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Anul xv. 
ABONAMENTUL 

Pe an an • 28 Cor. 
P!' '"I jum. • 14 c 
Pc o luuil 2.41> c 

Numănt1 de zi pentm Re-
tninia şi sJrăinătate pe 

an 40 franci. 

Telefon pentru oraş " 
comitat 502. 

F 

Un 
Si &utem de veritate gca.ndaIum 

Mlmitnr utilius permittitur nas ci 
.ca.nOOJum. qUaJIl veritas relinqua.
tur. 

8. Gregor. ),{agn. Homiliae. 
Lib. I. Horn VII. § 5. 

lii-aduc aminte de cuvint.ele acestui 
fanatic luptător pentru adevăr, acum când 
ilni trec pe dinainte toate peripeţiile sbu
oium5.rii noastre de un an de zile. Tocrnaj 
se împlineşte anul de când comitetul naţio-

nal, lrlsându-se r{"'pit de îndemnul unor 
eameni împinşi de pat.imă, a adus celebra. 
hotărîre cu dl'capitarea acesLui vechi or
gan de publicitate. Orice judeeător obiec
tiv a.l stărilor dela noi trebuie să recunoa
scă că prin aCl~'jt act de desăv5rşită lipsă 
de tact viaţa noastră politică a intrat în 
zodia scandalului. Toa,tă Irll.mântaroo pă
timaşe, care a răscolit lumea dela noi, toa
te certele porsonaJe, potopul do injurii si. 
trivialitMi ce s'a revărsat în publicistica 
noastră î~l timpul din urmă, datează dela. 
acest termin. 

Inţelepciunea şi prudenta areopagului 
nostru politic au decis ca un organ de 
propagandă naţională, în care vedea' lu
mina tiparului scri,8ul celor mai de soama 
mun~itori ai condeiului, să fie desfiinţat 
tprin formula laconică a unui paragraf: 
croit în repezeala unor discuţ.ii înt,r'o după
masă la Budapesta. O dovadă mai shig(t
toaTe a intoleranţei, o mai arbitrară neso
Gotire a libert,5.ţii de gândire din parte", 
n~prezentanţilor unui popor luptător. cu 
greu se poat,e închipui. Va rtlm[me în isto
ria indelungilor şi ehinuit.oaf(~lor noashe 
~iblliiri politice, acenstă sentinţă., cn. un 
eertificat do înfrîngere a rat,iunii elemen
tare prin patima îne:,l1l;strt, ca un arătător 
al vremii noasb'e mici în care preoeupaţ.iu
Iile unui egoism urîcios copleşesc în min
tea celor mai mulţi consideraţiile pentru 
bine le public. 

Orice om aşezat, lipsit de interes, pu· 
tea vedea dela început în această hotărîre 
~ermenul fatal al dărăprulării ce va urma. 
Era uşor de în teIes, că încercarea de di
.trugere trebuia să nască în mod fire,sc ten
dinţa de aprtrare. Cunoscând 'puţintel obi
ceiurile dela noi şi cumpănind învolburarca: 
de patimi, care a împins la suprafaţă neno~ 
rocitul paragraf, trebuia s{t'ţi dai seama~ 
eă aici se vor împrtrţi lovituri nemiloase, 
că va fi zarvă mare, război îndărătnic, 
care va ţinea mult. Iubitorii de linişte şi de 
trai comod, cari mai bucuros sac.rifică. 
drpptatea unei cauze decâ.t, tilm a lor, s'au 
gdibit a primi verdictul, fără nici o lrlmu
rin:. S'au grlsit însă spirite dtlrtuzite de 
IDc!lIlzneala cinstei şi-a judecăţii obiective, 
cari s'au împotrivit acestui iirman abso-
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lNSERŢJ UNIi..E 
ae primesc la ilammisiratJe. 
Mulţămite puhrice ~i Loc 
descbis costă fiecare ,ir 

20 fileri. 
Manuscripte nu să inapc. 

lazâ. 

°n A'U ' 
~ j luptă. 
De Octavian. Goga.. 

lutisbc. Acpşti oameni au priceput, că e 
în joc o problf'mrL cu mult mai importantă 
deeţtt existenţa sau neexistenţ.a unei ga
zdp, eu ah- c:tln:i interese nu au nici în eliD 
n iei în mâuDcă, au văzut ert se ridică o che
stiune de ordin moral: apărarea adellăru
lui. Şi-au dat seama că acest adevăr nu 
poate fi sUf.,'rumat şi că în dofinitiv e mai 
suportabil scandalul care trece, decât drep
tatea care moare. 

Logica asta aspră cu îndrum{trile ei a. 
creat platforma de solidaritate Între oa
moni cari neputfmd admite vina lll'nwrita
tei os[tndo, :,'au aliat pentru susţ.increa. 
"Tribunii". .\ li r;i,siirit Încetul cu încetul 
murmudtri de nemulţămire cari s'au în· 
ch('frat în emimI Într'un singur glas de pro
test~re îrnpotriva celebrei "capitis diminu
lio". 1~loI1lente străine cu totul de trecu
tul acestui ziar, cari llU-i ştiau nici tainele 
de culise. nici uugherele ascunse ale firi
ekJor de bucătărie, oameni pe cari nu-i în
demna nimie alt~()va decftt iubirea de ade
Vrir, au sărit într'ajutor. Ei au cerut expli
caţii cu toatiJ, hoUtrÎrea şi s'au opus tutn
rol' tendintelor de destrucţ.iune, cari nu'şi 
puteau gflSi o justifican~. Apropierea şi tă
ria lor au crescut în măsura neputintei ju
dc~ătorilor voinici. 

De sigur e mai mult deeât o Întfnn
plare, cu. în fruntea acestor apărători, ai 
adevărului sunt tocmai ele,mentele intelec
tuale ale c5.rturărimii noastre, sunt înşişi 
scriitorii neamului romttnesc din această. 
ţ.arit. Fiecare editor e în stare să judece 
mult puţin din operele lor impulsurile de 
.iudt\cată şi simţire cari îi călăuzesc şi să'şi 
facă astfel o idee despre va.loarea lor inte
lectuală ori morală. Judecătorul nepiirteni
(ar de mâne va Înscnma şi va c(lllta s{t m
murească faptul caracteristic, că un orga,ll 
declarat, "tnldlitor" prin rostul unor poli
tieiani, a fost susţinut de literaţi şi Hicând 
comparaţia cuvenită Între aspectele par
ticulare prin cari s'a manifestat totdeauna 
dragostea de neam a acestor dou~i tagme, 
va fixa definitiv răspunderile. ksUlzi e de
siul .să se constate admirabila solidaritate 
frăţ.ească, cu care au purtat lupta p0ntru 
apărarea convingerii lor, aceşti scriitori, 
pc cari chibzninţ.a unora dintre reprc~en
tanţii cu at.ribuţ.iuni Dficiale ai politicei 
noastre, i-a Încărcat de insulte. 

Acest judecător va resfoi în toat.ă li
nişLf'a paginilo cari poartă urmele acestui 
an de lnptr1, va cnmpăni scrisul fieciiruia, 
lămurind toate semnele vremii. Din jude
cata lui limpede va alege posteritat.ea pc 
partea cui a fost asccndcntlll intelectual 
şi moral în această frrlm[mt.are, 

In afară de trecerile de ordiD. 

personal can au jllunuat coloanele 
gazetăriei noastre, ca un ecou al. 
ll1otiw'lor absolut personale ce au 
provocat cah~gorica sentinţă, - în afară 
de ploaia vorbelor mari şi acuzelor nesă
buite în cari s'a ntlITIolit de atfLtea ori dis
cuţia, acea.stă hartă a scos la iveală tot mai 
multe tendinţe de regenerare a ~ocietăţii 
noastre. Selecţiunea rindurilor Între cele 
două tabere a luat tot mai mult aspectul 
unei difcrenţicri de ordin cultural. In jurul 
acestui ziar s'au grupat elementele dornica 
de progres, mai împrietcnite cu educaţia 
ronH1ncasdî, cari îşi dau tot mai mult sea
ma ele Înspnmătatea unei culturi naţionale. 
In focul luptei s'au spus multe adevrlruri. 
s'au vizat, grf'şeli şi s'au lămurit mult.e tre
bllinţe. S'a înl:rodus un spirit critic mai 
răspicat, s'a spulberat o seam{t de legende 
inutile, s'au mai sfărmat dHeya din cătu
şilp. unei ipocrizii t . .radiţiona.le. S'a indicat 
tot, mai mult necesitatea de-a ni-se intelec~ 
tualiza atmosfera vieţii puhlice şi la lu
mina acestor credinţe .s'au desyălit multe 
din nea,junsuriJe noastre sociale. In sfâr~ 
şit s'au coborît de pe piedestalul admira~ 
tiei mute, unde au fost ridicaţi printr'o uşu~ 
rinţ.ă, culpabilă, o seamă de oameni, cari 
'Cltraşi în raza de cercetare i1 raţiunii au 
mai pi0rdut din lustruI falş al idolatriei. 
Tonte aceste sunt semnele caracteristice 
prin cari se disting începuturile perioadelol' 
de reforme la orice popor care nu e st,aţio
nar şi a cărui conşt.iinţ.ă se prihleneşte pri
mind îndrum{trile unei evoluţii culturale. 

In afară de harta personală, care nu 
int.eresează, acest an de luptă s'a scurs 
pent.ru apărarea adev~irului. Intenţiile cari 
au călăuzit eondciele .scriitorilor în coloa
nele ,,rrribunii", se pot rezuma în cele trei 
ndevrll'uri fLmdamcniale ale apostolului' 
Cnrlyle, ah1t de străine în atelierul vieţij, 
noastre politice: ,,'racere! l11uncă, Since .. 
ri f (] t (' , , . 

Propagarea lor a grlsit răsunetul cuve
nit in sufletul mulţimii, dovadrt vfmjoşia. 
0r0sc[mdă a acestui os,Îndit la moarte, care. 
a Înfrnntat vijelia unui diluviu de insulte, 
fi'irrl să se frîngă şi astăzi îşi prăznueşte cu, 
fnmt('a ridicată aniversara zilei când duş
manii i-au strigat răstignirea. 

Aceast.{t aniversare e de sigur plină de 
tI1v1:iţ.ăminte, pe cari ar fi bine să le Înţe
legem cu toţ.ii şi să tragem consecinţele 
cuvenite în m{lsura înţelepciunei de care 
suntem părtaşi. Pentru un lupUttor care 
crede în ideile lui şi lucrează împins dB 
putl'l'eu lor, această zi e un prilej de mul
ţămire, fiindcă dovedeşte că sbuciumările 
unui suflet petrecute sub ochii socid{tţii 
nOastre nu sunt ,sămânţe căzute pe piatră: 
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şi că din acca."tă gf'neroasă risipii de ener
gie se poate aştepta cu drept cuvânt o roa
dă la timp potriyiL 

Multă dreptate avea marele Grigorie) 
l1e-o arată toemai această anivers'ure. 

Astăzi scandalul e pe sfârşite. adev~~
eul e pe drum. 

Miniştri austriaci iu Budapesta_ Ministrul
preşedinte al A llstl'lei contele Stui"gkh, însoţit de 
miniştrii de comerţ. fimmte, agricultură! şi căi 

ieratD, a sosit la Budapesta. Toţi miniştrii au~ 

atria<.:i au f:leut vizite membrilor guvernulllii un
gar. 

Cele două guverne n'au ţ.inut consiliu formal! 
ci au di~cutat numai în general chc.stiUlIlile 000-

nomice pcndentc. 
_, Soara, miniştrii austriaci s'au Întors la Viena. 

* 
AJegerHe din Croaţia. Rezultatul 'alegerilor 

din Croaţia îns('amnă o n<mă Îlnfrîngere a politi
(Ici Hanului In ciuda tuturor yolniciilor electo
el'ale, Banul n'a reuşit să 61ştigo majorit-at.oa. 

Dintre 70 de dopuva,ti ,aleşi până aeum numai 
21 slmt guvernamentali, 

In cercurile rpolitieo ~e afirmă că Danul îşi 
va da demi"ia. 

.. TRIB UN A" 

~cum un an. • • 
Reminiscenţe -

Inainte cu un an, era ferbere mare În anumite 
cercuri româneşti din Arad. Aproape zilnic se 
tineau consfătuiri mtime, când la unul, când la 
altul dintre ,prietenii« noştri. Abia la 2 Decem-
vrie n, am aflat de ce gânduri erau frământati 

aceşti oameni: voiau să se Înstdpânească pe 
Tribuna 

DI Sadu, organizatorul partidului, se lăuda) a 
doua zi după conventicolul dela Vass, că c: Tri
buna a murit, nu mai exista. şi proorocia că 

peste două săptămâni el va prezida in sala de 
redactie a ~ Tribuneh. lar simpaticul nostru tînăr 
fruntaş, Dr, Cornel Iancu, vestea că până la 1 
Ianuarie se va rade de pe froJl'ispiciul clădirii 

noastre numele «Ţribuna~, inlocuindu-se cu un 
nou nume: -Româna/». 

Au trecut. Însă, nu două săptămâni, ci 52 de 
săptămâni, fără ca proorocirile să :se fi adeverit. 
Adevărul a fost şi este mai puternic decât mln~ 
ciuna. Puvoiul de calomnii şi minciuni debitate 
la ad' esa Tribunei a trecut, fără să fi putut săpa 
Încrederea cetitorilor În g'ândunle curate ale celor 
din jurul acestui ziar. 

Acum când ~e împlineşte anul, tinem să reÎrn
prosp<'l.tăm câteva momente din souciurnările din 

... trecut, ca să se vadă pe ce temelii şubrede s'a 

Un nOD neîntemeiat. Sub titlul ac,{'sta "Ade- clădit acuza l} :radă ii ce. 

vărul" din Bl1cureşti "eric: Inainte de roate f .. producem articolul "Nevoia 
I)r0ş(\(lint.ele partidului naţionulităţ.ilor Dr. unei grapari« publicat cu subtitlul »Păreri li

T~odo.r ~li~laJ. i"a dvcda,rat cor(\<;P?nd:ntlllui ~iaru-I bere« in numărul 189, anul trecut Acest articol 
IU,l .~A.qci:arul, ('Ii ş!/re~l publIcata de zlarf'l.o a fost citat şi răscilat de adversarii noştri ca 
"Seara ŞI ,.:'dmerva dlll -partea corespond('nţI- probă a . tenl"l r n st d rd . 
lor din Hm)a,Ţl('sta ş.i dn'pă caro fostul deputat. t t t~ I .11 o oa' re e a sparge so I an-
româ,ll Dr. {3eorg'o popu\'jei şi-ar fi dat {k-misi., a ea par I U ur. 
din demnitak<l do membru al comitetului execu- Rugăm pe toti să citească acest articol calm şi 
tiv al partidului, nu este Întemeiată. să judece., 

* Păreri libere. 
Invătătorii unguri din comitatul Aradului şi Este absolut sigurJ că chestiunea româ-

sufragiuI universal. In ultima $Ia. şedinţă de Joi~ nească nu se va lua repede dela ordinea 
reuniunea învăţătorilor unguri din comitatul Ara- zilei. Cu dibăcia unora şi 'stângăcia altora. 
clului a adus hotărîrea, ca membrii reU'lliunci să' ea s'a făcut de cea mai palpitantă actuali
facă agitaţie pentru legiferoa.rea cât mai în grabil tate. Guvernul o urmăreşte, În urma pre
a droptului do vot uni,'ersal, egal şi S<X!ret, dcla. siunei de sus. Presa străină o ia sub ocro
care a.';;tcaptă îmbunătăţjrca sorţ,ii l()r. i tire. Opinia publică se agită mai mult sa 

" 

Oda. bachică.. 
Poate ai l.:rc-un dor să'ţi vindeGi, 
O ri te paşte vre·un, blestem? -
Dragul meu prieten, rin' deci, 
Toarnă în pahare vin deci, 

Şi să bem! 

Că beţia-i rost de glume, 
E uitare de năcaz; 
Crezi că Dumnezeu anume 

Când creiă această lurne 
Era luuz I 

In beţia lui divină 
Lumea el când o născu, 
"Fiat lux!" cu gura plină 
Zise. - şi 11(' loc lumină 

Se fileU ... 

Si de-aceea arc 'vinul 
Daml dela Dumnezeu 
Sdi coboarc 'n ochi seni'llul 

Şi .';'adoa1'mli 'It inim.i chinul 
Cel mai greu! 

HrenllIl 

Şti,e-apoi şi din SCTlptttră 

Cel din urmă bun creştin 
Că se ia de Paşti în gură 
Sfânta cuminecăiură 

Tot cu vin-, 

Şi~01" ce-a1' spul/e fameii, 
N'a sehimbat c'un gest di-vin 

Jnsuşi Regele Tudeii, 
(I'risf, la Cana Galileii. 

Apa'n vin? 

Ch'iar poetul când U "ln,bată 

Nu-i ma'i inspirat la scrhs? 

In lumină-adevărat ă 
ToatC'-otvl1C('Q i·s'araW 

Ca un vis! 

Pânâ când deci C1'esc în v~c 

Vreji de viţă pe h(l.1'Or1 

SUb paharele, frăţip! 
... '-,'i [Jf'unnli ]lot să !'il" 

Mii d(' draci! 
St. O. Iosif. 

lQ Oecemvre" lQl I 

f de· altă dată. Şi întâmplări diverse. experi
mentilrile guvernului şi fenomenele de tra· 
dare. dau acestui proces o înfăţişare mai 
aprinsă ca până acum. 

". 

Naşte dt-ci întrebarea firească; este acesta 
un punct decisiv in luptele noastre; es e
un indiciu, că vor urma o serie de schim
bări În politica statului nostru, cari sunt 
menite să pună sUrşit îndelungilor frămân
tări ? 

Mărturisim din adâncul credinţelor n03-

s're, că, după toată fJrea. şi după toate 
condiţiile luptei de astăzi, nu ne putem face 
nici cea mai palidă iluzie, că am fi ajuns 
la o cotitură spre bi ne. Dimpotrivă. Sgo
motul cel mare al un.ra, închnările umilife 
ale altora şi strălucirea orbitoare a sulJţe10r 
de jandarm în mIjlocul nostru. sunt pro
bele ('tIe mai convingătoare, că trăim încă 
şi vom trăi multă vreme de aci Înainte, ÎA 
plină vrăjmă'iÎe socială. Căci patimile se po
to1esc cu anevoie şi ideile de existenţă la 
un popor se limpezesc şi se împlinesc cu 
mare greutate. 

* 
In situaţia de astăzi şi pentru a putea să 

ne pregătim de continu<:trea rezistenţei in 
această răsbo;rc:-, ni se impune, înainte de 
toate, să nu pierdem timpul cu lucruri de 
prisos, cu discuţii oţioase în jurul păcer. 
Această alerg<ue după fantazmag-orii a fost 
o simplă incercare de a ne abate din calea 
vederilor dare şi a pe dtZbina in mod pă
cătos. Alta este datoria noastră. Lăsând la 
o parte ori-ce operaţiune problematică, aşe
zată pe baze vagi şi incerte, să privim mai 
bine la nevoiJe noastre inteme, să ne exa
min2m mai bine forţele noastre şi să chib
zuim mai mult asupra modului cum alle 
Împrejurări viitoare ne-ar putea gă .. ;j bme 
pregăt ţi, mai tari şi în mai mare solidari
tate. 

Căci ori-ce am zice, de data asta, chiar 
dacă propunerea înţelegerei n'ar fi fost fă
cută cu viclenia cunoscută şi chiar dacă 
aventurierii noştri politici nu s'ar fi imbulz.t 
atât de tare, trebue să recunoaştem, că la 
un rezultat povitiv tot nu era să putem a-

_~, __ L __ 

Cântu! lui Don juan. 
n- iT ezi tu cărarea asta 
Ce pri,n stejari se pierde 
l;Ji nu ştii unde duce? 
~-4 şa să te desmerde 

In lume şi iu.birea. -
Ca prin ace.<;t frunzf.ş 
S'o laşi să te îmbie, 
Să me;!"fJi cu ochi închifti: 

Ce-ţi pasă ce..'i "nainte? 
Prăpastie? V ultoaref 
- Destul să ai o clipă 
De dra,goste, sub sOM'eJ" -

Mehadia 1911. D. N1U1U. 

Privind o sferă terestră. 
De D. AngheL 

Am in faţa mea un glob terestru. Un albatmu 
uniform splme Îlneuslll ocoouelO'l', marea împăd
li(l fi aŢlplor, nomărginirea mişcătoare (',are U'll

şi m-ai află astâ1I1păr, f,luidu1 elemHnt nţ' pr''Ii(}c. 
nrştB asupra uscăturil<>r, J.'iguri b.'; re pe Wne 
.aIcmrgă umbre ll~re ce Însellrmnă 'el' i:I'::i flJlllli,l_ 

dmlgi nbia AoCrise ce t>ânt fluviile ' "ri, ].>ellP 

gmllle şi nOOlm(~~ute ce sânt imenseI. P il.' , iun r',,", 
eare n'a culcat poate pas de om, zu 'ni ",1""" f"-'C

tinenteJp~ 

1 Cu <'ât eUl·ba Ul"Că S!Jlf8 po] uri, ma ~ i. ',. I(,;tl 

g(~l, mai lJ«,unosclllt, se intinde l'ot,unl\.l,i ,e "M'ft 
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" 
TRIBUNAtt 

junge. Rîndurile noastre erau prea resleţite, buinţa unor oameni supenon, caTl să ne 
selecţiunea fruntaşilor era prea puţin preei- ţină sufletele la un loc şi să ne ,ducă cu 

.. zată, voinţa politică a multora prea nelă- I dânşii, mai repede, mai sigur, ]a isbândă. 
murită, decât să fi obţinut un câştig de Il Simţim nevoia de a ne vedea fruntaşii bi
cauză sigur şi trainic. ruind, sau căzând cu glorie t nu vegetând 

Dar o cauză amânată nu înseamnă că e ' umili în stare echivocă. 
pierdută cauza. Prilejul de a ne răfui în ve-I Dorinţa' aceasta este, cred, sufleteşte foarte 
derea unei înţelegeri şi de a ne măsura legitimă. In luptă forţele se uzează, Iar con
puterile cu adversarii noştri se va ivi el, ducătorii ottată uzaţi ajung să ţie pe loc 

,- maj repede decât credem. Totul este numai, ori-ce mişcare şi să nu mai aibă cuvenita 
ca momentele viitoare să nu ne mai sur- înţelegere pentru glasul vremii. In ori-ce 
prindă în o complelă desagegare de energii clipă se iveşte necesitatea unei primeniri şi 
şi voinţe. a e1iminării ori-cărui balast. De ce n'am sta 

• şi noi odată ]a sfat cu noi înşine şi de ce 
Privind aşa a.;upra multelor noastre nea· n'am cântări adânc, cari mai sânt elemen-

# junsuri organice, ceva ne atinge mai neplă- tele de tărie în mijlocul nostru şi cu cine 
cuţ lipsa unei lupte organizate. Nu zicem s'ar putea injgheba mai repede o grupare 
că fruntaşii noştri grupaţi în partid şi co- nouă, care să constituie chintesenţa sănă
mitet nu îşi fac datoria, pe cât e omeneşte tăţii şi a vigoarei naţionale şi să facă să 
PC?sibil, dar observăm numai că această fâlfăie iar steagul in toată mândri a lui! 
grupare îşi afirmă prea puţin autoritatea. • 
Afară doar de alegeri, partidul şi comitetul Convinşi deci că în lupta viitoare, menită 

h se manifestă prea arare·ori În situaţii atât să ne uşureze soarta noastră, in lupta în 
de critice. care s'ar putea obţine succese, numai după 

.. Aşa, de pildă, nu ni-s'a dat să vedem o o primenire radicală a fortelQr conducătoare 
atitudine mai categorică a comitetului îm- şi după o organizare a campaniei pe toată 
potriva guvernului, pe motivul tratativelor linia, se poate intra, ne întrebăm: cine să 
cu transfugii noştri. Nu am vă lut o inter- oChlpe rândurile dintâi? 
venţie mai energică în afacerea scandaloasă Răspundem, inainte de toate, că aceia 

" a ziarului oficial, care continuă să rămână cari nu mai pot să ocupe aceste rânduri 
nelămurită de atâtea luni. Şi nu înţelegem sânt desigur Episcopii noştri. Experienţele 
multe alte amănunte, cari aduc o atingere triste din ultimjj ani ne impun, să izolăm 
principiului de incredere oarbă şi de dlsci- tot mai mult politiceşte poporul român de 
plină perfectâ a mulţimei. erarhii săi religioşi, în deosebire de trecut, când 

Oârldul de a clătina credinţa:in condu- acei erarhi erau în fruntea tuturor mişcărilor 
ctUorii oficia'~ desigur este departe de noi populare. Prezentul ne învaţă, că episcopi 
Chestiunea conducătorilor Însă este de o limbuţi şi nechibzuiţi în loc de a şi păstra 

., importanţă atât de mare, Încât rezerve şi caracterul pasiv în cele politice, se inge 
menajamente aici nu mai încap. Şi trebuie rează chiar in mod dezastros în afacerile 
spus cu toată hotărîrea, că ceiace în faza politice curente, cum este cazul părintelui 
de astăzi se simte mai mult, este tocmai Meţianu şi al nenorocitei sale gazetuţe »Te
lipsa de mari energii ,naţionale. Ori cât de ]egraful«) ajuns organ de propagandă pro
recunoscători trebuie să fim faţă de adua- tivnic intereselor naţionale. 
litate şi faţă de dragostea cea multă a frun- Şi mai puţin pot să intre in viitoarea 

.. taşilor noştri, nu ne putem suprima dorinţa grupare acei rătăciţi, cărora iubirea popo
de a vedea in fruntea noastră individuali- rului le-a dat odinioară consacrarea de 
tăţi mai cu potenţă, cari să fie mai la ni· I fruntaşi şicari,prin tradările lor, au înjosit 
ve]ul împrejurărilor grele. Simţim par'că tre- l atât de mult acest sentiment. De paza 
Ih .~. _ _ __"'''_' 

• 
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acestora trebuie, din potrivă, organizat un 
boicot genera], o urmărire consecventă, 
pentru a da astfel pilde de dispreţ pentru 
asemenea căderi. 

Ar mai fi apoi elementele uzate, oamenii 
cum se cade imbătrâniţi în serviciul cauzei 
publice, inimi de foc, dar braţe slăbite, cari 
înţeleg cu mai multă anevoinţă spiritul 
vremii. Aceştia ar trebui de sine să înţe
leagă, că, rolul lor este împlinit cu demni
tate şi că e rîndul altora acum, noilor ve
niţi, al celor inzestraţi cu mai multă tărie, 
ca să profite din experienţele lor şi să 
meargă înainte. Naţiunea noastră este prea 
săracă, decât să·şi permită luxul a intreţine 
reputaţii invechite şi nefolositoare Ea îşi 
rezervă numai dreptul recunoştinţei eterne, 
fără însă a se simţi sigură când cârma 
este lăsată în mâni, tremurătoare. 

Există însă În noua noastră generaţie o 
pleiadă întreagă de forţe tinere ŞI oţeJite 
prin pregătiri serioase. Intre elementele ace· 
ste şi conducătorii adversarilor noştri poli
tici nu este nici cea mai mică deosebire, 
nici supt raportul cunoştinţelor, nici supt 
acela al calităţilor individuale. 

