluri ~rtu.:r:nlllie la -sa1arcl-e J)1'(J

fe-'lorak dela instl'tntu1 pedagogic-ioolog.ic din A
l'lld, am gimţit şi mi~a:m ZbS: .a,()6sta esw ori prea 
deplll-t(· ori rpwoa iiliprO!lJpe de {?un<lştinţJa. lucl'Uil'iăol' 
şi a.ş.u ori e na.i,,'it.aieaumul om îmdopăr1Ja1, ori e 
irolli-<~ "lIJbtIirc ~I -0uiătrui tiwtidurfl dirum îi dă 
mana si! inw.»Ccsoal<too pl'ofesorilor, 

&:~ ved-o Î'Thsă <'ii .a p:rin.s vorba "Revimei" şi 
din ~:tBCele oe le pune con.si~tol'ul din d(!fund in 
c~nd pe -"alure-Ie p:rufesol'we ca niei .să TIU morura, 
chu' nid ",ă tl'ni.a,<;eru 'l:»t {fameni .în1.reg'i. S'a făcut 
~a.z <.:clebru.Piirhltele Sirm{'{)'l1 Oome.a în indru
mările sale din "Reyistla" zice: "Vedem in !prot. 
sinoduJui epa;rhia] ,a dau s p e l' S o TI a 1, amelio
rare pl'ovizoară, relut do cyar1,ir, din ooonomi:sări 
se dă 0011 d.ar de Cră,eiun ş, -.Il, Ored d le merită 
ace~ti hWJ'a.şi", 

GonerG<sul i!ldrumWt,Q!' cOlltttinuă în.să: "CWl~ 
ill,o;ă nu ee lasă L'3iiprimim şi lDoi ;pb:wtă (peutl"lll 
mUlllea noastră?') 

De ce n'ai 5pllll mai nainte, -că. vreai >'Iii pri
llleşti o plată :cu.m o :au ,profesorii de'la iThSti1UJtu:l 
ceniral din Arod, că ianooiatiti făooau loQlC cu 
toţii şi ""o du~eau lm locul ataIa la Băt.ania, I\lltl.de 
nu-i dar d<l Crăciun, ,nu-i relut de (''\'IaJl'tir, nu,i iii

melioral'epw\'uzorie de salaI', ($:l.Il.USC :pel"5ona.le 
nu .'(unt 11<1 rproft'!.'lOTi, vărul d<tale V'lhSilie Goldi~ 
s'a ingrijit mUlmlaj de .'line) - ci eate o '8e8ie, ~
re-mi-sc de 80 jllghere, .e.are cu -oolelalte mărum
ţişl1l'i f!l-ee chiar Cllpelani~t din Bă1JalUÎa mai 
buniî deciit (,"11tMra din A l"ad. Dacă 111\ 

crez!, vino La A1~d, dar vino cât mai mtl"Î11d llU 
"ezi ~(l-i tr.aiuJ unui 'P1'0f{'S01' in Arad, 

Şi nu-ţi core nimtnl'Î prowtiile .a.oolea de diplo, 
tn~ de lprofesori 'Şi aootOl".rute pentru c,are alţii r 

b 

\"on KilH1erlt'JI \Vaedl:ter, a, avut cu 
lllillistrui de extel'tl(~ italia-n Di Sn.n Oiu
linuo o convorbire de trei sfeliul'l de ură, 
lJl [}alai uI liliJ1istendui de externe, Con. 

--- a pus 'În ln~.nţile cititorilor săi,se va 
l1lic.şora mult, ba poate chiar că se ya şter
ge compleei. şi atunci, roînJOirea tt'lwtatu
lui 'l'riploi A1liullţe se va putea face în con· 
diţ.ii llOl"male şi pe baze la {oI cu cel actual. 
tCu toată llcmulţuuiirea ce a domnit şi 
'dollme-şto LIl Germania c,ontra Italiei, to
tuşi o'uvernele dim Berlin şi Roma au c.o.n
sen';1 acele.a.'}i raporturi prieteneşti, iar 
venirea la. Roma a cancelarului, întăreşte 
H.Dea,sta, ba va contribui şi la ştergerea ani. 
tllozităţilol' opiniilor publice. 

In It;,llia, se pun multe speranţe pe cu
pa~:it,atea politică a (]Jui Kinderlen \Vaeeh
ter, :;Ii e.-:Ite socotit Ni un foarte ca pabi'llQIll 
<It' ~tat, c·a un distins diplomat şi ca un cu
noscător profund a -chestiei turce, deoarece 
în răstimpul l'ât a fost ministru plenipot~l
ţiar al Uenmmiei la Bucureş.ti, în mai 
nl1l1t(, rinduri a fost însărcinat de guver
nul sau să ţie locu] ba.ronului Marschal, 
ambasador la Con~tantinopol, precum şi 
in două rinduri a fost che.mat la minister 
ta Bpl'Jin .. 8ă dirigez4? afaterile de stat ger-

şi .. ::m i.9tovit tillercţcle, V iuu ~ .cum, t\I;It.i, c.Jki -. ~ 
profesorii îţi dau şi d~plomele 10; lIl1.lmbal ISă .~b.l!~ J 
bc ~u Olfil1tia ta ori C11 O.fll'ffi'a dmtre oolegu sftlk:-
ţici tale din vecini... .,. ',_ ""t 

suIta, 
PlltuHl sti SPlUleru dela iuceput efi ar· 

~\llJlentul în jOl'ul căruia ,S'a de.syoltat con
'':'()rbirea, a I';îst pacea cu rrurcia, 

Şi pulem dliul' să pr~izănl şi una din 
formelp sub cal't' a fost dIscutata aooastă 
paoe, şi aIlume: A nex(lI'ca 'l'ripolittmici şi 
ei1'(,llaieei la Rt'yatul It alluJl , sub pl'oh!c
t01'otu{ I'eligiu;) otoman \califat). 

;.J u şt.im dacă Italia va. admite <:u;est pl'o' 
j-ectorat, dar ceea ce putem asigura pc ce
tiLorii noştri este autenticitatea spuselor 
noastre. 

SuntBIll În stare sa ufnn şi alte infor
maţii asupra acestei vi~ite a cancolal'ullfÎ 
(~('rmaniei: Dacă s'cu fi Î11tâmplat Î'Ilb'o 
,iltă epocă, lllai calmă, acea..st,ă Yi~ită a<Ii 
<lat loc la comentarii mult mal apnnse, dm 

rmrtea lJresei oerma110, dar dat fiind bala-
b • A 

rauiile eari s(> efeotuiază toemal a.cmn m 

manl~, 

Astfel că, putem să faeem două pl'og
nosticuri, în urrna acestei i.o:nportante vi· 
zite: p3cea cu Tllrci<l se ya încheia în el!
rînd, în condiţii acceptabile şi pentru Itaha 
şi pentru Turcia: şi că Tripla j\Uianţă şi-a 
asigurat prin ycpire.a cancelarului la Roma, 
o 1'e.lnoil'e a traotatului, spre binelE' Euro· 
p(~i şi [1 tuturor neamurilor. 

-. J, T, A lia./I, 
G~l'lJna'l1ia. În aleO'erile dn deputaţi, ziarele 
de acolo, sunt o~upate cu chestiunile in- - --- • 
teme şi che..,tiullea aceasta de politică in- x Seminarul juridic Dr. Gereb. Cluj, StI', Fal'lcls 
t .. 8rnaţională, nu se discutfi eu aprinderea (lângă e-dilicial cel ,",ochiu al teatrului), Pregăteşte fl€ 

cuvenita ['U toah) dL in GeI111ania, lângă. onorar mic. pentru examenele de drept, de stat, 

I)are că se o'hi'l.'eşbe adevăratul scop nI ei. dguroalle. de drept de stat, exnmene de advocat şi <le 
b . Ul a.gistr~t. 1 fi 3 1 uni ~e câ.tl tigă licenta de do ctorat, Fiind 

Pace·a e..~t(l absolut. nece·sară intre .sLa- in pragul proiecteloI' de reformă a învlltimântului jll-

t (.'Jo Europ-ei, şi m,1 .'onflict annat, H:duce ridi~, e dorit ca toti cei interesati să se aill'eseze spre 
o mulţime dp pier 'i economice, de cari binele lor la a.cest selllilla.r, 'cuo înle~Mşte nmli earie!'rI 

l;,it.e şi astă t.().fLJltllă al'et:UI'S ulluldintl'e pl'O~ 
fe.sol'u dc,trologle ila Nă-d1a-c, d.ar rn'a fowt a1-oo .. 
f.at.ă: d<l UUl elev al lui. De <."0 a ,-om .să ooa:pe aOO8't 
prof~l' de miumlătiiIe .a.celea d<l petece de sa
lUl'e·~ Oe crezi, pi'it'inte Cormoa? D',rupoi că ,tot î11 

vecinii <hal(', Ul Şei'tin, .'l'a <ales alt etev i~it acum 
din şcoală. Lai Şeitin 'unde se.sia n>.all'Ohială .,'aoot 
in arendă cu 4425 CO'l'., o sumă 1..a or,are U11 rpI'ooe- 1. 

HOl' <Seminuri.al uu ajunge nici după .sel·viciu. de 
30 a.ni ş.i apoi :pe ]i'lllgă .tK"N'a ::u'eIl:dă '"01' Illai fi 
ele si al-te mihu.nţişul'i de stole şi bir. Şi peste
tou.t~ ,'jn(' <liferinţ,a dp SC'lU11pW' :din~ Ol~ şi 
AAf. 

V J:'eJlH ::Jl~ t:.i·cem d !pentru preoţi încă se mai 
gă,<;es.c rp.arohii bume, cari n"R'll nevoie de petece, ' 
dal'P.l'Of('lSOl·ii ,trăies~ uucrnai <lin petrec de adause 
fYToviwrii şi daruri -de Orădun, .aş.a cum tl'ăiese 
bieţii pl'eo<ţi din 'P'urohiJil-e ISlaioo, pcteeiţi şi ei mI 
C011p;'l'UC oa ":!I~ de ei şi ţ)X pu~i an capete ca da:r de 
Crăci'l1'l1 det~<llRer('>a eou.gl'Uci, cum i-<5e intâm,pli~ 
pnrin,teltti ROIl1~ul V ii t 'll n ®l Ghi.ol'oc, Şi .aceşti 
preoţipe<t.eciţi cu eOl1gru.a BUJlt martiri.i mÎ.8iu'I1ci 
lOT pl'OC'Uffi 'sunt 'Pl'of('~&Ol'ii ,peteciţi ~1 dal'1ll'i dp 
Crăciun şi amelio:l'ăl'i 'Pro .. ~orii. 

Cu aCe{lti bieti e01lgl'uiŞlti ;pulleti rpe profesori 
intr 'o c·atR.gorie, iuln' nu în oat.e.gO'rila boerilor Cl8il'i 
se îmbul'bă în adtluoo ')>el'.wnale şi pensii ~i ciÎ1f' j 

toa .. te blInătă!ţi reaJ(', ' 
Da]' e şi un :simptolU tr:i.st, dtNi drepuull8.1U01'li:lL 

lJC!1U11 foot elev lal ins.htutu<lulÎ care eunoaşte ama., 
rul vieţii pl'D'feeorilOO' .seminariali şi ab.negaţia cu 
cal'e 'SlIJpo3.1'tă mizeria oa ,să dea întl'eagă hrana, 
Sllfletcm.:sdi e1<n'ilol' ~ să <:le împiooeee chiar in 
a.cNl.sttÎÎ :mizCil'i-e şi >să o dârăein fetele cari au . 