Imprăştiaţi pe la diverse ocupaţi uni cu o 
independenţă socială destul de mare, cu o 
şcoală politică destul de serioasă, aceşti 
fruntaşi, ce se ridică, sânt expresia cea mai 
nouă a energiei noastre naţionale şi lor le 
revine În mod firesc toată sarcina condu
cerei de astăzi şi de mâne Dacă tinerii 
noştri foşti deputaţi, în frunte cu Maniu, 
s'ar adresa acestor elemente resleţite şi le-ar 
aduna la un loc, organizându-le şi infil
trându-Ie tot entuziasmul şi toată solidari
tatea pentru o luptă nouă, ar veni, ca la su
netul unui bucium fermecat, toţi doritorii 
de muncă, toţi rîvnitorii de o schi mbare ra
dicală în caracterul luptelor noastre. Dacă 
acestor tineri cărturari români li s'ar da 
mai repede prilejul de a intra în viaţa po
litică şi de a ieşi din cercul preocupărilor 
mărunte de provincie, s'ar creşte în scurtă 
vreme un stat major de luptători, pe care 
poporul să,1 iubească cu fanatism şi pe 
care să se sprijinească fără rezerve. 

trăim,Acolo stânci de ghi,aţă dăinuesc de veacuri, I De-asupra, uriaşul c{:l' Cit Î!!1fricoşatul lui no- mine pe acelacŞ 11amilnt, În"ârt.il1>C1 ~fera aceasta 
ghoţari ~l,riaşi Î"şi rid idî lIJ.<jCuţitele "ârfuri spre ~ rod de huni'tll s'a prO&'himbat powte şi el, multe pe care se zugravcs(: atâ teu u;;;caturi dcspărţite 
cer, erat.ice blocuri coboară desrohite din când in 'IU'lt,re poate s'au sfărîmat şi multe aJtele ş.i-au a- de hniile alhru."tr(~ alE' apelor, sil-şi ro('heme şi ei 
când de soarele ayall', ~a să vie spre noi. Tăta.t de-<Odată f,aţa huni1lOalSă, rupÎlnJd învelişul auni!ll'l1i riie, să se lase legăna ţi ue fa,rmooul lor, 

Imow~u,] alb-astru ce Înl'ăilllea'ză ceeace n'au tp'U- de catifea oaI'{' îmhraeă neantul. să'şi (,!lut(' în faţa rim'jJ'H ieoana ]J(' oare o Illlvcau 
tnt îtwăsă (luprimdă \'alurile~ e irnsemnat cu toate Foarfeca în1âmplărilor, ca un copil care se când erau copii, sii plângă şi ~ă se înduioşeze dt' 
acestea de slabe cÎÎTări negre, de pUllcte de oor- joacă, schimbă şi va schimha neoontmli-t faţa ne- privC'Jjştlile pe cIIri le-au viîz.ut de cÎlnd s'au nil'!;
neală aşezate unul lângă aluul,d{l U'n painjen,iş mărginitului univers; legi fll.tale mj~ă puteri rut; şi imholdnţi d(' aA·{'~te~'l,sil'şi ro. .. 'lte<!sr.Jl du
do fire Îcn(m'r1Jate ee-şi t>o'''eSto~ tovăr~iile ce necunos.eute, do"Iăn tllie cat acli,..'lllW, decretează. 1'(ll'j le şi bueltriilc Îlll graiul pe eare r un În vătat 
le~at1~loglut oamauii, de .1H~yoi'le 00 au întins. pu~ţi morţii pe care !loci uu le putom biinui. ş~ uoi))o I şi JWo e.are îl g'li~' n~ai ~OllO1' şi mai wpt de a "e' 
mlşcah)3'l'e dela uscat. pana la u..<;eat, p{'rnt:ru ca fle- rotundul 1\iCE\"ta eare e globul no..'ltrn ne mşelam, expnma, cum o fac şa eu L. 
care să-şi pou1.ă ~ehimba r'Odul ce iora hărăzit da- stropim Cli piditnri el(' ,<;Îlnge hot,are c(' zicolU că le- I Vint~l cnr~t' L~'l ll'll Hll\'Îll imens şi noi suntom 
l'llll soarelui şi s,ă se JX~a1:ă ~în.;1~tlllla pentru, a-~i am m~teni1 diŢl I1tlrăhuni, l'idic3,m. tot felul de "iat,a: 1 ~]('n;;;lll ~lm'iu i\n:' Însii două _ m~luri Şl) 
pOl"pet'lla progolllftl'l'a, 1 e eara1'llc 8.(~esl(~a mlŞCa- steagut'l pc earl Rl'Id toate mdonlE~ Imprumuta-te ~ multI rhnt]'f' (,l'l-{'C' ne-a armwat ll1tu1l1lrlarc;J 
toare, de !'ÎlI1d e lumea, alh(' pflllzc s'au intins şi pdsmei solare ea şi t'urellbcul. I pe infima nn~"t,]'ă hueatil df' pământ, e(>-o \'ăd Zll
negre catarg-uri 'R' au miŞ<'at dUC'!tnd cu 'nerederc }'Li~' În~ă ~lobt11 şi \'iid ţara mea 1 hucata de gră" i tii }W glolml wre, .. tru, sUim d{\spih'ţ,iţ i de a
toată sebelăria 10]' de lemn, spre alte tăr~ şi alte pământ, Udll:til şi ea de atâtlll sâmge şi lacrimi, pe dâlH'ul albie! l'll eaTe aleargă Yalllrile, 

C' 

(lOntinente, neavind altă husolă dC('M îngheţ;Lta care m 'a.m niî~mt şi mii înt·l'eh dp ce, din tot glo- Aeeluş câ:ntC'C ue murmură şi ll!llOl'a şi celor
('risamtomă de al'gi'nt Il et(}lci polare, bul aoost,u imens, Î:IDprejmnit, dc-ahîtea ape al- i lalti. nOllllrernpta goană de unde; aceleaşi pri-

Nume pli1lJe de faÎ'mă se cetesc pe rof,wndul bastre OO,re aşt.oaptă paciemte ca să cnprindll usea- \ veli1;"ti v{>,(hml şi unii şi ecilalţ.i in limpezi mi ; ace
globullli~ sonore nume cal'e nu mai 8pun l1imic, tu], mă înd1l'i(\~ mlti mult, Amintil'il(' vin, cu ! iaşi 1l00'i ce 1nt'l.],110('::1 fat~1 a:]1(\101', ne Întuue<'ă pe 
decât gloria lllwi trN'11t. lmrwte de doliu şi de glasul lor dopa]'tat, C11 farmecul 101' stl'al11iu, cu i unii şi pe eeilailţ.i: aerueaşi '1lwlodioa.'lC dintece 
umbră ('l1rora nnmai lnm:in.ih' hmare li-se mai duioş.i·a lor, {'ontrll {'ărOl'a nu votj ~ă te aperi; 0\1 ~ ee Il' tl'(lZ0ţJt.e fluidul elrmenl, 1\(' lo\,{'şte 3uznl şi 

• 

.. 

'-"" 

1'11\'in... cenuşa trilltii c('-o poartă IX' umori şi pe fată, cu I se ropm(''1Jt,ij în snflot(,le 'nna~tT{, ... 
('jvi1izatii,1e alI mers :;;i eu tl'Qldă şi l'ăbdare surîsul trÎ,st el'~l au mort·ii ]H' ml.nginile gllri~, ca ! Şi cu toat.(' aeE:6tea !'\lam ele-oparte, nimenea 

au Rtrăhătllt {'ont.int>ll tele, dinspre orimlt Rlu'e să mă cheme, dar le in 1i'îtur... I nu in tÎJH'l(' o pu nt(', 11 ÎnHl110<l 1111 se întreahă că 
occident a căIăJtarit. lumina,.. ' I N'au dTopt oare atât,i care s'au născut ca ~i ~ cernutul maruut de pulbere şi de nisip, că rosto· 

mobila de 
lipsi la: 

~ :"W'r&. 

Oamenilor acreditabili se vând şi pe lingi 
= plătire În rate lunare fără nici o urcare 
_ •. de pret - - -

= Iare asortimant în trusouri pentru mir6S6. = 
La cerere din provincie trimite ltogah",i caWog ilustrat 
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Iată deci gruparea ce ne trebuie. Şi fară 
acest zid puternic, căsulia idealunlor noa
stre este ameninţată din toate părţile. Se
cretul reuşitei oricărei mişcări zace În or· 
ganizarea ei şi în valoarea forţelor condu 
cătoare. Problema cea mai aduala pentru 
noi astăzÎ este necesitatea acestei grupări, 
cu bărbaţi a căror autoritate nu Foate fi 
contestată, uici de popor, mici de rîndurile 
adversare. 

Conveuticolul dela Vas. 
După alegerile generale pentru parlament 

(Iunie 1910) au urmat alegeri congregationale. 
Caşi la alegerile pentru parlament, partidul 
nostru a rămas Înfrînt. Abia în câteva cercuri 
s'au putut aleg'e Romăni. Discutând cauzele 
acestor Înfrîngeri, am cons talat că în afară de 
volniciile administratire a contribuie la căde
rea noastră şi lipsa de organizatie. In numă
rul 247 dJ Romul Mutorea, preot Îll Agriş, a 
publicat o scrisoare în care ~pune că "Din 
centru n> am primit mei o mviajiane că ce ŞI 
cum sa purcedem şi cari ar li candidatii na
tionali .. :' 

A tăt a fost de- ajuns ca". Ileobosita noastră 
conducere comitatcnsă sa se supere şi să 
convoce cOllventicolul dela Y(ts, pentru a de
saproba Tribuna, .. 

Adunarea aceasta extraordinară a avut loc 
la 2 Decemvrie n. 
Dacă numai a zecea parte din energia şi 

oboseala chelruită pentru convocarea şi mon
tarea adunării extraordinare s'ar fi cheltuit 
pentru organizarea luptei electorale, nici ziarul 
nostru şi nici a]~ii n'ar ii fost siliţi să ajungă 
la concluzia că, În parte, înfrîngerea la alege
rile comitatense se datoreşte inerţjei celor din 
centru. Adunarea aceasta extraordinară s'a 
convocat cu 12 zile înainte, prin scrisori re
comandate, pe zi de târg, pe orele 11 a. m. 
Adunarea pentru organizarea luptei electorale 
s'a convocat cu două zile înainte, pe zi de 
Sâmbătă, şi pe orele 8 seara ... după cină, .. 

Şi la adunorea de organizare a luptei elec
torale comitatense n'a venit aproape nici uDul 
dintre actoriii şi statiştii adunării extraordina
re: nici dl Dr. Aurel Grozda, nici d! Dr. Ioan 
Suciu, nici dl Vasile OoJdiş, Vicepreşedintele 
partidului. 

Conventiculele secrete organizate de d-nii 
Dr. Ioan Suciu şi Vasile Goldiş cu zile inainte 
pentru a asigura ~succesul- adunării: stăru
inţa cu care au iost.. Jucraţi" anumiti mem
bri; graba extraordinară cu care au fost in-

g'olirul pietriş eare facc albia rîului pt'Bte care 
curge IH'l'iL-";i fo1\ n> "ouora melodie a apei ('.a1'e 
lllNg"t' ai 11 rea "i Sot' depărH·a.ză nOCOl1 ten it de noi, 
Lt adus dt! ('ill(, ştie unde şi l'a lă.~a.t 3(,,i pentru 
,';'i n'a putut sa~l dnc~i mai d,:'partt', 

l'NrJşul a(~t.a Da.re fonneazii albia, patul a
coota mi,';'t'ii.!w de sil€')",lI'i 7i de ('remane, isvorul 
a('c"t.:1 g'l'l,<,Î ţi materlal căci t' şi el un izvor eaTe 
lIlişeă. :3 a In fr<i.ţ.i t eU toat1:' B{,f\.,qea. Roatogoli t de 
\aluri şi arlln(~u din pripor ion prÎpor s'a rotun
tit ,;i a 111 <It lU'!'('aşi forma. ,,'a a5t:-muit ... i~a de-
\ {'ni'! lmiform. ,,:a .~lefuit. şi a alllue<',at. ~ fă(lut 
,-oTlco,:.i i poate şi ~i-a pier(J'Ht Întâia. faţă. şi-a re
l~egat er,]tnrile ~i a~p".'rit:{1ilp, ea. să !'R pootă~acmiB I 
~I a fa('e nn {'oq;[omerat pe"lo t'are ~ă troo\~a fluc
Tllal1tt-le a!w, (,!Ht' :,f' am' aiurea ca ,i Vre11lNL 

• 
Aţ>i! /1111 Y{'nit ('li p<1lltf' şi m'am aş(lzat. imensul 

fluviu al timrl1l1ui m'a purtat şi m:a adus de aiu· 
rea şi <;.a r) piatră f:1râ amintire :Ull uitat pc unii!' 
am fost, nil yreau ,,~1 mai ~lilJ C{' valuri au tr('Cu'f pe· 
~te mine, nu :'Iimt oor'ih înfrăţirea firului ili' ni
~ip_ cimDl1tnlni int.9!ll1)llitor ('ure m'a fR.:;uf Ull 
lOt. 

!uhes{' da)' a.!hia j/{'f;t,(' cuc- \'111',14(' \~renH'..a, hlhe.;.c 
patal unde m'am aeiuiat. iubose fiTul de nillip 
oare m'a !('gat pe n~ic cu celelalte wvară.,~ ... 

"TRIBUN AH 

vitaţi la această adunare a ,..comitetului cen
tral co.itatens~ şi oameni cari nu fac parte 
din co~tet; libertatea ce le-a fost acordată 
acestor rte-membri de-a vota într'o chestiune 
care privia numai comitetul central, - ne do
vedesc că aveam de a face cu o manifestaţie 
insp'irată de sentimente puţin laudabile. 

Şi chiar de aceea ne mirăm cum s'au pu
tut preta atâţia oameni la jocul ridicol insce
nat de ~ marele organizator" Or. Ioan Sudu, 
care dupăce de dOt ani de zile fără încetare 
a accentuat lipsa noastră de organizaţie, mâh
nit pe dreptul că organizatia Teclamată de in
teresele noastre naţionale se amână de pe o 
zi pe alta - a ameninţat că-şi va depune 
mandatul şi, când nici la această ameninţare 
nu s'a făcut nimic, s'a retras de pe terenul acţiu
nilor politice româneşti, fără a lua parte nici 
la conferentele comitetului comitatens, nici la 
adunările cong-regaţionale, - ca apoi deo
dată să răsara din nou de dUJ2ă culise pentru 
a reproba atitudinea "echivoca" a ziarului no
stru şi a declara că este organizatie 1 

La conventicol au fost invitati numai mem
bri comitetului comitatens (şi dintre aceştia 
numai cei mai ... siguri 1) dar organizatorii ma
nifestatiei de ~protestare Împotriva atitadinei 
echivoce a Trib an el" au adus cu sine şi ade
lenţi personali, nemembri ai comitetului, mai 
ales ţărani, cari au votat cum au cerut cei ce 
i-au adus. • 

Nimic nu eUl mai uşor pentru ziarul nostru, 
decât să aducă la conierenţă o sută de "ade
renţi ai partidului- pentru a primi rezolutii 
contrare celor aduse. Jocul acesta urît însă nu 
ne-a plăcut, p'entrucă: 

Convingenle şi principiile na se pot pllne 
la vot: 

Conferenţa dela Budapesta. 
Cam tot astfel s'a făcut şi convocarea confe

renţei comitetului nostru naţional, care s'a În· 
trunit in Budapesta şi după discuţii de două zile 
(19 şi 20 Decemvrie n. 1(10) au adus împotriva 
• Tribuneic: cunoscuta rezoluţie. 

Afară de d, Dr Nicolae Oncu, dintre cei din 
jurul Tribunei nimeni n'a fost Învitat la confe· 
renta comitetului. Când unii dintre mtmbri şi.au 
exprimat mirarea că dintre TrilJ/J/lÎşti n' a fost 
nimeni invitat, secretarul comitetului a declarat 
că au fost invitaţi, dar It' au îndrăznit să vină. 

, Tribunac nu s'a multumit cu a~eastă decla
raţie şi a constatat că afară de d Oncu nimeni 
n'a fost Învitat Ni-s'a răspuns atunci că Tribu· 
niştii au fost invitaţi prin d. Onca. Am publicat 
imediat invitarea primită de d. Oncu şi am con
statat că in invitare n'a fost vorba de alţii. 

Ac.est{l ~unt gândurile ce-roi vin învârtin.d I 
sfera te!"Oi'itră. Ghffllluitui f?l micul contur pe care 
îl B('rie ţara mea faţă de imensitatoa marilor con
tinent(', mi-e 8CUmp pentru că aici m'am n~ut, 
mj-e scump pentru('ă am uitat pe unde m'au pur
t.at, ,-alurile; mi-e scump pentru că nică-iri nu 
m'aş reClUloa.,<.Jte, pe undo m'a.ş putea inroal'ce; 
mi-e 80u.mp penru că amlutil'ea altor nemuri a 
murit în mine, .. 

IJe-!~'nl'pl'a me-a, relee mişcă n&fîtrşÎwle înnm
turi de globuri precum mişc eu acum, jucâ.ndu
mii. sfera a('('asta de (,Al.rtml, zugrăvită în tot felul 
de ('ulmi, careia ii dă n~r:ma.t a."a,lt nemă.rgi
nitul a;polol' alha...<ctre, oare nu cafă 01 ironic la 
mine \'iizandu-mi'i privi'Ild cu I Hl.''IP1J.'"'ă duioşie 
ehmga neagră pe care un geograf Î.-K"'lL"it a oon
t111\~t'u împrejurul ţărji mele • 

Ce-mi pa.'l8, eu c.Îlnt sfidând zlmbptul Iu! şi 
când pl'ivEISC celelalte 'oontinent€. snrid şi îmi 
:,>pun eă aici un-de m'am nă.'!<'.ut., aci se l'a desbrăca 
făpttlra mea de lut şi aci \'ojn lăsa S<'helea mea 
dt:, oase ('are ~ \'a fa('.(' puinere şi se .... a întoarce în 
pamântul ('-4') m'a ocrotit, în bu("\&t.a af'€'.agta infimă 
P<' pare o dungă de tuş o mărglnt"i;ite de imen.si
ta.tf:'iI sfC'reÎ terC3tre ee o înYÎrt astă-seara intre 
dt'g'(\tv. gândindll-mă numai c.e va denmi turblua
tul meu !'inflet după moarte. 

:-: Cine voieşte 1-; 

si cumpara IOAN VUrA ,...,' 

I~~-Încilfiminte 
fabricate in tari intradevlr 
fine, comoade, d~ante ,i du· 
rabile acela al cumpere cu 

Incredere ]a 

« 

Sătmar - Szatmar, 
- • Daăk-t6r • -

[n casa lui Keresztes Andras, 

1 Q Oecemvre fa. 1.91 r 

Sfâr~itul a fost o nouă versiune pusă tn cir· 
culaţie; Tribuniştii au fost invilaţi prin d. Dr. C. 
Iancu, care cerea raderea numelui , Tribunac de 
pe clădirea noastră. 

Jn schimb au fost invitati o multim" de oa· 
meni, cari nici când n'au făcut parte din comi· 
tetul executiv, dar erau aderenţi personali ai 
şefi'or. 

Şi comitetul astfel alcătuit a condamnat »Tri. 
buna~ .. 

Opinia publică românească a achitat-o Însă. 

================ -=-=-==========~----
I 

Mandatul dela Vint. "Als6felter" organul 
independent-kossuthist din Aiud referitor la 
sentinţa adusă ~ în chestia alegerii dela Vinţ a 
dorului Maniu scrie urmâtoarele : 

~Curja, după cum se putea deduce din cele • 
de până acum, a:respins petitia lui Iuliu Ma
niu, şi astfel deputatia lui Mayer 6d6n rămâ-
ne intactă pentru cercul Vint. Dar oare va 
rămânea neatinsă dreptatea? Oare va rămâ
nea neatinsă încrederea pusă In justitia ma
ghiară? Aceste toate sunt astfel de intrebări, 
la cari cu conştiinţa curată vor putea răspun-
de numai ceice:au luat parte direct ori mdi
rect la aducerea sentinţei. 

Incă numai o chestiune. Dacă la aducerea 
sentinţei n'a avut în vedere punctul national 
maghiar, oare acel punct de vedere. câştiga
t-a ceva, că pentru apărarea lui a trebuit e
ventual să se vjoleze Iorta justitiei? Ori doară 
nu scade şi pierde din ponderozitate şi auto
ritate şi cea mai tnăreată şi strălucitoare idee, 
dacă pata nedreptăţii o intunecă? L 

~oi nu~adaugem nimic. Trebuie să consta
tăm că ne surprinde tonul acesta al lui 
Als6feher. - " Unirea". 

ldemnitate bugetară .• In şedinţa de .azi a Ca
merei deputaţilor mink~,rul de finanţe Lukâe&' 

a depu",,- IX' birourile C.amerei un proiect; de leg~ 
prin ('are ~e a~ordă gtrrcrnului o indemnitat.e bu· 
getară de 1 lună. 

Proie('tul a f(A~t dat comisiei finaociare, care 

I',a ra1){lrta în şedinţa de> mi'lUe. Opoziţia nu "Il 
ohstrua proiectuL 

C'am(,l'a a trecut apoi la di~uţ,ia bugetului mi
ni~t('nllui dt' ('u1t<'. 

Aeternitas. 
(' II ca,' cu boi, un popă, cosciugul, o bătrină, 
Şi seara se coboară pe întindere stăpână, 
Cum soarele se lasă îngălbenit şi pal. 

.. 

Prii.,ind in urmă-i lumea din coama unui dwl... 

Atât... E tot ce poate să'tlscmne o'ngropare,; 
Pe nflsillg{i,nă popa un cânt de fTlOrt arare, 
Bătl'Î.n.a plânge'n poală, ittr boii merg la pas ... 
Domol. ru gândul, poate, c'aproape-'s de popas ... 

",Hât. .. Sf' l.asrl sai ul în u/'mă pe o vale, 
Şi nu-i de pl.ans nimica, .:ri nu-i nimic de jale, 
- rn ca/' C'U boi, cu popă, bătrâna, un cosciug ... 
Trrl.g bu;i 'fi jug nainte, a.şa. cum t,'ag la plug. 

Şi Sortn>le se la.~ă înce.t î.n asfintit 
.Işa ca'll[oIAcIJ.rma când ziua-i pe sfîrşit: 
]'''1'1 plopi i1Ullţi de-oparte, la 11Ulrgine de drum .. 
Si' nti nJ inlături umnra; pe mirişte e fum ... 

Doa,. popa da<.'ă'ngână o rugăchme '11 gând 
Băfrâna dIJcâ pl.ânge, oflând din când în când, 
PrÎA:e pi ,ă- 'n lum('a asta tot e prilej de dor, 
Dpşi în firI' toah' 'şi urmW}20 cursul lor ... 

, M. Săulescu. 

care tine in 1ba~nul !I!ln 4e ghete Itogat 
u.ortat numai ghete ,i ciobote Jregltj1e in .. FI 
din piele l1nl veritabil' cu pretun foarte rao
derJlte. fabricate imitate nu are şi marf~le sa~ ia 
privinţa execuţ1unei dn1gi1qe luat neintrectlle. 

La dorinţă să pregăteac tot felul de 
ghete ,i clobote după măsură. = 

11 

\ 
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Citeva ştiri despre Hestol loanovj ci, 
lost epISCOp al Aradului (1829-1830). 

o. Dr. IoeD Lu .... 

Cine f' tÎnărul Sicolar' lot1.llocici, despre 
care cel'ca mitroj)olitlll Sf('/a'n Stratimi
rociei la lÎ[Jl ill/omwţiulIi dela epis(~upul 

(iherasim Adllmovici? 

ln epist.ola adrcs<tt·ă de Iuifropolitul 
r. Btratimiroviei la ] il ~fattie 1791 eătri:i 

(; lll'rasim AdaIllovici citim urmMoarelc 
du d uri: ,.U Il oare-carp tînăr lo,T icolae 1 a
novici, (~arp înyaţă în gimnaziul evangelic 
(:lin Pojun. spun(ul<J c{t-i de naştere din 
A.rdt'al. diJl Fi"igăraş, şi e de confpsiullPil 

# lloastrtl ortodoxă, m'a rugat de 1l111ostoTlle 
l)recum şi dt' aceea, să-I primesc în semi
uar, dacă SI' Îintemciază la noi acesta, ppn
tru ('('pa-ce a adus şi recomalldaţie dela d. 
eonte Tc'lf'ki. })e aceea voind să-i fae ace
atuia binf' elUptt putinţă, rog pe PrC'(l Se. 
VoastrCt, să mi:) ÎIlf:unoştiinţuz(" dacă-i cu. 

t.. ade,~rlrat dn (,oIlfnsiurwa noastră S,l tI de cea 
unită, ca i"(l HU fiu înşplat. cum de multe 

~ ori m'au .mai lllşf'lat"l)' 

La ac.eit~tii lntreb,lrp r{lsIHll1dp episeo
pul (j herasim Adamovici in post.seriptul 
epistoI(·j din 10 llmie 17~L d(llld urmă-

• toarea desluşîrn: "T,lll(tru I acela cu 1\11-

nwlu Kicol;lp lanovici e (h· (~onfesiuuea 
ua-as/rit_ In (ktomvn' 17H}} a fost la min~ 
în Braşov \TÎlld SiL plrec Ja studiu. De n;l

ştere din F~igilraş". 

::\Iitropolitul Stn[an Stratimiro:'i(.;i l-(J. 
primit, pe tânărul ?\icolan Ioanovlcl sub 
oerotirea sa şi l-a ajutat ]a Shldii după t~r

.- minarra ~flrora loanoviei ~,,' a c5Jugănt" 
primind numele Nl'sfor_ 

Aceasta rezultă din o cerere, ad resaU) 
pe la 1802 de protopopuI Gheorghe] lai· 
Des împreună cu cflţ.iva preoţi cfltră. mot,ro~ 
politul Stmtimirovici, pe care îl roagă sa. 
mijlocească a li-se da românilor neuniţi clip 

.. Ardeal un episcop din neamul lor, aIllHllO 

Nestor loanovici, singurul vrednic dl' da
ruI arhieriei. 

Dupăce arată IIaines şi tovarăşii Sal, 

că de "şa,'ie ani de zile ... prin vacanţa do
ritlllui E'piscop sunt. lipsiţi de m,lngi"'ll'fe su
fleteascrt şi li-se pricinuC'şte sminteam ÎD 

.. orîndueala bisericii prin .Iipsirpa sf:lntuluj 
mir ... " continuă: "Din această pricină. cv 
lacrămi Întru adill1că srn('renÎe cădem b. 
Excellenţia. ta, rugânou-ne, ca să te milo
stiveşti această rerere a nOcl!st~ă ~ntru ar
hipăstoreasră milă a o bine pnml, spre eJ 

• mijloci, undE' se va cuveni, ca cu povăţui. 
.. tor sufletesc, adecă cu episcop să putem 

fi mângăiaţi, după cum şi mai nainte d(> 
şase ani am fo.st" cu atâta m~i tarc, cu c.''t~ 
noi de 1lU s'ar fi reri'irsat mzla excelen ţlet 
tale spre noi, nici subjectum ureadnic noao 
de episcop de neamld şi naţionttl nost1"l)' 

«" 'Tomân 11' am li fost în star" de a putea noao 
acum deocamdată a cere. Dară văzfmd no) 
că vp~tiret1 iubirii miloRt,ivirii excellenţ.iej 
tale cea cătTă fiii muzelor iubit-ori de ştiin· 
ţe şi în Ardeal s'au lăţit şi ~u ieşit, şi di~ 
ace3lStă pricină. mila, care al Utcut cu fim 

.. prin Nestor 1 oanovici, patr~otul nostru ro
mân, carple ca un fecior învăţat" dară să-

l} Dr. ~. Dragomir: CorespondAnta epis>copului Ghe
ra.stm Adamovici în "Revista Teolog-ică" 1911 Pir (14 
• i ,U6_ 

"TRIB UNA" 

rae de aven'. IJlcrglÎfld în ţară strâină fu 
înciîţălură, c.c('ellcutia tiI pe d~ltti {-.ai. cu
prins supt aripile milii preaosf1}nţ.('Il/.et. ar-
hipiîstoriei tal/' şi [:r1nă dU!Jă al~:~.ol./"(Il~ul'e~ 
curiill('ioa",e!u/' ŞtlWţl' t-aL SjU·I)Ullf ŞI l-aI. 
ajutat Întru iuafl' lipi,ele lui, şi pdnă în ziua. 
de w'lilzi te-ai milo:;tit:it a-i li lui drf~pt 
.,i adevilrat pârinte. Xu ne simţim 'Ted
Ilici ~i în SUIW athta. ca să putem din do
stlll plecata noastr{l mulţtlJmire excelen
ţiei ti.lle a o aşterne, căci te-ai milostivit 
de ne-ai creSl'ut lluao subiect spre sufle
teasca noastrtl. mtmgăicrfl. 

Pc aceA subiedUlII şi noi 11 ştim şi cu
Iluaştem, dî('i toată viaţa ee au petrecut. 
el, nu în (~ruda pruncie, ci În n-Îsta tillcm
ţelor, aflilIldu·sl' în patrio, o am aflat cu dl~
adin,sul ntrii prihană întoc!l1Îtii, lui Dumne
zeu şi OalllPllilur bine pHicuttl. din aeesh:! 
dar c[Jvio(lse pricini milustin'ştp H~i bille
voi exeellt'lltia ta a cunuaşte ce dirept.atl' 
firească şi patrioticească avem noi de a. 
ll~tzui la arhipilstoreasca milă a f'xeellen
tiei talc şi Întru adfmcă plecăciune a ne 
ruga, ca pre acest l\'esior Ioan01:ici şi nu 
pre aILul, ea român de nationul nostru. ar
hicTt'11 a Ili-l cere, după cum şi alte nuţ,iollo 
aseminea direptat.e au, iadt Blai vârtos, ci) 
noi din patrioţii noştri romtmi ncnniţi pre 
alţi de darul arhieriei aşa vrednic 7IU a
/frim, ca pl"l' acpstnwi o{(',': pnmenit loa
norici. Pl'ntru care nădiljduindu-ne pre
cumcli dllpăsmerit,a !loastră ceren~, nu 
~orn fi de ,eătră părintpas(~a arhipăstorea
scă rnilă a exeellentiei talP dl' snfl8tease~ 
noastră mângăipre lipsiţi şi aşLpptfmdu-o 

suntem supt - arhip:i"istoroasea blagoslove
Ilie. Ai excelenţiei tale umilite slugi". 

CHrerea (Jeeasta. Însă nu s'a. Îlnplinit" 
P[mi'i În aed timp mişcase şi biHrlnul YÎ
car Ioan Popovici de Hondol toate piefrile 
şi pronlisese "marfla eu sarea", numai să 
ajungă el episcop_ Dar toate .stăruinţ-eI!? 
aspiraţiunilor şi ale clerului au rftmas za
darnice ptillă la ] 810. Atunei Hom.Înii da 
hine s'au gtmdit iarăşi la loanovici, soco
tindu'l pe el ca cel mni vrednic de a urca 
scaunul dp opiscop al HomtLlliIor ortodocşi 
din Ardeal. 

Din epistola lui Pehu Maior căt.ră ~r oi
se Xieoari"'t (Hucureşti 7 Octomvrie 1810) 
af1{lim că În jurul candidaţiei din 1810 s'av. 
ţesut multe int.rigi ("nefarii") şi că episco
pul din Blaj Ioan Bob "foarte părtinea 'pe 
M aga, Încdt de l'piscopie"_ Petru :MaIor 
~'ippra ÎIIsii, că va rE'llşi loanorici. "Soco
tese, că va fi Făgărăşanul (1 uanovits) qua
rele e mai t'redn{c şi destoinic, gne io ăncâ 
!orc a pârtâsiirc qucra de acolo afarâ de 
bucurie din fericire poporului mie neex
mentit următoare, tare oftes"2)' 

Dar preeum nu s'a împlinit cererea lui 
lTaines şi a soţilor săi, tot aşa a rămas za
darnidt şi speranţa lui Petru Maior, care 
aVf'a despre Ioanovici păreri aULt do fa
vorabile. Că episcopul din Blaj, Ioan Bob 
părtinea foa~>te pe Moga, nu ne surprinde, 
Se poate uşor explica această părtinire, 
dadi nu prin vechia înţelepciune "magna 
infJrnia com:enitmt" - de sigur prin cu
vintele: ,.,similis simili gaudet" ... 

Vrednicul şi destoinicul Nestor 1oal1o
viei s'a retras în mănăstirea BC'zdinului, 
unde îşi petrecuse şi Gherasim Adamovici 

2) Epistola e publicată ia "Convorbiri Literare" din 
1910 Jlrii 3 ii a . 
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anii c!n călug5rie inainte de a ajunge egu
menul mănăstirii sI. Gheorghe (1779-

17H;J). 

Tn urma mişei"'trii de emancipare hiso
ri('(,:Jseă .si clilturaH't au reuşit şi Homânii 
araetnni '(ia an ni 1H~8) să dobA~dea
Sl"ţt dn'ptul de a aY(~a un epISCOp 
r0I11,l11. ..A.s(.fpl !scria episcopilor de 
naţionalitato TtHn[mii se începe cu llle
stor Ioa TI orici "frate cu mama fost.ului 
protoprf>shitf>l" al Braşovului, Iosif Barac", 
duptl. cum amlln cIela părintele arhiman
drit nt'. lIarion Pu.şcariu3)' Inainte de a 
aJ·unue' PI)i~cop, XflS!Of loanovici fusese ar-

. h • I 
himanorit, a.l mtllltlstirf>i Bezdm, ar ca 

episcop al ~\radHlui a păstorit tim.p foarte 
~('UJt (l H:2!)-lH;-m)_ 

[n arhiY<I c()llsi~tnrului din Arad ,Se vor 
afla dp ,,,jpllr :;;tiri mai amănunţite despn~ 
a('f'M ppis'~op 'Ioanoyj(·i. Dacă s'ar găsi ei
lllwa, sii le seoată la iveală, atM pe ace
stpa, eM şi altele privitoat'f! la episcopul 
G hrra,,,Îm R atin şi la zelo.sul administra
tor f::'piscoppsc Patrichie Popesc'u, ar faee 
hune. servicii pentru monografia dieeezei 
Aradului, a cărei publicare o deerebse cu 
mulţi alli înainte sinoelul pparhial prin UD. 

"collelUZ", eare p,lnă în ziua de asUizi <J, 

r5rnas literă moartă ... 

Carnetul unui privifor. 
Logic4 

.,Oamenii politici ~Ullt expuşi la Il~ 
t.acuri, şi ciur> nu voif'~te să aibă par
te de ele, sit poftească Il sta la 1} 

lHLrte." .. Românu'''. 

Rezon! Aic{'a domnul Goldiş 
Pe sine chia.r s'a. Întrecut. -
J\euma domnii mei, să brem 
O reprivire în trecut. 

Ca ori şi ce bărbati politicj, 
Ai noştri bra.vi cOlldueători, 

ln urma. criticelor noa~tre 

Ne-au înfierat de trădători. 

Chemând în ajut{)r sobom 
Si pe cinstitul Belimbroe, 
Au ridicat de-asupm noastră 
Medievalul rug de fQc. 

Noroc că flacăra. () stinse 
Impartialul Adevăr, 

Si, cum vedeti. din capul nostru 
Nu s'a clintit un fir de pAr. 

Dar, domnule Vasile Goldis, 
Permite-'mi azi o întrehare: 
Bărbati politici sunt aceia, 
Cari au a.semenl'a purtare? 

l<:u am impresia că f.ruceti 
Ca'n fabulă un veehiu copoi: 
- "Vrem dreptul criticei. fireste, 
"Dar asta. numai pentru noi!..." 

Pardon! Dar logica. ace.asta 
Nu c.redeti că s'a compromis, 
Decând rebelu-Alexandrescu 
Celebra fabula şi~ scris? 

Nu credeti 1"0 să se revolte 
Si badea Pavel Citbcurel? 
Sau ziceti: Fă ce zice popa. 
Iar nici decum ce face el L .• 

RănrureJ. 

3) .. 'M<>troDolia Românilor ortodoxi din TramiIn .. 
ni& ei Ungaria," Sibiiu. 1900 p~ 91; nota. 
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Cupă doi ani. 
De Ioan Agirbiceanu. 

Părint.ele Mă:rc1l1eţ după-oo :îşi sflidj sluga, 
(lupă-ce se eC'rta:se cu preuteasa, inură în odăiţa 
caro-i slujia de cancelarie, şi, ş!'2iind la masă, în
cepu să frllnzăreas{~ă, Î'lltr'{) carte. Din dnd în 
când privea prin geam, şi fă{'C-a mereu, vu ciwH: 
Mărculcţ. De două săptămuni vremea ţinea me
reu umMă şi rece. Când e~i de dilllilwată în curte 
şi YflJmac('laş {'er, aeeeaş nwcnire bojuă,icloal-\ă
in a('j" pilrint!'le ,11U se putu răhda să nu zi",ă 

'I} -" - f" ~'C d' - ," 'tu!re: ,,_ a'('a-l Iarna - le laNUl. e ~'Omc le. 

Apoi ,află numai OC'C'{lt () yiuă r<lujii, îi trase o o
cară fi1.câll(iu~'l tidl:loo. lutră în CH;IU(~ra în ('-are 
l)f(,lltea.-;u imbrih'a puzderia fle {'(l'j1ii miil"unţ{'i; 
şi, Jin llimil'.l} toatil, ~e luă la eca-r1U <'.li detasa. 
.• Ce comodic, C.(l {'ollledie!" zi"e pări'lItdc Iă.";U1-
du'~i cu jll',i\'il'ile mirate pe ('-<~piii mai mărişnri. 

l'reutcasa ou se supără. Ea ş~i:l eii pă.rintde 
nu putea suferi vremea a."ta mohorîtă, !;li, că in 
1!L.'!tfcl de zilc dumnialui îi 'plăpca să se ('crte, pre· 
mHn in 7.ijelc lumino'ase ii 'plăcea sii ridă. Cu re
gula a~ta i'(' înI11ăc':lIS{' ca de mult. 

Pări'ntolo Mărculeţ n'avea nici gîwd de e{·tit" 
eÎ frunză'ica cartoa simţind trebuinţă de-.a face 
ceva. De-odată în uşa se auzi o ci(x'ănitură, şi 
fără să mai a~tcptc ră..<;!mn!'ul în odăiţă intră rc
pooc, <'la şi când M' ul'mMi-o eÎ'ncva, o felJlei€ tî
n:11';'î, l'tlalt,l, cu ochii negri, cu fata bărnaee. C r
mnle Iacrimilor &e yedean ineă pe obrazii ci l~a]izi. 

Pă'ri'ntde păru deodată adân-eit în cctire. Ar 
fi voit să nu-i i!ltre nime în oa~ă. acum. Fcnl('iu 
dcte bună diminoot,a, ŞÎ se apropie, cu pa,şi mă
~unţi, să-i 'sărute mâna. 

- Ei {lOlllN-!ie! Heu părintele rotrăgfmd ll-~i 
lnâTl~. Las', nu-i de lipsă, - Şi păru că eire.?,e 
ţarăşi cu mult interes. 

}'emeia Însă, nu mai putu aşt-epta, 

- Părinte, zise ea, a.bia 8tăpftninduj~i JllfLn~ul, 
ravel înebuneşte. ]\fă oote, mă omoll'ra, adun&' 
{~a şi J'Il<'OPU numai dccflt să su,~pine. Neridicând 
ochii din carte, părintele spu~e sentenţios, cu sa
otisfaeţie: 

- "Eal'ă mlJol'('~s:l se teamă de bă,rbat! Ei 
comedie! AAta-i lpge!" Bărbatul trebue să-şi 
bată mucroa dadi-i ţ' inova1ă! 

- Că nu~s l'inovată pă'rinte, nici cât o floa:re 
din grădină. Să nu'mi ajute ... 

--..::. Eară tu llU te vei jura, - întrerupse "'pă
rintele - nu te vei jura nici pe CC'r, cu este SCfLll

ImI lui Dumnezeu, uiei pe pămâl1t, di este aşt,flr
Ilutul pieiOOlrelor ~ui. M uerea trcbuc să a&ulte 
de băT!)ll.t. adause repede pă.rintele }fă'rlCIlJleţ În
chizând <'li sgoomt cal'ltea, şi rididndu-se dela 
mlliSă. Privirile 'lui M mai limpeziseră. 

- Ce Sll'pirrare ;'li Bucură? O inure>hil cI cu 
V()C('!'d mai hlândă. I<'ome,oo Înoopu să-i spună re
lJede ce-o aŢlă~a pe suflet. Nu se opria decât 18-
prăvindu·i-oo .răsuflarea. Şi începu din nou. Pă
rintele o a.sC'llIta cu interes tot mai mart>, Din 
cind îu cân.d o întrerupea. 

"Un an şi jumătate - În<:>.epn femooa - am 
trăit cu el fă'ră .să~mi zică ori să-i zic fă-te 'nrolo. 
că nc-am ,luat din dragoste şi din voia noastră; 
Încă mama-mi zic.ea să nu mă grăbesc. O vorhă 
de vorhit, un sfat de făcut, o mÎlncare d(' mflm(',at, 
lin drum de făcut, toate le făceam cu bună Înţele
gere, şi traiul DOS!' de-atunci să d~ Dumneeu 
săJl :aibă toţi oomenii, d ceartă n'a fost în ea:,;a 
noa,~tră, hătăi n'am mâncat, nu săcurca, dar nici 
imnmul nu l'!& ridicat U8Upl'ame,a. Pe urmă:, p:l
rinte, zise ea oftând, Pavel s',a dus în Amerk~a, 
Drept e şi Q('--eea că s'a dus cu învoirea mea, că 
m'a Întreb.at: Ilă merg oal'e şi eu Bucură, şi eu 
i-am zis du-te, 

- Aşa dar de ~'ând s'a 'intorg din Ameri{'a vi
s' a intors traiul spre rău? întrcbă părintele Măr
cnJeţ indtlcindu-şi barba cu (1cgetde. 

- Da, Ipărinte, a stat ,în America doi ani. ~i 
.astă 1:.rJoanmă Ia ('ulesul viilor a SO:'iit, fără si'i'mi 
$Crie nimic ş;i pc mine nu m'a aflat 'Ri'!l • .''Iă, şi dind 
am sosit {!ea dintitie Întrebnre a lui, eare nu mă 
văzuse de doi ani a fMt: t; nde-ai 1llnblaH Var ~ 
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nll-i mai cunoşteam ()('h.ii ca I-se S('himbag{~:ră şi 
se uita l.a. mine <-'11 ură şi vedeam că nu <ea-edea. 
<,und i-am spu,s {.' am fost rp:'lll:l ]a () vecină. 

- Şi dc un<l{· ş-tiai tu că el nu erodea 1 o În
trcbă Jlărilltde clipind din oehi. 
! '- Vedc<lm pc faţa ,lui şi ,mi-a spus şi el că 
minţe:->c, că am ihoynie de eimd R'a dus el, şi că 
aeoli ftTl1 fost. :-lă vezi părirlte cii mă pl'OpU1lle cu 
l1lI11l Fl{lrii, {'li Că,plmru şi cu satul întreg, şi eu 
>arnt 'lwvlnovată ('a o final'{' din grăflin{r, asta o 
~ pun pe &11fkt ul meu. Şi ziua {'(~a dintâi s'a în
{'lIpnt {'lI din, ('ă eu trebuia :sii WNg iarăJ;li l-a 
H,('jna s:) e(J"', <'il ·am ma~ină <le {'.llS11t "părinte şi 
)11('1'('Z 1)C k\. f(,JlIei. ('ă numai <'u ('p-mi t.rimitea el 
djn Allleri,'u rău aş fi dus-o. Jar imj zicea .să ră
mim 8r·u"ă. Eu, feme,ic 'luerăioare. 

- Luerătou're, {,lllU Y{~i fi, în ziua cea ~dintâi, 
dllpă-ee ti-a 8(i~it hiirhatnl trebuil!l să rămfLi a
('a"ă, nu să umbli prin vecini. Ce {'om«:lie! Voj 
m! v'aţi văzut de doi ani, zise ('U ciudă părintele 
:.\Iăr(,lllet. 

- 1\ LI putofun "il Mall ziua întreagă - încop}) 
sa t()r~ie femeia - e:lş.i mama-sa 8{laeră-mea mi-a 
zis să-m i yud dt' hw ru e:1 fhlmn{'aei mă ~UTloaşte-

- Tuată J)a;~iI]'ea ve limha ei piere, neVla.~tă; 
o îutr\'nrpsc j,;n!işi vă-rintele. Ke rhmrtnând eu el 
în ziua {'('a dintîti t.u i-ai 'arătat nlml'<l~ bănu{~lile 
('Il ('ari poate a 'p1c{'Jat din Ameri(~a, Mu-erca tre
buie să as{'u!tc de bărbat. 

- Şi soaera-l1wu mă cunoaştel ('ontinuă oa, 
părfllld eu nu a lHh'pc p~lrill tele, di doi ani de zile 
la o mas:1 aTIt Jn;!n('nf, ,("un fel de hllC'ate nc~ 
satul'at, întlJ"o ('~Js:l :tITl dllrnlit. Şi s'o -chemi pc 
dmrlllC'api şi 8'0 intrcbi sii v('zi Pllt(~-V.a jura pe 
ecya rău împotriva lIlea, di (>11 am fost fomaie de 
otnpuÎe (,lllll }1utinl' sunt în :;:1t şi daeii lui nn-i 
pl:ae, de{'-mi druJllul şi ('!Iute-şi ,a1tă l1CV1flStă. 

- Ilo-hol fiku p:11'inf;(~le :MărelIlet. până la 
d('svarţa:nie mai G.."-'t,e. A~ta nu merge atitt de uşo:r 
CUIll erezi tu. ~i din tot ee-mi spui cn nu văd pen
tru ce v\ati dospărţit, adansc lUI:C1pîmd să se'plim
be prin pasă. 

- _~\ră propune, piîril1te cu toată IUimea şi două 
zile a păzit dupa mine, a-sclltlllzîmdu-oo prin CllCU

]'llZ{\ <,ii zicea că mă Întflh1esc pc ueolo {~U Căprraru, 
da ('Il pe Că,prarn de două. luni de zile nu Fam vă
zut î!n odlii mei. eă n'am lipsă să-l văd. Şi soare 
zi,(~ că arre t.r('ab~l 11;ll1ă la UIl om, dar cât ce os pu
ţin diill cas;l, îndat~1-mi saTC înainte şi mă întrea
bă: ,JTnde ~"n>ai să mergi" 1 .;5i noPlile de cap 
mu judeei! părirnt.e şi mă amenintă cu moarte pâ
nă se tr('cZ{'şte ~~1Ja('.ra, - di oa-1 cam sumă - şi-i 
zice: .,Ce lneţaa{'{)]o? .M,ai la.s'o mă nehullIlle!" 
D~1:r 01 nu o a:-;('ultă nici pe mumă ... ~a şi"'lIlÎ spune 
mereu că de mă prinde 'imi IsuOOt;lte grumazii ea 
la 11'Il ]lui de găină, 

- Nici n' ai fi vrO(l'nică de altă moaTt,c daeă 
te-ar prinde, zil'ic mI sati8faeţie păriutde Măreu
let. El cum s{' plimba, V(:'(lea prin geam vremea 
mohorîtă de afară, şi simţurile, sufletul i~ Înăs
prea dil1 nou. 

- Că l1U rnăpoate prinde - Îu{'(lŢl'Il pJângând 
femeia {'il Il' an' de lIrnd-e. E'11 îmi păzcsc eins<tca 
{'ii~ii ~i vreau să fie bi'Ile C'\lim a mai fost, ,da el e 
tot tulbure, şi nu mai pot să mă inţoleg eu el. Ca 
la () vorbă llu-mi ră~punde, la o mâncare nn vine 
ea lumea, Ia părinţ,i nu mă mai 11Lsă, da eu i-am 
SJlUS ('U {],oei'tt "Ii mă deflpaT't de Pl.rinţii mei cari 
m'a (:r~'i('ut, mai bine mă de,;part de el. Ea tăeu În
neeată în pl:'lllS. hl.CrimiJe îi eurgoau şiroaie pe 
obroilzi. 

-Şi pentru a{·('~'!ta ,'a ]&<:.a. omul pe tatăl său 
ş.i pc mamă-.;va, ŞiflP va alipi de muic!rc-sa! zioopă
rintele sentenţios. Asta-j lege de eyanghelie, mu- ' 
ier{'. ,adause indată. şi nll-ă sună numai bărbatului 
ci şi mn.ieJ"lii. Rău ai făcut, daeă i-ai spus aşa. 
Ji'Of1!fite r:'1 u ai fiileu t. 

Fomeia făcu puţin,'părea că se gândo~tc, apoi 
începu {lin non, eu glasul puţin i'('ăzl1t, Q!lre Însă 
se înălţa rcp<-Jde, 

- 1':1 zice că mă duc pc ],;1 pări'uţi ca să mă 
intiilu('S(' C·l1 ihml'n:ieii, da' parinţiimei sunt oa
meni cîe omenic', îi "tie satul, şi ei mă apără nu 
mă îlIll(]C'~mHla la [Jucat, şi doi aIli cât a fost el dus, 
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ei m'au ocrotit şi m'lilu mângăi.at. El zii('.(l că fut" 
din ca.să dda noi şi duc 1a pu.J1inţij da ai noştri 
n'au ajuns zilele &',clea să aştepte milă dela noi~ 
că-'s ha'l'.I11ici şi ,au din ce trăi. Aici ao opTi, şi 
plâ!Ill."llll o înec~ă din nou. Şi azi dimineaţă m~a hă
tut - zi,sc ea 8u~p,iIlând - {5'Qllfl Virut să merg pâ
nă la ai noştri. ])a eu nu-s ciinele nimănui şi daei 
Ilu-i 'P1a<-'O eaute-şi altă nevastă, decât să mă p:re
Pllic eu unul şi cu altul şi t'iă mă păroască pri .. 
şllri, !;Ii prin grădinile veei'Jlilor, de-au Îcr!ceput !şi 
\,0('1nii .să:-c ioo de-un gând de el. Şi-i spune 
lllHrwl-.l'.a: Pi. \'('rc, a.J ună'ţi min tile Ut':lsă, Yavel •. 
Da 01 nu o :L".<eultă, trebuie că·i smillltiit d1 şi el Il 

zilS odatil: llll Atin ce-i cu mine, trf'huie că îne
buno8c, Eu l'ilr'inte vreau să-I <:l{nm de faţă şi ~ 
Spll nil ~finţi(·i tale (!.a('ă vrea ,~il mă ţină ea pc () n..
V:l_'ltă cu el'odimţă CUIn i-aUl fo.."'\t, şi aii nu mă ma. 
hiînnia~('ă, ol'i, {la('ă nu nea să-mi deie r'al~ slo
hod:!, eă eu (';îirw la C'!l.'loa mea nu mai vr{lall ~ă fin . 
Fnrm;i:a tiien. SlH,pj'IlUlJd adânc. FrftJlA'ându-şi mâ
'Ilile aştopta ri'h';lH1JJSlll părintdlli Mărculoţ., 

- Co l~!'{~zi, zi8e Într'un târziu părintele, ,,·a.i 
mai putea împi'K''ll ~ 

-~ ('-am put.('a! r~_";lJllll&:' f('UJl'ia repuk şt.er
gfmc1u-şl ]iOC·rr~lllile. ~ Hmai să lIll mă PI'C'pU:YIă 
moreu. 

- Bine, hille f făeu părintele. Pentru a!'lta. 
ar trt;bll'i ea mai Întâi tu să nu-l i:;wi să te hănll
ia.'wă. j"Jl rîndul eel dinEU vci trebui să 8iSCulji-, 
de eL Iţi zi-ee el: muiere uu te duec Îll cutare·· 
casiî.! Tu t->ă uu te du{'i, nlei ('!tiar la părinţii t.ăi, 
cel puţin până-i troc bănuielile. 11 n,j{ll'ca trebui. 
flă se teamă do bărbat. Adoeă aă-} aseuhe. Bărha
tld e {'apul muierii. Gâllde~ti tu că poţ,i să-I ~
culţi dc..ai{'i Î'll('olo îill 1.1·U tmtt,c '1 Pari,ntele o priTÎ 
elI ochii lui 8ur.i'. Nu mai trehuia să 1'1Lspundă M. 
Din cum îşi p]{'{'a.~ capul, din cUlm Îşi adună ha- .' 
zele, el gă~i~e ('ă ea ar fibut:uroa:.'Jă de îrmpăcal'ft. 

- O :;i,'] a,';l'ult, părinte, Cred că şi pi'tnă a
cum să-I fi a.<;(,1I1tat, zise ea. 

- 13in{)-Lim~, făcu păl'intlc _M~ln'uleţ. nClnul~u
mit. AeUIJl poţi llICl'gl'. O o;ă-l {'!Jem indata pe. 
bărh;,LtuI tăn. 

Şi, de-odată eu femeia. rnji şi pă.'rintele Y~l'
culeţ. 

- N i{'nla(', Jllil,j )[ieulae, st rigă el în curte. 
- Aude, l'iîi~PU'lJ~(, sluga, :;;i se ivi lmmai de-

cât de sub şopron. 
- Bă mergi aculIl Îu,d:ată Ja Pavel Brad, ~ă' 

vi'uă la miIne numai decât. Ai înţeles? 
- Illţej{lS, făcu sluga mulţumit eă părintel. 

nu mai Ora ;;upă:l'at pe el. DiTl cum îl ehmnă pe 
llume nI l'nţ,(']ose că inima părintelui s'a mui-at. 
Cind era mă,llioo nu-i zl'Cca pe lIUIIle. Il strigă: 
,,~1 ili ăsta!" 

Părintele Măl''0uleţ intru În odăiţă, şi Pl'ivea 
prin gea.m. Pe uliţă troceau dhl când În când bfu.'
baţi eu pasul ~"]'eu, 'j,neeL ea şi câ'nd i-ar .a:pik;a o 
povară ncvăzută din acrul a(,E'~ta moeuit şi umoo. 
Trec(3a, mai rar, o femeie eu gura 8J,<;{'uIlsă 'II. 
eiullă. Erau îmllrobodite de ial1l1ă, deşi afară nu 
era ger ci 1l11Jllai umezeală rec.e. 

PavcJ} Brad tr(){!u pe sub ferestrele casei paro- .: 
hiale, cu eaplll i'll pic-pt, eu paşi ho<tarîţ.i. 

- Aici nu-j glll,mii, 7.]8e tare părintele Măr
culet vă.z~hJ'{}u-1. Omul intră, l't*>pirînd d&<;. Veni~ 
rop(x!e., ori ,~llfJetu] lui era ÎnvolbuI'8t. 

- Te-a pârît neva:sta, Pavole spune c~o bati , h~ - . l' , , t 
e o !111111'lîŞtL e-am chomat să vodem ec-i ad8-
vărat dirn toate. Părintele îl privi -cu lua.re {I,

mi,nte. Omul el'a de statrll'ă mijlocie. Tşi st'rÎn
gC"d bU7A:'ile sltb must!c".aţ.a retf'.zată .scurt. Ochii lui 
ardeau ('a de fr.igu1ri. Hmpira tot mai des, Cât.e
odată pieptul i-se inălţ/a foarte tare. 

- Am ascult.at părÎ'ute ş'am venit, începu al 
{·u voeea răguşită, ('~ şi când l-ar 8t~rîr;ge eeva de. 
gât. Dar, l'ă nu fie C11 supărare, m'aţi dwmat În
:za{htr. Eu lHl mai vreau să trăiesc cu ea. N'o mai ~ 
sufăr ilO oasa mea. - El vorlx'lll agitat, respiri'mi 
des: ()II~rinflu~ moreu. Dar, din vorh~, din pri
vin, dm faţa lui U6pră se vooea că-i hotărît. 
_ .- Să nu ne g.răbim, prietene, zi,se părint.el .. 