sl1ferp aproapE' t. .. .atf' , 'trdf', dar m.qi alr>s adrO('~.ti!\l~'.,~.:"r d'':;'''''-'' _, .. 
~~~..c~~>:""~.,,,."r.; ____________________ •• ___________ ~~ 

! Lucrul solid ,i preţurile ieftine e cauza că numărul cumplrltorilor nostri zilnc să înmuliesc. 
..- ~r.ruso1..l.t"'l co:tnplete pentru 1llirese. __ 

asudat sur\ori ernntc <pealtl"U el, în loc d(! a-i mân- , 

AII~O ,= 
t;;':! 

TARJ, LUCRATE. CU GUS IZIEfTINE 
să poCCăp~~~~!~J!~r~a ~~e --hl!i~~i 

S-------'k 1 ' R 't' Marosvasarhtţy, ze e y es e 1, Szechenyi·ter 4l 

li 

Aranjamente admirabile pentru prânzitoare, dormitoare, saloane' şi odl1i etc. 
Mobile eng18zeaşti cu piele. Preţuri de tot ieftine. 

Oameni1or acreditabili se vând şi pe lângă pll1tire În rate. 
În provincie la dorinţă mergem În persoană şi arătăm bogatul nostru catalog ilustrat. 
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Jt'J;'1l {'"Il T'Cc'1lTInş1inţ1ll' l-orÎn ri1elc grele (':() le în-

4unL 
Binc {'l1 Il ~O!J1us-o lpl..:rintf'Jc Cornea, că merită 

;;.c€ţ;ti ,,1 u~'J'{l,;,j" bum~,'tu\ilc ucele de 'f,tAc('c dD 'S'a.~ 
Iar, (Ioar, dm' t~A rihnîme 'IlrnărClatla in fundul l)ii~ 
hl1rul:ui, că, pr{)feaorii înoată ro bi1H'. La Ce mai 
wrveşte ~i .a-celS-t dilSgll.stă,tuT g.oot din p'Hwa {{)şti
~I) r ele \i u,i i'IH, t i,tu tu 1 ui. 

Ar fi fo .. 'iIt dom' mai frumos gc~t dacă ~hiar din 
j)arrtca fQl}'tilor dev,i 18' ar fi ,ridic,at glr3S d<l iDlCU

r,a.t:trC să .se l:.ctlc rC><LlI'lSC şipen t ru finantta"rca a
echrmooe.ţ<tri "lum'aţi", ca să I;ljbă şi ei stabihtate. 

Dnr ks să YOrbl;a1':('ă ('iJrele. 
~ala'1'Cl{) flllUhu,Jnol1ltJale Ilde IjJrofesoriJor erau 

~!e 1t1000 (',Oii'. Prvf(rsHrii vO<'hi ş'an ehinuit l,a În
('oput pfmă dlrpă 1890 cu ra<'{'lst i&alar fundllmental. 
Ahmei ,.,',au ,<l(ua,ug qurnqucnalelo de 20 oor. Dupii 
HoC\,{'a, pc la H)O:l. ,au 1lmnat hanii de c\MlTltir 5UO 
~o:r., iar În ulrmă, ]a 1909, îmhlluă1ăţirea; ,])I'OVlzo
!"ie de :W 'prli~~en.te, Toate acc:;.tl'a IS '.au iorţu:t !prin 
eoonomiile 'bl1getul'lli, !p:unii ce P. S. Sa d, Epi>S't~op 
a 1I11ui ,afll::1t (lin {'~()n~)mi~'TirÎle dilll al1ul trecurt 'a
Tâta ('Ia :să nwi 'ali'n<Q ţipetele I)rof<"Sorilor .şi le-a 
dat dlllrul J<Q CrăcfU'n: cÎl1e 100-200 şi 250 cor. 
Aces1:a e bdşu!gltl (le sal1,ar 'adus drept exemrplu d(> 
C'ilbrăi ipărintolo Cornea. 

Tnrepo ci,ar profoso,rul C'ariera .('11 salaI' 'fIe 001'. 

~660, în eare este oSCJco1j,t rcl'Llt:ul do Cy,artiT *1 
Jlroc'cntf'le ŢIIrDvimrio de amdiorrure şi se lllI'Cft tot 
l-a. ;) ani .cu 200 cor, q'uFnquenal. A~a, Ul"<:>ut cu 
l,juj'll(jLH:naieJc din 5 în 5 lani, p(J,atoajt1'n~', un 
prof(',s()r,d~l!pă tServ,ielU de 30 de lani 1a maximul 
de: 1800 ~'lH. »ahr flIiIlorumcntal; 1200 cor. cât 
:Iîae qui1nquenalcle j 680 cor. procentele provizo
rie ~i 500 .cor. rclut do ev,artir, de tot deci l.a 
4180 oor., {'ll eu,1'C .s.aloar îşi şi în,cheie oaril'ra în aJ 
;{5-I'Pa ,rul al ,scl"vi{'iului 'său j iiairdiroctorul ea're 
conduce tlc'uă institu,te ~i două int.ernatc, pelltru 
eari (\''ltc r:lI8pllllzător mitropoli<t ului, ~'/pi6('()puhli, 
eongrestl11.1i national, 'sinodull1~ o[J!arhial, (~On1S~S
loru:lui eparhÎlul, '1IinDladelor ipwtopl"'l'\'\bitorale, 
eonf.e.ri'nţ<Jlor d~ 't')wt~ -catogoriile, oeomitetului na
~i(jnal şi guverllului ţării ,-;.i tl\ltu~ora ('uri au plă
cerea .a ~ oc'np:li {'u :ac(,l institut, - .arc 'o rcnm-

....-...1lf'r,11.it:> {"]j'r('{>ţinnală de 400 {'or. !pe 'aD, zj 'patru 
-i utc 'l~lyrOQlllC. r n d i r('et<~r d<.~i o IP<}U te du'oo 1a 
!o\aLurnl ,D\)3IXimal de .. HiKO ('OI'. Dar :jl{)TIsie TIll oa
pătă! ni-ei 11~lUIJ dupii "pet<:cc, ci 'lHlmai după lSaLarul 
fU'ndamentaJ ~i quilfHluen)aJ1e, şi aşa .profesorului 
îi e."tc .a':ligllJX[,tă mizcri,a prună la mOl\!rtc. 

Nu {) Slfl'Uncm aceasta ca impurbare nimrunui, 
eăci 'Ştim ('ii nu din litp&a VOil1ţ('i do Q ~~rl>oapro
f{'SoriJor o \Stare matcrilaJă 'Suportabilă au rămas 
",ahrcle aşa, ci din lipsa re51lJ"'S{'lor proprii ale 
diQCozci. Aceia.re doaT~~ 'Cii din lajutoarcle si'lI1i(~e 
.>'() fa{'c 'caz de favorizaro la profesorilor. 

CO'ndiţiilc 1811 b o('·a'1'i oferă gu .... 'Crnul ajutorul 
1>\ău, la ~alari7Jar('Ja. 'Profoso\l'ilor duplli nDrmla lpre
~andiilor de I8tat,S'unt a<tât de oneroa.gc, încât 
nu 'pot fi 'primite, dar 'ni.f'l profo."orii TIU mai pot 
trăi d.ÎJn ISI;).I,arole de a,s.tăzi, dopindc J.ar~murtea lor 
şi 'a irlllStitutlllui dela gcncrrliSit.atoa obştci iuhi
t03ire de oultură, să doa mână de ajutor (ipisco
puJui die-ccz,mn la erearoa. rcsl1l'sdor 'pentru Sl:Lla
rizar.ea iprof{lSoriJor, laI' nu să dea '<llŢliaren ţJa mtllS

trării -epiiSlrop1l1ui, {'ii tot dă pent.ru Iprofesori, !pC 

cum IUipare din unele oorise 'llc.noro(~it.e. Şi să...şi 
l'i<1ioo 'pălăria ,tot Romiinul î:nai.nt.cu .a'celei earP'J
I',aţhlni «>,are zj.C'C, căI nupoftCl.';c ea ~ntru mimo 
să se jertfeaooă autonomia bisericei, dar fl8eeţi 
cc,'a !Cu n()i, CăiCi 'pierim. 

Şi {'st.e llD imin.cut ,in:ter('ls să .exi.ste ace,st i,n
stÎitut şi să fie 'pHn de viaţă, 'Pennru .că -cu cât 
su.nt mai grele ziklc lui ('11 )atâ t mai bll'ne puteri 
~ ('>elI" e,a ~li-i ~)OIa,rt>c greumântul. .Fără ""alare 00-

ră!'p'llinză1:(~aJI'O n'o gă iIl(l vimă forţe bune dl'Cât 
milogii vicţei iSub oarerurc eă uocaclă iThStitutul. 

Cine vrea aoeealSta ~ 
Sigur ,<,ii :nici ,cei ce <se folcl6CSoC de tJac1,i{'la <pete

cirei iSal'all'clor 'P'rofesorale, 'pentru că e vorba şi 
de fiii 101T OOlri î:n ipartetot in acest .imstitnt au 
~ă..şi ia td\1(!aţ.ro, pc.Uil:ru vita.ţă ~icărora nu le poate 
fi indiferent di cine le CT€'tc copui. 

A fost amar ha'Pul ce :ni·.s'.a olat ;prin "RevioSta 
Prc()iiJor", dmrni-l înd'llkeşte spcrarn1;la, că în 
~fâr-:it S'Ifi, darificat (\ IChcMie ş.î hunea 'VIa inţe' 

'le.ge, ('ă are dat<)'rin a îrrtiîlri -eebatea -cul,trura,lă, iill
stitmul ped.agogil'-toologic din Ar:ad ,i va grăbi 
a laduce j.a.rt.fe ('Il să' s'Prijinească lWCţi'l.luea opi<sco· 
vu}ui die.cezan de a ameliora, aalarele profesorilor 
li 'a pl"Ovcdoo iootitutul cu cele Mabuinci()a'8e, 

Unul pentru toţi. 

.,T R 1 BUN AU 

Scrisoara din Budap6sf~ 
('peVi! d('.'~pr" :wrl,ăn:le delfl, 8ocie.lat(·(( ,.Pr/rll 

Maior". - ' 

HlIduJ)("8i((. :24 L.tllII ari(·, 

~ LI. .'; a, :-;tÎllS înc;t (~l1tuzia(-i'l.nll'l serh;}
, ritUl' diu Viena, luai vihrCHz,ă în a.ier ulti

mul ltGord Jp a!'molli{~ ill acestei frumoase 
, ll1<lllife''ltaţiuni (:nituraie, care a fost o îniil· 
ţtttoare dovnclădl' drago~te şi îlJ1ţdegerc 
pentru cultura şi limba lJ.'omâneasdt. Hă
:mnă ÎnGi1 UCOll-! serbrîrilor din v iOl;~l. pc 
cttml Ira noi e fieI'bere şi pregiiltire. 

Cea. mai veche s.oCietate 'stue}{"nţeillscă 
a 11 o asti.l:ă, socÎl'tatea. Pdm ~1aiol' .'le pre
g{tte:;;t.e pentru serban\<L semicentcnarului 
l'i dt, l·xirs't.t~nFL hinl)Clrv[lIltată. - Cinci
z('ci de nni de luptă şi dr' e->tr[l du inti Tlobilp 
lţii aşlt'aptă 1'{\1<.;pla.ta d(».Cl. aresta sorbări_ 

\'l't''1llP dp o j umrttato Uf; Bo<:ol socie
tntea "Petru .\la.ior" a. OLl'otit, j.a, $fUlul ei 
pe studenţii rom[mi din faate unghiurile 
rumtHH':şti; ea le-a. fost sfrttuirea, ea, i-a fe
rit. de orice îmmşire străinri, le-a, .s5.dirt în 
suflet iubirea <le neanl şi i-a îndrumat pe 
căi bmw, pentru it devtmiadcvăraţ.i fii şi 
conducă,turi ai Ineamului nostru. Accastrl. 
mundî îneonbti:ia şi dat roade îm~~an

na.U', A da.t uC<lmulu i () plci"l.d.:t întreagă 
dn Iu pU'ttori binenmrita.ţ.i. 

Hostul ei Iwtăgăduit, informarea şi 
cr~:;;t('re:a.tillerimei tloa~tre. il mărturisesc 
:.';ilni<: soriSlorile ce cu acest pril.ej s-osos'c 
zilnic dela cei mai valoroşi fii ai neamului 
tlOSltru, rpoglidftnd un viu scntiment de 
l'l'cullnştl.n\ă şi pietate fnţrt de societat.ea, 
rare odinioară. i-a. a.d~'p(}stil şi l)e pi sub 

.. . ~. 

anp!. 
P. S. :-)a, t~piscop1l1 Caransebeşului, 

ea,re 1'l1Că. făcuse pe vremuri parte din &0-

cidatea "Petru !daDor", i-a iacln"îat 'cu ooa
zia. jubilnului o scrisoare sLrăbD,tuttt de oea 
mai caldă recu'l1oştinţ(L şi-mi fiO:1C o plă'cere, 
f()prodncftlllri aici unnMoru1 fragment din 
scrisoarea i\lbitului nostru arc';liC'reu: 

.. Scrisoarea d-v. dr,lA 28 ])c.cemvre 1/.1911 mi-a 
reamintit timpul de slndcnt la univcrsl:talea di>~ 
Budape.<d.a, fi: de membl'u la "Petru "liniar", unde 
cu st,u.din şi zel 'l"()llt.i~lu~m pregătirea pentru viat·a 
do m'ai târz.iu. )fă bucur că tinorimea llG.'l.st.ră aea· 
dpmÎeă ,în mare pa1'te se gru.pează cu a~~iaş dl'3.
p:nste de vatm, care o încălzeşte pentru cultlu''! 
rumâ'nelI.~că. f;h-ar fi de dorit să ajungem timpu!, 
CtÎnd nici 'Un tnuăr 1'omân nu se va 8ubtragc de ,mu 
Înl'Înrirra atât de l)l~llef(kătoare a socie,lătii acade
mice culturale, cum e şi "Petl'lt .Maior" - etc. 

Sc6soarea, 'ilceast,a e un prea elocvent 
îndrmn dat actualei studcnţimi şi o Învitrt 
S{l, îmbrăţişe:1,O cu însufleţire sDcic>ta.tea, 
urmâ.nd pildele di'St~nşilor repre.zentanţi ai 
genrraţiilor de altădat.ă. 

tn 18 HP va riD banclwtul f('sti" la. <;a1'O 
va portiripa o lume diRtinsă, 'aşteptată cu 
drag din toate ţinut.urile româ.n~sti. . 

j 

. Se.arn, va. fi ba'I şi în pau~ă se vor juca 
plt o1"l'ştde 1l0astre jOGllTi naţionale Crtln
şefuL Bătuta şi l-lora. 

* 
I F.lţ{\ dracpstp serbi\risp 'manifl'strl. U'lt 
: intert's dpos('bit de viu în lumea. româ
nească. E şi fi rf> .... -;c , pentruc{l. ,cei mai mulţi 
pe vwrnuri au fost !nemhri a;(~tivi ai socif'
tăţ,ii şi mult.e amirntiri pl(lcllte îi leagă. du 
acest Rşrz[lJmânL unde şi,au petreCtlt ti
l:nrpţplI. Înt.ru'indu-se în dr.ng1oste fa,ţrL Jp 
llmhn. !0gPa. şi (latin(>l~> llP<lmllllli nostru. 

_1. S. 

Scrisori din laşi. 
A021aş, !nE'r·eu aceiaş. - Bâta şi ciomagul... con

stituţional. 

Acela.ş. mereu aeel,:1Ş, t,raiul ollitşuluj nO.~tl"ll 80 
8('urge linişti,t şi cumiTlte ca ,apa unni rîu m()lat('~~ 
de şes. Nid sărbătorile, nil('l fTibrnl din urmă, niei 
Îu('hidC'l't'iL şi reJes.chiderea {,lwsllril{}r~olilnr 'Sll

perioa,re, nil .j4~H1 tl11burat Întru d:t.\',a m{)llotoni~l·i 
proyerbialii. RHiÎn en timlJ111 ee-j 31P.a..~li. umoriL 
filozofi-c şi mimntrop Îndftrjit, stă astăzi zgrihnlit 
de frig, 1:~,d{~postit1n do~nll dealurilor şi ,c~lirnilor 
ÎIl!C'onjUl'utp şi 1H;,t("'ll~tii TIn cu 'prea mare nerăh
d~l rE', ÎI1\'ier~'a firei. InK'>1lJi'ui tr1J!p,peruJoeurea, 
prin mahah:l,le s',a cufundat Într'um l1()il,aTI 'P11teir!ni{~ 
de omăt, şi '['ât pri\'~ti În hmg şi in latul lui, ln
mima fdi,narelo:r atpri.nse, :a,hi,a de-i 'poate Împur
pl1ra pal(~:w(,H fetei lngănlffillÎtă de <.ioufprÎ'nţă şi 'Ul
t8'1'e. ZgOlllot 111 co se <if',i'lpl'im1e g-l'coi ehn vălmă
şag-lll "i<'"\ei cmmllle. îniiltfll1du .... e in (!c'părtătri t 
"amiinii eu IH11get"ul g-eamamlurei lovită' d~ vahl.r1, 