ŞI lntre S]Jriln~'Ono i-se ridi{~ă o dungă gro,asa. _ 
Grabn st,rÎică treaba, adau~ el. -

o HLE 
pentru dormitor 

sufragerie 
loculhţe, garton 
in .garnitllră de 
piele şi fIe ~rHmă 
pr&:um şi covoare 

c.~. 
Cabricant de In obil e 

lD se-a mai mi}demă execuţi. se pot prOCUia la: S1hiu-BiiJszeb6D, Sir. $aj1.ltna Ir. 7. 
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- Nu mă grăbe.sc părinte. A~um sunt.em in 
iarnă şi dola culosul viilor docîmd am nmit, am 
avut w·cme să mă 8'(~OW8c dffit.Ul. Aiei e vorba de 
doi ani. părinte. ] )oi ani mi-a stri('.at t1)ată viaţa! 
Da, mi-au strÎ-eat-o, pentru {'il eu CII ea 11n mai 
pot trăi. 

- N UlUa! voin tii să fie, se poaw, prietene. 
Tmbu.le să iertăm. Trebuie să ne muiem inimile! 
zise domol părint.ele. EI voooa {'ii omul oc"eSta, 
fl() fata căruia se mai eunoşte.a paliditJatea -celor 
doi Il'!li pot.recuti în cutare fahTică din America. 
vedea tbn gJ~\.I.':lUI lui d sufere. . 

- Noi, un an şi jumătate am trăit bine, pă
rinte. Pe 11rmă m'am dus în Ame.rioo. Ştii d-ta că 
00 duc d<'6tui oam€'I1i dela rwi .. Mi-am zis: să câş
tig şi on. Acasă slInt di,pătări puţine. lI'am în
ţeles cu ea şi m'am dUI.'). - El, aici, oftă uJâmc, 
şi-şi plllSe mima pe mamt pil.rinwlui. Am muneit 
În rînd cu alţii şi ce ago'lli""C<t.m trimcteam ac!l.~ă. 
Ei îi trimotca.m. Era ea şi matlla a-eW:!ă. Eu o 3.

vusern {ll'agă ... Mă gfmdeam la ea,şi-i i'K"riam des
tul de des, că ştiu serie. T,a i'll~oput îmi răsspun
dea şi ncva,sta tot a~a. Pc nrmă, după vre-o ju
mătJat-e de an, seriso:rile ci îne('lpură să se rărească. 
Imi ziceam, eer(~ând să mă li'Iliştesc, e vremea 
lucrullli, şi ea nu.oşt.ie scllie. Şi-i trimi,toorn bani. 
Pe la R-trÎnsul fflllUhli, îi viIle la un om dela nUd o 
scrisoare de a(·a.~ii. Omul lucra eu mine llIl fabrieă. 
Uite ce ser,Îe de nevaBtă-ta, măi Pav<l1'e, îmi zi-oo, 
şi-mi dă scrisoa'rc!l. ~i~,l<'olo zi<'ea: friatele Pavel 
{~ mai fac...'C, efi Bucura lui duce lume albă cu lOem 
Florii. (\Il om-1OO om, am început !I'O bum'uio.,>c. 

- Nu poţi da Cl"ezitmfunt la ori ce veste, Pavele. 
Poate a fo.<.;t un IIm rău şi a voit să vă strice cfu.<;<a! 
z~l:!C păJrintole Mărculeţ.EI wrmăl'oa cu mult iute
r~ toate miţ\Cilirile romwnului, pr.ivirile lui infri
gurate. ~i omul îi era tot mai simpatic. 
A Ţăranul oftă din adunc, clăti'I1ă din cap ~l 
llwepu. 

- Ce-mi spui d-ta acwn, mi"am zis ~i eU pă
rinte. Allt.fel n'aşi mai fi putut sta o zi în ţară 
străină. I-am sca'ilS şi ei, u11e Buellră ce veate 
mi-.a sosit! Ea mi-a răspwns îndată, o adu~ 
mărturie pe mrona şi fre jura pe cer şi pe păJnwnt 
căJi tot aşa de curată cum o ştiu. Eu m'am liniş
tit aşa de jumătate, că de ce eli minţesc ÎnaÎJntea 
sfinţiei tale şi să-ţi spun că am orezut'o deplin? 

- Ei, muie.rea! făcu părintele cu ciudă. 
- M'rum liruiştit aşa ~a să mai pot rămÎtne un 

an, zise el mai departe ou v()(!ea tngheţ.ată. Dar 
în ce.lea d,in tlflll1ă t.rei lU'lli ale anului al doilea 
nu mi-a mai răspuns la nici O ser .ÎJsoa'Z>e 

- loca muierea! zise păl"intele oare era con
vins de-acum de vinovătia femeii. 

- Atun('i mi-am z.Îi!: ,~tai sa vedem! Şi am 
plooat a'<'.asă ffură să-i dau de ştire. Că m'am gân
dit pe drum ce vrut! afla R<msă ~ De, ca am llJ , pă
rinte. 

- Ca omul năcăjit, făcu păTÎlutele. 
. - li'am gândit, nu zil('. DaT era:m şi'tesel. 
Imi ziooam: poate nu va fi nimie adevăr.at. Când 
am ajuns, ea nu ora aea.,ă. 1 ntr'tm tîrziu vine. 
Va fi auzit de prin sat ('ă eu m'am imt01'S. Eu am 
văzut-o încă prin femastrîi. Şi de-odată mi...-g'a 
pus ceva rece la i'nimă . .Ea vellea mămÎoasă, izbi 
;portiţla, şi ori {'ât a eCl'eat să pară \'c..<;(~lă, nu a pu
tut. Da, n)a putut pihinte. Ochii oi erau vimovaţi. 
Eu i-am văzut Îndată. Nu cuteza să se uite dos
chis la mine. Se uita pe furiş. Pe wrnnă, temân
d'U-se fiii n'o gâC'e~'>C. a 'SPU.'l cîi are de lucm şi s'a 
dus la o vecină. - El tăoeu şi-şi luă aier. Ochii 
lui ardeau şi mai tare. 

- Tu !lii venit f~tl proplt~ul', din America Pa
\'ole, şi foarte llŞ1l)' ai putut Aă t{) înşeli .....:. zi'*' 
păTÎmte1e. 

ŢăJranul zîmbi dureros. 
- Numai eria nevasta mea, părinte. Eu o 

ştiam pe Bueura aşa cum !Iim 1 ă.<;art'o. Doi arni Însă 
mi-a'll schimbat-o. După doi ani, din ziua ooa din
tâiu n)am mai cun08cut.'o. Inţ.eleg din fie-oare 
yorbii ce-o spune, din fie...c,are mişearc. că nu-i 
mai ea. S"a. i,'>prăvit! Doi ani mi~au .8tricat viata! 
sfî'rşi el oftimd adânC', 

- Bine, frate, daI' numai dupil bănuieli de-a
~e_"tca, dl1'pil C'um ţi~se pare, nu ne putem lua, 
zise păT;intele Întărîta<t. de-odată împotriva lui 
Pavel. Spune probele ee le~ai împotriva ei. adause 
repoo.e, . şi Î:n('.epu "'ă.: se ,plimbe pTin odăiţă. 

- CeofH'c am spus pmltrn miIne e mărturie 
prea multă îm}''Iotri\"a ei, începu cu greu ţ.ăl'Hmtl. 
Eu ştiu {"IIm am trăit ou (~HDl!ai înainte, ,păcinte. 
Eu ştiu! lm,ăpentru d-ta iti 8punşi d-ovCozi. - El 
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,;e Opl'1 pll'ţ,illl. 1na111fe de toate, ('imt.inuă îndată 
~ rlin hanii cari i-am trimis din Amerioo nu 
mai {' Ill!'i {) băJncl.ltă. X'a pus la ham'ii ni(,j (1 ('0-

roa.nu. Toţi i-a cheltnit. \, 
- IM'ă muierea! fă(~u ('·u bucurie părintele, 

ca şi eând ar fi satisfăcut de cl{n'ada aceasta Îrn
potr,j\"a femeii. 

- Alln întrebat'o, un mi-a rruspuns. Zice că 
ba'lliitrce. Zioo că eu n'a.m să-j porunce.'K'. I-am 
""pus <.:ii am, că i-<8 bărbat, ş'lfttullci mi-1ll. Ziis: Nu 
ştiu ce-i că te-..am urît ca pe dracu. 

- Ei, nemerni'C"..a, zise părintele înţepeni~l
du-..-;e înaintea omului. - Ti-<a spus a1a ~ Sunt 
C'hia r vorbele Bi? . 

- N'am voie de glume, pă'ri'lltR, mă poţi ve
dea. Aşa a zis. Pe urma seara, indată ce simte ('îi 
DIHi a{"a~ă, nOHp'te.a ehiar, ia."ă în grădină şi î,n
oope să tllŞC"d.twă. Inainte cu doi ard n'a:r fi ieşit 
noaptea în grădi'uu sillgură, pentru Uill corn ac 
ţară. Am păzit-o. Am prilliHJ. Vezi bine n'wlll 
martori, dar pot jura. Odatii, intr'o seară, i·am 
spas că merg pâmă la covaci să-mi aecută ~ fier 
de plug. Ual" când a Î'I100put să-şi facă semnul 
cu tlll.~a, eu am desehis portiţa grădinii. "Da ce 
te-ai şi întors? De te-a'!" fi luat drH<'1ll pc ti'ue cu 
('ovHci ell tot" aşa m'a întimpinat. . 

- Tnată 'Par<ii rp.a pe Iim ha el piere, zi~e 'P,~
I'Întele v~1. 

- Ei, pă'ri11te, ee să l-e mai Înşir toat-e. Poate 
ca uiei nu-i aşa de v~nă. Poate-'IS dm-i11ă mai mult 
('01 doi ani. Dar eu n'o mai cunosc, şi nu mai pot 
trai ·eu ea. :M'am ÎnsuMt cu o femeie, şi <acum 
asta c alta, e a doua. El tăcu, oftâ1ncl. Re.'~piratia 
lui se mai limiştisB acum. \ . 

- BiIflC, fTate, să ZiC(illl eii-i greşilă, începu 
părrntele. Dar chiar tu spui că poate ea nu-i aşa 
vinovată, ci ooi doi ani de despărţire. Să 2licrun 
că de aÎ('j îUl<'olo s'ar.îndror~tJa.. ,să Zii{~e111 ;Iii le Jati 
uitării toate şi să vă împă{'..ati. 

- Nu se poate, părirnte, '11'0 pot iert.a. Aici e 
vorba de-o vi>aţă. Eu am OOtxmt, dar nu se poate. 
Ea acum mi-e străIItlă, lii:se el cu silit 

- Dar' ncvasta o făgăduit d te \"8 asculta de
a'CUlU8 în toote. 

- Inteleg, zÎse el zambind amar. Ea a începui 
8ă~şi tragă J)(lswrnă. Dar' e prea tîrziu. Ea mi-e 
străină, şi~n ca.sa mea n'"o mai sufăr. 

- Gândeşte-te prieten.e, că n'ai dovezi grele 
ca să-i 'arăţi necredinţa. ~u vă vor despărţi, zise 
pirrintele. . 

- Eu mă simt despărtit de ea pwrclnte. Ce V'a 
ziee legea, troolba legii. l'ÎIn.'o l~ea, eu 'Il' o nuci su
făr în e!l.<;.a mea. Doj ani, părinte, mi-a ~triei3.t 
viaţa. Ce folos a:Jll eu de Anuerioa ~ 

- IIm! făcu părintele, şi nu mai stăa-ui. In
ţ.eles€ că n'·al· aY€!!lJ nici un rezultat., ornc€ îndemn. 
A PQli dmnne'<llui simţea şi un fel de sati,,,fuc',ie 
dovcdindu-se vinovăţia a,('.estei femei. Ca ea er~u 
destule în sat, ale căror bărbaţi câştig.au cumultă 
tl"udiî banul în!tt.răini, iar ele a('la",ă se dădenu În 
roate cu feciori din sat. In potri,,"a ,3.Jt.'eSt.ui rău 
el îşi ri.d,iease cuvânt.ul de multe ori chiaT şi în 
biserică. DaT' se voo.o, cu nici un rezultat. 

Tobuşi du'păoo românul ieşi, gâ'udindu...se la 
1"01ele mul'ie eari v,in din Ameri~a odată cu banul, 
gândindu-ile că i-ar va anm un proces de divorţ. 
în parohia sa, incepu -să se mâluie. Procesol{' aces
tea îi erau eelea mai nesuferite. El se plimba pu
ti'n prin odăită, priyj pm1n geaJll în aerul SllT, ili 
ieşi apoi în ourte. AiemI IUl100 îl atât.a. Află u~ 
topor aruncat deRub şapl"<m in tină. Il pri\'i, îl 
mişcă ('fIl piciarul, îl ridică de coll!dă. 

- Yăi ăsta! ~lăi ăJsta! îuropn să strige după 
slugă vă,rmtele Mărculet,. 

- Ei, să mă fi luat dTa<'l11, zise \Sluga punând 
repede tesala şi peria şi i~ind din grajduJ vi-
1(1101". 

- Asta-i nn{!a!tu? Asta-i gJ1ijă? în('opn pă
l'intde. 

Şi zimt a{'cia llntreagăse auzi fG'm eurt€ vor
ba lui aspră. 

x Atelier de fotografii artistice. de primul rang. 
Rona eÎ Kinâ.st. Orăştie Vâsar·ter nr_ 4 (casele lui 
IIcrmann). Fotografii şi portrete, reproductii după fo
tografii vechi şi noui in mărime naturală. expuneri de 
obiective speciale pentru interioruri. acatice. ei lucrări 
in aQuarel şi olei artistic executate. Cei ce se provoa.că 
la anuntul din "Tribuna" capătă 5% rabat. Fiti cu aten-
tiune la firmă. j _. -i i ., 
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Şcoala românească Înafară 
de Regatul român.*) 

1)(> Dr. Onisifor Ghibu. 

1. Până la 1775 provincia austriacă de astăzi, Bu
covina, care numără 273000 de Români (din to
talul de 795 mii), făcea parte din Moldova. Pe 
timpul anexării ei existau în această provincie 
şease şcoli româneşti urbane, vr'o câteva şcoli 
rnănăstireşti şi un număr mărişor de şcoli rurate, 
cari toate erau in floare. Inflorirea lor n'a fost 
impiedecată in primii ani de viaţa austriacă, dar 
unindu-se, la 1786, Bucovina cu Galiţia, aceste 
şcoli româneşti decad şi dispar cu totul. Abia la 
1844, când şcolile din Bucovina sunt puse sub 
ocrotirea consistorului greco oriental din Cernăuţi, 
se pot înjgheba incetul cu Încetul iarăş unde 
şcoli româlleşti. Ivirea şi I;onsolida'ea lor e îm
piedecată În măsură mare pe de-o parte de ten
dinţele de germanizare ale austriacilor, pe de altă 
de progresele repezi pe cari le fac pe toate te~ 
ren ele Rutenii. 
După sforţări Îndelungate astăzi s'a ajuns in 

Bucovina acolo, că din cele 476 ~co1i primare ale 
ei 162 sunt curat româneşti, (192 ruteneşti, 79 
nemţeşti, 8 polone şi 5 maghiare) 18 româno· 
germane, 3 româno-rutene, 4 germano~româno· 
rutene şi una gerqIano-româno-ruteno-polonă (3 
germano~rutene şi 'una germano-ruteno-polonă)! 
Clase curat româneşti sunt cu totul 527, b:lingve 
182. Bine înţeles, În tmite acestea se propune şi 
limba germană, nu Însă într'o măsură aşa de 
exagerată cum se propune in şcolile naţionalită
ţilor din Ungaria limba maghiară. 

Acţiunea de întărire a şcoalei româneşti e in 
progres i În multe comune mixte (ruteneşti~ro
mâneşti) unde există şcoală ruteană sau bilin
gvă se ridică aşanumitele "şcoli de minorităţic: 
pe seama n:tinorităţii române. Şcoalele româneşti 
sunt întreţinute de comunele politice, dar ca
pătă un insemnat ajutor şi din > Fondul religio
narc al bisericei gr. or, 

Dintre cei 1801 de învăţători şi Învătătoare, 
câţi sunt În Bucovina întreagă, 717 su"t Români. 
Dintre aceştia 646 sunt ia şcoli româneşti. Până 'n 
anul 1899 invăţătorii Îşi câştigau calificaţia În 
şcoala normală (preparandia) din Ce t năuţi, in care 
toate cursurile se ţineau În limba germană. La 
1909 această şcoală s'a desfăcut în trei secţii 
paralele ~ una cu limba de propunere germană, a 
doua cu limbaj română şi a treia cu cea ru
teană. 

Inspectia şcolilor primare se face prin organe 
instituite de stat, cari in majoritate posedă pe de
plin limba română. 

Invăţătorii s'au organizat în timpul din urmă 
intr'o reuniu,e românelsdi, pe care au socotit-o 
mai potrivită pentru a discuta căile spre o edu
caţie mai temeinică. Căci ca pretutindeni, aşa şi 
În Bucovina, nivelul educatiei şi al in strucţiei nu 
e iocmai satisfăcătur. Şi aceasta, intre multe al
tele, ori din cauza planului de învăţământ, care 
nu corespunde nici nevoilor ţării, nici firei dife~ 
ri1ilor ei cetăţe'li, ci e dat pentru Austria in
treagă. (Cf. cuvintele lui Herbart: .Cele mai ză
darnice planuri de învăţământ sunt acelea cari se 
fac pentru provincii şi ţări intregi. Allgemeille 
Pădagogik pg. 140,. 

Bucovina n'are, in adevăr, nici pe departe o 
instrucţie bună în şcoala primară. Cauza este şi 
predarea obligatorie a limbii germane in toate 
~,coalele primare negermane. Actualmente găsim 
În această provincie 70% analfabeti. 

Şcoale secundare româneşti există în Bucovina 
patru, şi anume: 3 licee şi o şcoală reală. Aces
t"a sunt parle şcoli de sinestătătoare, parte cur
suri paralele ale unor şcoli străine_ Şcoală se
cundară de fete există una singură, cu 16 pro· 
fesori. - Profesorii români dela aceste şcoli s'au 
organizat in timpul din urmă Într'un cerc natio
nal al lor, În care au intrat şÎ câţiva profesori 
români dela şcoli secundare germane şi ru
tene. 

In Bucovina e o singură Universitate, cea din 
Cernăuţi, fondată la 1875. In toate facultăţile a
cestei universităţi, Înafară de cea teologică. cursu~ 
riie se tin În limba germană. Exceptie formează 
singura catedră de limbă şi literatura română 

. 
• ) fragment dintr'o lucrare care va apărea in cu-

rând în limba germană. 

rei 
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dela facultatea de lit. re, care catedră există dela 
întemeierea universităţii In timpul din urmă s'a 
admis şi Înfiinţarea unei catedre de Istoria Ro
mânilor pe lângă facultatea de litere, până În pre
zent însă hotărîrea nu s'a îndeplinit. la faculta
tea leologică cursurile se tin În treI limbi: ma
jOi itatea în româneşte, câteva în nemjeşte, şi mai 
ptt ţiI"] În ru teneşte. Majoritatea studentilor ro
mâni de origină bucnvineană a acestei facultăti 

uTRIBUNA" 

cunoaşterii alfabetu lui latin. Astfel ei sunt con
damnaţi la o vecinică ,tânjire a vietii sufleteşti. 

3. Bu.lgaria. La sudul Dunăriit in Bulgaria, 
locuesc c'am 100.000 de Români. Aceştia n'au decât 
trei şcoli primare, (una În Turtucaia), şi o şcoală 
comercială Jn Sofia Bine inţeles, limba bulgă
rească se Învaţă în acrste şcoli destul de in
tensiv. 

sunt interni în s~tl1inarll' de pe lângă arhiepisco- 4. Serbia. Despărţiţi prin Dunăre de fratii lor 
pia gn ca-orientală, din România, locuesc in Serbia c'am 300.000 de 

Numărul profesorilor români dda universitatea Români, cari însă n'au aproape nici un fel de 
dia Cernauţi e de 10. cultură natională. Până pe la 1870 limba româ-

2. Basarabia, provincie rusească cu o popu- nească era limba liturgică a bisericii şi totodată 
laţie de 2,500.000 cuprinde aproximativ 2 mii de limba de propunere în puţinele şcoli rurale cari 
Români. Până la 1812 când a fost răpită de exiitau pe alunci. De vre-o 40 de ani Încoace 
RUSIa, această provinCie se tinea Întocmai ca şi limba românească a fost scoasă de prdutindeni 
Bucovina de Moldova. Prin tractatul de Paris - cu exceptia familiei - şi înlocuită cu limba sâr
(1856t o parte a Basarabiei se restitue Moldovei, beas~ă Invătătorii dela şcolile cercetate de elevi 
dar în Urma războiului dela 1877 această căzu romAni sunt in marea lor majoritate Sârbi, cari 
din nou în mânjle Ruşilor. In timpul dela 1856 nu cunosc limba poporului. 
până 1878, câtă vreme această par~e s'a tinut de Limba sârbească pâtrunde foarte cu greu in 
Moldova s'au înfiinţat acolo două gimnaziit 4 popor. Numărul analfabeţilor români e de80olo. 

. şcoli primare urbane şi 121 de şcoli rurale ro- Turcia In Turcia şi mai ales În Mac~dol1ia 
mâneşti cu 7944 de elevi. După 1878, aded trăesc aproape o jumătate de milion de Români, 
după căderea întregei Basarabii sub stăpânirea cari vorbesc un dialect special, dialt dul macedo
rusească şcalHe acestea şi-au perdut caracterul român. Macedo-Românii au fost descoperiti, aşa 
lor românesc. In vremea dintâi j-s'a lăsat oare- zic.ând, abîa in secolul XIX·lea. Până pe la 1860 
car~ rol şi lrmbii româneşti, nu peste mult însă ei învăţau În şcoli greceşti. Cea d:ntâi şcoală ro
în toate aceste şcoli s'a introdlH exclusiv limba mânească in Mactdonia s'a deschis la 1865. Mo
rusească. mentul acesta a stârnit puternice valuri de im-

19 Decemvre n. 1911 

Câtiva filologi români, socolind eli acest po
por e deo ~ebit de interesant din punct de vedere 
fiio1ogic şi etnografic, au căLI tat să-) su ~ţiI1ă. ri
dicând pe seama lui o şcoală În care Să-! cultive 
în limba proprie Ca o urmare a stăruinţelor 
acestora e a se privi p~tit'a alor 47 capi de fa
milie din satul Susnievitza, Înaintată dieki istriene 
la anul 1888, în scopul dobândirii unei şcoli ro
mâneşti În acest sat. Cererea s'a admis, dar nu 
s'a dus in îndeplinire_ In 1900 cererea 50": repeta 
şi se aduce o nouă decisiune - cu acelaş re-

,zultat. 1 n timpul din urmă (1910) chestiunea 
şcoalei istro-române pare a se fi ivit din nou. 

6. America-de Nord. Numărul Românilor emi
grati în AmeTi ca -- mai ales Români din Unga
ria - se ridică aproximativ la 200.000 Cea ma 
mare parte a acestora sunt tăran;, c!!fi Î5i pără
sesc pentru câţiva ani familiile, pentru a câştiga 
mai uşor cele necesare pentru traiu, ~ a muncitori 
de fabrici. Totuşi e şi un număr destul de con
siderabil de familii aşezate În America De edu
catia copiilor acestor familii, putem zice, că nu 
se Îl'lgrijeşte nimerll sistematic. Unii dintre ei cer
cetează şcoli americane. Pentru. copiii români din 
Indiana-Hal bor s'a întemeiat inainte cu doi ani o 
şcoală pr,mară românească, care însă n'are baze 
destul de consolidate. 

insemnările unuI visător. 
In 1813 se infiinţă În Chişineu primul semi~ potrivire din partea Grecilor macedoneni, can ii 

!lar preotesc din Basarabia, la care însă nici un considerau pe macedo·români de con naţionali De Corneliu Moldovan. 
Român n'a vrut să-şi trimeată copii. Puţinii elevi ai lor. Un drumeţ trudit şi insetat, după ce a cutreerat 
de mai târziu au fost duşI cu forta in această Chestiunea şcoalei na1ionaie române În Mact!- poteci stâncoase şi părăgimte, fără umbră şi fără ră
şcoală_ La inceput cu considerare la aceea că donia n'ar fi izbutit dacă n'ar fi fost luată În coare, poposeşte la poarta unui c9stel şi cere să-ţ;i 
limba liturgiyă a. biseri.cii er~ cea rom~ne.as::ă) mână de însuşi Statul Român. PrÎn stăruinţa şl potolească seha. Stăpâna ii Întinde o mână priete
unde cur~un s~ tlO~au In rom.ane~te. M~I tar~I~, prin jertfele lui această chestiune a luat Însă un noasă, dăruindu-i adăpost de noapte, gustari alese ş.i 
d~pă~e~ P:Jn anll 1810 Jocul.IH~lbll romaneştl. In ! avânt puternic, aşa că ia 1904 e:\istau 93 de şcoli băuturile tele mai scumpe. 
blseflca 1 ~ lU,a~ c~a .ruseasca.

v 

h mba v poporuluI a I primare româneşti, cu 174 Învătători şi 5700 I prib,eagul însă, I_e respinge tînd p~ rî~d, căci vă
fost s~r~rlIunHa ŞI dm aceasta şcoala aproape cu . elevi, apoi un gimnaziu <Ia Monastîr), două şcoli i pa~a, d~n_. s,uflctuI sau, nu se va potoh, pană ce b~ze
desăvarşlfe. comerciale <Ia lanina şi la Salonic) şi o şcoală ! 'e-I 1nfell.)drJtdt~, I~U vor atinge. stmpu! ~e apă Iim· 

In 1833 s'a deschis primul gimnazill basara- 1 secundară de fele, care e impreunată cu o pre- II perle, ~u.pă care tIvneşte de atatea cea,ufI. 
bean în Chişineu La inceput limba rom~nească I parandie de fete cu un curs de 5 ani. La aceste Aşa-I ,lU.blrea.. ~. . 
era materie de învăţământ obJigatoare, "'al 1~~:z111 ! din urmă scoli functionează 50 de profesori, cari . Nlln::'rJl . lsv.orul stmge ,3d€va~ata Illsetare, ~U~:1t .0 
ea fu trecută printre cursurHe facultative pânăce ' instruiază 279 de eleve. l' smgura flfnta _ pe lume, l.mpaca sunetul celUI Ind_ra-

f ... d·' " ' . - . . ,. gosut. femeile cele Ulai frumoase sunt despretlllte, 
·Ia 18?3, u cu totul Izgonită ŞI m acea"ta AZI In Macedoma smt 106 şcolI pTJmare ro . ademenirile cele mai viclene St' sfarm~ iar averile şi 
şcoala. . ~. . v •. , . mâneşti cu 202 învăţători (127 bărbati şi 75' comorile se spulberă ca umbrele la n\~ărjtul soarelui, 

l~ chipul acest~ In IlICI o şco~(a a tam nu s J femei). Ură ca pnvinle aprinse ale visătmtlui, să fi du-
găSit loc pent~u hmba po~orliiul. ~. ~ ~ Limba de propunere e limba românească Iit(- tat ~năcar ~.,clipă in ele, ~ ~:;'a îata~ n:ai ~r~s~l~ 

In 1908 socIetatea preoţl[or rom am, manecand rară (,dialectul daco-român«), dar şi dialedului de mttleg"_lta om.~neasc::'i: Ltl . de Y?' umă d.vJU~. 
dela totala lipsă de cultură a poporului, a cerut macedo-român i-se dă atenţi unea cuvenită. Limba :-- ~seme[m sate!1~1I0r ~aJ~ de f Vrmt~'le se r~te;~ tlfl 

dela împărăţie reintroducerea limbii româneşti in turcească are şi ea un anumit număr de ore În I Jt.~r~ ~ce UI~Ş a.~ttju! ŞtI ~Iln. ca. ta or nu se po a a e, 
b- . ă" d ti·' t· ătă ara sa nu-şI plan a s ra uClre<:!. 
I~enc ŞI ~s.lgllt.area r~p u u! el pen ru mv. I - care trebue să se propue, ca limbă a ţării, *' 

lTlantul r~!Jglos ll1 şcolile prrmare. Jntervemrea Jnvăţătorii au o societate naţională a lor
t 

tot .. v • • 

aceasta n a aflat răsunet.. • asemenea şi profesorii. Toţi aceştia şi-au făcut Ce put:r~ ta_mica, ~umnezelascj! aproOle. u~ ~ufJe~ 
La 1910 Duma s'a ocupat mtre altele ŞI cu t d"1 ~ R •. . i ătăt 1 . -1 • de altu!, 11 1,:I~ntue ŞI I rObe.şte, ŞI totodata, II !Ode 

• _ ,.... S U li e In omama, numai nv oare e ŞI e au părt~aza cu tane de toate celelalte? 
chestia mtroducem IlInbllor natIOnale -a popoare- făcut in Şcoala ~rmală din Monastir A-I'I -". '1 I - . 
I t 1 ' - •• 1·" C' -d ' . semem egl ar cari carmUlesc corpuri e Cl l mlCf', 
~r vas U u2 Impeflu I,~ ŞC_o!~. pnmare. ah s a Autorităţile şcolare locale sunt «Eforiile şco- pare că sufletele între ele se deosebesc printr'o p 0-

aJun.s la mtroduc.er ... a i.Hnbu. ~M~ldov:ne~ In larec-. Inspecţiunea şcolilor o exercită inspectorij ten ta re de val e n ţ e. Numai anumite cugetări 
şco~lle ~M?ldovendor~ dm Ba'alabl~, pnn mter- şi revizorÎÎ instltuiţi de Sfatul român. Dreptul de ! se împrietenesc, numai anumite inimi se subjugă una 
venirea netastă a unUI deputat roman, prop~ne- snpremă,' Jspecţie îl au autorităţile şcolare tur. alteia, numai anumite valenţe de simpatie se atrag, 
rea căz~[ cu 141 Ade votUri faţă de 1.21. ~n chipul ceşti. . producând un total. de, 1?~siune neaşteptat, şi care se 
acesta hmba romanească a rămas ŞI mal departe M·· I I ,. ~ v+ăt d 60 L . I vădeşte sub forma lublTll. 
Înafară de preocupările şcoalei. Inlmu sa aru,ul mva l oresc ee, el u- '" 

.' . nar. - Statul român dă anual pentru sustmerea 
In ce pi Iveşte numărul şcolilor .. basarabene? şcolilor din Macedonia aproape 1 milion de Lei. Un astru opac,· necunoscut, rătăceşte in nemărgi-

acesta era la 1890 de: 13 gtmnazlI, 328 şcoh ..,. A i nire, fără ca vre·c privire omenească să I poajă zări. 
rurale şi 258 şcoli urbane, dintre cari 27 şcoli ,Dela 1905 l~coace sl,tuaţla şcolilor romaneş t 1 De îndată ce insii, a intrat in orbita de lumină a unui 
germane, 3 lipoveneşti şi 10 bulgăreşti (toate s a agravat. prm . năpustlrea a~upra lor a b:nde- planet, ii împrumută razele, dobândeşte viaţă, şi se 
şcoli particulare); - românească nici una! rn lor grec~ştJ: M~f ,multe şcoli au f<:st dănmatE", I arată lumii strălucitor. 
urma hotărîrii dm 1910 a Dumei numărul şcoli- tnvAţăto.f1 şlpărmţl au~ fost masac' aţI, În vrell!ece Ca să înflorească iubirea, trebuie ca rnişrarea a două 
lor primare neruseşti s'a sporit. Inlre acestea popUlaţIa macedf.l-romană a fost s0tr:at~ să-şI in~ I sufltţe, ca orbi~ele.a. d~uă vieţi s~ ,se. intretaie • În 
însă nu e nici una singură românească. chldl toate ş~olile.: De groaza atr~cltăţll?r. bar:- etert~ltate, să ~lba o ,1I1talmre ar~onlca, tmpruf1!utân: 

- , , . . .. delor greceşti, cateva comune şI-au ŞI inchIS du-şl.una alteia lumina, ca astfel, fIecare la nndu-I 
A Potnvlt aceslor ~ stănt mvelu! cultur.aJ ~I ţăru. e şcolile pe cari le mistuise focul şi pe ai căror ln- să străluceascâ de nimbul divinei bucurii. Numai a-

c~t se poat.e de s~azut. 8~O!o d!n locUIt,on nu ŞtIU văţători îi răpuse iataganul grecesc. tund indragostitii vor birui intunericul, se vor ridica 
~a s~ne .ŞI să. cltea?că,. laf dtn~re ~el 150,0 al-. . • mai presus de grijile şi durerile mărunte ~Ie vitţti, 
ta betI cel mal mulţI ŞtIU numai cetl· ruse.te nu 5. Istria. Spre sud dela Monte-Maghlare In dominând seninătatea şi inaltimele. 
şi vorbi. Neputând ei ajunge stăpâni pe cultura Istria, locuesc c'am 2000 de Români, cari vorbesc • 
fl1sească, prin faptul că in şcolile ruseşti învaţă un dialect special, dialectul istro-român. Aceşti Nu cade victimă paianjenului, decit gâza care trece 
alfabetul ciriJie, ei sunt excluşi şi dela cultura Istro-români fiind atât de puţni sunt pe cale de prin imperiul lui de mătasă, prin aureoJa-i de raze 
românească de care nu se pot împărtăşi din lipsa a se contopi cu popoarele Învecinate. • fine şi ademenitoare. 

n -
, 1 FABRICA DE SPALAT CU ABURI 

1 

, 
Văpsire de haine. Curăţare chemi~ă. 

j I , • 

"KRISTALY" 
, 
I 

·1 t 
Spălare cu aburi. 1 

I I i 
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floarea-şi deschide veselă sinul: r.lmane numai să 
sosească fluturtle SRlobiu, ca să i soarbă sărutarea de 
mirtsme şi s'o dură solie altei flori. 

Şi fluturi sboară ţ..rin toate pajiştile ... 

S'au s('ris şi Se vor scrie multe, pe seama ve:;tiiilur 
cu ('eri ton de kmei. Deşi astăzi nu se mai împlttesc 
sC<ln de mâtas~, deşi s'a vierJut datina strrnade/or, 
Jar ciripir,le de mandolină au atipit pentru vecie, -
n('Amul Do n J LI ani lor totUŞI nu s'a stins -- unii 
fălin(lu·se cu drept cuvânt de d,'micla lui Cupidan, 
alţi', inchinându·se înJeşert acestui zeu ~gâr,it şi păr· 
tinitor. Cei din 1lrmă sunt d'ntre cei mai mulţi şi to· 
tuşi, numărul jertfelor creşte înt. 'una. Care 1.' secrdul 
acestor v/ăjltori de suflete ( 

Imprejllrările, sau cum le mai numim noi, nenoro· 
eul, Îţi joacă de multe ori farsele cele mai grozave. 

O mică povestire: . 
Doi îndrăgosti ti, ferindll-se de ochii bârfitorilor, 

şi-au ales ca leagăn dragostei lor, împrejurimile sin· 
guratice de Parisului. Era cea d~ntăi întâlnire. Abea 
se potoliseră fiorii de teamă ai celei dllltâi aventuri, 
abea se sdllmbaseră primele sărutări, când O p~oaie 
rece şi măruntă se năpusti asupra frumoaselor pajişti. 
Nici un adăpost, nici o scăpare, nici un mijloc de 
relntors în cetate, ~- şi iarăşi, cu n::putinţă de stat în 
puterea ploa'ei. Un dric, care-şi dusese clientul la 
ve~nica df'stinaţie, se Întor;:ea gol. Vizitiul, fi,nd suflet 
cornpălirmtor, prim! în funebru··i cupeu pe cei doi 
porumbei, plouaţi şi de !louri şi de n("[]oroc; şi ast· 
fel tinerii ajunseră la Paris. S'au de3părţ.t Îot tacere şi 
fără nici 1<11 st-mn. 

Natura a voit ca dragostea lor să aibă acest funest 
epilog şi un cadru atât de nd icol. 

Poate că tînărul nostru aşteaptă şi azi invitaţia Oul· 
cineei salt' pentru al doilea ren d e z - v o li s, Dar 
crtd că n'o să sosească nidod t~, 

* 
Nu cunosc pagină de alO, care ~J desiăinuiască 

mai puternic ciudăţenia sufletului femeesr, ca marea 
arie din .. Samson şi Dalila •. N!n~fli n'a redat 
mai evident, isbucniri 'e şi relicenţele, şovăinle şi con
tradict'ile p[lI1ă la con!rast, care pot să încapă [otr'un 
sufl, t de femeie, cu toată complexitate:a lor demo01că 
şi Cll toată logica paradoxală, ca marele Saint-S~ens, 
(şi paradoxa trtbl:ie să albA o logic:'!, fie ea chiar şi 
mOlbldă). 

Dalila iuneşte pe S<ln1S011. E pătrunsă şi cucerită de 
frumuseţa lui morală şi Illai ales fIzică. 

To1uşi nu se dă Ît1apoi dela lnşelăciune, şi filgă
dUl:'ştf" marelui preot să-I vândă, pi!strind aceiaşi tărie 
de suflet îa trădare ca şi În il1bire, Pe măsură ce 
vremea (rece şi ceasul perfidie1 se apropie, patima el 
pentru vigurosul SaJl1<;rl n ([('ştc, iubirea clocoteşte 
mai neînfrânată, se shuC'Îumă În durerf', r("grefă amar 
cele ce ştie că va făptui, - şi lotuşi făptUlc:şte fără 
şovăire. Ongostea, rq;retld şi pedldia, ating 1!1 aceiaş 
clipă culminatia; aceiaşi putere fatală care a Îndem
nat-o la iubire, o îm pillge şi la tr.:dilre: var~ă lacrimi 
de răinp, regntă- dar nu soseşte. 

după cum se răsfrânge privirea adoratei. Nici un 
gând nu se înfiripează, nici o hotărîre nu se în~ 
cheagă, fără ca raza iubirii să nu-şi tremure asupra-i 
stră 1 u ci rea. 

Chiar in calculi reci ale savantului, străb~te ade
sea _ ori un zimbet de femee şi-i 1 uminează Întunere· 
eul cifrelor. 

Altele SfllU veşnic inaintea privirilor noastre: le 
vedem pretutindeni. şi nici ° diră icoana celti dragi 
nu adoarme În ochii sufletolui. 

Aduceti-vă aminte de moartea Illi Frederico, care 
se :asvârle in valuri, ca să prindă nălu('a de fru
musete a iubitei lui, frumoasa Arleziană. 

Sunt iubiri cari năvălesc mai ales asupra sentimen
telor noastre, deşi raţill!1ea se împotriv~şte, iar voinţa 
Încearcă să sfarme lantul în care ni·i robită fiinţa; 
unele femei ne stăpânesc prin ademenirea făpturii lor, 
parfumul cărnii şi aroma sărutărilor. 

Sunt clipe când par'că le pipăim pielea fragedă, 
formele c.lllde şi divine ale trupului, marmora însu
fleţită a frumuseW. 

Acestea din urmă sunt pasiunile cele mai înverşu
nate Cu cât simturile prin care pătrunde iubirt:>a sunt 
mai inferioare, mai primitive, cu atât e pasiunea mai 
sillbateră, mai hotaritoare, mai primitivă. 

.. 
Adesea ori, străbaţi crasuri grele, Întllne~ale şi fa· 

talr, desprinse par'că din veşnicia morlii, când ve
chiul dicton al poetului latin: «n e c ten ee sin e 
te v i ve r e p os S II m., nu şi poate găsi deslegarea 
decât in desăvârşita şi eterna nimicire a fiinţei. 

Cine nu cunoaşte povestea sărmanului Werther! 

Fragmente din "Rapsozii". 
Lui Vasile .A.lexandri. 

Jllirire. ,~/llră ţip, u rege-al poeziei.' 
n()ridiu·'. ,.Despot rodâ", "PIÎ.nlînza Blallduziei"'. 
Prin l'NU'/trÎ al făli 1I1l1lte Cit flacăr'i it L'ur 8e.;.

Jlririre. sfrwli Tie Vasile Alexltl!dri! 
()(i nlrtl-a i pe }tudic(/ şi sborul fierUl lellcl$ 
R,.r!IIf.u unde falnic IUJi/.a resti/ul j'cneş 
l')i'ui ::<pu.~ CI'- y(ullluri poartă lUI om, in !flillfea 1lli 
]->(' dl'll..mlll fir codişe CI'. duce la I'asll.ll ... 
'l'J'enÎnd a}Joi Iw[w'/ll ("(lI/fat-ai Frallţa. Rinul. ~ 
BIIII/IlI" lullY şirerrle ce C1{r'ge ca destimd -
Apoi j.Jf,'(!ileral1a"-ueuliil"!llnit ,~I(fir' ~ _ . 
Şi-ai ph;ns pe e('i ce plc!tcă ·în dl'lwII11 spre 8yl}/l'. 
Ca l!ori le 'nClllIW/(If'(l J!lJp()(ll'ele '(lti'ne 
Şi.rltl/Iil de jfl'etlllinrlelli. Românii vim la tille 
CIÎllhÎJI(I ('Il bii.rbăţie. În /'('1"8111 f<ia 801101', 

Credinţ([ strămoşească - şi-al patrie?: onor.' 
Inul! şi lin Cpohlăld C/lpril/de fOfilă zarea ... 
Carpaţii. Rlu'aga/llIl, Ar'dealul, iVi,\fru, ,Marea ... 
Il/flli 9i an ca dâ/l.,"/, pe toţi tu ne pri1.'e:;.ti, -
JIii,.i,.,' 8111,." tie, n"'psod dela Mirr:eşfi.' ... 

Poetul. lală deci o pildă clasiră, dovedind că 
ft'meJi pot locui simultan, trei sentimente 
iubirea, tradarea ŞI regn·tlll. 

în sufletul 
puradu.'\alt: 

I 11 (Alexandri cătră Eminescu). 
• 

Ermi0na a iubit pe regele Pirus,însă din dina 
'când află ,ă e inşelată, nu mai hnineşte iu sufltt de 
cât ură şi răzbunare. Şi iată că regele se pră\'ule în 
valuri de sânge pe treptele altarului, ucis de răsbună
torul Oreste, pănaş acum la dragostea ei. 

Patima Ermionei isbucne-şte din nou, mai aprinsă, 
mai covârşitoare: nici o picătură de ură, nici o urmă 
din setea răsbunătoare de mai Înainte. Iubeşte din 
nou pe acel pe care· I ura de Illoant>, şi urăşte cu în· 
dârjire pe ucigaşul Oreste, -' ucigaş după Îndemnul 
ei, răsbunător după dorinţa sufletului ei. (. Andro· 
maca .. ·Ra. îne). 

Inci un exemplu. 
Lavjy Ana, Îndolia!ă şi mâhnit;l, urmează În tăcere 

sicriu! soţului, ucis de cocoşatul, crudul şi desgust;.
lorul Richard III. la o cotitură de drum, ticalosul 
ucigaş opreşte În loc convoiul, şi Încetul (u iucetul, 
se apropie de văduva nemângăiată, socotind acum 
momentul de cel mai prielnic, pentru ai şopfi cuvinte 
de (lragoste. Istetimea lui Richard a! III cucereşte 
uşor sufletul lui Lady Ana, rare răspunde la curtea 
ce i-o face ucigaşuL bărbatului ei, sfârşind, prin a 
primi chiar inelul dărwt de acesta, ca un simbol al 
dragostei lor viitoare. (. Richard III.. - Shakes
peare), 

Socot că pildele ce-am adus, arată cU prisosintă, 
până la ce treaptă de parttdoxă, se poate cobori su
fletul femeii .. , .. 

Şi acum, ne întrebăm, cari sunt căile prin care iu· 
birf'3, această pasiune mai mult demonică decât di
vină, pătrunde şi cucereşte un suflet? 

Unele femei stăpânesc intelectul nostru; cugetarea 
noastră e umbrită sa luminată, turbure sau senină, 

/)(' re te plâugi! Poetul e sd~v menirei. Iiă.le. 
Rsti. lI!or!! .Să n~zi allJ.rleea cântări şi osanale, 
T;'âieşfi:) O vorbă bună e sJtIl.să cu regret... 
j)(, eşti popi, te pleacă mewire·i de poet... 
1n liu[letrlf' lIor/sfre o slf/bă adiere. 
I,ulII il/Il ren mai m-iN! 11/1 ,~·lln('f. o părere. 
O /IIl/fJl'ii, () }JPl/urnbră. mărite ,~e res/rîu!!: 
.Ilai iutI' rÎ .. l poeţii şi mult mai iute plâng! 
('(Înd slIfletul i/1tepe. tnnd sufletul .se 'nvaţă 
"i!JmJ'NL cra I!lr(i l!l,j-ră s'o totii uudă, lliaţii, 
/ h' Cf' fe 1/1 iri ('ii' /It !'înslIl râsnnă-aşa de clr("r 
1'11 rÎ.~ brulrd ... (J /.'o/"bâ I/Iu·iatâ în amar? 
('rÎnd l'in şi f(' ln(Mpă de unde-ar şti ei om'C 
('ii jocul lor de·o clipă se face ranit, doare?! 
('1/ dfllta ~i ciocan'ul ;1/ ciară nu. f'l'opleşli, 
Si ('t il' ("Irr! de piatră ~ ';([1' tu dp ceară eşf; 
8i ('1/1/1 ai l'rPfI să. acadii cii nu eşti tot di·n lu/ul 
jJiIl carp sUlIt şi dânfiii? (!ii.-~neapi şi l1c7l{'ăpuhd? 
TII .~fai CII f'i de vorbă, acel(/,~ aier bei. 
1,11 prll·ţi (/ceai{1şi vi.afli pe carc-o dlte şi ei. 
Hşti l"l'sl'l ('a şi dtiT/şi; :/:n zilele s('n/:111' , 

Te plulUi CII ]Jf' d(;J/ş/:'i~ (i-e fn:g Cf.Î:nd ,ia r! UI L'ln~, 
1mjlarti aceleaşi li.p.~lI/'i şi-(t("eha.şi bucurii. 
Jfai flUid dercÎf r/ânşii cum ai putea ,~ă. fii? 
(). 11U 1I1wwi în lu.me - ş,i.' n ,'marl' r;,'cşt('. tina! 
J)PJHlr/e ... stai drpnrfe sii-ţi vadă doar' lu.m,·na. 
Pă.~frl'lIză pMlf/"lI fine frnmosul c('·l re,spi.ri, 
Comori!p de viBll'ri, de gându.ri şi simţiri ... 
Jar mâi.ne~ când din suflet pământul scutura-vei 
Urcând, se.nin ş·i mândru, ţinuturile slavei 
Din ce în ce mai mică s'o face umbra ta. 
1,11//1/:/1(( f((I'(I cr{'.~/e ni rrîf s'o depărta.! ... 

Victol' Eftimiu. 
/ 

P.1g. 9. 

Pribegii. 
Df' l. U. Soricu. 

fr'au cunoscut. intr'o după al1liază tristi] rle 
1 l('(·('lJlYl"ie. La 1111 (,I'ai !:Ii-lIH PUH>>,tit \'iata înlrc'll~ 
,l!:H. i)i dc-aIUIl('i ali r;llllas printl'ni. O apropiNe 
eÎudatii cIP "Ilfl{·h'. F tllll potolit :;.i ellmillte. (:ela
lalt 7.dpiiiat. (';lz:ll/{j ('Il Ililllito:ne lI~lll'illti'i din 
(,t'l lllai Îll:dt ('lltll"ja~ltl in altizul <1('('('11 (i"i. O \.,,]"~ 
hii bUllii il fii<'('a ,,;1 vad~1 la tot ('ol\u1 llnmili zÎw
hl'tt' de llJ:llrlii. ~i iaril~. tLll ţ(n;;;t, o aulzif>, o atit,ll~ 
dint'. () vorb,1 "~fll~ii îll tma{':lt, poate f:l.rii de llil·j 
un g;"lIl{1 a"'Wllll'~, ii inllL'llr([ frnlltea. îi ,tdu{'el! ;11 
o<'h i llUaptC:l. 

Il(' (':Ite nt'i il \"(·doa \-<11 pl'i\'i'J'ilf' pÎDrdllt-e, CI! 

aernl lhllllia el/rula i~<aH 11ll]('(·llt. poriîbiile. Yi~ 
(·hent if' î 1l('(~P(~<l sil zi ! lI ll(·",,('rl. 

-- '/'t'"ai Întillli,t ('n ('iIlP\';j ~ ('(' ti-a spus ( ('p 

aţi pus la t'H]{' ? 
.\dl·i';lll Î'lltOl"i'l':L "i,llii 11'1,:,tÎ "1'1'(' el. 
-- lCi-tC'_,. !)i lIH'('!K'll (i llflvcsk lU1lg;;. \'''rl,pi! 

<It' lume. d(' fplll! ('11111 inte1r:g' unii yiata. de rind 
1'/' i-1'a fil('llt ,·lIt<lI"(,. dt' felul ,'I1T1l 11 "l~l ,.., pllanl' 

in \·iitm· . .\11_ Trilim Îlltr'1l11 \,p,w ('Ill'io~. '\11 \'t'zl 
tII ~ 1 ndi\"izÎ ,';ni -;{' Îlulllio:;'f'llzi! p,lml Il lani:lli 
În fata \".rk!'IJ· hillP t:lll'l1il(' Înt'1"'o {'artl:', Olllt!l\lli 

(,<l1"i l'l,j'llg' ill fata IIll('i S('PIl(, de tnatr11, f'~md snnt 
in faţa ilHor giiuduri reale, f'lllHl îl y;îd înaintr-a 
lor, in (,~!l'ne 'ii (ia;;;' 11(' ('('1 ('(' ~illlt(>. ~l' zbllpinmii 
!;li gZlll'dl,,;,tf'. -- rid. Hicl ('11 :Itiila ll~llrintiî. 11](';Îl 
TIU ~tii ('.(' ~ii lllai zi·,·i ... 

\'jel!entie îl a"f'lllt;l. Apoi ill<'CI]1Pa "li rîdă .. ~ 
Ll,~;1 dt ll"ll' fi IlH'l'nril{' 11)('mai <l~a ('nln ]e \'('",i 
t11. Kqt{' ~i o lunI!' nnclp g-~ndlll >;li ,~imtire;l i~i :Il! 

lf\(',wl lUI'. ('illf'~i rlevină d;if'tl tu n"o p:;i."oşti ~ 

~- Tfl'i. ('f' 11"or ti-(' tie. Tu ("-::t i ;tŞU d(' hog·;II. 

Eil HHI pi('rrlllt t,,1. ('\Ii ii ri! "r·bii l'pj !!lai fnml,,~i 
(,tii i-"e "PU/l "\I\'iI11(' Iilai pline <1(' mZtIl.g;i.ipl'(': 
Cint' al' putp:!, ('a 1 i nc. "ii "Pn:1UI (',î:l Întt>log"C' ('i-
1I{'rl.l ~ Tine minti'. :-:'I!llf nl/'(' PI>Vi',;,lil(' frnnl,rn..;". 
i)i ]I"\"(~tC,l iuhirei ta,le f' frHlllJw:;:il. Tnt ('P ar tr('
hui ~<t fp J)J'('1l{'lIJW, ;n' fi "l~ /l'o t-:f;t1'Ş('~l.i ('Utrl\·:~ 
m'Î!. }f i(' Hll1lia miop g"l"iHly.ă <1(' halJalitate. 11[, 

;.;fi r"i'tll 1" hHlla!. f}oaltf{'l llil'i mHlI dintre ni lllf'i 
nil ,,'elI "fir~it hanaJ... ~i r!:H't, Il tii doaT"{' ('('\-a e ":1 

lotlll;'l 1IIi"<I fo,;1 du! l'a /111 ,!!~lld fl"lmlO~ pC' ('at'()I 

an'Ilill "fl-I \':id l'Ulll :-«' ;:tiul,!'(' ['HlJl nil :"{' po;J.t(' m:l i 
llJ·lL. 

i)i intr'o ';l'aril \'idu'lIcip \"('lli akel1l1 la prÎi'
tellUJ "iin. Fata-i {'ra ]1,11 irl:i. S IlIllili odlii frlL~ 
jtl(J~i îi ~t6d!l('(,llU Î'llIhrnhodit,i în IaerilJll. 

- Ei ~ 
-~ t-"lln ,;fîl':;,it Illa1('. '\ II ('I'alll eli f,kul II(ml!"11 

(niel!·{'. t-',lnu mii intrebi 11 tmi('a. ::-';,-1 lIlii l"rC';i 

În ... ii {'li H'->lJ1Jl ll!.,;;t'llltat. Era în jlll"1I1 111(_'11 l'î~. :--,î 
lIli-LwI j'IUIIOl"tJl:Îutat. fnllnH~. :\:;;<1, ('ll·lll merit;1 el. 

;\,],'::m llU 7.i.,,(' llilllil'<I. Sim(t':J ill~n e~!'1 .Ioan' 
l-lfir:;:i'!l1l 1I1111i ha.sllI, în ('arC' :1\'11:'('';(' ~i (,1 nn !"Id. 

~ilJlt{'a cii ne/mîl' ~ă pJ{,<:'{'. ANul din l'a"il îl In;l
bU:;\H. 

Plf'l',Ir';1 nlilil!](l~)i, ~trp\'lll'i'l1fllh~(' ('a doi :0-(·;';-1-

iu} prin lIJllltimea de 'I'(~ ~tl'ad;l. ;\1I y()rbean ui
II I H'll. 

Dai', ajlllt:;,i III ,'aIplt('!!, intr'lIll ('olt, 1:1 n III ii
"utIl mi";1 lil11bll 10]' pJ"ill~{, gnti. 

- ~ii 1,1p{'iîm r!f' aît'i. ~i Iwbii lni Vi\'lwlt!:" 
sC' c!(',;.(·bidp;lu lJlari "i pli,ni d('lllmillil ulIlli g'âild 
1lOU. Nii ple6llll, ~ii Il(' dlH'{\tll dnpane. l>ndl"'-\ a . 
ÎIl-1r'll1t ('0]( nilat df' 1 lJcli W. S,l 1111 IW l'lJllOască !li-
1 III' Il 1. Să llli llllnnia'~('li llillH'lli (',1 Oda·tl':j llltl \'i",;IT 

::'! 110i uu \'i" fn I 11l0l" , 
~ Da. fl'llnlOs. <;li fll,,:"r lWl'o<'. 

Adl'Îml ar fi n'oi!. ';l. fllai i'Pl1lHI ("('\':1. Ihn liit 

]lUI,n. \'\"1"1('11 lli·nE' ('ii:n g"l'-:liill priC'tpllullli I;,i 
\'()rh~tp durE:1"pti şi () l(,,~ii ,,:1 \'(>dlt'a~("l. 

- :\u Vt>v.i tu! :-\01 ,~ll'lltem lli";'tf' ~t.l'ililli. A~ 
iei nu·i tip nui. S1111tf'/ll {'il fl"rilf' 01(,:1, cari \"lil" 

să all,-;oarbi'i toatii Inmina "/lan,lui. dar l)~Hlliinhd 
dill ('!lJ"{' $11 }ni-Înest' le dii Humai sllC'uri \·Pl\in'Hl~('. 
nC" ('1(" n'am îll~t.'l!'.g-p .. o ,1f'(';J,,1a din \Tt'lllf' '! H .. fI' 

llil TIf>-H.1l1 7.lll111 Ig(' d I!l lJwdiul li,.;ta? ~;1 Ukl{'illi 1. 

.\tlrian {'lipi din il'hi, Ufti! Jll"(',hmg:. 
-- ('tlml îţi VOrhe}LHl PlI, llll •. ndi er!\(]pai. 
-- A(~llm di>CI {'H ai ann dro)l1t.au'. 

Vl'mă o elî-pii de tii{"(']"e. Apoi ['onw'rf':J(Ja 111-

('{,()tI a !':e doşir:l potolita, ('a (J POHi"to ce le-a ff'r· 
l1l€ll~a't odată ~Utii copilării lor de dwstlne d(\"l"tl~ 
rlih'inate dintr'uu piim~nt ;;iinntnf' şi [adusp iJn pra· 
fuI ~i fl~nH1'1 oraşului. 