în ('u;)l.rin~ul nNn1nOscut al '\1l11ei mări înfuriate', 
Şi d:ll'ZiÎ ",i :mferitoure g(~~l[[narndnră, 'primt>şt{' lIDa 
du:pă al,ta lovituri1e nemilom;c d'l' valuri; mflha.ri'i 
şi (h:"pret'ui,t.c)are în (,lln'~oaşt~ma 1JUtcrei de a:ramll •. 
zug-ră "c~te 111 cute de il'Onio, lle'Putj~nt.a duşnra,-
111l11li. 

In r>llrţi bătrî.n<" îDl'I'I'ejullli1c e11 grilaju!1'i It1\

tpl'nice [le fiN' îmflorat, Îln int,a,('urile f;1i ':;:11ormle}c 
grele a.le înaintaşilor boeri lCle astar.i, în <1CiprI1Il
dorea şi întelcb"Ol"'l'.H' altor ohiceiuri, CrWCi'llnl1ll bă
trÎm'8r,'i"il.'rhătorilc de iU1"'Ilă B'au mistuit al'elc~l. 
monot<°tlnc, li:jl''litc .ne viaţ.a pi()a3ă,~ingllra C'>urc-i 
(hl altă dată ill8C1l1'năta1ea deOos{'!bită . 

Degwtha; aC'{'luş, mereu laC'c].aş, viata ora~n hl i 
nos-trll ;se :':(mrge Jimişti1 şi ,cU/minti> e·a1Ul~a, llIll1i 

riu mo.bt('(' <le şes. 

H(,fl<'oeti'Lnd 1'11 ohieoil1ll'ilc on\.'lului llo,itl'll I8ce
illŞ ,tlopîh"are - de lastă dată ferieiJtă - luptele 
ll{f3!E'tl'e Ipoliti<>c -au căpătat lin {~a,r.acter din ce ill 
('O mai ·!l<mt. Nu ,ge 'pllutcpreciza, d·ar 1) schimba.r13< 
văx:litilo '00 y·a produce de ,sigur îll,a'Ilg,'re.rua.jul vie-o 
ţei noastre /p'n hl iN. N ieiod,ată ca 'R'L'1lln, luptele 
polit~{'e n'.au relidat 'Illai lIlntltă 'pa,ginne şi lIiprin~ 
dere r<'1C'ÎqmloCă, N e1ă~llduit, pornirud elim. deosebi
rea, ('lre~111'lIi unor ,adevăruri ,pO'liti(~c, g',a vieitatat
moof{'r,a luptei in oConfliL~to ,şi porniri ambiţio.a.se 
d(': IP,rc;pondewnţă .pereonală. Nu e () taină pcntnl 
nin)(lni; luptele :n~)a;\tJre \politice 1!l\'5tăzi, sunt sti-

,. mulat.(' de intN('se 'IX"f'ROlll,tle. O ;fti11Tnată cu ,preia 
8erbările vor avoa. loc în 17 şi 18 Jj-'e- mulţi generu.1i eon<lucăJtDri, o o anon~~lie: sc ecro 

brunxic st. n. PnJgramul nu e stabilit încă llU sing,1ll' Ş'l~f şi o .singură! oa>ste. Asaltul e dure-
ros; ',;alel'atul trebuie "Îl.Tit în foc şi 'trebuie să fio 

definitiv. Spara do 1 ()/II v-a. fi sea.ra de cu- cntuzÎasml::ot, trehuic să fie convins .că luptă pon-
noştinţă. In 17 dimine,aţa un "Te deum" trll () ţilJltănobilă. Eroii luptelor vor culege Ia.uri 
la «iare va. ccleora P _ S. S, Dr... Miron E. bîn~mer:it,ati. 
Crist.ea episcopului Caransebe~ului, mem· Că 1)i\nă h1 izbîmd'a dofinitivă, ,aceleaşi ,clişee 
brll oilnomr al societăţii. Îlweehiw i>;(\ '"01' 'roprod'tlco, nu. face nimica. M. s... 

Rog-de 'IllI va fi multă -vromc supărat de urletele 
După f3rtl1lz la. orele 3 va avea loc şe- jOffilioo ,CJ1(\ umor orumeni neştiutori, 'Proprietarii 

dinţa Jestivă, dCSlehisă de aduah\l pre~- magazi,nolor din Piaţa-Teatil'1l1ui în Bucuireşti Dn 

dint,e ,al societăţii. vor mai fi nevoiti >să-şi ,tot l'<'opare firmele ~uîl
Seara concert. - Va cânta lntâi eonlI , cit.e de nobilul ciomag >('onvingăJtor ~i cl('gantul 

tincrimci "Un glas" de Andrei Bârseallu, . holoY3'l": >constitutional, ~Îlallllurile IIlU vor mai ti 
d d

'·.l II M' Ji-... d' t· : spa.rte 1'Il sunete splendale de CU,:JC de ş,amparulC 
CO~ t~~ e u.. arşa . .I. al :nUll\l InşI. mIe·. ros.togo1it~ sub 1Il13k'4t OO"giil()r dela Flora" '\"IB. '\-oIli 

artIştn noştn cu nume ş1-un pnonns con- I timpul '}i toate !a('{'.ISt.e". uzanţe quasn-eonstituţio
cursul la. concert. 1 na:lo yor di!ill[}iiTea. 'lQr d~8rca, I*ntr\ţ că, ac('lul;l~ 



loţ; 

mer~a.oolaş, ria1.a in~.ffiltiil a unei ţă.ri întregi, ori 
cAt de ... .gud'Uită Iair fi, se Bmla"ge linjşttit .şi cThlniln.te 
ca aIlJa unui riu mol'8.tec de şoo. 

Corneliu Carp. 

CrOD i ci lilarari. 

Cum s' a stricat limba ro
mânească 1. 

De Or. AI. Tălişeecu. 

(Urmare.) 

Şef. ('ap. .&'lM) un fran ţuzÎism g'l"eIU de StX>t> 

fiindd .a intr'a<!" 'Şi u,a C. Y R şi 'prin ministere. 
,';Ici' de garii, şef de ma1l(~\'l'C, şef de echipu, ~ de 
6iroll. şef de IKH·vieiu. lng-inel' şef, şefll1 rcgiunei 
silvi'CQ et,e. Să 'at'oultăm e{} zice relativ la ai"ea
!lta C')~lSiliul tehnic sul,)(}ri()r :,.,Fiee.are om .are 
etlte un {'.a~), .daT f;i~f nu rpo:t laiVea decfli mai mulţi 
la un lo(!, eÎtt€ unul". Dar IIlU oote cUlvunt impor
tant, nu allllcninţă .. ă înlrJl:.~ui.asdi şi să di~pară vre
un '\'cehill (~u",'îmt 'I'omim('sc. E ,,.inofcIl~i,v". 

Supliment, &dlll.os. Adao8ul e o Illdaugi:re la 
U!Jl !1wt'U, 'pe I(~Wnd lSulplim{,nhd oste {I a.Ilexăl, o 
aUltUl'!:vre. E ml\'i!nt tt'llllic, eare Iporute foi usi, nu 
insă 61;l'i{~a limbci. 

Supleant. SUlplinitor. 10 intelesul genc.naI !aşa 
(~t.fl, bwploaJmt eitc l11J5!t un ,giltlgllr {lm: ajutorul, 
,~l1plinito;rul de l.lJrOCU1'or. Acelk~tă fun'c-ţiu:uea
eum după noua o,ng'Jlnizarc la magistmu,turei în 
Umnii7li.a fJ jlfJ.depliIlcştc ma.gil'ltrwtul stagiar, aşa 
t~ă " .... wpleal1tJll" la dispărut fără ini.crvorurea noa· 
stră. f 

Suficient. îndcsttuliitl)r, da-;tul. D. Lahovl<l,ri' 
g.reş{'ştc {'irud zi{~e eli "dNtul ar deriva diln "să
tul" (lat. sat'ur). El este slantl .,dost:a". J)ooare~'e 
il ,a\'om ,şi ea yet~h: "II. îndp.st'lllla/' nu ,poate fi 
S{'(lIS din I ~mbăI \prin neologli.-,mUll lSurfick"l1t, care 
in,ev]lt,ost.abil {}Stc mai 1S00n"Oil' decât ,~ilH)nilll'u] slav. 
E un ~:1lyîtlJ}t des îU!lrebuint.at aşa d, ,(hlblaJ'(~ai lui 
{""te ne{~:'1qară 'pont.l"U i~1SIaş ,\1ariatiullca c:xJpresÎll
Hci. Totm;l i'l putelll folu.9i şi {!.a () nuanţă: "Ai 
miulHut ..-Ie.~tul, delHll'{';~c su{cri ·oe insllfi·c~ienţ.a 
inimci". N li put-fim zit,-c eă ai m[!lv·.a.t S1ufi(~i(,(llt 
dcoal''O('c ~tf{>l'i de ,,11OînQ.f'6<t'llJwrc'll ~llimci. 

Stabiliment. J\Jşezămfmt. In1,,'H{leviilr este (pl!
(~!lt să ~·1I1(Jcllim frumOSUl! şi \'P('.hin 1 cuvânt a~c
zămîmt {,lU ,aeei do ,..st.abiHment". Ziecm ,~A şf\z,ă
mintele BrâneOTC1H'şt.i". Totuş _<;le înt,robuinţcla,ză 
hine (''1w:'mtul .,.,<t~~hilinl{'nt în ·loc de casă de tQ
JC!1U1Itll: ,~Nll o iau de servitoare, e ~l!lla dela ,~tll
biliment", E un neojogi&nl tolorat şi 'unii zic eiii 
€ !w{~{';,.,>ar. 

A stabili <;>i a re - d1 a.'}oza,!l ir{'~!şOza. 1 llpri
\. inta Yorhu1ui J:tU '~'Ullrt .de l!ICei'aş 'pll.rere. Fnt.em 
u.'';JeZ!l <:elVa fără ,a-l ~~tabiji :şi Gta,hile,<;,c ceva fllră 
să -l 1:J'1l'lZ. "St,aib i I€I.~ ,me rn:IUll reg lll-a t al lucru:! ui" , 
".stabilim 'Un pri1n'Cil;1IÎu", ,;l'oiltabihmadevărul"; 
11U vom ,ww.a zi<'C .aşe7,ă,m şi rCaţ.'(\zăm. Zi,eem: 
"ionică, ,lIf:'iC'U2:ă'ţi bine sal1ia !Să moargă drept. pl) 
dea] in jOi-;". K u ;putem z,ioo ,,~t3Jhiloşt~-ţi !S&ma". 

,:-;ă/ :stahi:!im d0{:i 1l1l1inoei'llÎul di: nu toate nco
. jOg'i<;mole pot fi ahmwa,tc <lin limbă, mai ales eând 
c,lo ntLall,ţează id~ile. 

Soluţiune, .00.-; lega ro. Ba delo·c. Z.i~em: "Q 
".oluţiUilltl de 570 .a~~id feul<,". Por.l,te m~i b~neam 
zi(~e: o tClpiro, un. l1~n('tlt«·. X umai în mf)(l figumt 
,puate fi .s-olutia şi .oes[('garo: <'fw.d 'C,{~r(':!U ~all 
dăm solutJiulH' .la {) dlNt,iuHO .oare-ea re. J)eo!a,l'(}('C 

dcskg-;llll şi f,6ui-!hiilc, ,~ojut.ilUlnoani{~iorl,[lHi nu~1 
va ogmli pc y('(~hîul tm'\'lÎm't dc,~leg.are, (leci a fiYCla 
(ntvîmt dCr):'lCbit 'Il<'>nf.m ,fic('.are irlcie CStc'1) :Inavu
t.ire a limbcij {"'u'I'îmtul .Iuat e fruJn()S ,şi (> din o 
limbă .~ll:ro:rii. C'a simplu elJl,'tLIIlt. nu poate stl'i'm 
1 imhl31. ~ amai -eimd ,adoptăm .st,răiniif'Ome, dlÎar 
hH'nţUZli<illloo, îu gramati-că -est.e o stricare do limbă, 

.. 'rRT'Rf1NA U 

dar JnI {'HJlm 'nC luăm ('uyinte s,prc ti ne <X1!nl.pleta 
eĂ'ŢIrooimu:)a .iicleilm. l)ericoluJ limbei româlloeftti 
în V ngaria C~ te Imai nlIarre rpr in .al temrea grama
tÎ'l'C'i dectu .prin acea ,a I("U/\rUnt€l.lor singurt.ioo. 

A resolvi. Ia.răş a de,~log'a î Ar t.rebuJÎ s~ zioem: 
a r«lffiI(lga. K u IllsiBt lt1J8ă .cu tacelea,ş:i ,argumente 
ea la 8oIu1iune. Totu~ cîWld \"Omavoo 'Un ştreang 
şi Q rpJ'obk'mă -PE' -0CI ~intâi,î îl VOOll deslega, iar 
}:.e 4}('cru:;tă diin Ul"lllă () 'vom rosQll'vă - ,Jlol'g.lU;Iit 
eLJ.rii vom putea. 

Sprejur, Că'kătOf do jUfwmânt, !Oare ju;ră 
&trîmh. E un ~'l.lyillllt tehni{) jlLridi{~ de originii la
tinii, care chiar d~()ă 'OU Î!l1CCtll1 ~1Jr intra in Htc
ratură; şi în liJmba lj)opo,!1l1ui ar foIG"i, fi~'rud !Concis, 
sonor,1)1lt>ornie, C,al-c 'este 'CllIvitrutulri,'811 'pe (l}1ll'C 

I-ar amcni'nţ.a 1... 
A atest'!. ,a Jl1ăI·VuriJ.~i, Mi"\,>c plLl'O că ,do Laho

vary '1 "a \'l'l~t L~ă -zidi 1:1, 4~a oa:răaa<!c'\'cri şi fu
g.i n d de tl'Ct'S t ('lrn1~lJt ş.i neT rÎil1d .n ici a oortif iooa, a 
l'ii.;mt in 'pile-ate .sii mi1ntll1:j,S('a"",~ă ('ă 'DU 'Ştie 'l'0-
mi'me:1te, .sau nu Înţ{,!og€ -cllvimt.uI a IBitORtJa .. I.a 
eli\' Îl'I1rt ml Irmhtll ru.~i re ,ue impullc ,.,:..~p(yvodani'a", 
la a,t{~stlar(', crnătz't'U'l·i$.i]'(~a. ~ă-i <:xrplie ,d.a'r -ce {lAte 
a l.l,t ... :;>t,a: N LI {;~;':'e o ,simplă aiJ('vc.rif(~ S'1m cortifi
cal'C, (;-o care o p(~at<, fnuc fim şi ci,ne în sfcrn 1ui 
d,a a'di'vita,te: '!WlIltru ca ,să .potiatN;1..'l tlrobuie să 
lI,i fJ (1al it:ate R~xx'ială, ()f,ieială . .:\1 urtwrÎisi.roa osu~ 
)'cc'll!lOaşt('r(,:l şi cxprinllll'ea ao(';\'ărnl!ri pîmă alci 
noştiut şi de ahă rrcl\'l(1ană, €\'7te od{'~yelÎlrea adc
"ămJui, 11€ {'ânu atc!Sti.u'Caoote din 1(~(mtlră îm
bril~'arpa .ad{'1~rilrll'J'ui În () fonIllă legală, dar ca.:re 
a,rlt~\'r~r ,11Jl. f'r,a ,m-;C!Il1~, sau eo'nt{'oslia,t, ruej piună 
aici. ~tă mi" iJe unl l'ulC.rlI: eum se I;yoate ea un 
do~·t()r În d'l'ep,t .să {~(>ll'fTrnde at&.;'tarea ou rnărtu
nÎ,i\il'ea! Cîlt priveşte ~)!'{~fel'iillţla, Id.sale IjJ€ntru apo
\'(Klanie În lo{'ul mă"l'tlllri'SLrei nu mă miră .d(l loc_ 
Intre.aga b.)'I~~ură a !(J.."ule o .. t-e {l S{H)vc,,oltnie iavo
ltl'llt aru, ~~are î'JlsU rllmil'll·e. 

Ţinuta,port, îmbrăk~ă.mjllte. Este nn llC()lo-
gi.~m j,ntJl'Odllis în ar,Jll!a,tU; ţ.inru,ta de pamadii, tinut.a 
de (',a7!a,l~tll!i, ~inllt.a do rlilSboi ete. Această trnută 
nu est.e illllmai irnhră-cămiTIlWu -ci Î!Iltrf'gu] mod de 
a ,se ţ,inou sefklatul, ·CÎlIld osle Mltf<.~1 îmbrăoaJt. E 
lJln euvimt ,tolmic şi ·bine tr.ruhUl in 'romin~te_ N,u 
întcl<,g' ,'~ .supără? EL rC'rtii o eonlC'epţ.il1oo 'nouă 
i'n f'('(~IllJllliH o~ti1';:'f'll'"di, (~a:r(' (jif('r:l (1{'·19.~ e~v,ilă 
şi ,pent'rlI aec<:>a ,ni-se il~a·l'e (!ă e ~tr!lină, în n~81li
t.ate Îlli!'i"t .~ f._arte ('OJ'('(~t zi"". 

Urbe, oraş (augurL",tr şi tUl"l.:eştc var(6) În
semne8za1o er.mnmă mar(' intiiJ:ită 'cu cetate (vâr). 
HomfLnii sub ~;.a<salit·atr:a ung-wre'S~ă n t

-ttve8lll voie 
l'ă joeu.iH"··C'ă în oraşele Î'I1tărite ("[II'OS) aşa că 
din l.iJmhlL n'{~h-r l'omâneaseă li. diHpirut C'l:lvimtnl 
('lll'('.gpunziitor (ul,h') <".lIU nici In'a ('xii&tat in ea 
altLd d('(·lLt. cotati). ('eJ:lţ.ilo însă 'au f'iizut. în 'ruj'oe 
şia q'ămHS 'numai )plll,rt(,~l{'il'iIă; {)1"lJ,;';'u1. 1n ori (~C 
ear, urboa (dH!·a Illj,t. li l"oo) (,8t.('. lllIlr eL11Vu,nt co-res
pUIl7.ăt~)r ()J'3l;lUlui, ea.reîn fine s'-a d{'l.<;{'hi18 şipon