~ă S(' llito:Jl'C'ii lteo!u de llIuIe a p}{,('[ul? Var ~Li 
~llnt strihni şi de lUllH'a aeeia, e:are j~ar lll'inti Vt1 

neîncrodi're. In ţări "tru inf>. A{'o!Q, Vor treet< ca 

• 
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dmlă 1Ull bre, Ţ1urt[md fiooare în 911rf}et comoara 
pe e~ll'e 1111 \'oi:1U ,.'0 ri,,,j.]le.'lo~i:L 

La Paris! Vi\·hclItip picta frulllo,s. ~ădă.iduia 
('il va pn;!(m să~şi LL(·ij llH ro;Olj, acolo, Adrian pu-
1H~a mar(> uăd{'jde în nona lui compozitie, 1111 O1'a
tn-TÎ"ll, În l'arf'-~';Ij Ţ1ll"ese 1oat.udî.lduJ'll sufletuhii. 
El'a ('(JlIvill~ ei! şi plallul'ill; de 110i lw:riîri le ya 
Pt1t{'~ realiza a~~ulu, Şi apll! timpul llll-i al tutu
ror eel(lr ('ari il dOr(\se. Poţi înviuui pe soldatul 
bimi't.? Nu, El a pk'C'at la l':h:boiu eu gtmJnl ~ii 
Înl'il1gă, VlH' eădpa :;-i ei L'a mulţi alţii. 111 ori-ee 
e!U în"ă \"Ol' ('a(1p<I frnnw". F. "ingllful lucl'u ce-'l 
poţi cere ullui luptătol'. De alt.fd () palată şi o vi
nară vor pnten Ill'ăni rlonil ~(Ul'i, într'o lump aşa 
de mare. 

Vot' p]lll',L SI' YUI' opri În toate ol'ilşele mari. 
VOI' Yizita lllUzeek h)a.tp. YOl' eheltni pe tlrnTH 
tot ee au tt{]naa1. AmIn la ti,ntil ,~:l ajung-lI fi""ira 
nimiea, N nmai ,'li pal"tii .~i "ioara. ~â L 1\('oaPll 
"iata dola îlWOpuL Să ltLP1~~, ~ă :;nff'Te, ~il vis>c~(', 
$i eâ'nd \"0]' I'Pll:;'i ".'i-şi fadi un ('uibar al 101', Sa 

:;:tie că şi ecl eli II lLrm:l fi r c P11S lwnln en jertfa 
uuei piirţ,i din sufll,tuJ 10!', Că d!' fip.-eal'e lncl'u
şor {'ât de J1eî11Senmal se leagă {'(:n'a rhn YÎaţ,u lor, 
~ Nouă ne-a luat llOl'oeu 1 tM. Să H,n('m cinB 

(' mai tare, noi, o~all el. ~i t>,lnd 11P ,'il !>'ta împo
trivă să·'] :o::fi,dăm eu einizHll. Şi eân:d Y.)l11 vedea 
că nu mai e lli{'i () cale, eă Horoeul \'1'e-a sil-fli batU 
jr)t' do sllt1otol€' n01~~t.re, să·i 111a.lU Înainte,' Să 11(' 

hatem noi joe de 0]C'. Că sunt ale noa,o,l:re. 
Rimţial~ {'ii nu-i mai leag'ă llimiea de 10('u1 

ăsta, 1111de ali vi,:.;at !;'oi Hude au ÎnH1m"mântat toată 
('illrtnra ti'lleretei l{)l'. Şi gândul lOT pribcgc.a de· 
partce î11tr'u ] ume nOllă, pe eal'O şi-au croat-o în
I'r'o cli'pă de rlf'lRCl1rajare_ O lume, pe eal'e o ,"e· 
deau aşa de bin". daI' ale e~b'ei drumuri 11U aC' 

mai bM.lLooră, Se pierdeau tot mai mult in ("a, Re 
(lepărt,all tot mai mult. Eran !Dt mai departe, 

Tli'n ,oj$ îi do.~t.epta florih'ca.sa. carc se opri "fi
OH~il la ~af'a lor: 
~ A'vem criZnlUo8!Uf' frnmo<llse, ~1l1 poftiţi ~ 

~ Viehentie tre~ări, .Adrian îşi l'iwn,i l'rivÎ1'ile 
pe (>oţ'uJ flOrlll'C'sei: 

C itt>, ma, t'{' fImi fl'lllll1oa..'I.C Cl'OOC la noi 1... 

Povestiri de femei. *) 
o LIGĂ CO~THA LFxrLUJ. 

Cuvintele Carmen-Sylvei. 

T n Miin iell fenH'ilf> din Înalta. socifltate, ala-rmate de. 
proportiae îng-rijitoa.re ale luxului ce bântuie mai mult 
~au mai putin În toate nartile lumeÎ. au Într.meiat o 
ligă contra luxului, Jf!'mhrele arestf'i ligi al1 lansat a
pduri către toatfl ff\nlf'ile din străinitta.te, al căror l111-

rue a·u parvenit până la de. l~ nul din acegtf1 apf11uri 
a fost adresat şi Carmen-Sylvei, Regina României, care 
s·a. grăbit a ră~punrle f11 o lungă scrisoare femililor 
miincheneze, manifest~îndu-Ie între.a~a-J ~impatie p!'n
tru mi~{'area lor, nu ~e poMe mai proprie şi mai folo
sitoaJ'e, 

Majestatea Ha. ~nune între> altele: 
"Nimeni indi nu mi-a ghicit aşa de bine un gând, 

ca femeile eari au luat initia.t.i\·a mişcăre-i acesteia Îm
potriva luxuluL 

IneontestabiJ ruina, unui popor Începe prin lux, Cu 
toate cli nu se poate aplica o re.gulă genera.lă tuturor 
popoo,relor. Glima., bunăoa.ră, are o infhlenţă asupra 
unui popar in ceeace prive~te luxul. 

Notiunea hlXului este mlativă. spune gratioa,sa Su
,erană. Căci (leeaJCe pentru unii poate fi lux. pentru 
altii se poate considera ca modestie, dată fiind situa
tia fie-căruia, 

Mai sunt a.poi şi alte elemente oa.ri trebuiesC' avute 
tn vedere, În lupta contra luxului. 

.lstfeJ. bunăoară . .rine se găseşte Într'o foarte bună 
"ituaţie, întrehuintând articole de lux. procură în ace~ 
la.şi timp pitnea necesarii. nnei anumite rategorii de in
clivizi." 

Cuvintele pliur de întelepciune ale SllvEo'ra.nei Ro
mâniei. ar trebui să dea de dnrlit femeil()r româno tn 
specia.]. 

.. Ruina unui popor în-cepr cu luxul". Un adevă:t 
foo,rte bine cunoscut da.r aşa. de fără de grije uitat. 

eAte femci se gltnilf'!I(\ la. prosper-arsa. poporului? 
Ce-i pa.să elilg.a.ntei din Bucureşti şj cât o doare pe ea. 
de ziua de mâne, În cea..<mrile plimhărilor oi de dUPă 
prînz, ră1Sfătat răsturnată tn fundul .automobilului, 
Ce poate să-i a.nineze gândurilor ei, prozaica şi ori
bila. problemă a ca.pitaJurilor. d,nd "taillelLnul" de ca
tîfea. albă. mantaua de zibe1inÎi şi pleureusa-i gigantieă, 

-) ,.Arta. de a fi frumoasă" s-e va continua În numă
rul de CJăcilUl. 

îi fa{'c o siluetă mai de invidiat ca OJ'j rd.nd. Atâta rău! 
Cilţi uffiel,i Ulai albi ~i mai t:.a.tife.lati de-cat cei idsali
zati de Lina Cavalieri În r(\ţetele ei de frumsete, ,e 
\'1'1' fi l'idi(;at diWl'etuJtori şi {:âto gUl'ite nervoase ,"or 
fi rîs "arei!sti{· si-şi vor fj ht\tut joc de [deia barocă a 
bietelor nrmt~)lli{'e biitoase şi fflrii dl' şk. Auzi, o ligă 
rnIltt'~ luxului! Sora cu !l{'adr-mia de t'umintelliE' a 
nu :;Iliu m~ti rurei intf'loptt· eu odwklol'j, 

{'U toah- a{'E'S tf>.u Il i me!li mai pu tin l" u. ro uHin(' ['Ie. 
nu au şuhl'l'fla S{'lIZ~ ilHoe.ată dlÎul' de Suverana luI', 
dr a fu.l'(> lux ('un.cI sI' află într'o situatiI' bunii, ]ll'O(:U
rînd astfel llilllOO fabl'ieantelor arueo]r-Jot· de lux, 

}Ini ÎllhiÎu t·ii ilJ,tiro-!e!1' at{,,~h'a s>unt toa.te imp.)l'
tah- tiin tări streil!e, tU pr(>ţuri împMrite şi apoi 1'0-

m{llltelf> I"tloC toa,le lu x. îueE'p:lnd dela tre.a,lJoo ('('a !ilai 
rit' jo~. T.'inllwa ce se dtinuc dl' eopi.(ită mică, gurbm'itii 
'lp ..... Huflra .·\lsC'tllrt'i. ta Il(' !>]"etu[ luel'ului de pr o IUll;t 

sll-~i ('UlUpC'J'r {lui t:oti de llIăhbieil, o bluzî\. ori ("hiar o 
[lf'redli' ur munuşi, 

La nHi (' Illa"rut 'ii lIil'! vorbă nu p.)ati' fi să prindă 
1) li~ă împotriva luxului. A](-i, sau Îll tara rOlDânea~că, 
lh-,igul' l'a am UcIl foc tuhll'or statutelor. Ca să Împie
t1('("<1.1Il luxul J)1'o))ill zis. nu poa.tp fi vorba Gustul lui 
';(' ll<lş!C' odată eu 1'0m(llIta tan' nu se pO(llte lUultumui 
ni('i odatii nuul/li ('u ~tl'itlul nel'esar. 

1<: 1'1LPstitlllE' numai d,~ 1X1ucatif' ('a fieearl' dintl'f' 
1I0i ~il-1 ştie lem]I!'1'8 în proportie l~lI ,ituaţia şi Cll ;'1'

~\H,,('lp salt' mareriall', La POllH'llita diu YI'(\m~lI'i 

fl'Umf;l'tl' a fellli'ii rOllltÎllf'. În terminologia mode·mă. 

.. şi(·III" elI' uJ\i. a (·ontribuit totdeauna. O f1oar!' ştiută 
1lI1lh, In-buie llusă, o pang!itllţu, IIll ('olt de d.alltrluţă 
mai la iveală, nimituri scumpe sau ieftine, bine potri
yitt-, in(}I'umută şi ,woat(> llIUlt în rdief farmt'l'ul şi gra
tiilp îllă,~cut(l. 

{'are romÎmd\ ,'ar lip-si tie toatE' Iltmieurile ei 
,l'UmJH', (d!' toate caJitătile) de dragul Ill!UH'chinului 
H!WS-t, eâti-\'Il metri de şt·ofă, ou O centură în talie. cu 
ghete hugi, cu pălărie bărbătE'asdi. Un fel de "sperie
tour., de ulii", DE'parte de noi aşa prineil)ii neeÎoplite. 
Lig! eOlltl'a luxului În fE'lul nostru al' fi. numai prin 
prisma \'E'ti!'rilor îlltf'lepte ale Garmf'u-Sylvei. Fil'-care 
sa fad lux în confnrmîta,tr eu situatia sa,. Să te adc-
11lf'ne.a,.ră podoaba dar numai ateia ce crezi că ai pu
t!'a-o purta rără nici un lIatpificiu morul sau ma,terial. 
~ ent"ta fllll<'ţîonaru!ui ~i uegustorului, să nu caut(>. 
să se Întreacă nici-od~tă eu femE'ia l,elui cu bani gata, 
Sit 1111 aspirăm la luxul ireproşabil al manechinelor 
mod(lt, nici să nu Ince.rcăm a-l copia. nimic mai schilod 
decât imitatia el!,gantei. 

Şicul ele.g;anteJor de azi e ca fjietrile preţioase, JIU

mai tel veritabil l' f'runlOS, P(llltJ'U ac(>ia ori ce femcie 
(",l!'1' tine să fie (~u\'iinci()'1-3ă şi bine Îmbrăcată, treb'lie 
Sll e\'ite ori {OI' încerc.are de a se apropia de Cf\OO,ce fa,n
tf'zia de azi ori ele mânE', trimbitează ca extraelegant. 
O simplita,tf\ dint.ată I'U inteligentă. \'a,loI'sază mai mult 
ele-cit o extrava.g.antă II I'f\'UŞită, rare uu rămAne de('ât 
caricatura celpj voi te, 

Tot aşa, in t~a,te apueăturile traiului. unde luxul 
străbate t.1l aceiaşi stăruinţă, Să ritmânem tot noi, fără 
~ă Împrumutăm oaJapoade ce nu ni .... '1e fl~trivesc şi şă 
c-ăuta'm a. Întruni utilul {'u simplu'} prin felul personi1 
al frumosului, de care noi romancele, sl.avă Damnului, 
uu suntem lipsite din nă,s<;a.re. 

Cu inteJigentă pătrunzătoare îo toate şi temperant.ă 
fiecare ne putem socoti ca făcl1ud Darle din &cea fai
m08JSă ligă contl'~. luxului. Şi ne rămâ.ne cotizatia în 
buzunar, Sult4nlcl. 

MucenJţă. 
I'răjit de 'nseninarea firii, 
Sub pdnza razelor de soare 
.1 s('ult o doină 'nlifcrimată, 
r.:n cântec de priveghitoare_ 

III roia t:â1liului şegalm'c 
Imi la,'! a gâ.ndului rneu, cale 
<~'i ,'{tun pătruns de 'nfiorm'ca 
Şapf Îrr i hnldelnr din vale. 

.1lrîta dor !~(' 'nchiagă 'n picuri. 
C(' cad pC' sufletul meu, grele, 
eă din adâne răsai seniru'î 
Mireo,qa risw'ilo1' mele. 

Si 'n hal-IlU ta de-argint şi raze 
(''ton stai În cadru 'ntwnecos 
Te-aseamăn unei rtluceniţe 
Cn suflet blând şi rnângâios, 

1911. 1. N. Pârvulescu. 

. 

Setisoar. din Roma~ 
Şoyilllsm italian 

( .1 di.cul din care Românii al' putea t,.a.gt o.,., 
(~ari;nvătr1minte) , 

haliellii _~llHt foarte ţ;oyinişti, 
ln viat:.a lm polit.ică şi privMă, au l;Ii ei, ca ori 

care lluţil1lle. o lIIulţi,me de nevoi, o mUlţime de 
rele, pe (Juri le Niti.că şi le .di6eută în gura mare, 
ha {'âte odată, între par1,ide politicc' extrome, in
terviu ';li bătui, elUU uCHlai multe ori s'a întâm· 
plat in t I'C ,..;{){'ia1i~di şi dcrieali, dar când este 
\'orbu d(' .... treini, de lumea din afară de gra:niţlol~ 
Ita.1iei, atmwi ori l'C ură sau ol'i ee pllL~iune per
.suna III II ~pare :-:i te.ţ.i, pfmă Iii mlUl sunt Italieni. 

PC!lltru a~'(W motiv, nici odată în presa ita
liallă nu se rîUl eritiee pn:a :l..'lpl'e a",>upra ac;te
lor gll\'Ol"llwtivc; pal'tL(lelp politi(',c, din acastsim· 
ţiimîmt de i,tnlj('llÎ·"'tll .-;illltit de toti, nu alunecă 
nici udată pe pallt.a discuţiilor pr{la violonte: {Xl

lem iei It' sunt putine, li mitatc şi totdooulla domne: 
în l'ceaec priw:şt<, p{'rsollnLită\lile~ aşa ceva ÎiJl via" 
ta p\lbli,că 11 al i{'Ilt'IL'wii nu f;C pomcneşte, 

h:t]icuii :;Itill foal'te hi,ne di I'ufel-e tl'obui~,,~ 
spălate in familie, şi ştiu de-asemonoa bine de 
tot, .:ii 1l1mea ('('tt!l;'te, ţoi ('II dadi în afaTă de gl'ani
ţ.e]e Italiei S'lIl' ou:nlla"tp toate rni<,ile mizerii de 
curi ori ee popor ~llfere, numele Italian ar "u
feri ';iUtl'bit1uri în demnitatea sa, Căci, după cum 
vă spn,-.;oi mui,ms, Italienii sunt foart.e şovinişti 
şi nu pennj't nici llu opitet rău naţionalizmului 
lo)', 

1 aH e(11 HUli strigwtQl' exemplu a:sU'Pl'a ŞQTi
nisllmlui italian, luat din ('(>le lUai l'ee011te întâ!m
plib'l ale zilei; 

ta Tripoli, {~bhU' la faţ-a l(x:ului a ră,zboil.uui, 
între mulţi oorespondenţi ai ziarelol'st.rei'll6, a 
fu.st pâmă alaltăic-ri şi .I ean Canerc, ooru'Jj)'OlH.ltm
tul ziarLlh~i parisian Le Tem ps, Dintre toţi ooi
laJţi ('orespQndcnţi, nlllITIai dânsula avut în Wa.te 
scrierile sale,not.a fav()]':lJbilă ltaliei şi pe când 
toţi ceilalti !lIbuJldau in detalii triste şi puţ,in mă
gulitoare stmt1m,entului naţionwl italian, Coo'rlh;j 
Si11g'Ul' a sm'is contra.riu tutm'or ac('..st.ora, 

N n di,S(mt~1rn aiei <LH'tl li ~l\'ut sau nu dreptate 
('arr~re, d:Hu' o notă în fav()!lrea sa ieste faptu!l eii 
a suferit un atentat cu mâna armată din partea 
Hnui mUi8ulman, şi două zile dUl'ă aceasta, amba- ~ 
sadornl tur{'{'iSC din Pa:ris, într'o oonvirbire aVlltă 
a Iii"at să se ~nţeleagă că ateut.aVuJ a fost poate 
provocat de at.itulilinea lui Carrere anti-turcă, 

Ac,oflt atl{'nfat, a stîrnit o enoNnă manif08taţie 
de simpatie din plutea tuturor italienilor, şi după 
cum v'am mai S('I'ÎB, o serie de t.oIeg-ranle i-au so
sit din paTt€'a tnturM notahilităţilor itlRlienB, din 
partea stlldenţ,ilor, a prosei, a diferirtelor socie
tăţ,i, a cleplltaţiJor, a scnatorilo1', ha chia,r şi din 
part€'a Suveranilor Italiei, 

~\f()tinli1 aco.-.tei fJ'l]moase Hla.nifestaţii de 
simpatie a fost şiviini$mul italian, acel sentiment. 
par,riat.ic dllS la extrem, la paroxism, şi oare nu 
permit.e sub niei un motiv, o atingere a sa, 

ApăTătorul sentimentului naţional italian în 
presa fran('Cza~ în opoziţie cu toţi ceilalţi cores
pondenţi care vorbeau rău de Italia, merita o a
somenea explozie de dragost-e, mai ales că şi Car
rere este latin, fapt la ~are Italienii tim iară~i 
foa11.e ro ul t. 

Carrore a păriLsit Tl'ipoli, şi imb8!l'cat pe va
porul "Romania" (curioaJSă coincidenţă) a debar
cat ieri la N eapol. 

Primirea ce i-s'a făcut la Ncapol, 11lt"raoo ori
ce limibe de imag~naţie toate vapoarele din 1'011, 
când CaTTere a părăsit boroul pe o ha~ă, au în· 
ceput să f1ui"ElNl salutâmdu-l; pe ehei prefootu1 
provinciei cu un buchet de furi, în mijlocul Iu
mei adunate, care î,mpreună cu studenţii unival.'
sitătei strigau îrn gura mare "TrăiatlCÎi Cauere, 
Trăi~ă Frand'a," Automobilul în care s'a suit 
Carrere a făeut în două ore o distanţă de 2 ehi
lometri pâ~lă la otel, aşa de mare era afluenta pa 
stndt', ilar Consiliul Comunal al N eapolului, în 
fnnrt.e cu primaTul ora."}ulu.i, i-a comunÎeat că a 
fost n'ltJlli:t cetăţean d€' onoare al oraşului Nea'POl. 

N iui unui general î~l tor.s învingător din ra.z
boiu, nu i-s'rur fi putut f,.a<,~ o mai frUJIloasă pri
mire, tnnn i,·s'a făcut lui Carrere, care nu are alt 
meât doc.ât că şi-a făcut datoria sa de gazetar aşa 
cum i·a dk1tat sent.imentele lui ţHtrsonru.le şi eve
nim~'11tale, 

lusă, în ace .. <rl:€'a manifestaţii, este multă exa
gel'tire. Ce DUIDne2.eu! Carr6re nu este decât un 
gazetar, care n'a fă~ut nici un aet extraordinar; 
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nu ~te unsa!vatol' al patriei, nu este un cuoori
tor, nu oste un războinÎ.oc căruia s'ar datora cine 
ştie ce bravură: Carrere n'a fă<.-'Ut decâ.t să stea 
ele partea Italiei mereu, şj populaţia ItnJiai il 
\'ă~lăte.."lte Î'Mutit, 

&mtiruwntul naţional italian, şovini:smu!l. se 
I'dmtc da.tor să mulţ,ănl-Olll&<.'ă aOO8t,ui gazl'1ar in
tr'un mod putin obi'/,llUi,t, ~a eunn Patria, salvată 
de ci'ne ştie oc periool, ar mulţll.rni pări'lltdui ei. 

Şi dind o naţiune nu dr. in ,"iloag tonte mÎeilp 
mizerii Il'.le vieţii sale, cllnd u natiune oot{\ în At~lre 
sii ridice rutâta ffilltusia.'1m şi atAta ma1tifost.aţie 
de dragoste in calea unui flimpl'll gaz..e1.ar carc a 
apărat-o, Ilă ştiţi că o at~Jr(' ll<lţi HlW va ajunge de
parte ~i va pTogro.'Ia mmeu, o asumCllea naţiune 
llxe C".rmhllţ.ll. ffPCTU11ţă şi tărie. într'll.'311, şi dogt1-
nele sale &lll1t in m~Î1lile s!de, şi ştie <'1l1!l să şi )" 
(hlcă. 

Multe, foarte multe al' putea învăţa Iwmu.
nii noştri d(lla Itnlieni: daT lli).mfllllii să uitUJlll
mail:Jpr(~Francia.numai~rcP.ari-q.cf\ntrul in
teleC'ltualita,ţii unh-or",ale, da şi al bla..,ării şi al 
t'orupţici, ţii nu ştiu zuu, ('81'e îi atrag\' Il1!.'lÎ mult! 

Roma., ] 5 Deeemnie n, 

1-'. Robes("/J,. 

o dovadă: positivă. 
.ITOd, 1H Deceulvre. 

Da.cH ad\'\.'r~alvji Jloştri cari ni-au anm
rat, acuzaţiulloa Crl am fi vându ţi lui rrisza 
şi lui Jeszou!::lzky nu sunt în stare ~ă pro
ducă nici o dovadă eu toate ,somările ce 
li-se f(1(~ de U'1l an de zile. VQlll aduce noi 
dovezilo }wrft'ct.ei lor rele credinţe (;u care 
au inventat acoasta stupidă. acuzaţie, pen
t ru ca Hă dt\plu!::ll'ze discuţiunea. de idei asu· 
pra ,.prirnonirii" pentru ea re se ,simţeau 
prea slabi. Este lloap{trnt mai uşor să in
nmte7.i. calomnii, invedive să născoceşb 
tradări. compl'Oturi, deeât să su\Sţii o JupUi 
dreaptă, de idei şi argumeIlte, mai alo~ când 
simţi că ai 111 faţa, ta un adnm.mr superior. 
fn.stinctul de nonservarl? te mfl:nă ahmCÎ. 
P(' torenul unde te simţi tu tare, căci firoa 
drept corn pensaţie pent ru lUsu ficÎenţole in
I plpduale. a d(~sy{)ltat în tine instinc:te 
spN·uJativC'. cari sunt unicul trlU apaJlagilJ 
in lupta Iwntl'u a.firmarea în viaţă. 

Părintple Mangrll î~i anuntase întâic' 
()(j("ă botftlîrf'a tradrlrii sah: la 20 A prii 
1 H 1 O prin un cOD1uni{;at în "Keleti Erto
sita". Ak~pt:-it comunicat avea aerul unui 
rţispuns iudirect la ,.Homa.ţia" pe care .. Tri
nuna ,. i-o adresase în Nr. 72 dela 14 ApriJ 
1910. să 8e pronl1nţ.(~ dacă a primit ori ba, 
Cl11l<lidatura 11.1 ('eica ori are de gând să o 
primeaseă. In urma comunicatului din Re
let:i Ert f'situ, apare întâiul articol în .,Tri
huna" la 22 Apri! 1910 (Nr. 79) sub titlul 
~l' asne M angra, în carp trrudă.toTIll vicar 
f>sto e:recutat. Articolul ţinut în tN1nenii 
('Hi mai cat ego t'ici. ~se termin ă a stfeI : 

:.,,,Şi acum pu:te;n1 în,rhri<l. Cu ziu.a dc 
azi intre noi şi părintele M ang1'Q. ,q' a de1~ch.is 
o prăpastie. pe.qte care nu conduce nici o pu:ntp. 
Toale legăturile de zeci de ani, cari ni-au uni.t 
cu dânsul, cad 'sfăr·îmale. Căile '1u:-se deSpllrt 
pe 1H'cie .... Ziarul aceBia, în temeliile cărltia 
fOste săpat ju."ământul de credinţă faţă de 

aspi:ra.tiile vl'-{tnice ale neamu,lui române~~c îşi 
lJ.nnează cale.a <~a nclu:rbural înainte spre îm
pNnire.a meni'rei .-;ale. Epizodul trist şi urît, 
pe. carti i-l amestecă a.cum părintele ilfangra 
1.,/ analele sale, va rămânea cel mult ca o pt'O

M a temeliilor nesguduite pe cat'e stă acu·m şi 
tot.deauna.". 

A doua zi, în num~'uul 80 al "Tribunei" 
dela 23 A priI 1910 apare art.icolul dIui Oc
tavia.n (3<oga, a doua ca,teri8ire ne'Îndurată 
a /transfugului. 

In 4. ..\hlrtil' IUIO iutlugurea:âi C()ll~P!P 
~tdan rl'itiza. campania electoraUI a parti
dului guvemanH'utal prin lIIl mare di~l'llrs 
ro.stit. la Oradea-mare. Jn <lJ(:est di~Clll'S; 
cOl!tPle Tisza. abordează pe la.rg ('.!H'St iu 
I'OIllflIleasciL El atacă iIldeQSelJi dt'pptl.l.l 
cit, l'xÎ.stenţă al partidului Ilatiollal l'om{m. 
splUl[md c[t IlII ol' pO'ate admit!' gruparl'lJ 
Îll partid .. pulitice a ll[lţiunilor nema
l1)liarl', fiinddl aceasta atad! ('a ract~flIl niL 

t,ie)llal ,Il !'itatului ungar. 

~- II/dată ('(,lUi pa'rtid polifit:, ,-- a zi~ ~ 

,~'I/ ("oi/stituit ea partid romdnesc sau .9lfi,. 
O!cl'i'i('. pen f1'11 mine nu mai e pa1·tid mo
d! 'fa f, fi in dC(1 Il t a că enracf f'1'Il.l 'II a (ion (/1 al 

sfofuluilmf/a)', 

Pp (11· alti! 1Ja.rtt~ <J fă.t'ut câtevd deda· 
raţii favorabile pentru noi in privinţa le.gii 
şcolare şi a ordunantelor lui Apponyi şi in 
privinţa drelJtlllul la păstrarea şi eultiva
n'a limbii şi religiunii naţionaltă.ţilor. 