trn Homfllni şi Ipcntl"LI carEt 'au şi ,ei d'(;ptlloJ de a 
a vea un <'llyânt 'fJ'I·(I''Pl'iu. Ve lal t.fd cn\'ântu~ nou 
11rbnll, urhn11it.a,te este i.n~,\',itabil în limba n08Str~. 
do (~;î'll.d p(,liwtra (del'a ~rec. 1Jl'fl1.ie, eetate), ~. 
difl''renţ,iat puţin de urbanitate, ~are .a rămas }ll

tr'un înţeles mai !Serios. mai QfiK.·.lOS. . 
Umanitatea. omcncse. Ore? ('ă e,;;;te coVla ~1 

mu,lt ,c\ef[lt om(,1)€~-C: • .A greşI e Jncru o~ , 
nu -e î'Jlsă 'l:le l()(~ umanitar, -p.ijl·e El 'IL'l1!;K}ntnnont 

a:ltruist. . " 
Valoare. pl'<lţ. A"~a este, dind :.- vor~ă do h~l • 

de marfă, 'rJar se ,~dl~mbă 'IllJlmal decat colon1ml 
cm'fmtului dind zi·cem~ ,~all'ti(~t de yalo.arc, om de 
""llIJoarc". Dad. zj.('em ipn."lţ în 100 ,de V!llloare nu
mai d('(,ât te gilmleşt.i la lJ.~mi şi că 'al("ol ohi<'lCt, a
nimaJ gm om ("ştf.' rhi.ar de VNI!11)3:rC, Dar 00 h~ 
nn~ll~)ă:ră rla"ă' ,;preţl1i;m chiarlhamd d\1lpă adeva-
rata 'lni ",al~J.are". . 

.N {'g')'('IŞit eii m '.aml marg-i.nit l1UIl"lla.i l.a ]?xJOOnll.ţ 
dlni l~;lhm'ar:v, .şi ·ehi,ar din ac~ela ,1Ilm ~~Pl<:U1t mimal 
TIcol ng-il'l!l1de IW11,tJ'lll ~al"i am ia'\'ut :<,uvmte

v 
~e a

părare. Multe din "I'('('le pe,qte -c-al'l . 'rum , earr: le 
t'rcdşi cu bune d(' ,a fi l)ărăsite oa 1:nut:le. Sun.t 
însă multe al1tc .n-cologi:sme 'Cari .cu multă }lemm-

.lrt r eete'·,· 1--

25 hmuarit- n. lQl~ 

tlatc ;pot, ;şi tr6boo€, să duhk.e şi să U118lIlţe.ze eu·· !ID 

vmtelc di'Wll:an1e în.trodU\'le ·nu tocmai în mod ea
valemsc im limba Illoa",tr~ .de dtră vechii n~t.rj 
aeupritori. 

'111 

Deoarece d. l,ahovrury ,1* trecut rin alt c8IpitoJ 
eu studiul ,<,ritrie' ~l dsa:le să-l '1mrnăm şi !noi. 

("/1. .nna.i 

Producţinnea de( lamatoriCă·teatrală 
din Ja13. 

in ;jxul{}]c lU"unţ.iloî wpnooni, duiun.dll'ţj adio de-
la băt.rinul Arioş şi miK~ul lSiitnlcţ Bun, titrăbaţi 
d'rumln1 p·e o valcrOlluUlltică. şi ,încânili~ DU' 

mihl "V'Rlea .J{~rei", U!lld.c '!lU poţ.i .Îndru;twl a ad-
mira mâna miiiastrii ţii .u~lrnică Il l1aturti. 

TrceLl~ul şi istfJria noastră, tocmai in văile şi 
do.'!ohizăLu:rile acost.ei (·.ctă:\i de pază ale ncamuhli 
nost.ru s'oa Îmbogăţit cu Illulte şi Rupl'Ir'he pagini. 

Pe aOOllJita vale şel'pui1.<.Ktre t de care ne lc~~ 
atât.ca adllK'.cr i a.mill te zaee COlll Ulla mare Iara-in
ferioară. 

.1 umătate ,din locuitorii acestei ~lOm'llnP. sunt 
HormÎni. 

ln tr{!{~Llt ,ace~;t centru l'Ull1llUCSC a fost nog;li
j at nproapc eu d(~ă'Vllrşi l'e,. iur (mltwra l]oastdi 
a:proa:pcpiel'xl u tii. 

U Il IlvLl a\'iillt pulj:ul'aL ·pr~o.li a(~:;t (miJ) 1';)

mÎm(',,,,"e unai 'ales în timpul (i:in unUlI pri.n deRf:l:)C
ren d('8p~r·tă,mi'mtului "Astr!.'i"~ pontrlleii dC'!llpăr
ţ.iîmi'wtul "Tur.i'~i" în U"oGent ne ll'itasc aproape f~OI 
totrlll. 

Efeet.uI !1111lrfl(~i şi-a ~tdk[llillt:e.l(~l' noi s'a pu
tut f'On51.ata mai ales 1)]'i'l1 >mtlC'{';.·ml frumoB a] PTO
ctueţinnei dedamat~)l'iee tcatrale de a doua zi de 
('rări'uIl, 

1:)',8. ju(~at pi{·,qa ,t'eatraIă ,.,Apă. roee" de Th. A· 
Jexi, ('Omodie 'într'un ud. HAl!'U! Ipl'i'neipBJ l-a. aovltf 

;r( 

.Il 

dna. Vil'gi,nia lrimie din brn ;şi .d-şo21'a I..et.iţÎ..'l . 
Făroăşa:nu!i,in 1I1ltl;idate, !!l't.f'l1"pret;mrl amtlnrl<'l1Ut 1.' 

Ilntr'wllllod ,pla!~"ie /5<ln:a"lUJlll l:el fiu al.·&,~~ ...
Întru a sbi.dui pe cei. 00 ,vuuează zestre. , !,o! 

]n rolul u,dvc'\'atnlui (}Ja8uÎ(; a jlH'at di lo:1'"'t ~. \ ;<II 

flNm!llldi'll Săeo! ~~!l mnltă elegantă, lluet1l!l rk._-.., 
\'iulinii, C.x~'utllt de {l nii Udl .! "ia Il Bri Il zi! ~i hl2'l 
Of'rma{l a fă~'llt o plklltii illlpro:iic in aulfiitoriu. 
])1 EmmluiJ AL lrimje a Iprooat "Tiga~lUl la ~~u-
'lllwie" eu attltla j~(IU.,illţ~ .~i efeld, îtLCîl,t 'IlUblicu1 
l'Ifi reclamat l-a r!~mpii ~i .. lt fost. ",ilit .oi pr.e<ia .. încil 
o Hllrodvt~l llSok~m(}n oei U ll,g'Ul'o.'lC", 'proc{1l'eân,l 
Inult haz. 

PUlwt,ul ele ~~ullll;) din programul prvdll,('ţiullci: 
,I-n f(~rmat C(;'1l fNon ţl!i xdnwl.l1:ul uÎ 1) r. IuaD Giur
~jll, ('ar'{) ':1 'iVl'bit eu mult, entu"ia"lll ~i aviiut orat
tm·j(' d{"llll'P "H\)lnl <;li efodul Yl',,('li .. ~j". Ccm{C'ren
ti:ll'lll lll'ută eu dOH>zj:,. t~ă n!! trăim in "VRlt~"'l 
pli'lngcrii", ei într'o Yale mai <irilgu(,ă, mai roman
tică, unde fin:;.toeare dintre n·oi p'O'at.e fa('o un (~tih 
de fori('irf' după faz<>tlul;şi hUl'lli'Pia sa, 

Ar·ată, 'Că vesdia c o (XlIDloară asc'un'SiÎ in ~'l-
fletul omeneS{\ {~lLre înviorează şi înalţă îutrog 
orgllnjslll1ll. 

V080lia c pamful'gel'1111 grijllnl', ecrteloT 'i}i il. 

>UluItor zi,lc negre .~i g,rele. Vesdilil este \'entil-nl 
aeela de asigu'rlwţă în familie şi soc i et.a te, ea:-f' 
ne 'piizcşt{) de Rguduirilc ~uflet(>ştÎ şi <TIC fa{',{l ,>:1 
ahrnoeiim mai uşor 'peste bruşul"ii vieţii noast.re. 
V(~,.elia \"1'ăjo~t~ în dimÎtlcl{l noastre o (lt~rnă pri
mll\lară şi (' . .,te primul MI de pa{'.() şi de imţ.e-l(lg'ert~ 
,Într~ onm01Li. V<,S{'lia z,ilni1C ne fll(~ să trăim şi !;i 

'nc oonf.onmăm Înt.r'adevăr cu .. i'nt~lor lui Chri:stni\: 
"Pare wmă!" Y{\~e1ia in înţ,elesul de U2:i sau anti~, 
al euvîmt,LJuui 'C opaitlll a<cela ~"U miajii, care no tu
min{'H.ză şi ne îlwălz~t.e suflet,ul. ne prol'unguşl:!' 
viaţa, ~,H) ('iA1SCl'vă sănătatea, nc dO:ipică şi sparge 
110rii .rlin cale, fa<·.o ·să dispară eroţele d'C fpe trunt-e. 
ne ,alUllgă ehiar şi doctorul şi loaclllrile din oasă. 

Un învăţ.at fram}OZ 'COnstat.ă !Cu cifre, că oa
menii geniali apropo toţi ,au fost v-eseU şi glu~ 

l 

fABRICA DE SPALAT CU ABURI 
Văpsire de haine. Curăt~re chemică. 

"KRISTALY" I G6zmos6gyar t Kolozsvar t PaJyaudvar. 

--------------------~--------~------------~---

Spălare cu aburi. 
La suma de pasta 10 Cor~ paChRful SI retr:mmr franeat 1., 
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tIll'6ţi. Un om '1110ros ş.i noî~d9StU\it a:~ a'S~tul 
Wlui expatriat Bau exIlat dlJlltre oamenI, pe C~ nd 
'Un om vioiu Ş'i. veeel (l ca. şi lY'axa soa~'llui do Maiu) 
!pC cari şi 001(' llllai gilllga.şo flori o săMltă cu drag, 
ţpentrucă are daII'ul să facă să învel'zl~~ă şi iIl-Hrr 
:rească tolml din j uruI ei. 

O.mforcnţ.i:arul îşi ilu~tJrcază IllscrYlunile saie 
mI !CâtlOVa recităn-i din .au'torii mmwni: Anlxm 
PaTIU şi Th. Sporanţă, aditfmd ce cfect bill~uvâl!' 
mt are umoTul! şi afmpra ·stocului ţărănesc. COT.
.feron ţiaruJ. a fost viu aplaudat. 

După !lu:vârşirea programului a urrnat un dans 
aJlÎtmat eu nişte ooslu:mc dril.guţe român~ti. 

In pauză s'a rostit \~fl.te-va t.oa..<:!t.c, dintre eari 
tiuilevcz t)'·astu1 iul)itllllui 11o().~tru protopop loan 
BU('!Ur din lnd1)l, arătânu imp()Il'tanţ.a ~ulturei ro· 
mâneşt.i de1pe aceste plaiuri şi îtrdrunnimd la muu
.el'\. culturală şi bun{~i11ţcle~ere. 

Inl1llIDole comitet·ulu!i arrunjator ta toastat ati
'vucatul Dr. Ioan Uim~iu, mu:lţ.ămi,u,d in frumoase 
,si alo,'lC cuvi'Ilte pu hli{~llJlu~ nUlllerOS pentru spr i
.hn'llll d'at. 1 neheic wastlll său cu o admirabilă pa
r'l.OOlii : 

"In America, - Z/i<'e orotol'ul - s'a făcut U;l 

.";],-i1 gr3iIldios pentru ol'bi, dar (\Vmitetltl CXe('ut~ v 
a hotărît să nu Re zideu8Că f(!rostre căci orbii ~i 
aţoR 11U \'00 şi nu au trehuinţ,ă de lumina soarelui. 
-Urmar('a a fost, <!ii toţi orhii s\m î1mbolniivit ~; 
zj de zi l1lU!rea dte llll orb: Cazurile de ffi<Yrt.ali
toate numai atum'i al} În{"etat, când ~/a'11 făeut a*l
lU1ui ferestre. 

In plaiurile ace-se părn.site strămoşeşti ave!!'! 
trobuint,ă şi noi do fcrtatIe, nu atâtl!l 1~nbru ra· 
zeJ(>, solare, cât de rarolo cele bi1H~.mrvânt,at.e ale 
~tiilllţd~ fără care ol'boeăm În Înhllwroc ţii pori:n 
inail1t.c de vreme, Îll,toemai {~a orbii din l:lsilul a· 

. " 'filerwan . 
Notez, {'ă petrecerea a ,:n.-ut nu nu!mui un :;ncI'cs 

'JnDTa:l. el şi wn frulITln" suoco,'l material. 

Un oaspe. 

~~ erată etlograflră In Braşov 
'-". In sropul ca toate C(llntre1e româneşti 
'l"lâ po'aJtă luiil parte la a:ecaslă frumoasă 
Tl1anifes!Jaţie eulLllrală românească, C01ni
totul Heunillnij femeilor Tomtme din Bra
~ov a holiir'flt ea în alară să nu se trimit.ă 
'Învitru'i pp!-;:;.;oml'lt', iară şirole c",e le publi
"',ă,m Srl SU (~)1H;'Îid(>J'(> ea liflvitarp generală: 

INVITARE. 

l:{eUll'lllnCU femeilor româmc din B:ra.şov 
:V'a ara:nja. 

,sâmbătă în 14 (27) Iallururie a. c. 
în sălile H,cJutei oră.şCineţlti 

Serata Etnografică. 

Poem muzi.cal doC Tiberiu HrcdicDanu cumpli'''l din 
dnt.('('{l şi jCK'uri popora,lc 'româneşti. 

Venihll ('.11 r:n teste destin:at pmltru aj utor!\rca fe~ 
tiţelm odane. 

Inl)oputlll 'r'C'pl'ezontatiunii la 8 şi jum. ore seara. 
Bilete de intrare St' .află la ma:gazÎltde Cillrcu~ 

Mureşia:nll, Fraţii Simay şi wara la easă, 
Bilote de ţ)('1'~Ja:llă a 4 ;cor. - Bilete de frumilie 
i:l p<>rsoanp) a 10 001' .• - Balcoll a 6 '{'.or. Oalecie 

îlllllltă a 3 mI'. 
, 

J>rogm,mul .~;'raf('i Etnografice: -

1. Prelu~:Eu. 
2, H')TR. 

~'1.Cânteee dill Al'deaL 
4 Lugojana. 
5. ArdeleallQl. şi Haţoganll.· 
6. Ardeleulla ca În Bîinat. şi 'pc Vi<ciOl'. 
7. Imvârtit.a. 
8. C'îmtooe.dln lHin:it. 
9. BiiDutaşi Căluşeml. 
10. Finale. 
După reprezentat.iunc U1'1110a7.ă dans. 
Inaimt,e de pauză se \'fi juca 'il1 sală "Hora Îe

Ji.nlor" cântată, 
TORloră d(' ,'>Ollr<ll pcntru dame şi J(ffilni. 

.. TRIBUN!." 

Cronici Ixt.rni 
Disolvarea Reicbstagului german. N ouiRei(~ha

t~ german a fost convocat pe ziua. de 7 Fobrua
rI(} n. 

N·ici nu .s"au sfârşit, î'fi.'iă~ roate alegerile - Joi 
vor mai avea loc :14 de balotagii - f;ti in oorcurile 
politioo din Berli~l Îneep să şi circule evonuri d65-
pre o oven·tuwlă di'solvare a lkichstaguluri. 

IhllO't.agiilc de Joi '."OII' adU(',e prurtidului S>Cl!c.La3.

democrat un n!Ou spor de cel PUţi11 6-7 maul(hw, 
.sporind numărul dcputJaţ.i1or !>OCi'al-d(~mocraţi la 
vre-Q 106. I,n L'CNmrile politice se afi~mă doci că 
I mpiilratwl nu \"a 'tolera ca în parlamentUJ1 german 
L'el mai ]1Utmni-c part1d să fie partidul social-d~"
mocfiat. Cercurile hQtăr,îtOlllre vor profita, doci, 
de e.el dintâi .prilej binevenit - la rnovoie vor pro
voca ele acest prilej - pcn tru di:[i()lvarea Reidu;
tagUiJ ui 'Şi publicarea de alegeri 110nl. 

Zvonurile a'Ceste, de altminteri .d.csminţit.e ime
diat În mod of:icio.'1, nu se sprijinesc ni'Ci pe deda
raţ.ii {~ategoriec, 'ni"l~i pc fapte reale, ci mai mult 
pe motive de sontilment şi eX'pr~mă dO'l'inţa 'Parti
d{'lor ,(,Oll.scryatOl~(t'e rămase în miuO<l'it31te de :Il în
e.crea, la o alegere nouă, rceâşt.igltrca poziţiei br 
tpolitice din trecut. 

ConfHct dip10matic între Franta 'fi Italia. 
Noul guvprn france:r, dp sub preşedinţia 
lui Poin('.(trn'~ are de apbnat un conflict 
cu Italia (lan' poate să ia dimensiuni maTi. 

Vasele dp rrJ...sboi ale ltalieiall captu
rat un vapor france7., pe oare căIrtt{)riau 
~g dp Turci. parte medi,ci, pa.ri:e membri 
ai serTieiullli \Sanitar .organizat de "Cnwea 
rm,'ie" din Oonst.antinopol. Tll!pcii a.u fost 
dc,ban:aţi în portul itahan Caghiari. 

Guvernul francez r:orc extradaroa Tu:r
cilor v{lz[tud în a{"pst act al Halici o incăl
ea-re a, drl'ptului intcrnaţimlal. Ministrul
pn'ş(.dil1h~ Poin('arl'r a doelawJ, in Ca.
meră că guvernul va st (trai cu toată (mor
gi<1 J)(' lfmg{t cprurea sa, lll,ânddc towte 
In i,iloacele JII\gă:duite. 

Dedaraţiilc aceste sunt primite de În
treaga. presă. ICU satisfa~ţio. In cer~hl'ilo 
politice dill Paris se crede> etl dacă Italia 
nu va împlini C('rerea Franţei, guvernul 
francez Vit rupe If'gt\t urile di pl1oil11at ice cu 
Italia şi, 1)0 viitor, va însoţi [je-carD vapor 
cu vase de rr))SboL eXf'cutând cel mai se
Vl~r cmlh101 asupra tuturor vapoarelor ita
liMl8. 

Şi p[1nă atutlci gu'Vornul francez a În
tf'rzis fabricelm' it.aliene să expodî('?;{' lta
lipi aenoplanelc comandate. 

Paris, 24 Ianuarie. 1',fini1Strul }'ranţci la Ro
ma a h,~lograhat guvernului fl"lli11ooz {~ă' ltalita ~.;\ 
Învoit .să extlra:upze (PC ('ci 29 Turci. 

C'hr,stil1'lll"l1 .~ va <-iupUTle t.l-ihunallulni, d<, paoe 
Jin Uaaga. 

Invitare la abonament. 
-' Abonaţi "Tribuna". -

Acel intim şi călduros contact sufletese ce s'a 
stabilit Între "Tribuna" şi cetitorii ei, ne ÎD· 
deamnă să ne indreptăm cu incredere şi dragoste 
acum În pragul unui DOU an, aătre publicul nOs, 
tru ceitor, care prin alipirea şi devotamentul 
său statornic,către "Tribuna" a făcut din ea unul 
din factorii de căpetenie ai vieţii noastre publice. 
Suntem convinşi, că DU prin noi, ci prin publicul 
ei eetitor şi-a dobândit "Tribuna" această impor 
tantă. Căci acest publlc este .Uia intelectualităţii 
româneşti, care a fo.t totdeauna accesibilă ideilor 
de înaintare ,i de pr~gres. Aceasta intelectuali 
tate se inspiră, din cele mai avansate ideale î" 
politică şi dia cea ma·i curată concepţie naţio·:ta· 
listă în literatură ... Trihuaa" este expresia fideU 
a aceltei intelectualităţi, dela aceasta primindu-ftÎ 
toată puterea. dragostea şi îndemnurile de a ~ 
'eee 'Jestitoarea tuuror dorinţelor, gândurilor 
sperantelor ,i luptelor aaţionale. Cu rădăeinile 

PacT 
~obodte adânc În CGalftiinţa mat bullli a nea ..... r 
!a • reaistat tuturor persecuţiHor nljmll$ftilli fi
resc, plătiad cea mai onorifică lIGatribuţie de 
.inge în cursul aailO«' ,i a infruaat toate vifonlll 
calomniilor, minciunilor ,i bârfemOl' d .. Iăaţa.ite 
de lin an incoace impotriva ei. Ea este termom.trwl 
puterii de reactiune a poporului n05tr. î. p~ 
Der_aHat, de fiecare clipă al triu_fului ... Iorilor
morale şi ideale asupra valorilor În cun, al priJlle
llirii şi reînoirH prin idei şi oameui, proces care lUI 

Încetează niciodată la popoarele in cari e viu pal . 
sul1'ieţii. In viata unui popor, a unui partid se pot 
aduna multe rele, multe păf:ate şi neajunsuri. u.
tiv de desperare ar fi numai atauci când n'ar e
~ieta o re.acţiun.e destul de p.ternioi de a lupta 
pe.tra Jri:ârpirea lor. 

"Tribuna" întrupeari ideia aceriei reacpllDi 
• paterii de viaţă a poporalui nostru şi apeleai 
aei mai mult ca ori dnd la sprijinul cetitorilor ei, 
cari pot pricepe in toată ia"a.itatea lor fenome
nele actuale dia viata aoură pub1ică~ 

Oesehidem abonameut aou la "Tribuna": 

Pe an an 
Pe j umitate aM 

Pe o lună 

18 eer. 
14 cor. 

2.40 cOt'. 
Pentru Românie ti străinătate 40 fraDCÎ. 

INFORMAŢII., 
A R A O, 24 Ianullfie n. lt112 

- Faima -el(emonilor noştri. Unu~l din ('oi mai 
pOIPlllari -"Criitori ai Italiei, Giova:nn·i Pa-pini aru 
rara fericire de a i-se fi tradus un volum <le nu
velo,în sonorr.a 1,imbă ungurea..'!că. Ilustrull scriitor 
a fost chiar atât de gentil cu t:raducătorul î;ncât 
i~a dăruit Câtlf"'8 rînduri pentru prefaţta volumuhli 
tra(:h1s, l{.îndurile aceste însă n'au fost Rpre bl1-

curia <'lcntimentalilor 1w.-;-t.ri cgcmoni. fiind el<, d(~ 
{~Upl',in8ul urmiit.or,: 

Mi-sI' par" rii 1mbriictmd srn('ri1(' Ull'le haina, ~tal!

dirii unguro-sti vin în atingerI' CIl o lume de pe alte tl'
rtmuri. lume. pe rare nu voi cunoaşte-o niciodată. Am 
impresia că opera ml'a. va fi cetită in Elheu ori în lii
ca.$ul spiritelor din Svedf>nborg ... Da. ştiu că Lngnrii 
sunt oa.meni cari există a.ievE'a; cii sunt .·izibili şi ta.n
giblli Întocmai ca toti acei cari zilnic mă întâlnesc. Dar 
nu ştiu nimic d('SPH' spiTitul lor. deşi aceasta ar fi B.i 

u.ibă Însemnătate ... Caracterul etnic adedrat al Ungu
rilor. stilul lor, îmi "a rămâne de-apurure.a. nl'runoscut. 
Ştiu câtE' cel'a despre cultura franceză. engleză, gel'
mailă. şpaniolă. rus('ascii..., dar nu ştiu nimic df>sprl' 
cea. ungurească. nici măcar în mod TIP,mijlocit ei ni"i 
chiar prin mijlocirea cărtilol' unguT('şti. 

Şi (~ând te gândeş1:li că egcmonii noştri ţi;) 
atât de mult să ne fericl'ască cu 'Cultura lor, şi cii. 
3li uriti de naia .ei ('.iudată, ;;peră să înfăptuia."S<,.i 
prin ea st.atul l'e1oT :30 de milioane de lInglUl. 

- Aristiţa Romanescu' profesoară la conser
vator. D~n HucUireşti ni-se S('iTie: lwgele a semnut 
dOf'rf'tul 'prÎ'n car·e dmllli Aristiţ,a HomanCSC'u, cunC!\
cuta nO!Vii.tră aruistă, a fo.stnumită 'profesoară de
finitivă la ea'too.lJ',a de di.cţill1lC dda 00n.Sffi'\1atorul 
de .tnmld şi \~rtă dramati-că din ea'Pi<tală. 

- Cursuri poporale universitare în Cernăati. 
D~~l CCI".llăuţi scsc1l"ie -că d. q1oToffflor Dr. S. p~
oariuv:a vorbi desvre C{lroul Daciei Lit.eran,. 
Durnillecă În 21 ş.i 28 Ianuarie, apoi în 4 şi 11 
Febl"UlliI'ie tuteleaun'a dola 6-7 lS{\aJl'Jl i'n uruvemi
t.ate etajul Il, sala VII. 

- "Mâna tare in Bihor". Crmtole Ti'l~a, ma
rele moşiN dela Geszt, a primit zilele a(leste iru ~ 
dela lm d(yban din Bihor. IJU nunnele Szuhallyi 
FerBlwz. 

le f-. 

Darul acesta este o măriu-că, făeut.ă dirn.tr'u'\ 
CT'a{~ f;'iprovăzut -cu mai mult.e SPll]lpt,uri. Una dill
vre seulpturi poartă 111sc.rÎ"pţi,a "Eri>s kez Hihal - • 
mt:'.gyeben)) (,,~\lâ1)la tare în eomitatul Bihorului"" 
~i'l reprezintă pe ,eemte)il Til'za -cum ridică, 00 " 

:nâ.nă, un oosta'll uria'Ş. ln jurrul lui stau mai mU]I.i 
fecÎ,ori. admir'Îndu'l euro poate 'ridiea 011 o mÎi11i. 
lln b. .. '\tan, pe t~a:re toţ.i înrpretl11ă l1U'l pat. ridic::. 

MăehlO(\ a{~ea~t,a al"t istidi are nevoif· 
~i de' o altă sl'ul'ptu,ră, eare llr 

'llJlrr,a imwripţi'R ,,"Mizeria ,în Bihor" ,şi să reprr,
:i'nw pe de--vpart.e mOf;\i('J' ii, proprietaTi de U',·t 
10 mii de jugăre, fltând să ('f<"[lO de trllli'lli bUlI,. 
-şi 'lle altă parte (·~'qiva Tc'p1'e.zin ta Il ţi ai poporu-



lui do rînJ. Ji;psit.i de QJ:'ice pământ, abia ţman
du-scpc picioare de sărăcia în CaI'() au c.r{)Scut 'Ii 
ei şi părinţi de părinţii 1'0'1", , 

Acoa$tă ,,s('ulptură n011ă lli/' explÎoC',a '71 marea 
taină a "wîmli tari", curo pOltte "ă ddioo un 00-
atau, pe (.~re mai multi .feciori împrellnă nu'l pot 
ridica, .. 

- Scăpare Întirziati. I'ndemnat do atmosfora 
au..~teră a vieţ.ii de cazarmă şi ooomcnit de lumina 
l>Oto!ită şi taill,idl a locahrrilor d{' noapt(', cu mu

/.ica lor în surdină, un S('rogont major, dela regio 
!nentul 101 de infaltt.oric diu Orltdea~mare, s'a 
~iimjj,t că şi el are dreptul ~lorllalţi muritmi: 
să trăiaseă şi trăillld să petreacă. CMuţlele unifor-
moi irrupml îl1Sii intotJdeauna .ann,mitc rI'7A)rve, 

cari nu pot fi tr('rutc fără să te isboşfii de ]oge~ 
neiertătoare a c()(hllui militar. A1;'4 a fost şi ru ser
gen'tul It.a Righisllllln,d, oaro /În Înfer,biintarca 
petNX~erji s'a srăpat dea cheltuit o ~ulllă de buni 
din sulda reeruţi lor. Când zi'ua următQ'are s"a irc
J:it În flata lucruhli împlinit era prea târziu ['a >:ă'şi 
mai repa're grC'Şula şi a ales l'Iingllr'u 'solu,ţic mi'trl

tuitoarc j,n astfel de ca.zul·i. S'a împuşcat {'u arma 
de S<'rf\',iciu. PcdC'iapsa inl'lă la ,aj'uns şi dmpii moar~e 

,~ă('i înaint(~ de ee l~a:r fi coborît în mormlÎnflll lui 
'~ărae ioan twiat galMlTIele ro Î;nsomnau gradul (~e 

'K'llipase în erarhia 'arm1atei, de eare ~ făeu:sc n('
V'r(X/nj~. :;li în vreme 00 [)şteannl era a~tfcl b;lt
;""'orit undewa î,ntr'o colibă săra:di, a unui sătu-
.,~V , 
leţ ,din RiJezia, doi bătrîniî'şi ptllwau -carn(~a În 
~a:rl1lmllră ş.i seotoeind <>d di'll nnmă pitac de pc 
fllnd'ul lllz]'j Îm'cehitc, au trimis hietului Ion o 
sută de coroane, sCl'iindu1i eart.e ,;că-s sănăt.o.~i ~j 

('ă'I aştewptă, numai Hwtlllnewn să-i poarte grija". 
Scăparaa 'M'llSă în sehimbul un~i jertfe fără 

prreţ din 11artoa bătrînillol' ÎnSlt a fnst pl'l'a tflrzie. 
~rgeIltull îşi lC!ol~mca sOilmul de veci, iar nume1e 
lui, atât de S{'ump celor de acasa) era deja trecnt 

printre ~lC'T'Cdniei. 

-- Moştenirea lui Ferrer. Oetiltorii noştri îşi 
vor mai ll,dtH'C a:minte de Franei<Rc }\:rror eare it 
fost Îimpuşeat în towmna -amdui BOfl, L'llnd Cu bui: 
huriiri!e revolutionarc 'fIi n ,SpRn ia. In j tlI"ul mmtil 
~a.le a fost întrctesut ~ljmhnl de martur al unei 
cf{'dinţe şi ,mic-a sa fid! 'rămasă orfană,a fost o 
vremo centl'ul de atm1ţ,ic al întrog'('oi EU\'(1{)(~, A·] 
(recut doi alli l,a mijk(! şi toate s'au coborît din 
maxi,mu] agitaţiiei Ioa oUI"Sul .lor normal. FOrr01' a 
fo,st uitat şi ])e deasupra mormânt.nlui săll~ pă
l'ăginit arareori g'a mai ahătlllt. paRul] r(\(~l1nOR(~ător 
'8.1 'po,;teritiitii. I'e urma lui a riLmili'l insă şi [) avere 
nnsemnată de apl'oape um milion şi în jUrlll aC'eRtei 
averi ge lnvîtrt şUI'u.burile unui pr(){'('s m{Hls(·ru h) 

e gata să pună nllmnle lui F€frf:r ,hn I?Oll la ord~
Il'{~a zilei. r n 190H cu tJlllburănle mal multe bI
serici a:ll fost devasba te, il8.r acum prooţimea vrea să 
'Pună mâna pe aVC!1'ea fostnlu·j eretic, <drept, dl'spă-
gubire. ' 

- Catastrofa unui deputat, TJn Austrra sportul 
crnei a 'făeut. şi anul acest,a cât-<wa victime, m,~i 
.a.I'I'R Între amatorii de ~ki <;ii bobs-g]l'ih_ Mai aeUlTI 
două săpUimtl1l i doputatul Silberer a pl€(~at într 'o 
ei!culj"',sie de ski - din I.A111 acm 800 - iÎmprenuă 
Cu mai n1lllţi prieteni şi de 'atunci nu s'a mai ,Ill
tors. Prob.tbil în drumul său pril1 grupul '.le 
munţi Tauern a . căzut i'l1 n'o prălp8~tie sau Il. 

:foot a()('!J)erit de nă:meţii ,de ziil~dă. Toate eerooră
rilepontru a da de urma l'lli an răm'as fără 1"(;

zultat deşi s"8n triJlnÎs mai mllHIC expoditii Îll cău
tarea lui_ La va:l'ă d'md se 'V"Qr tDpi troenii de pe 
eoastde plo.~uve, vor {Ia fără indoialăşi de cad;L
vrLII lui trreut in desC'ol11lpunere, dc 'CU!l1'lla Iltea'ua 
~'ea bună nu'l \"a ii condus la VTe-o 'Colibă de ad:1p0st 
a vre-lmui ml1ntean, unde '1"a ·riimîme pană ~ă 
treacă crivăţul. 

-- Drama din, Suceava. Am 8:nunţla,t mlele 
trocut.e .cru 'un. ·clev 'al ~iceului dm Suoce!llVa a tras 
mai multe focuri lasupra UfIlui 'profe.sor, apoi s'a 