Discursul. care se adn'sa Romfmilor, 
il st,Îrnit o "Îe impre-sie Între -Români. Toa
t!' zial'C'lp Iloa::;tl'e s'au ocupat la 10(' de 
frun te Cli (l Cl'ste declaraţii. In numC'le el u
buhli deputaţilor. i-a răspuns eontelui Ti
sz,<!. d, ra.<;ile Goldiş, profitând d(~ prilejuJ 
instalarii prefectului de Arad, d. Crb{tn 
1 v{m, carE' avea lOG <J doua zi ... Tribuna" 
s'a oeupat J(I loc UI;' frunte cu discursul lui 
Tis-zu, eornbrn,ându-J cu toată hotă,râroa. 

HI~'pj'oducem din ~H'(>,st artieo] f'âteY<l prnii 
nwi interesante: 

• 

...... Contele Tisz.a, ne oon.te3ltă pUl' şi si,tnplu 
eXLstffilta Jloa.%rU. ea popor deosebit de popo-
ru)] ungnresc. 

AooasUl e:.;te ce trobU'ie retlrnuJt elim dis
(~lLn.111 .(',cmtelui Ti<'l7..a şi ('are T&s100Tl1ă ş'i in
fiT'Il1ă toate oolelahc drola.raţii. ClLl'i rur- a.vea 
a.erul să fie mai conoiJilIlute şi binevoitoare. 
~:i bine, cu &C.elWt,a .coneapţie, eu a.c'e'3t moo 
de a vedea nici un Hotnâm nu Re va ÎmlPăca 

11 icio<Lartă. EJ e..~ ac4aş vechi'll punct de ve
dere al şovini.'ffilUlui tulgtL'l'~, care nu..,l dt'>O

lJeşţ(' Întru 'Tlirni{' pe contele Tişza de <CRilalti 
<"orifei ai 'ft<n--inismului, pe care are aerul să-i 
eOTllbart ă ", 

.... ,Se pare îmsă că t.'Ontrue Ti.~ a (·.onbat 
-la aJrt e6\;a şi a!II ume să TE'2A)Ive RCeastă mare 
<,ha-rtie nu curep,'ezentanţii legali ai poporului 
,.omâ1/.e~c. pe cari, J.lr('J(,~nm {VID văzut, pnr şi 
~,.implu nu-i rce1l'UOa.şte, nici măe-ar cu ~a nu
mit~i . .anoderaţi", ci deadreptuJ. cu trădătorii. 
~ cari crooe că îi va găsi î.ntJ1'e RaIllu!lIi, pen
tru aoeaată poliiÎeă de sinulCitlere. De zestroa 
OC6,,.tOl'la se pare că s'a ingrijit ~ând a vâ!'ît 
in:tn"o fr~logie de înfriî:i.ţrre maghtal'O-ro
mîmă. aşa m.ltmi'te]~ "cml~i", ce ni~]e face. 
N j~ îrnfăţişoază adecă drept ,,.oomoesie", că 
dsau'il 'wprobă culloS<."1.lltale oroOTIllnţe ale lui 
A:pponyi, tUl chestia cat,oh'izării". 

"Cont.tue Ti6lJa î'IlSă, - se 1Ja con'vbnge cât 
mai, curînd - că se inşaJă arma\'. Au trecut 
vrenâlo twtăluisău. Stmt de domeniul treCutu
lui şi vremurile de curând .a1]11~"~, în cari se mai 
putea oontJa pe liţosa de maturitate po]j.tică 
It poporului românesc şi pe oorupti,biJitwtea 
c<mdueihor-Î1lor lui. Azi o recrurtarede per
aoo.ne, de ~mportimţă cât de mi'111nnală în mij
aooud €>oeietăţii l"omÎmeşti. pc o bază de idei ca 
ooa .a dlui 'f.sza este e>.."clusă. Opinm publică 
ramânel\$Că, cwreianu-i mai pot rezistJa nici 
.prtuaţii, ar iJlllirtura ~n douii.zeci şi patru de ore, 
va să zică înainte de Il le putea 100 Oil 00 fo
[os, pe IIK'ei ~a:l"i wr îndrooni in ontpul acesta să 
ae afişeze drept reprezentanţi ai IWmâ.ltÎ:lor". 

~\ rt icolul viza neapărat pe părintele 
Mangra. care începuse a-şi pregăti terenuJ 
pentru tradarea sa. El voia să fie un me
me71 to pentru a-l intimida în hotă rârB a. 
nefastă pe care nu o luase Încă. Părinteh~ 
Magra a şi l11ţ.ele.s advertismentul, căci s' a 
arătat foarte supărat pentnl apreoierilp 

Pag. 11 

/ll'îlldlJratt' ftlC'lItp la iHIJ'f'Sil prlt'tillllilli s~u 
Ti~~a şi diIl () l'adt'u -111 ;m' ti i-il t ri lllis scri
so"lJ'ea cIt' Ht,li la yalp cam aru/]ci'! u cuvâr~i
loarp l1lIlliTI<1 asuvra ""Îtu;tti0i de at.unci. ÎJI 
faţa ulpg'pri!()r. diIl \THIlICa (bir pe (:âUtl 
.. 1'l'ibull(l·· !'I',I .. y[(ndut(l" IIli Tis7,il şi Ilii 
./ pS7..V!I sz:k Y. I (i r fI ,'W ri S(l(l!'l'ii : 

Sii/lwle /)(lIO/Il/t" Hul'!(! 

III I r' CI :'1. {' r Î., U (1 i' /' II d r (' s tl f (/ (' /'1 lu i R.. (Il 
("firei ('llfJrills alll lasuf sâ-I eOtlumir'p ŞI 

/)TI/!~'. II 1(( iclllÎall/ tiI' lipsa de rlirN·tÎrâ 

,~i li,' ţJ",'c('r!('I'I' /1 orlll/ell/lul' dpln ,.Tribu
IIU" Î/I et'luu{u .~il(/(/(i/' p(J/ifi('(l .. lşa /'/1 

.. '1' }' il JLIlIa" Î 1/1 i Iti (' l' II! fi iII/uit i iti jlT f' sia /1-

I(,·i ,iiu.:"''' rit' :';I'IIS(/(Î(' şi dl' J'edam.În lUI" 
II/II ('/lill În I'flll/alld/' ei SI' :-:c/'lr' În dlf':.:(i; 
IIIlIl'i }JUlitin'. ('/1 r',~I'('lftiwle'(! urlil"ulilul' 
I j r i /1/ i ţ i d i il ti! a 1'11. 1 (f el (' Vi { ti Ci fi i.~ (' H I',~ II I 

Jodi('u!a!ui"i!I'jJuta( lIational Lac.?i di/l 
('(ilIfjt'efloţiu de S!Î1II1Jd/â. apoi (lttieullil 
.. St(,/1711 'I'i . ..::::o· dill .. Lllpfo" li l' eri şi eOn!
IJfl/'f'Ozi'i-/r' /Icesf('(J 1'/1 ,~(·J'i.'wri{r .. 'I'rilnl
fU';" deser(' di"'f"urslIl l/li 7';:-:2'0. I'ci /'edrfr 
,'U ('(ltil nUl/pril/rc şi lud ,~e rosteştI' Gol
rlllj ,~'i .,Lupto ~i· ('v rllttl lilJ,~ă fi,· Iad 8/Tlr' 

.TriIJlltlu". ('O sd /1/1 zi(, ('1/ 11 ('(/ili()bil'. /)
('oostră IIli 1'f'1i101'C'af pă'j'I'I'NI lui ri.~z(1 Î/t 

I't,-",pecf/ll partidului naU(Jl1ol. COfl' /III 

w'o!r .,?i 1111 t',~ft' pt'nllis ,~ă f'ă ahaUl de (/ 
)"('('HI/O(1şte impurtat/ţa (,lIpitală Il tlt'efn-

ratii/ol' soli' În 1.J/'Î/'Îll(a [e'gii şco[arr şi Il 

()I'dof/(mţd()/, 'I/i .1 ppoHyi, I'are ne 8frân!l 
d,' yâf. lJ-('o(u;lrti trdmia ..,ă OI/Mat; ([

/'I'sl/'(/ df'('loraOi. 1'/1111 ,~f' ('utinl' UI/or f/ o -

zt'fl1ri serioşi. apoi ,'ilI combateţi i.arăşÎ ('IL 
,~I'ri.,,~it a tI' piJ /'1' J"f' a in d i!" i du (Il il (1811pra pa r
tic/ului naţi()nal, ('f" putin În fOllul lui 00/
di,~. În felul ("li III scrie "Lupta". }lrTlfnl (/ 

'I'il !/H'nţilJ(' la ni,,\'I,,1 prirnll!ui organ 1'0-
m{UH'SC' de pl! hl jj'j t;l rp U~'!I h! in i el'NI (>8 f (' ti 

ali/orul-lIi - Y. R,) 

.1 f lJ'l'ol,' ,~tjll/(1f1l1' 

Y. MCI.llgr~, 

* 
, _\('l'i1i'ila ('l'a ~ltit.lJ(lillt·(l .. Trihllltf'j" ill 

faţa ('andidfll'pi lui 'Jangra şi În faţa C,t:!tl

p~lIlipi pjpetol'<de. ('arp Î1l<'(\lwa ,li unei .. Ht'
('llIlnşt in ta ('0111 Ît·et UJll j II" t i uitaI ppn t 1'11 tI

('est dpvo t i.1I1H' II t st 1'11111(' it erI t re st engl d 
partidului şi ('rit n' l'au"'" lIatiollală. TIU ,1 
i Il tii rzi <1 t UlUI t. ('ftt "".1 1 uni in llnn~l .. rrri
huna" a ftl~t dl'clanttă tit' .. tdHIMoarp'·, 
dt' vtttldllt5. lui Tisza, ,!('szPtJszky.:\Iallgl·<I; 
('Ollstrflll.să z;;i azi sh sp aper\' Împotri\'<l 
a~lIzpl(lr st lipide' şi rit' rp(t('l'f'dinVi. intf'
llwi~l,tP pe iIltrigi, rflstrllm1ICiri şi combi
natii fantnstic!' tit, fapt!' ŞI idpÎ. 

lI} societatea l1Da,Qtră (·(tlmnnia. a c.tl

pătat În aCf'stp Y]'('ll111ri dp bejpnie l{)cltJ 
ei de Ol\uarc şi frutltaşlllllu p fruntaş. dac[l 

!lI! dn"et\(>şt(~ ahili,Hiti su!wrioare şi cund 
moral sufil'it>Ilt lwntrll il ]llpta elI e(l În 
yiaţa puhlic-fl. 

:& Seminarul iuridic Dr. Gereb, Cluj, Str. Far
kas (lângă edificiul cel vechiu al teatrului). Prl'l
găteşte pe lângă onorar mic, pent.ru examenflle 
de drept, de st.at, riguroase, de drept de stat" ex:'!· 
mene de advocat şi de magistrat, In 3 luni 88 

câştigă licenţa de doctorat. J;<'iind în pragul pro
iectelor de reformă a învăţământului iuridic, e 
do dorit ca toţi cei interesaţi să se adresezp. sprB 

binele lor la aCel\t seminar, care înlesnoşte mult 
cariera advooaţială . 
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Scrisoar. din Bucoyinl. 
Uniformă la liceul din Suceava. '- Conflictul 

dintre d. Iorga şi câţiva teologi bucovineni. 

::-';jci d{'spre llJ1 institut romflnesc nu s'a dis
l'utat in timpul din urmă aşa de mult ca despro 
liceul urt. OI'. din 811('('av9. Discuţia aceasta Re 

datQreşt{' faptului, eu gU\'ernul, după trecerea la 
(·('11' {'ternc u diz·{'{'tnrului ~t('fan de Reptn şi <1 

('atehNtlllli RillH:'Dll Flcil'pa )f:uian, eari aH con
{Ins aeest ini'otitutut de inseTlITl:l!ate vitală pnntru 
poporul l'omîtn bUrllVil1pan eu li prudeJlţă exem
plară. a pus l'!l 1l1'lllaşÎ ai U{'cst.ora niştp imhocilj 
unUllW pa.r'pll pentru <1-1 eompromit('. După fie 
icrtatul Stehn ci(' J{('!pt.<! a urmat un dir{'etul' -
- - Oumsil-l nUlHOSt' < Şi dUTlii acesta 1'1n(' ae
tualul direetor Konstantin Proknpowi('z, un ml1 
care se jtlldură ('a Ull rime ina.int~a stăpiluirii, 
lin om ('arC' pnTH' botul !w hhe la orice ar zic(' 
aceasta. PORtul d{· l'atelwt, lllPU moartea mU1T·lui 
1'olklorist ~rarill11, il nlJtillu marele fal'i.~eu Dr. 
OrBSt de TaJ1aJ1l41Jl, X"bil de Vale-Ltei, după 
nm1t{~ intel'\'(~nţji :;ti do\'{'zi di-Î mai gUYPI'wunen
tal deeât guvernuL Fructele al'('stol' dni reu(:
tionari 'Se arabi r:înd 111' l'rllld-: df' unde> p(' vremea 
l·e~p'('tatt1hIi Rf"pta lli'i lin profesor ('\,reu un 
<călca pra~l]1 liceuhli, astiizi aflăm o mu)ţ,ime dl' 
"puteri" did<il,tir(' C\TN'Şti. In ori cp eaz un "ll1e 

rit" al dil'E>.eţiunei, Tal' n~rhiul fariseu cu ma,,('<! 
omului HOll, părintele Tara~nl (dacă nu laţe
}flgeţÎ ('aNH'[crifitie·a ee i-o dau. ntmH'Î închipui
ti-,.Îi: lUI Mangl'a în milliaturrt răci de altfel c 
o nuIitat~' îu toată pri,'inţaj, ,'iine cu proiectul 
înlocuirei rortlllni national t~ll o uniformă şyă
hea..'H'ă din Stirea. Şi dnp{i ce M,pagtă idee ramo
lită i-a plesnit rloctorului Tarangul a vânat ~i 
YHnează şi Ţ1fwă astăzi dllpă realizarea {'i: agi
tea.zil, in or{'!e dC' religie, în loc să 9(' oru1}C cin
stit de obieetuJ său, înfri{'ă b~lievii, fac(' promi
siuni, mUIlai' să ,·afIă uniforma! lJ niforma e cel 
mai dureros şi mai groaznic atentat la earaeterul 
acestui in;;titnt rom{Ule~ec, la contingentul po 
care-l ded{'a i,nstitntnlni cla ... a, tărănească, eaCl 
institutul e ('crect,at de aproape 500 elevi fii din 
l10pDr, {'arÎ umbUi in portul lor lHltion ... 'l1 cu l'ă
ma.~{' albii l'a g-hiOt'1J. ('11 bI'âu tr<,icolori, itari ~ 
hondiţe, până la absolvarea liceului. Ba mai mlIlt. 
in anul ace~t3 'portul românesc 13, 'in-ecput să-şi 
pretinză dreptul ş,i la {T niY{~r~itate9 din Cf'l'năuti 
şi apre mângăierf:"8 ş.i bucuria tu1uror Româ
nilor d(' hine mai multi elevi regulat cercetau 
eur.surile în cMtum1l1 natÎ(lh'al. Şi era atât de 
fmmos, .atâ1: de Înăltător, când de ~ catedră 
marele urmaş al ap08tolului Pumnul D, prof. 
Dr. &xtil Pllş('ariu ,<orheşte C'U jnsllf]('Sire des
T)l'e doinele lui Alexa,n.c{ri rcpre.zint.anţ.ilor C{)Stll

m(\]or rom a ne-şt.i din B1l(>o\in~, Ardeal, BaJ'lat. 
'foldova şi )111ntcnia! 

Dij.T i~tă ca 3(' Î1-eşte Jlangra trădătorul 
TaranguJ reformatol'ul. căruia-i miroase eojocul, 
înee'Ţ)€ să 'Submineze bunele intenţiuni ale ele
vilor crescuţi în 'atmosfera noului curent n.aţio. 
:naJist. Lumea romaneaMa e indignată de 'Purta
rea perwrsă a cat-chefului Tarangul. presa bu
eovLneană de o lună combate neghiobia sclarvului 
.'mvernamental. dar c:atchetul t'a-ee, un adevărat 
rari,seu. tace, procură C'Qstume. imbradi băieti 
şi priveşte eU Mtlsf1tt't'lf' la f'lJlf"l'a. ;pe CAre o În
C"heagă! 

După cum veţi fi urmărit şi DVoastră în pu
hlicaţiile 'J'lf'riooice din Regat, conflictul sinodal 
şi-a re~en'at un epilog, care încă nici azi nu S'9 

;n~hieat. Pc vremea confJietulll'i simodal din Re
g.a:t, t;o!)logii ardeleni au fost mult mai prudenti 
decât unii teolog-i dintr'ai noştri. Pseudo luptă
TOrii ''PenlMI ortorl-oxk"'-m au c.erşit şi pe la DVoa
"tră in te rvj('vu ri. În..<;ă. tQC.mai eum zic, teologii 
DVoastră au fof<t mai prudenţi. Mulţi dintre 
teologii intcrvie.,,'a~i căzură în cursa videanuluj 
Cernăianu oCăru.ia-i dădură arme pentru înjooi
l'eJl, rlemnităţei bisericeşti din Regat. A venturie
m] Cernăianu a fost de tl·ei ori în Bucovina. ln
i âia oară, când >Oi fo(}st. -'1 'a ştiut însinua pe la capa
eităţci.le teologiee su<'Cezîmdu-i ca să scoată unel& 
a.sertilmi din gura ace~tora, privitoo.re la fltări10 
bisericeşti din Rcgat. Părându-i~ Don Quanu
lui CernaianlI că autorităţ.ile bisericeşti neagă 
autenticitatea interwievurilor !publicate în •. Ro
mânia Creţ!tină", i-se dă ocazia să !&lergc înc'o
date la Bucovina şi să înşele mai departe să ~ 

ÎnstllUC, pl'nfitÎtnd d{' buna rredintă a facultătei 
teolog'ic(' elIn Cel"nlluti. Dnr ce sil ,"ezi? Pnii din
tre pxoi(lSol'ii int-erwievaţj în rîmdul întâi nu ma.i 
Yl'eau sil,f\tca de rorbii ('u l'ernaianu, decât că 
susţin llLlmai ('('oa ee-i spu.,>oseru în rîmdul întâi 
şi nwi departe îl lJroyoaeă pc Cef'l'llăiam.l să se 
supună "in()(llllui. Fapt e că Fa<'Iu]llrutca teologică: 
Rcuma la li doua \'Îzitli Il lui Cernăianu bămlisc 
('illstpa a{'(>~tuia şi \'iizu că toată mişea:rea .. Ho
mîmiei Cn'ştinc" e lFli far iklei,'ml , 'pe ca.re insi} 
cauti! să·l aSl'undă în fnţ,a lumeiprin pCl'80RnlJ 
Epi",copulu~ de Homam. carc fără să ştie, fără sÎi 
,rea, I('-a "~er\'it drept o cortină, în dosul cărei!) 
Pl'opHţ!<lndiştii eatolici ])ut('au să-şi joace men
drpl{'. C'ernatauu li gimtit aCClli.'Ita, şi deci pentru 
.u ~() '].>uh'a şi lJlai departe 'menţine prin glasul Bu-

-('()"illei întinde curse n011ă: Părintele Mornrill. 
{'p] mai cinstit Romi'm, politic.ian şi cel mai eyla· 
,.Îos ('l'p.ştil1 ortodox pe c~re-I [>tl]waşte istoris 
Jhw()\'int'i, li sf'ryeşte a('lUIlIl Nl o reclamă]11 
mişp!ii/p l)l'.ptil1~i!or llJllrtiri. Dar iată că omul al 
eÎinli o{'hiu (' neadurmit. omuL care pc toate te
J'{'nul'ile li dat c('li' maisănătDase 
5ndl"1ullfll'i, domnul 1 () r g' a inten'inc SerlOi> 
şi <,!arifi('~1 lumea, d(>.".ropere .. ~tarea ade
.".ill'at,l a. lUi..!lllrilol', şi pril1 o i';c'rl,'loOare 
adrp:<lHIl U1li)f' teologi bu('ovineni. colaboratori ai 
pamfh·tllllli .. Homi!'llia Cn'ştină" PU1W mişcarcll 
l!N',qOJ':] în :]{lo"ăl"ata ei lumină. Ce să "('zi ~ 
Hiwd pe l'ânl ad{>l'entii .. Romilnit'( Oreştiu<," II 

~)ăriL"'e."l' ('11 indi,gl1al'{,. Pitriutele 1forariu. amă
rât (,ii pe Illlll{'U UN'asta pot exista oanwru cu su
flet atilt d{' lll:îrŞIlY şi viclea'll şi pot merge ehiar 
la el ueHsn ,<:I1-i î1ltinză ('ur . .;a, dă o dedal'atie so
lrmnil pu hl il'ului romÎln{'f\"c eil nu vrea mai mult 
să sti(' de C'(,l'llllial111. mnltllluinrl dhli Iorga pcn
tl'll~i'i-l ftlCU:;<{' atent. r rmoază şi altele declaratii 
]lupii apariiia aeN'{{)l'a în .. Xeamul Rom ânc.'>C' , 
Cernăianll hop, iariiş la 1311<,ov1na, 

De a~tă daU. îi SlH'ctc;QP Bă in,~pil'e Plludirlaill
]ll~ dE' profc.;;or la tN}log-ie Dr. G1J<'l"man nn foar
tC' n·1!('Il111t şi insultăt"r ~l'ti{'ol rnuţra dlni .. Torg.a. 
SU"ţineH! ('a P1l11ct dt, punct al'tipo]'lll acela e in
spir<lt de Ceruihanu. Şi da('ă C'el'năianll 1"a aYCll 

obr!l,zneia $ă Jleg'c nceasta. îi yom doyedi cum 1) 

Clllttat "il inf;pil'c nltol' teologi din Bu{',(),ina ar
ticole sub firma f'Hror.a sa le publice în "Rnmă
nill Creştină". Ca să T!lcrge'!1l mai departe: nnIl 
nhNII~Hn, mai ia pelÎmgă ~ine încă doi doctor.i 
trologi, ('ati !jignI'. nici nu c('ti<'l0l'ă !lliioolul dip 
('h(\~ti€. ne<"llm !'ă >I{'ri~ ceva La el. dar fireşti:' ea 
articolul !'Iii eapete o înfA:ţi~a:r:e şi mai solemnă 
(;li n1.'li injllri..,a~ă ipentru d. Iorga şi mai insinll' 
RntăŢ\€'ntrn publi(' ii'o<'iÎlihlril{' lor docklreşti. Ar
tieolul llPIlJ'e in .,:\t>amul Romi'tnf\.qc", D Iorga 
adlH'e o()\"('zi putel'nic,,'c3 grnpal'€'n din jlll"ul "Ro
mîmîei Creştine", ,~nnt oameni eal·j hlCri'i impl)
tl·i'-a ni~{'l'i('ii r1JmÎlneşti. 

Cei doi rlo<"tori Paf..!ailă şi Şesan. ('Mi num~li 
('11 numele fign.l'ează ea autori 1 Il articr>}u] împri
cinat. îşi ,'etJ'ug injnriile adre~ate dlui Iorga şi- 1 

rnagă de ierta)·{'. Foarte cl'('ştinese. A~uma ră

miine ade,·ărlltlll all'tm' Drul Ght>rman. care 1)('1'
,"istff la aSNtÎlmile fă",·ute În artieolu] public.at 
Credem ('it şi d-~;l nu ar ]1€rflista, oacă anumi'to 
tnine înt.re d-::;a ~i anntlll·ienll Cernăianu nu i-aI' 
tine ~llra in('hi~i1. Dar aC(lasta nu e de nevoiI', 
Pl-c.a multă hlm€ cinstită nll Re îndoieşte în ade
\"111"1]} I'.tabilit de d. Jorg'a. şi d€'Ci d. Iorga pt>ate> 
fi sati~fă('nt prin faptul acesta. D-sa a fost in
sultat. ef:te ş.i va mai fi de ataţ.i alţ'Î iR"noraţi cer
bic~N;1i. ~1 nE:' pare bine eă d. Iorga cu tr>ate a.<'f'S

tea nu ii Înretat ni('i rând să propovărlnia.w9. ID 
~ot pasul şi mai departe cUYflntnl adt',ărnlui, al 
['inl'tei şi c!(>mnitătej ornen(',~ti. Pentru Romanii 
de bine din BucO\-ina ori ee vorbă din partea dlui 
Torgla, e o yorbă sfântă, e o Je.ge, ş.i nici cân.c{ nu 
ni-.s'a furişat in suflehll nostru o îndoială, ('-0'11-
yin'Ş.i fiind efi glaRll] ~Bll profeti(' se ade,ercşt.{' 
astăzi. mftne. mai târziu, ori mai curând, pre
t!um se vor dovedi ~i în~cenărjle ruşinos,:;e al~ 
pseudo martirilor dela "Romii nia Creştinii". 

Cer n ă u t i. 15 Dec., H111. 

Ilută. 

Reeomandăm tn a.tentia Ono public, magazJnul de 
piane Heldenberg, Sibiiu. str. Cisnădiei 9, ('el mai vechi 
şi cel mai de Incredere dintre magazinele existente 
elin tară, Ci.ri desfa('e pian!'I" renumite-lor fabrici 
străine, 
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Scrisoarea unui universitar. 
- Iarăşi manifestele. -

J~a a treia şedinţă ]mbJjcă a soc. "Petru Ma
ior') din Budal)('lSta Între alţi oaf;reţi înalti cari... 
au obo:-;it ziua noapt(~H numai pentru promovarea 
intereselor noastre naţionale. a p:artiei]Jat şi d. 
G oldiş, Sunt nUlllai {'i! t·€'\la zilp rlel1tunci şi deja 
6ltivH tineri dintre Hl'eCa {'.ari nu razimă toată 

nmq1tp!I ,,:-\tulpii eaf'('nplclor"". umblă în ruptul 
cUJJllllUl {"lI U listă în mit·nă l11-eutnl a st{)arc.(' sub
scrieri la o iipri!-loare desl'hisă eontl'a iubitului no
stru poet O, (roga, din pricina articoluJ LIi "Vorbp 
mari" din llJ'ul 2:)9 a. e., al "Tribunei". Aceşti 
putini tineri, {'a]'i umhlă "sa rom·ingă" rnassa 
tinerimei dC'spre .,tradarea" Tribune.i pe haz.a. ar
til'olelor aut>orului "A murit un om" şi "C01)iii 
nilllunui" 1111 ~e"fi('~e a-ti ref]p('t~l eă c.şti "man
grist" şi un "mărginit de tribunisf' dacă nu 
yoici'ti 5<ă te solidariz('zi {'U ei, <lael\. mi .. ezi "tra
(la !'('~t" în II J'til'olPle lIlal't\lni lli}8tru măestru O. 
noga. 

Iti stă lllinka în hX' ~i {'l.lg{'ti după moueiitol{' 
tale puteri inteJN'tuak fip ele 61t de "mărgi
nite". cii oare unii dintn1 .. marii llo$'tri ftuntaşi" 
CUlll iHlt să fi!:' atflt de orbiti ele patirn~, că .du~ă:,u 
au ~l(lus zizan ia şi în :o<îmul poporulm TlrIll foal:L 
)nlrtiduJuj ,.Poporul RomAn". al0mn vin să facă 
dC'sbinare fii întrE' tin('rim{', şi vin ,cpiar în per
~oanli. dadi aşa ('t'J' Îl1lpr('jură1'iJe ... }'[}o('ul potolit 
Între' rÎtllrhlrile uJlÎv<,rsita 1'1101' l'Omfllli din {~!lipi
tală [l('U11l în.c{'tpp să reînvie. prin maniţeste şi 
;;cristJri de prertesta.l'e etc, 

~('(}~,sitnJ piulH'r al cC'rtul'iTror, d. Y. nokli:;i, 
${" veel€' că a "de~his ftxo" şi pe linia acea.sta. Ur
mările dcza.struoasp <alor lh,tfel de de,sbinări În 
~ânul tin<'l'inl('i ).'f' at'{'şti oameni np!'.()('otiţi pllti~ 
ii dor. E vurba doar ~îl YHdă lumea ('ă tm{']']· 
m{'u, "jitullr0a g{,lll'l'atie, nu C' pentru pl'incipiib 
m.al·C'llli no~tnl t'untiil'('ţ şi ,;hieiuitor neînfricat 
al lllOranlrilol' bo[naw' î111'l'i.oileinat.e în soeietat{'l1 
noastră romÎtn('oRl'cii. ci e mai curând 
pentru "acredidatul" [,OlHlut'ii~{l.r aJ tine:inw~,. d~ 
~,\'il\'(îD ~i al(ii ea pl, plămiirehp am a('eI~ famll 
a t'Îiror muncii jlf'utru l1f'llflt nn (' nmnm "vor· 
bllTip lIlnf!a.til O{',lilionaIă'· ... 