.smoos. 
Tcl(,~!1amelle I dilJl Suceruv\a 1lmUJlt.ă aeum, <'ă 

drama dd<.'lI~i<ccu ·s',a OO'ffiplieat în .chÎlp 'tragic, 
:\f nm a ~il'1H'!~u1'lIi atpntator Grp'eiucs' a d'tls la 

:'lV":':1L~ntd fi'1!1;Î ('i şi tu!"nânduiJi petJro} pe 
t:a >'.0 ţi a !~.t ~"r.. 

"T R 1 BUN An 

naI2ll1Î>cu] Manole at]~as de )ipet.elc 'Ilenm'oei>wi 
femei a 11:j($it în grabă ~i 1n·l!uti'lld·[) Î'fi zăpadă a 

rell.şit eli stingă hainole-,i oIllprjThS{). 
Ea a fost trllmspol'ta.tă în 'Stare gNlyă la spitaL 

Ancheta li <st.nbilit i'ă o)ro fesor Il 1 MoerallJOOhi e 
fO'wrte sOWJr dar dr(>'pt. 

Un rprofc1'Qr dO)I!! .. a{~claş Ji.eeu a ·primit o .'îCrj· 
sowre wn.mimă prin 00are e .am0niJlţat cu moal"tea, 

In ace,a8 tă &!'T~soare i-<Se ,spune: 
I,N [,i Homtmii 8Uof.e:rim ş'i aşa destul. Oânde

ştc"te că şi tu eşt.i l{omân 'ii un glonte O91:eprogă:'
tit ţii pt';l11tru tine". 

Politi.a enrect('aZ:l !f){J autorul {li(:as.tei ,g,ertsori. 

DiI1l (Mf'dionul Ipanc~het1i,hl;i .s'au fiî,eut 'pClx~hizitii 
la toti llihl·wri·i l>Ol1.fi,~eâlldu.qc i()ate rO'J1liancle eri
mi ru:l'l~,h~'iŢmj nd {~ă [~('('st{>.a all {~reiat o star~ dc 

spirit bolnavă, Pl-Dvo{'und atentatul în,tâmpl'at 

- Logodnă. [)o'1lll1i~oara LU('f('.ţia n rsu şi d. 
Mila'1l)i]in JOg'Oflit,i. 

Fc]'i~'.jt:'i ri le nou .. ,,>tire! 
- DC'llllli . .;:oara ('ornclia n, P6fW$l'lI, fiica 'pn:o

t.Ullui Thmian Popei"{n! din Hiirl1"nyos ,,'a logodit 
<'11 dl le~lIl AIănnoreatl, "tIHi. med_ dil1 Mag. 

F('liei !tiri lelH}aslre! 

li: 01.eni albitllri p8Dtrll mirese, 111m:u pro .. rÎ1l, in e
S'~"iape solidă şi speeială: Heim 1, a.ielier s,eeiaJ pen
tn aJbihu:i, .lI.'ael ~ati1. Lib8Jrtătii (&,.b .. d,,*~e.) 
It:t. 20. 

Ziar englez În limba rusă. '.\1arcle zial' 
lmldonez "Time,.;" ~i-,l anll11~at aparitiunea înt.r·o 
ediţie sp(>:t'i~Llă ia limba rusă, cu seO'pul de a sto'l
bi,l i o apropipre ccono:mieă .şi 'Politli{~ă in tre Rus ia 
şi An~lia. Fi'(x~are număr din "Ti;mes" rll"K',~C · .. a 
aV(\!t GO pagini mari. 

- Regula - osândit la moarte. Din Buda
p~sta se a!l II Il 1:1 t'l[ rpmc('~uI luli Regula Ede, eare în 
itma lui Alllg'ust. anul tl'('Cut a amor~t familia 
direi rnal'llillli 'CZ"0i~~lcr, a aj uns eri inaintoa Curţii 
do Cai'aţ.ie (C\I,f'Îe)_ 

Trihlln~tlLll di'n Misknlrz îl o;:;ândise Ia moarte. 
Clll't(la de eusaţi(! a l'e;,;pins aCllim .apolU'1 lui I{e
gllha ~i a Î'nUil'it i(lsânda de moarte, 

- Arestarell unul spiort austriac. Din Bel
grad se RlHmţă: I.mti a foot aresLat aci flln-eţio
narrul '·Ulmal Y 1It:()t.iei, de Of igine slavon, biin lIi t 
a se fi O{'llpat (~11 spirmaj În interesul Austriei. 
An'st'atul fiil1d illtproţ..,'lat, a rcrllnoseut că ne trpi 
ani 8e Mupă {'U spionaj. Ffi(::Înrlu-i-oo poreheziţiC' 
la locniHţă s'au giisit toM.e :>(~ri;:joril'e În duplie'l~, 
pe ('m,i lo trimisese la Vi:'I\<I, Ne,uplant.a şi SOlII 

lin şi în eaTi ra pOl' 11;1 asupra reznlt,at,dor obt.illll!e 
en privire la s.pionaj. 

- Demonstraţii Împotriva enciclicei "Motu 
PropTi." J~l'i în <\atedl'ulii p;l"Cntwl Ro<Lmol'sky a 
dat eetire {>ucielicei !paipale "Motu Pl'0pJ'i,u". Du
păpă eoeti,re bărbaţii !;li fomeile oe au asist.at ].a ~l'
vieiuI divin, ,a·lI demonstrat ti mp de u,n s:fert ,de oră 
cuutrs oncirlieei, declaI"Î'nd că nu v<ar ~ă''Şi schim
be obi~iuri le în ·ce priveşte sărbăt()l'ile. .Multi 
crodin~ioşi au piil'ăsit bis-erioo în mod oswnt.ativ. 

111 faţa bisl'rioci se adunase o mu're murlţime, 
dernonst.rî'lld violent Împotriva 8lwit·Iieei. Preoţii 
se încercară în zadar să convingă. 'mulţimea rii 
ordinul Papei t.rebuie l'espcctoat. 

Câţiva "Oetăţeni la,u t.inut dis0U'rsuri, &plllnâuJ 
între altdo {~ă rodueerea sărbătorilor este ,în de
fav()l:U'ea muncitorilor. 

- Declararea majoratului principelui Boris. 
M ini<;tl'ul Bulgariei a remis regolui Petru o ser i
soare a regelui Frcrdimxnd ,arăt1,nd că dedaratin
noa majoratrlllui principelui Horia va 'avea loc la 
2 Fehruarie învitându'l a trimite un rQl,lWzclltant 
1'8 neea soJemnitatle. • 

- Moartea unui aviator. A."iatoml Alfrod 
Wag;ner făcând azi un sbor pe cwrnpul de a'Via
ţ,ie lssy) a căzut cu aparatul dela o ,înălţime con
sideMbi!ă şia murit pe loc, 

- Din lumea aviatiei. Un !l10U avirubor ame
rican \"1'('a să t.reacă oceanul, dar <de data asia În
oeroareta uuse \1a ma.i fac,e Cu balQnul ci cu un 
aparat de sburat bipla:n, Aviatoml, Ha:rTY N, A~
wod şi.a dlştigat un nume gllorios în istoria avilt· 
ţiunC'.i ,americane şi 'aceasta explică interesul deo
sebit. şi sprijinul oo-i acol"dă lrumea O!fieia.lă a stq
te/ar unite în acea.'ită întreprindere a sa. RboruI 

. , 
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• • 
~ e opl"o(wf.at pontJ"u luna August !;Ii va începe de ţlo.) _ 

rn'alurH(>Fllnkl'l1dt'i-~olli 'pent'rn a. c()hori pe pit. 
mânt~lI din Irlanda. Minil'it(·rllI do fllari'nă di'l 5iw 
Amori{,R a ŢlUS Ia nisŢlozitia aviator'uhl,i şase "Il- şTI 
poare {'llri să'! petr('ladi în drllmul său IK'Ste- oeoa't. 
Ap":uatul (\~te tXJns(:ruit ca t~hiar în t,a.:Z't11 unei~. 111"1 

tastrofe,'(l'rilhuşindu-se, Ră 80 poată !'lusţine la '"tI-

pl'afaţa. .,T 

- Aparatul de pe Car1hage. ln număIl'Uil du ;.~t 
i("J'i aml fost lamil1tit cii It:alienii au oarptuI"at dou:i 

~e~ vapoar'C fr,l\inC('zp, UTHt1 eu l1işte ofit.eri tnr(~i şi al" 
tul transportând llJl apa.rat de Sblll'at. Jn urrrn;t 
int.crvellţ.iei fhplomat.ico amfrndnuă "!lllCw'de Şi-:l.lt 
putut. azi ronti'I1ua ,drwmnl. A\'iatorl11 DllIval, pro-

IlO 

• .'l 

dr 
!)l'iet.arlllal)a.rat.nltli din vO'l"bii, dnd a ,,'oit 8ă'~! ma transIlorte map.j'ns din n(),l 'le bordul ,"apor'lllu i " ., t . <,o: 
a fost 'ataeat de l.lTl mlJ1lcitor italian, earc 'Cu UlI 
cuţit. a tăiat, supr'afeţde ele slll"lenpuţhmc ale ap,r· I 

ratl1,lui. Mlllţi,mca a.',ist.enţilor s'a repezit llsupr,t 
Ini şi pu~,in il lipsit ră n'a fCRt omorît ea o muscii, 
dnr- din ferieirc poliţj'll li ill!enenit la V'rcme ,i 
l-a seilpat, din ponibila 1'litllatie in {~~lr(' se aVffil- . 
t,ll raoo. 

- Inchiderea facultăţi demedicină din Paris. 
Fii ndt'ii 'i n<'id(',ntele pmvr(lwte de ~tlldt'1J) ti la fa
t'llltrut{"udc nl{'di{'iJ1ă din Paris, cu pl'ill(,~111 agita
ţi('i co'ntJl'll Frof. Nicol,a.q , au c0'l1tinua1, - ulti~ 
matul ·min,i~tcndlli (le ill.,'trtJlcţio s'a pus în Illipli. 
eur{'. 

tl 

li 

Cu înt'('!pel'c .Jd a 6 {~. eur'-':'I'iJe fa(~llltă(.ii d~' 
mcdi('iln~1 ,din Pario;, tpcntru ,o;;,t'lldmltii {tj'llwnii T 
şi II au fo,~t eOIllp]('(·t Î1whise. 

A~·ea.~tll doeizic a miruil'lterui!ui de im truc ţ.Ît' 
s'a {bit OÎIl urllla '1lIlluzului ,consiliului 'pN~fQ"'Ora!. 

- O piesă a lui Priderich cel Mare. La. IU 
},phrllarie .;;t. n. ~e '".'li repre,zinta la POltsdam în 
III'ma dori,ntei impăl"atu:hri Wilhplm pios,:! "L~e
{'ole odoll'll1on-de", '~;K'ri",ă de rog-ele l~ri(le,1Ii,(~h cel ". 
Ma.I'(1. 

Prin'trl'adcl)l'i VDlr figur<h)i u)~tru jll'imeirpi ill1- Il,. 

periaJ.:i. 1 

- Groaznică ciocnire de trenuri. O {·.lO'l~llrf· ! 
de 1J'{'nuri 'a anlt lot: în (\'JltraJia (IJlirHli~). Alt ,... 
fl.lst.4 mort,i printre.cari ~o~~n] 'Pre~edintcail.<.;!i-/i 
('] fl'·f'atC' rontr.,~le <im 1!lmolr3, d. Huhan, y]ţ;{!- '" 
Jlrq('dinteJ{~ :\I('leher, şi fiul f{ll'1-tll!hli~etw rit': i 
stat l'a ră.sblli Wright. Au fo~t ~i 20 ră.Ili(.i. --~. 

- Ziarul "Tribuna" se află de vân
zare in Bucureşti ]a librăria "Neamul 
Românesc" Calea Victoriei No lai. 

X In atentia viticultorilor! Contra p<,]'onosporei sin
gura apăraJ'E' este "Forhln"-ul rare nu-i altel'va d~cjH 
mixtură de Bordo preparată şi Însutlt îmbunătiitit.l.. 

,,Io'orhln"-ul este mai bun, df'rât mixtura. de Bordo. pe 
Care o int]'(1c€:I (~u mult. "Forhin"-ul e"te o eompozith' 
admirabilă de salirit de c.upru, carp omoară cu sigurantă 
pc]'ollosj}ora. Se poate stropi cu ace~t preparat chiar ~; 

când e brumă ori ploae deoa.rece se lipeşte uşor de frunz(" 
şi ploaia nu-l spa.Iă. Este ma.i ieftină decât ori care alt 
Prt)j}arait.. Prospect gratuit şi franco trimite fabrica. 
"Forhin" Budap('~ta VI. Văczi Ilt 93. 

= 

Mi,c.r. calturali ,i IOCiI1i. 
- Peveoori, concerte. 

28 lanuar~ D, 

Teatru în Totvărădia. Corul mixt al plugll
rilor din Tot.vări'tdia invită la r€prezilltJaţia tea
trală 'll'rma:t~l. ,de ehms e·e ya avea loc aa 15/28 ia
nuarie în ospătăria "Kohn". Se va juea ,.,0 Ş('
dintă comw!lQ!ă" de Gh. Stoi'C'a, "lrlilionu" şi "Pci
pucariul rnllt", oOlmooii în <'âte un aet. TneHput,111 
la orpl(> 8 ooara. --__ ~ __ .-__________ ~_w~ __________ ~, ____ .u~ 

ECONOMIE, 
"Societăţi de asigurare săseşti şi romimeşti". 

Sub tit! ITl ·aoosta 'revista "Die KaJ'lpat,hon)l dia 
Braşov aoduce în numărul ei ultim o nQtiţîi a,.,upl·;t, 
"Băncii gonerale de asigurare" înfiinţJlrea dr\'i:t. 
- zice - a primit impuds ,pr1n :fapbul ('il în ,,!
timii ani RomÎmii şi-au perdut influenţa la hau"iL 
"TranssyJvania", <eare szi trC('.€ de o instituţie ~:;
'Scască. Prin înfiinţarea. băflieii româneşti de :lBi

gurwrc - oontin'Uă - a încetat pe'aoost teren deh . 

, .. 
11 

t 

t 
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,ilie COIlmll it)) tt'il de ~"tc .1:0 rlf' <111 i din t re Homâni 
Şl Saşi. 

Notiţa dia "llic Knrl!athell': ii{' Îlll'lwie CU1II 

urlllează : 
Datorillţa tYJ:şilv1" YH fi a.":lllll, a eUll"idcrfl 

T;~llSsyh'al1ia" drept o EOl'ictatc e;;'clu:,;i\"ă a 1')1" 
~'i a o s'prijini dtl'pă Ţlilllibilitate, OOf>a,<:e se puutc 
a~topta cu tot dreptul deln institutele de bani !-Ia· 
.. eşti" . 

.s1111 tmn pcrfcd, de ul't:'iaşi piil'l're eU auturul 
uoti tei dill "Dio Kal'pa.tbcll" . .să fie consirlel'abl 
.. Tl'3Illssyhan ia" nu u;nmai el in partea '~aşi lor 

:dropt o ooeictate de a 1'01', ci să \) considere şi Ro
mâ!uii de o într('prindcr~ exclusiv săsea"di. In 
('01l500U~Iltă ~ă sll"~ţ,ină ~ompatrioţii no~tr i Sa,şi cii il 
propria lor putere "TrR11B.,>ylvania :l - dară 'Put. 
lflil' l\omânii şi instituţiile noa:stl'e tIp tot fciini 
!'\ă î:şi doa întreg ",pl'ijill'ul mOl'al şi lllaterial &Uci~
lâţii 101', Băn~ii noastre de asigul'urc, ceeace aso
monea 80 poatR aştQptll l'll tot dr('}Jtul dela {:onu-
touali'i noştri. ,.Rer. Er." 

BIBLIOGRAfiI. 
.. Consin:teanll" ~ 1'. 3. redaet.ată de d. Sl'bastiall Bor

nt'!Uisfl., a aparut cu un cuprins variat şi interesant. Re
Ulurcăm a.dmirabilul articol al dlui Al. Clura. sub titlul 
,.5Qlus Ero" srri~ Jin prilejul ata('urilor uăbădăioase 

împotl"iya poetului Uctavian {ltog-lI, R('lHlHlutem Ul'c>st 
lIl'ti col: 

Rhfoies\' n,lullHll lui liugu ~i illii vllr~'s\' la un titlu 
.. Holul:I ero". eaTe îmi sună azi l'a o JDU3trUl'e. 

Solus ero - voiu ri singur ~ 
lată, run ajuns !;ii această miuune>. Puetul tiÎlnuiat du 

toată lumea. care s' .. t ridicat cu un singur ,"olum. ală
turi de <:ei mai ma!'i scriitori. ce i-a avut vre-odată litera
tura rorolÎJleascli., a. fo~t lovit si batjocurit În modul eel 
mai rără milă; crcaţiilo lui po€tice au fost zeflemi:L.ute 
in coloanele unui jurnal Il} n{)gtru, cu reminiscente din 
spiritul critic al fieiertatului Calon, pe care îl prohodise 
oe mult lumea literară, când cu atentatul neisbutit de 
<.<-1 r1i:pune ,1Je miiiestrul Calloll.&'iale. 

Şi pe urma acestui atac, când {>l'U ~lllalt(:1t [\!' pe vi~
destaJ. un poet, care a fo~t riJicat in slavă. tu un ent1\
;,.Îa.'llll fără prccedcnt în istoria noastră literarii - si 

_chiar in a altor neamuri -- nu s'a aflat nimeni, cal'~ 
,ă-şi ridice glasul pelltru uvăl'arlJ.lt operei literara a 
poetului. În care ~'au sintetizat toate aspiratiile atitor 
milioane de oameni, ['ari l-uLI ('etit şi Îndl'ăgit, şi il d
!4'1).zi\ cu orice prilej? 

~u s'a aflat nim€lli, dintre ata.tea z{wi de lllii d(' :Jd. 
llliratori intelectuali ai poetului, cari să-şi ridicc glaml 
de protest împotriva unui sdrobitol' de [coaue, care 
lut.ră şi În t{\mplul Artei ţ'\1 ('ioma~ml. ('" ~p obisnui('~re 
1:1 a,gităril(> electorale:-

~_~D Tolltol. :113 . 
tJ 

IASBOIU 'ŞI PACE 
ROMI\N, 

trad, de A. C, <Arbu\. 

(Urmare). 

Boenigsell vorbi din IIOU eu ('ăluunl şi luă, dupa ,::U 
i~~8 păru lui Piene, o dispozitiune foa,rte importa.nt:î, 

Mai 1l1aillte de liniile eOl'llului de ;~l'mată u lui Tu~
koH se afla o înăltime ('are nu ~I'a Încă ocupată dp tm
pe. Boenig5en critica tU glas Iare aeea"tii greş,~lă. xi
elind că era o nebunie de a llU se ocupa o înălţime ~,Hf' 
domina. intreg eii.mllul elI) bătaie şi li. nu SI' disPulle trupe 
ta picioarele ei. ;\la.i multi gf'nerali exprimarii. aeeiaş 
piit'ere, Fnul afirm ii cii Pl'au'('xpnşi sii pl'imra,c" 1(wi
turi ea la abator_ 

F!ol'nigsen de!!' lJul'UlI('a r\(' a ~e iUg'I'{lIl1lldi Il'up'>. 

În numtle ,i'iu. pe eoHnll. 

Dispozitiunea iJ,\;easta il iacupc Pierre s.a se inrlu
laseă şi mai UlUit asupra priceperei lui în arta militar!I, 
Ascultând pe Boenigsen şi pe generali el fu cu totul (le 
părerea lor; dar el nu pricepea cum Il'a putut sli.vilr~i 
o gre,şa.Iă atAI de paipabilă şi grosolalllî. ade('i\ de' a ~l' 

lăsa trupe la poalele mUll!('!ui, 

Piel'l'E' mi ~tia l'ii trupele an'l(\a fu ~{'herii IllJSLtlp 

acolo, nu pentru a apăra poziţia. ci sprE' a rămAnea nl~
văzute, c.lI. sn s(' asnlr1e dr atolo aSllpra 1namicului când 
va n trebui.ntă, Boelligsen nu Înţelese uici aeeasta 'ii 
t>ichimbă dispozitia trupelQr du!)ă vederile sai!.' s\1eelah·. 
Bir1Î 3 r('!'<,ri mai Întâi tomandantului Şf'i. 

:\u s'a aflat nimeul, ('are ,;;1 "punIÎ a(·('~tui in[ul'i,,\ 
domn A. l', Popo,-ici: 

- Domnule politiciall! ~oi l'PClUloa,.ştelll I'U toţii su
prelUllţia {ltale politică; admitem chiar că eşti cel mai 
mare genIu în u\'cst ram - şi dacii ai ceva neÎntele
gl'l'(, politic1i eu Goga, scannună-l cum iti convine, cii."! 
\a a vea 'il f'l condciu 8l\-ţi l'ih})undă, ~ii nu uiti ÎU:iă 

maximll. ('e ';1' ohişnui('~te ~H'('t1\tindeni: qui bene di,
tiutjuit! 

In Duliticil ai, billeintell'~, llIallll libE'rn ŞI eompll
lentă ab,olutil, {"{llld hl11ţi in llumele .. disriplinei" ~i al 
"solidaritil ţii", 

D<ll' ;n literatul'il:-
ltl\'odim 1\.t'e!aş priudpiu În ~pl'ijil\ul bietei lite1'll

turi ardelcne, clÎnd ('crem, să binevoieşti a. nu intra NI 

ciomagul d!' lJOlit.iciaJl in bi"el'i{'uta noa.stră săracă, Pt' 
l'ar<, de abia acum lnrep('m să ni-o ridicăm cu multă 

o:;t('uea!{l, imhodobindu-o eu elUl' o icoană mod('~t.l, 

t·UUl ne j artă şi pe noi uu t emle, 

D-ta "ii şi ne tiul'oheşti şi ce biată aveill, Sl'l'iitOl'ii 
nostri wllri. literati sau politiciaui, au tr~ut granita -
s'au mulat in altă tal'ii - şi iată. ne-au rămas Ulllli 
:; i.ngu 1', C.a.J.'(' II pref!'rit să trăi<hdi intre noi. si rha ,ii 
şi l1i-1 :\triYl'şti şi pe aresta. 

In llllmele ellmi pl'lncilliu:-

E~ti tita băl'ba.tul providential, nue are să tină Î;I 

mana lui de fi!'r $i frînele mi~cării noastre ltterar(>~ 
Eliti dta .şi in literaturii nJ.a.i mare decât Academi<l 

Romană, decât Iorga şi decât loale ciipeteniile noa~tr.' 
literllre cari, În ehiDtul dl' bucudc al unui nenuL Întreg. 
l-au incunuuat pe GOgU eu 1,IUl'i: 

Vta, {'arc lupti în num<,\e "dbciplillei", l1U lldllli~i 
o iel'a rhie oarecare şi în lite1'!ltură ~i nu îti dai seMl;! . 
cfl ai trecut limita de rigoare, când ridiculizezi l't1a. 
mai frull1oa"ă operll, ('u rarI' Ardealul a 1mbogăţit li
tera turu romlÎJle-ase!:' 

S'au eşti şi d-ta de prindlJiul. a,t(;cutuat l'U atâta COI:

ştiilltit de un p.oliticitUl de aiti: Tl'ebuie să-I sdrobim pe 
Goga şi ta 1>oet?,~, ,~, 

'iu putem cred!' a~('st luCl'u, Iiiud 'l'orba de un OUl 

eu cultura Vll.,tii a dtalc, CIUt' ştie prea. bine, eit opera 
uHui !loct de Y1:I.Ioal'c nu ~I' puate distrnge {'U articQI" 
de IJol~\Ilil'i't.,. ]loliti~ă! 

• * 
,\Ş;I imi iLlehivwlLlll l'ii trebuia sa sl'l'ie till('~a JÎu

tl'L' admiratorii de pan! ieri a.i poetului, eând i-~e smul
gI' din Cl'pstet cununa de lauri, 

Du\' Il'a scris nÎlnl'lIi. 
,\lIra IJ{}jJularis s'a împril@tiltl l'a ... l'eat~ diafana. Ia 

g,t',tul a.mellintătol' al l'elul dintiti zimbet ironic, 
~liile de admiratori au amuţit ~~ iTi () Întrebare alll:lr,j 

Ul<\ ,ugrumii: 
~ A1'(, publicul llUSU'U U ulJilLie, tiall nu ~ Uri ;1,;

tNl.pt:\ să i-~(' dl'a totul d!'·a gata şi "li ~e allltur{! apoi. 
uitnl1du-şi tIt mai ieri a\'ea cu totul altii t;ollvillgel'e;

[ntreblu">ll .' destul d(' 'lI'tuală ~i :il' l)otriH'~tr 1:1 

X:XYlI1· 

lU'l'ill'a lillllJede tie 2b AUj,ru~t 11'112. printul .\udrl!i 
,ta lungit, răzimându-se pl' ~ot intr'un şopron din satul 
Kn~akovo. la limita lilliilor I'c!{Îmentului să.u_ EI prin}d 
printr'o o;partură a zidului lllai mulţi ('opaci batrini, ,Il" 
căroI' rrengi 'd"lll poale [lls('seri'i tăiate, avoi ('(UD Il ,,1 
ptcsărat dl) uvăz ~i stutişul in dusul l'llt'uia se 'ini'iha 
fumul t[wltl'ilor la ['uri ,olt111ţii hi fiel'beau ;l •• 1ll.1U
ear(). 

+~l \ll'j, l'a ~irul ci., 1U."te.trtwÎ \'lI Il'l'dcaţa luI' !lt'

ml:)cată şi albeala strlUucitoare a iH:oaTtei. Apoi îsi ill
fătişii lips.a lui din lume, Si 1U~~teadî.t;ii cu luminile ţi 
nI umbrele lor. ~i norii albi t!p IH! cer. precum şi fUlllul 

1'<' SI' ridi(,ll În \ .izdnh. luară llll aspect a.mellintător, lJn 
fiol' it ,;('ulu]';1 Pf' prinţul ,\lldl'ei, EI SI' ridică reped(> il,' 
jos, if'şi dill ~l.pl'UU ~i Îun'PU ~ă umblI' În lung şi in lat. 
~luj ll1ultp ,,,,,i L'I\~ll1Lar.i, Crtpit!lllui Timokin, tel ('1( 

na"lll ruşu şi ('i!l'(' diu l·UUZ;). liptit.!i d{) oliţeri fusese pr,J
mo\ at ht gradul d .. ~l'ma!ld::l.llt dt' bataliQn, Intră glios iu 
~Ol)l'Oll, Aghiotantul ~i l'a~al'tll l'et;imentulul il urmarit, 
Prinţul Al1dl'\~i a~(:ulUI l'llportul ofiterilor, le dete dl.tEwa 
[>01'unri şi ,,(> p.I'l'gătea ,,5.-i t,Olln~dieze, dud ([('.odată auzi 
o "Ot;!' faUlilianl tiUP trimitea la (nti t!rul'ii un ohiel'! 
dp I'lll'e se ishis,' (,<,1 ,'arI' Înjura, 

Printul ,\ndl'ei !l'al' li dorit "ii vadă lW lIimclli din 
lUllJPa ~<lc ~i mai ale~ IH' PlelTP clup-i adUl'ea a.mintl' 
at,l!!,';.! Il!OIlI(>utl' ]JI'Jlibih> prtrN'ute in ş('derpa sa 1<1 
\lO~('(1\ a, 

-- A 1 tu e>~,tiY .... ,. \'illlt h' adu<:e? 
Pier]'!' oh,,(>l'\'ii lJlIIIlai diClcât ~elltinwlltlll dr ostiii

tut" Il" (';11',' il ('x]lrima ehip\ll prinţ111ui Andrei. gl W I 
,imti imt'lliat li\' la lornl său, 

- ti! ILJlI \'\;uit. .. 'itii .. , dta ... IUll H'uiL .. Este- roar'.1' 
illtl'l'(,~~U1t, I'NH.'t1i 1'1 IlPlltru a nU1till ('IHea oaril in ac~a 
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fOHte multe Jiu probleme}<, re ne preocupa, deci \'1'('.1-
nir('şte să se oprească rf'tltorul. o ('li\llÎ., asupra ei. 

* Poetul ti l'ilJllaS ~jllgUr în ploaia de săg!!ti, dar t\'-

titorul să llU se îlltli~teze, dlci era obişnuit cu sinirura
tatpa aeea,la, 

Eu port in Illin(' noalltea 
şi 'n bezna (>i adlÎ.nhi 

:\Ii-t' sufletul un VnUll,. 
1nlăntuit de stiUI'H. 

:\ L' \']','<1 adfmrul boltii 
eu ~boru-i să 'ult'etaie, 

Prill ('ampuri de lumină. 

llnn drumuri de vavaie. 
~â-;ji sc-alde ochii tulburi 

În duri largi de stele ... 

:-)1 \'P./ini{' o să lupte 
în P!ltima-i păgâ.uă, 

('li bulgării de piatră. 
['U lumeadp tărÎluL. 

y OI' '!'lJi În"ii, copiii lui. ,a-l Ul;i.tlgilil', 

Vor \'cni lliugarii ,'ei cu fata arsă de soa.re, \'a veni 
lIa~rălul şi diiscăLiţa şi popa ccl bătrîn - Ilpostolul -
~! fetiorii din sat in chiot de veselie, in zorne!. do "l
uare, ~i IHwestele tU şortul pl'in~ in l'ingăto(lTp, oglill
dilldu-sr În volurile Ultului.,. 

Şi Vor rl'ni ('1[11'<1 şii 

... lll$tl'llii filra nuul!' 
Ce uu,' ni"boiul mare-al tuturora. 
Ceice se sting În neguri şi uitar!' 
Şi cad şi roOl' de cruda 'mpov!lrare 
:\ tuturor dur!'rilol' din lume." 

Şi puetul ii \'a mâllgaia \'u dl'a.gutite de vari.nle. ',1 

tl'l'('e cu mâna lJc~te fruntea lor lllină d~ sudoare, ~ i 
dcuă lacl'imi i-~c vor scurge încet-incet, la. gâ.ndul cii 
aceşti uitati mUPl'uid ai pâinii vor trăi pentru tOtcle-ll
una, În haina ~tr1i Ju e.i tii şi 111.'1Jt>fitoftl'e u Art(>I.., 

POŞTA ADMINISTRAŢIBI. 

Luan Alii.ll101'ealL Budu.p(}şUt. Am -pru:nit 5 U01'. 

în ~bonaJ1l()llt. ;'1-1 ai Ilycţi ,d\' 8oh'it 2 COl'. VÂnă la 
finea fillll.l11i 191L 

Truiall ,Murgu) lel'tof. ,\rn pl'illlit 14 {:or. 3h.,
Il<illlent pc /')cITI, 1 1912. 

lOlill P<,p, Agrişteu, AlU primii 23 em', llhuu;l-
111('11 t până ]a fillea al1llJui 191 L 

Hedactor responsabil: Iulia Giurl[iu. 
.,Trihullll" institut tipografic, Nicbin. ,i con •• 
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7.i, an,,,t cuyiLnt li]l~it, rit> SPUS: est!' intHl'(>S<lIlt. Tin ",1 
Yild şi PII bătălia . 

-- Pa, da. dar n' cI'"d fratii ma~oni de răsboi?, .. ŞtiI. 
d nllu SI' poate inlatura răsboiul? făcu }trintul 1I.ndr.·i 
I'U ironiI', Dur MOHO":l ~ Ai tu \'<,,,:ti d(>~Pl'(, ai moi:' ;1-

daug~ el ~u seriozitate. 
- ~ti-a "pu~ Iuliu Prubetzkoi eli au ~o,it la JlnM'o\ ,1; 

alU fo"ot ,;ă-i "{I.d, dar llU i-am găsit tltasă, 
ll[itel'ii voirâ ,il ~p l'etragiî., dar prinţul Andrei. I'il 

~i (,UtiL s'ar fi t('lHut {II' o ('onversutie iutimiî. cu ei, ii 
111\'it.l Mă 1'<llmlllă şi "ii ia eeainl eu dîmşii. Ofiterii pri
n'au JIU HiT.! mirare. trupul cel gros al lui Pierre şj llS
l'ultau la ('l' le povestea despre ~IosroY9 şi despn' ,Ii,. 
pozi ţiuui\e trupelor Ile ('ari le vi",itase, 

Priutul .tl1drei tăcea ~i fata ~a avea [) eXIJl'esiulI<' a
tât tir uepl{lcutlî, Înel1t Pi~rr(' SE' adresa mai ('11 SI'!I)n" 

\'ull1alldantului 'fimokhin. 
,,- A~a dar, ai inţelC's Întl'e<tgll ,\bpIlZÎţil' a t\'llPI'!.I; :

il illtrel'Up"l' ll\'intlll Andrei. 
In ealitatea lllPa d(' civil, llU pol ~pune ('il am Îll(I'I,'" 

tutuI. dar ('I'od cii aro prins diwoz.itiunea generaH. 
-~ lu ('azul al'estn eşti mui inaintat d('ci\t toat:1 1u

IIlpa, !,pluă printul Alldrei. 

--- A! fiÎt'u Pj~rr(> cu uluir,', privindu-l J)I' Pl'iutlll 
.\ndl'ci prill ,ot:hel~ll'i. Şi ,'e ('l't'zi fita !lI' Hlunirra lui 
KlltuZ?W r adao!!!\. el. 

-- Sl1nt fot1l'tl' fpri('it III' :ll'ea"ti, lllllllil'l', asta-Î t, t 
\'l' (,red, 

-- Şi \'C l·l'pl.i de H<ll'cla~' ,l>' ToH.I':- La ~f O~r\lq 1,1 

\,,;1,(' judct~t ni multă asprime, 

- Intrcabă-i mai biup 11(' a,l'l'şti (lolJlui, 1,i"E' p1'Îl1tnl 
,\ndr(';, privind pc flfi(eTi. 

l'il'rre he uitil la Timnkhill .. Il ateI l.ÎmlHlt cl.e I'.QJl

destcndt'utii îl1tl'l'h~!oarp. ("Il ('urI' totltii hUllN\ ,\:, adr('Ş't 
('['llllllHiau tului. 

li 

• 
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ADuni liferar. 
• IJIlrut: 

.. Alman.bal scriitorIlor dela noi". 
• ' ... re. int.r~8ant4 ,i vut! earie, eM'. euprind. IIIto
• ,alUl. al.r 46 lI~rUtorl nbeutl tn Ar&lal. Tanl U •• 
aur ... ~ll ti Blnat, ... iaţa 101' po .turt, tDiirarea. .!l'tHot' 
•• le-au dat la. lilminil. ,i o buca.tă literarll, vre-o .oa&w, 
• nTe.!i ori Qeva .tUntii. nepubYea.14 tRel. 

p .. tru rntAla oari ni-o dat nou! Rom&nilor de tlre
t. thul e lUI a, .a sA a.vrun o astlel da oarte la kldelllâl1l, 
..... n. face cunolllulf DI ni mal de .eaml .crHeod 
DI.euU dtnlloalll d. Carpati. aii In vla_i. 

"Allnanahul Icrlltorllor dela noi" • o oRlfndti fld.ll 
a aproaJl,e tuturor taleRtelor Icrlltodlor dela 1t01. fi • 
tD mlrdriiar preţio8 pentn fie04r9 '.81 romtneaul! 
Ol8i ~hle nu dore,*e si ennoaacli. ,i llltl v:!e&,ea ,i via"
telH mal de 19i.IDl fU al ni-Q.lDw.t Ih, aJ .uN Ion. 
11 10*"11 .lInic tn ziare fi priD revls.e' 

.. Almanahul IcrUtorilor dela _oi" mai ue a,ei tltol 
QD uvitln intereaant oi de mare pret: eul,I.] pre .... 
1 •• ratl tn fllOsimil c.,pur!la tutllr.r W10T ,omtne~ 
•• dincoace da Carpaţi, le GXpune pa IMrt ;'torictU 
flulreia, oe procestI a. a.Vllt pAnl. aCIIl!D, lui i-a. ~ 
I.l&boratorfi mai de leaml!. ,i cine loriu de prQI&Dt 1. ea. 

• .Almana.huI" la efA-re it are fi Cal .. d.r pe 19U, .... 
.1 .,1 cine cumplr! "Almanahul lerlltorllor d •• 1101"'. 
IHI lII·al ari nnole de alt ~alandar 1. ceaaz 

Dee&racfiI ca.rtea. ufiluta ,'a tipArIt Bumu tMr' •• 
lumlr re.trlnl de exemp~e. ono PlfWi. • nttM ti 
,rlb8&1c' a I ooma.da, ca fiind • oarte dUK JIH
tfOIt.l. Interesantă ,i i •• tncUvll. 

Un uemplar eo.tl trimis franco cor. 1.80. III , •• 
ecmanda dela. editor (Libraria Nat. !. Boruml .. ) ilhi 
f)rAttJe-Sdnva.rol, li dela "Llbrlria Tribune" • 
A.rad. 

O.lor e. .omandl mai mult de o eUmpl&1I 11-•• 
al ........ lartal eu 1.60 Cor. fr&neo, iar 1& lom&Gd ... 
)lltta 1. uemplar. 1.40 Oor. uamplar.u. 

Ooma.ndele pede 10 eumpl.re ti le lui "-'t 
1& librAria edHoue. 

J. apărut: 

"Att1.intlri" de AI. Cfur. 

ea oeI dintAi volum din "Biblioteca aerlltorllor d.la sol", 
~ iaU le TIr tipllri rInd pe rind toti soriitorii romw 
Ihl J.:d.eaJ. Tara Un,ureucă .i ain.... m~rtt ti ta 
~a". 

l'elamul "Amintiri" are 364 pagini ~i olll)rind. II 
nuv.le, a cilror 8ubiaet EI luat dhl viata. fratilor DO,tli 
~o.J IUn Muntli-AplI.enf şi din viata. autoruluI. Buel
tUli luat scriu Intr'o neaou limbll. romA-neucll ,i eli 
mllhl p.tere i, limpezime, ,i cu mult .imţlmtllt. 'i08.,. bucată t. capti vead, procur1ndu'tl o rad 1Il~ 
jlmire luflateatci. 

ne lDult n'a, apărut la noi Rom1l1ii o cute &Ia de 
bumoasl 8i ea prezentllfe tehnici, mai ale. ea • &.da
TArat euniment pentru literatura noutrl ditl J.rdeal. 

le pOlite I)omanda. dela autor (Librăria. N'ai. 8. Bor
aemiu) tn Orihtia-8zAuvĂrol, ,i dela .. Librăria 

I'rlbuna" - Arad. Preţlll unul eumplu e 1.60 .... 9I;l 
'lJanl PII'to. 

"Insemnarile unui trecător" 
tr!mpeie din 5buciumăriIe dels. noi 

ce Octavian GOI'8. 

Pretul 3 Cor. fn România Lei 3'~ pl~ .!G . 
ftl. porto, recomandat 60 tII. 

REISI MIKSA 
FABRiCA DE 

OHILE 
in 

8EKESCSABA--NACYVÂRAO 
Andrassy-ut 41- 43, Râkoczi-ut 14. 

(Lingă ,Apo)Jo,). 

- - ~.~--

'" ~ ~."' • 't-~",~-.,.,--.,. "~ • '"1.:~~..,:;;:l. .... ~ '" ~:;:-'::.;:;....;- -;<rc'Ţ' 

"T R 1 B " N A. ti 

Uu cludldat de ad10cat 
cu practică bună, află aplicare momentană 

în cancelaria advocatului 
Dr. Sever Ispravnic in Arad . 

A t IJ elegant aranjată, bine PPO-

Po e ca văzută ~u droguri şi într'o 
comună bogată româ

nească e de vândut Tot acolo se află ,i o 
fabrici de maşini de agriculturi. -
Adresa la administraţia ziarului )} Tribuna«. 

Cine vrea. sA CUll'1pCre 

vite att1.erica:n.e 

"RIPARIA PORTALIS" 
pentru altoit, să se adreseze preotu1ui Petru 
Pelle din Mini, (Menes) comitatul Arad. 

&1 I 

Dr. Tabakovits Gyorgy, 
advocat: 

,i· a transpLHI cancelaria advocaţiaII 

din Budapesta Pn 

ARID, strada Deak Perene Nr. 30. 

I TelefOn Nr. 801. I 
I!~~-~~~~-D 
~=======3! 

Premiat la a. 1902 din partea expozi-
ţiei Industriale din BecfeherecuI·mare. 

BERBERSZKI MIKLOS 
pAP'UC!~UI~, 

Nagybecskerek. 

• 

NI. O - l'U 

tt- Szânt6 Jeno, 
._. ~~{"~,,",~, mehanic in Des • 

~/~,~~", 4, Recomand' fabricatele 
~',~-.:"-.,,::," cele mai bune de 

maşini de cusut, 
maşini de scris, 

gramamafoane 
şi biciclete 

precum fi atelierul său pentru reparaţii. 
Ţine În depozit biciclete nouă şi uzate dela 
65 -110 fI., precum şi diferite piese pentru 
ma,ini de cusut, biciclete, grarnafoane ti 

ma~i"i de 
scris pe 

f _~~ \~rigt.ftr~ 
'\@Ifili\~~/ 
~~ 

Cel mal mare Dl8K_zln de bllnlrl. r 

latalJi JanOS 
Tamasvăr·Syarvaros, Kossuth lajos·fer 2. 
I,i recomandl In atenţia ono public din 
localitate ,i provincie bogatul 8sorti. 
ment d. bIAnAr •• cu preturile cele mai 
convenabile. Arti~ 
cole d. tabrica~e 
proprIi; mllntale 
de blanA, blana 
de c8fltorie, -
man,oana. boUle 
o li c f u II pentru 
domni ,i doamni 
ultima moda ,i 
lucrate cu gUIt. 
Preţuri ieftine. -: 

I.~· 

Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
prefacire, căptuire, căptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţiol. 
'\Iumai marfl bună ,i execuţie de (-u rang. 

o ragare mod~tl, care nu vi coltll nld o obo
sealA, dar administratiei aJarutbi no~tru poate II 
de mare foloe. Ziarul D08tru roagA pe onoratul 
public, ci la cerer .. preturilor curente IAU la 
O"ee carere Iau eumpllrare III( le proyolU:e el 
aDua1al firmei 1. cetit in ;r.Iaral Tribuna dia Arad. 

= 

1 
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CiDI yoieştl 

rachie curată 
să se adreseze direct la firma cea 

mai mare românească 

Craciun & Voda 
din Luto" 

clre dispune de cădnării mari pro
prii în Bănat şi Ardeal. 

I111III111I111111111111 
Decorat eu medalie de aur ]a expoziţia 

agricoli din Lugoj. 

Dicsics B. Ignacz, 
succcesorui lui BAlint Dicsics. 

a-

cu olel brut, dela 4-100 H P. 
Motoarele mele patentate au ,tZulat., 61"· 
tral şi mechanism de aşezat cu mAna. -
In urma arderei regulate a olellului, motoa
rele nu produc nici un miros nepllcu.t. -

Nu trebue curAtit des! 
Spese de funcţionare pe ori Il/a fller. 

SuranJi Vikfor, 
lnginer-rn.ecb.anlc diplo:rn.at. 

Budapast. VI .• LAzăr-ulea 18. 
(IndA.rAtul Opec.i) 

Condiţiuni favorabile. Preturi ieftine, • • 
Intermediarii primesc recompens!. Motoare cu benzin ŞI gaz. 

~TfffffffffffTf~ff 

11.,,11'111111111111111111111111.1.,1 II I I I LI I • II 1_1 SI mal I I LII I II e 
Nici O fabrică de gra

< mafoane şi cufoane nu t---<:=u.... 

poate să Iifereze 
ieftin ca 

lteich AIadar, 

-' 

Fabrica de maşini 

Laufar Jazsef, 
BudapIs', VI., Palotai-ai 11-11. 
linii funiculare,· ~ghiaburi de precipitat 
vagoanele pentru mine, osii .de transmi
sii brevetate »BALON«, căngi automate 
de descărcat, macazuri, maşini de remorsaj 
cu lanţuri sau frînghii. Aranjamente Skips 
şi tncărcat, elevatoare şi transporteure. 

m-a i .-. III II D • III1IIIIIIII 
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11============:::::::::==========:::::::::11 II Româml replantati viile cu altoi dela firma română! I 
Schwalb Adolf fia Vilmos -: ,,~ ugurul" 

tinichigiu ,i arl1mier. "fa insoţlre economiei 
Budapest', VII. Verseny-u. S. ~ e .. ea.betopole-Erz.6be.v .... 

(Colţul.trA.zU Mura.nyl) =- (Kis-KQkGII6 vm.). 
Preglte,te fotfelul de lucrln ~iiiiiiiîiiii~ = 
de tinichigiu, articole pentru J;;;; 
bucătllrie şi gospodilrie, u- Alt · d · 
nelte pentru stuplrie, vase ~.. OI e Ile 
pentru miere. Fabricate de 
specialitate: mllsuri de litru 11 
din tinichea albA ori nickel, B 
cane pentru olei, lack ori pe- .. 
troleu. faele, lămpi de carbid 
şi alte articole technice. 
Ca ss e te pentru banI. 
Catalog trimit gntuft ,1 franca. 

11111111111111111111111111 
Primul şi cel mai mare depozit de piane 

W. PJJcht~r~ 
BraşoJ - Brasso, Fekete-utca 29. 

j.; ~!,~~~,J.o 'U 
Lifereazl: piane, harmonJci ::.J~~iJj~~1 
,1 pianlne, fabricatie BOssen.:t::~,"",,~ 

"~ " 
.". 

12 dorf, Scbreighoffer ,i f6rster~,~~~~~~ 

Imprumuti piane tn ' tWt':;.~flA<~)W 
conditii favorabile. 

II 

.;; 
a = c= 

u 
i-
(~ 

~ .... 
-5 
~ 
la-
.s:! 
=e' 
st----.Ia e ., ,. 

calitate distinsă - pe lAn gl eelea mai 
moderate preţuri soiuri de [vin de -t 

- ~masă' 'viţl . americană cu şi fădi rădă- ..tA 

~ cini1, f ochiuri de altoit, vită ~uropian~ 
cu rădăcină. 

le alll .e vânzare la Înso~rla ace •••• 

"MuBurul" 
Elisabafepoll-Erzs6bafv4rOI. 

Material'" dispOnibil rn al· 
tol peste trei (3) milioane. 

'coatele n.aitre n'au foit atacate de pereus,.l'i. 

AltQii but 4esve1tati la perfecţiune! 

La aumpăriri pe ~Ir_it MIca mai ~ufOare aenii~i] ee 
platiI 

La cerer.e p~ eureat ,i iRatRl.ţiuRi Faiis şi. frallOO. 

IIIIII_U 11111. [ITI 111111 II ROlllUif Trimiteti balipi la cursul practic la altoit fi"" 
II • 

Schmidt Janos succesor Schmidt Ferencz 
Institut pentru ridicare' altarelor. tn 

BUdapesta,fLKiibănyal .. ut 53. ! 

Pregllte,te: altare, amvoane, cripte, sfatui sfinte şi 
intregul aranjament bisericttSc, În orice stilt conform 
pretenziunilor artistice şi pelângl preţuri convenabile. 
Se recomllndl ca spaeialist, de MQnchen la renova rea alta
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum ,i 

primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Preturi moderat.. Conditii favorabile de plati. 

.... 0" ' ..... '. il; •• ' 

, , . 
. ~, \ 

Cele mai bune fabricaţii de 

puşti de vânat, 
. . \: puşti-flobert, revolvere-

şi pistoale·8uldog; pre
cum ti totfeJul de gloanţe şi praf de puşcl. 

Cele mai excelente fabricaţii de 

ma~iDi de cusut ~mr~r;: y . dU5tnaşl. 

BI·CI·elet" să căpăti cu preţurile cele .ai jeftine 
\J şi pe lâng§. plătiri convenabile in rate. 

lalenda Janos, 
depozit de arme, bicilete şi maşini de cusut. 

lI.tf.'rad, Pl.'. SZlut LiszI6-hir. 

1 
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