Aceşti tineri ('ari C'cl\~':M' :-tub"erieri1e u<)agtrt~. 
-- pentru o ,~(,l'i~fP,1He dc,"'chisÎi ('out.l'a illb~tllllll 
nostl'U po(\t O. (;ng-a, ca e0011 al artJColuhn. SUB

nllm it pnhlic.a t în .,Trihuna". - îşi îndf1)hne~k!('! 
('u z('l ch('marea r!p a ~.convinIle" ••• , iar d. V. G-ol
di~ "p n,d!' ('li Dll it "('nit Înzadnr la Bndapf':.'<ta .. · 

J n trudit le ya wC{,0de ~ă "t'om'iHj!ă''' '3cootor 
tinNi uitati de sill(, ,~e va w'<le Il , înfia un .luav 
{. l'ert. Ai('j in capit.ală ~lmţ.('rn arZ'OllJ]X' trel Bute 
dp 11niwr,~itari rOll1fllli: tlt'ci dacii din aC'eştia lm 
număr relati,', haj!atrl ;1 <;l1h~('ri.~ aeeI manifes:, 
Rc('1 nllmăr nu poate vorbi în numele intreJl:ii h
nerimi {'.nm ne obireÎ1I ;.(' uzează în a~tf('J de ma-

• . t' , nifeste fură vlilgl'i. şi se arund fraza: nOI merl-
mea română etc, Xli e ad(".-ărat. A-ceşti tineri re
pr('zintă numai nn nmnăr foarte 1'c_<;t1'5 11:::;, iar ,noi 
I!ro~ul tinprirnei, ('ari inel! nrn pntp8 >ln suh~('n('fl1 
~ilnic ~âte un maniff'st f'hiloTnetri<'. suntem. d~: 
pl'il'('rf'a l'il dn('{i nn om de>hllnă 'f'roointă cu I~(n 
at5t ne hine rJ'istalizatf' şi ee] mai înfocat natl~
nali~ta] no~tJ'"u. d. O. Go~a. nu poate să vadă tn 

Tribuna" nici o .. trădare'" atunci cum am pu
t~a'o vedea noi. X oi suntem c('i mai RincerÎ ad{'
rf'uti şi admiratori ai !'>('umpu]ui, n(}s!ru 'Ţl'O('t O. 
nop:a j)r('{'1101 şi ai id('ilor Of' pl'm1C'n 1I'p rle:=o.fă~ll
rare de zial'ul .. Tribuna". 

O ~illKlml clipită cleei "ii nu Vă îndoiti ?lf1J
e,str(' ~ lll{'rederpa tinerimii e eu D-voIl8tră. şi !~~ 
cea tilH'rinH' flll rcprf.'zintl'i în Pe-sta pe tllwrn 
"ce-şj o('ol1Rnmă toată en(>rgia în s~~i.sta{':~('a or~ 
g"oJiului naţional în Rti] ca t.awn C\.'l(' , • Şl ~1{:1 "nu-şI 
Ţ)pt reee timpul în .. lorahlJ'lle de' trnn<!:Jne dll1 
elipitală. C1lm ('11 atâta întel(Ypeiu~e z~;e ~)ult ;~ 
(,ll:"itul rore~rondf'nt d('la "HomanllJ .~anr.l \ a 
mînlll ~ă ei'illtRti a('o]o .. pe Cata\'{'llcu ZJ!I']ot' 

nOH,~t rC'·' ... ci această tinerime prin muncă e con-
. ştie de chemarea sa şi pătrunsă de idealul ce ar
mliriti. 

H 11 ti a p (' ~ t a, 1 H lIl'l'f'1ll \' rle. 
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Chestiunea şcolară 
t In COlllit. Hnnedoarei. 

(fHir,it). 

)imnai in PetrO'Şc.ni numărul <!('('.lora cari nu 
_srg ~a ş<~[)aJ,ă 00 ureă la sute. X'avron loc <'ITl

fioient, n'aWiJll învăţMori în d('lajl11LS şi 8.<;oa yrÎind
aevrînd trohue slI tolerăm situaţia aceasta ab
llOrmală. Tot 1\şa s1ăm cu Petrilele şi 'Cu Lupenu. 
fl!ste de 8ŢH'rat in~ă, că'n viit.onl1 apropiat va În

...ir("!l<!Ja guvcrnul şi nov{)ile aC(\stea. Deooamdată 
Petroşenu aşa s'<au ajutat. că au rodieat o şcoală 
{~)mllalală cu 4 put.eri didactice, caro şcoală are 
lHtnă a('uma pe,:.,'1e 200 de elevi. 

Pentru tinerii oşiţi din ~"f),ala de repetiţie, 01'
gltTllizăm /lflcietăţi pentru tineri. lruanntc ('1J 5 an.i 
eUl primit 10, !l0Uma 8unt 28. Alccă numărul lor 
~te aŢ\l'Oape întreit. AI'lO<'ialiilc ae~tna, oari func
ţi(l\Ilc.a.ză intensiv. 1X)t iprodu('C l'('zultarte uimi, 
mare. () hunii parte llL tinerilor Ţlură"'1eşte cer
eotarea birtllril{)r, jocul rcărţ.ilor şi henchctllirile. 
In cmlllmele acele, unde (~te 8ocietat.e de tineri. 
dr1mncştc J"ll<'e. tinc.rii convin de mai multe ori 
pe săptă'lllÎmă în looalitatea şr'oa]ei de mat. se în-
8cletni('.(,f'e ("'u certitul. C'Il jocuri '!{X'.'Îale. rupre
aetlJlliţiuni teat1'aJf'. cu aseultarea pN'lcgerilor şi 
a <'{Hlfer:intru()r. Intr'adB'dir ahia 8e poate rpco
cIl1u'IHla în th"'ltlll fe>rmar(>ill. 'a.'ltnrfcl de tov ără.,<lii. 
8unt în.-;emnate şi din 'Vunet de v('(lcre naţ,ional, 
l){mtru('ă bărtrii crC'wuţi l)ltnă la 21 !3ni în spirit 
.n/!uI'('${', ~e întăre,~te în ~ufl(>f:trl lor iubirea de 
.patl"i(). Tn'huie "ă amilllt.~, eă nu se atinge ru
meni nici de religiunea nici de naţ,ionalitatca lor 
:pe câIld Iim ha şi euItura mag-h.iară în mlli.-.ură maci 
maN:~ l(~ poate fi de folos atât în viata miJiit:l1'i'i 
alt şi civilă. ConvilJ1gcroa şi mo<lnJ de gândire a 
tineri\.or pătrlllJ1de şi'n fllmilic, pe care o nobili
ll':l\7.ă patrioti;';Illul uo bil şi t'xp(·ri(·nţ.elc ] umii a(i{'
Tărat m'Jralf>. Pe ai"tfcl de 10e111'i şi-au perdut 
\I>g'l ta:torii t.crcnuJ! 

lf u]ţ,i din oomi<ta:t obiecţiomează, că-i pagubă 
-,entrll stat a spesa atiÎla pentru ţlCoale, fiilldeă 
.. iei un foloo nu trage după ele. Şooa:lele de stat 
In maghiaTizou.ză ci cresc n\l'mai duşmami. De 
.lmumărate ori, am luat lupta ÎIlcOntra afltorfol 
ee oonvingeri. Şi acum trebuie să apăr eu energie 
repu1.aţiunoa şcoalolor de stat. Imainrtc de toate 
trobllie Hă fiu în curat că în 00 collrStă propriu zis 
lICopul de maghiari21are al ş(',Qalei {lc!>wt ~ Vadi nr 
fi a<Xlla ca din elevii valahi înscrişi la "eoalde 
de Rtat, ,~ă fvr.mrum ung-uri eurut. atu'llci recunosc, 
.li şcoala de Sltat nu-şi î'lldcplrneşte chemrurlla şi 
niei nu şi-() va Îndeplini-o ni(~i odată. ])ar tre
.ue să ştim, că scopul ll<'.€I8ta nici pe ocparte nu-} 
au şooaJclc de stat, pentll'u că soopuri irealizabi'](' 
au plltrnn stabili. In doours de 6-9 alli niei eă 
pl1t.orn eiopli din copii satelor române:;.ti unguri, 
.ăei tendinţa a()('.a~t!l s'al' 10\~i nu numai de doo"lP
birea de ra.<;ă, ci şi de re.1igiunc, de tradit,ii, obi
.ei uri, etmogr{lfie, casă pă;riTlt.ea.~ă, greutăţi lim
l.isti{lC ş. a. 

Şcoala de stat în regiuTI ile kwuite de naţiona
lităt.i arc un scop duhlu: primul, <>.a să ('rcas'că 
.opiii şi poporU'1 în credinţa către st,3Jwl ungar, 

. aă-i întărenscă îlll oa, ~a }l0p()aT(']e nmnaghiare >:ă 
devic cetăţeni (',onştienţi ai statului; al doilea ca 
h~uit()rii în Însuşi imtersenl lor binechibzuit să-şi 
Î06uşcwscă limba statului, limba maghiwră. 

Amâmdouă p1'oblcmdc sunt grele. Pe un po
por de care de f,a'Pt numai dela transwţiU'ne în
corlrCene îngrigim, şi care nu-i pătrung de glorioa
.ele tradiţii naţionale umgureşti, al cărui suflet 
e mai clll'îrnd cuprilJ1'S de tradiţii'le u'llui HorE-,a şi 
ale unui Olo,,'~ca, pe ,acel poţl()r să-I at.r,agi de azi 
pe mîine Î'Il Oel'cul magic al istoriei maghiare, şi 
Iă·} faei g.elavul a-cţiunilar maghiare - aceasta 
este o mum{'ă aproape su:praomooească. Totuşi a
tâta am ajuns în acem oourt timp, că în acele co
Ilune, în care funcţ,iooe.aza. şcoală de stat, con
eepţia poporului mtră pe Încetul în ideia popo
rului maghiar, o priv€lI;>'te CU ochi buni şi se 
liimte bilIJe Î'nbrîfr.'~a şi printrîn<'la. Că i,deia fidoli
i.ăţ.ii către stat Înd plăpândă şi ~bredă, asta 
.ă nu Ile mire, deoareoo ea e de o Jlrovenienţă 
aouă. 

Şcoalele de &tat au arătat re:mltate frumoase 
,i df)mIle de lăudat în ('~ priveşte ÎnsuşiToo limbii 
Jnaghi~l:1'e, mi cât s'ar nirui unii îD(:hizându-şi 
echii, a nu o recun()a~te aeo&%a. Spre combaterea 
acestora declar, bazat pe date of1ciale, că în co-
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mUlll~e a('(\]ca, unde e~ şcoală de stat în gonm-al 
luat, Înainte cu 2;') de ani 11.7H7o din po'pul-aţie 
au ~iiut vorhi l1nţ.,ru;r(.'Şte. Astăzi tot Î'n ("()Jnunda 
8!C .. l'Ull - iar În ~enerni vorbind, _ 6fJ.55%, din 
locuitQrii dela H---15 ani. 45.91 'le, din locuitorii 
d~ pU'lte Hi ani \'-orh~'t'i'-~ mult puţin bine limba 
m~~hjIllră. Cifrele vorbe.~ ele nu pot fi combă
tut!! 

Poftiţi nu:ma:i intr'o aatiol de comună, unde 
de mai inainte o..'lto ţHx>.::dii do sta1, În limba ma
ghiară to poţi inţ.ole.ge de_'it'lll de bine. Aşadară 
şeoala de stat şi pe u.<reuul ~ta i~i 1mpli'llBŞte 
chmnarea OOIIlştii'nţios şi cu 811{'''C0$, pentru care 
învăţătorimea muri~ă nmltămita şi reeIl11oş1.inţ.a 
tuturora. lJurerll, retribuţia lor materială nu dă 
înproporţiu cu provooerea lor materială, cu tlruda 
lor nc,.,Ţ1lL,;;ă, cu munca şi cu chemarea lor grea şi 
în.oomna tii. 

~n-i mirare, căci d{lară ei fl.l'lH'ţ.ioTItj3Ză liniş
tit, fiiră z~omot. Pllblieul llioi nu bănuie,~te ce 
greutăţi Î11'tim!}ină ci in aeti\·ita.toa lor, şi de-a
ee.ea nit'i llU-i ~tă Într'ajut.or. Dar să sporănn:n 
'fiit.ond apropiat care va aduce şi fru'C1,ul muncii 
lM 11Obile. . 

Ann lăsat ca de.qpre noi înşine să vor~ mai 
pe urmă. Acnl mchll.l1ism pu.ternic. a cărui părţi 
le 5p1lOOi mai SUi8, m('hanismul inatrucţiei popu
lare, î1 cârmul<-"ţlte şi-l eonduce inh1)ootoratul. A
C08t oficiu (l..'ţ't(l Îlmp'reun.at cu multe gânduri, griji 
şi muncii pret.indo muIt tact şi precauţiuno. ('ăci 
doa: ne prtxJClupa.m cu ,suJletuJ o!llncni1or; pe acela 
\"l'Ol1ll Hă-l tra'nsfo'rmăm şi să-I Î'llJlimţuim do patrie 
cu ('ăt~i uei'ufrânte. 

ni ii de Iuterese individua,le, roligiOO8() şi naţio
nale l'bll în calea {'ondu0erii şi nu-i hlCru 1.1;>01' să 
le înculljuri şi să treci eu înţelepcill'llU po..,>t.e ele. 

In d<-'lClhl'>ml 00101' 5 ani m'am nizuit să-mi des
voltaeti vit.atea atât În direeţiume nega.tivă cât 
şi posit.i\·ă. ScopuJ în din.-cţia negativă mi-a fost, 
ca ş('oa]ole rele să le sistez, Învăţ,ătorii nooorcs
punzători >să-i opresc dola ocupaţii cari nu erau 
cOlllpa:tibilo cu ei. Aceasta mi-a r~it aşa zid,nd 
pc deplin. Direcţia JXt;;itivă 6e refereste la e
dific/'iri. In locul şooalei dărîmate, am fo~t nece.<;i
tat să Înfiinţ.ez instituţiuni nouă. Şi ac.oJo unde 
nioi-oda.tă n'au piHrUJl!S raz('!le culturii, a trebuit 
să farom ş(X)li. Cii Întru cât mi~a 8uecC6 roaliza
rCa ~{'estlli &('Op am arătat mai sUfl.Că acest progres 
ar fI putut fi mai rep(xle şi rezuJtabtll lIlai mare 

] 
, 

o recunoec. lar mă mângăi{' conştiinţa. cii arrll în-
trehuinţat toate mijloacele di"pO'llibile şi cu ajllt.o
rul lor am fiiell't a:tâta cîit a fo.~t eu PlItinţă să fac, 

E fir(~ că la săvârşi1"oa a{'('!Stei munci am 
1 . , 

avut .noroo (w .mal mulţi co]a hur a t,{)r i, cărora şi 
cu a('ea~ta oeaZlU11e le e~l)rim mlllţămita si rocu
noştinţă pentru 08teo1l0.ala lor desinter(.'Swtă' şi sta
tonlică.Fiindcă părţile 7.k'tranduIlli se cârmuiau 
cam gr~u lUA pmpllllnroa. ~lea ministrul Apponyi 
a orgrl111zat l'll Brad o mJISlUne speci,ală de inspoo
torat, în fruntea căreia sta. un inspector reg·('Iii'(~ 
J

A ~ , 

nn~a earea pus llll su,hins'Peetor şi un caneeIi.sL 
La lDsopeotorul re.gesc din comitatul Thl'llodnarei 
mai ~ll~t ~ subiTl.~I){'C.tori, un notar, 2 i'n văţători 
alllg'<lJllt,1 Şl Un dlUrnli~t. Cu 5 a·ni Înainte de a

eeast:a personalul de oficiu al inspectoratllllli a
fliră d<> sd, a {'.on~tat din 2 :5'llhinflpN'tori, dint;'un 
notar şi dintr'un diul'ni'st, laolaltă 5 mombrii. 
A~tăzi dimpr<>ună cu persffilcalal exmisillnei din 
Brad, 10 funcţiOJJJari condu(l afacerile instrucţiu
nei pOPl~lat;e ?in .oomittat, aş~ dar numărul per
sonaluhll sa mdOlt. Ambele l'llspoet.orate serv('ISC 
cu ambiţie şi însufleţ.ire caw.ll învăţ.ământ.tLllli 
popular, după Cunl dovedesc re:mltwtde de până 
acuma. 

PTin aeeasta am schiţat pe scurt acei 5 ani 
pe ca:ri soarta mi-<a da:t să-i pet.rec în oomitatul 
HUIll;1oarei. Cu multe lupte, multe doeepţiuni, 
da: ŞI ('u multe bUC'llrii au fost prCAărati a('('şti 5 
am. Dar pentru aceea în geno:ral sunt sactisfăcut 
şi .mi-~r caw:a 3 mai mare plăcere, dacă peste 5 
am aşI put€1l Sll raportez puhlicului maro despre 
rt"'.lUlt.atc şi mai mari şi mai numeroase." 

x In atentia institutiilor de binefacere Fabrica de 
gh~te .,Mosko'fUs" societate pe a.('ţii rl'comandă sprE' 
distribuire - rhete de copii, băieţi şi fete - fabrica
tie Jlroprie. Ohetele sunt fă .. te liin ma.terialul eel mai 
tare şi eurat, preţurile fa.b.los .e ÎQhine. C()mandele 
se pot face acum adreshdlls. ]a filiala din strada 
Szabadsaz-ter JI. 
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UJilf leyst 
Dr. Nyilvân Âurel figyved UrhOI *). 

JfClyen tisztelt barlLtom! 

.\{(".g{,Ilgeded-c hogy m{'g mi-rudig barittn.ak szo
libllla.k 1 Un tolfJlll, ('zen râm nezve hizelgo jog,)t, 
m(~tagad.llâd, el ore ia bocsiiuatot kî:rck, e~ aertO 
kifeje.z~"{\met vh,>sza vounî k('AZ v,tg,yok. Tobb eva 
mâr .i8merj iik ('Kvmâ6t. GYllkralll el-elcsevegtunk 
u>Olllztltiink PQlitikHi, szo('iă.li", e.s kulturaliB nagy 
(~ apro prrO'blbmftir61, săt nemelyk()1' ege~z {'js2Ja
kâkat is elvit<atkoztunk. 11vonkoT vallott.a.d be ne
kt'nl, b..o.g'y rom{m ki;n:.,.yeh~t, folyoira:tokat. es ujsâ
gokat nem i;zuktâl olva.sni, sOt hogy mi'n,den, ami 
roman nytl!nm nl:n irva, tegedet nom erdekel es 
nekod toljoffen ki:tzom!X'''. Bevallottad, hogy nem
zeti kiit{'kssegeru·t.b{;l dMizewje vag." ugyran tobb 
rom(m la.pnak, de h'gt()bbszor a eimedTc C;rkezett 
lapPl·],dflllyok ff'lb<mUlthnu! a papirkosaradba van
dorolnak. EZ{'r,t \"',agvok batur, {'? .. en sL,okatlalJî m6-
dun. magyar nYf,l\'h<m hozziid fortlulni, romeI ve. 
h()~y ekkep tll.Jân si ker iil ni fug erdckli:id6.-;edet 
folkelteni. 

1iegyaLlom (Jsz.il1u,n, hogy az evek sor{m, mi-
6ta ismer.lek Tokoni<wnvom irântJad mindig â.llan
do volt, sOt n(ivek('~lett. Out font az annyira ex~)o
uah 8zatmaTi vi{i('kon egy orl'zmnet lâttam oon
uod. K&trendbcli vaIasztllSon a nagY\':IOmknti ke
riilet.ben dr. Vaida Sfmdor er<lek('oon szep l'!S ki
tai'OO hmrc.zot lta l' e7 .. O ltâ 1 , es nmn a1.a.LoIll mL,gval
lani hogv midiln llckiink husie.s eri)f(.\~zit{)ooidot 
eg(~z est~k('!I] a<t t'..('.~{"tdted, &n e8 t<.Jbb bairfltom lHî
rnulatot ere,ztiiuk i'l'antad. 

~lidon !t7.AHlbtUi own ev tavasz{m Btrda.pesten 
t.alalkoztumk, cgy fâjdalmal8 erziilettd kellett t()lod 
elvâlnom. Ero!'cn kifakadtâl a "Tribuna" ira:nva 
O'1len l~8 kiiloIlci.'len (~oga Oktml'Î{m szeretett ba;â
tunkat kimelef, n('lkiil t:imadta,d elOttem es Duma 
J âIH}8 baratolU elf}tt. 

- (i'oga, ezeket mOlldottad korulbeliil, nem 
esak politikailag, de iro<lalmilag is eri;";pn tulbe
Ci'ul1J szem('lyi~eg. Versei nem ermolkodm·k tuI 
biirmely ha21afi,as mag-yar fiizfapoeta vCl'Sei ni
v6jAn. A magyaroknâl minden vidcki v[m""ban 
taI[dhau'lz legalâbb C'gy i:lY(ffi helyi nagysagot mint 
Gog.a. Veraeik a "i~l(·ki ,mag:Tar bpuk 68 laT~
kâk vashrnaŢli titrearo"atât fkt1Sitik, a jambor ci
vi&t·k rutz:tfias erzelmeinek {,.piilet.ere. 

l~z{'n kijl'lente.sed ut(m 8ZCl'cttom volna veI&
mimYDdct iroda:lmllnk tobbi kitun6s{'g('rDI itS hal
lani. Ha lwked Goga versei annyira jolentfktele
noknek, eriit IOIH~kll('k es kliz('pszeruckllek l(lt.sl' .. a~ 
nak, azt lehetne filltellni, hogy tala:n irodalmunk 
miis nng,vsagai ir{int "ilSf'lkc<J,sz kiiliini.'i-" kultusz
sz~l. Talân EmiT/eseu mârv{m,vba faragott ver
~elt, enelmeinek melyeseget, filozofikus gondola~ 
tainak maga;s râptet, Vlahuţă OOlkiOS(,gtdjos el" 
zelmoit, pszik010gikus fo1fogasiit yagy De
tavrarlcea szindus, plasztikus st,vlusât, gaz
~lag kelct ies fumtaziâj ht, talân Iosif di8zkret hang
J ai t, tiikelotos formâj ât, vag." A nqhcl slIuht.ili., 
eA gyongoo ki}It.e~zet(·t tobbre bO<'""iilC)d, millt Go'-'"a 
miivr.szetet? Vagy tnlă'u regobbi koltăinkot .4l::
sfwdri ki;nny("ds(.get, hazafias lendiilet&t h~volecl, 
Bolirdininml ballatliiit olv,asod. szivesobben mint 
a mi erdelJi k,iltDnket? ' 

Nem ~)(lâln(tm ha, ZiLmfÎcrescu DcnsuRi<~nu 
f:@' 18ae urak melle sorakQznâl kik Goga hiltesze
tel)('TI f'gy fbldb{'rl() durva ea bltr>doJatl:m hangjât 
haIlrmi velik. 8(;t termeszeto.-mek talâlnam horrv 
p{ll"tf('~g-yel('!mbOl, mint nomzeti pârtunk oszi~~ 
hiv .. , a ,.Românul", irodalmi newteivel is szoli
daritiist vallalj. 

.Mindezt lehetet.t voln'll foltmmi es f(j]tchottem 
yolna f1?y ffinberrt}l aki ('ppen Gogu.r61 es csakis 
rOla~ oly sujta iteletN ily hatarozott hangon hir
dpt. De, ti8Ztdt baratom, (ft)lteve hogv n;egen,re
decI (lZEm jE'lzot ... ) egy bironyos fi'I1;m t~pin~at 
til'rtott. engemet vissza miude e7A'U kerd('.sektOl. 
J 1 isz jol t.U.(!Ul'I11. hogy ha eZBn ttihbi ir6i:nkr61 
kertmn volna krit.ik.ai vf.1omc'uyedet, ki'uos zavarba 

.• ) Dupăce d. Goldiş a. mărturisit în sfâ.rşit, a.devărul 
aJutat mult de încl!,mnur~ll' n()a~trl' binevoitoare, flL 
dsa ('sţe aut?rul artll'olulUl unguresc g.eri~ pentru COH
tplr Tlsza ŞI după ce d. Goldiş cu toate llCPstE' este 
n~emhr~ în ('~)mitetul nostru national şi drrretor al 
ZIarulUI autorJzat al partidului nostru, ne folosim de 
ace.st caz de prl\cedrntă şi dăm publieitătii scrisoarE'll. 
de su.s. D. Goldiş a voit să lămurească şi să convingă 
pe ~h.sza În. lim~Hl llli, noi voim 50.-1 convingem pe 
el: ~nlvân ŞI .altl fruntasi de a.Cl'st soi. ca.ri au pr(>fe-
rmta Ilent.ru hmba lui Arpud. N. R. 
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eooO"l1:.alak Y'oln'-'l. min~ Gog-an kiyiil, egyet!lJn 
ao vagy haU iron/.:nak muveit sem ismered. (<':hg.a 
YCrs{\it ilS etrupa kiyancsi",figb61 olvastad, regobbi 
vall&mâ...:;oo sz.erint). 

~\f indoz.1; new aZDn dilMl jpgyzcm fOI, hog)" 
taliin kompromitHilj<llak, tâl'olr61 scm. 

IIisz n{'w'tc'i{'ges volna \,u].akit oIv vâddal kom-
,promittâlui akal'llll, nwlyMl o &, kor~lYPZ(~C. sot lla 
a "Român ul"-nak hiulli szabad. kiizl'elemi.nyunk 
tuJnyoll1o r[1.'ize, er(111yt Cs dios():,;eget kovaQ'lOl es 
IlwUyol ta hin oll€lukeziJleg a poli ti kili s7A)l'{"f'le~rc 
r[lterlllC'tt.~cgct bizonyit; oManlxHl ezen fdf,og(w; 
~ZBrint HZ irc>d~ Imi talPIl tUn!, a versek f.snvv~11-
.1iik "elk()\'et{ ... ~e" milldenkorl-.a egV(}Ill(l,;on kil,ir 

tnindeUl hivatott.sii,!:,"Ot a politikai v{~lemcl1nldiisl"a 
(mi'lJt pddiiul Gog-imâl). N omog /i2jtim" Vig;lszt 
talâl~ta1"'Z a2em tudatbau is, hogy ti6ztelt IrH.lmzoti 
k01mtr-nk s(.raball SPIn 1ultongb azon tagok SZ{Ulla 

kik irodahllunk bizOIlVC>S fokn i~m('l'(1G"d is <li
csck\~zcl1ek. {KivetBl J;1. Vaida Sân dor, kepvisplO 
ur, ki o7.o]ii-tt par end Sehiller ~fi{helm ]'ell
jenek (~y fotditâBM k(\u1t.e kozzetenll1i, de f&lhe
~zakjt(>tf;a. T~lJîm IDert {'Kvik "edmt.t ifju" llsag
lronk ezi'rt di{~(·rlli mert.e ... Es taliin azf.r:t il"-' DO']'V 

swtctt p:'litikai elW'idll~'k illtraTlzigC'!leiaj{Lt li-
6llg;~zt~IJe Gs bariitsiigodat meg6rizhC'G8e), 

lebut n('m kompromittăhli hanmn (\O'V kis 
:fchiJilgositii:st kerui akarok tDl~. )'len i~~ mit 
Ifll~n;~(lttiil ~zelot,t p[u- hi~ttd a f;zinenârtaljai ni.p. 
gYWt'seu: l\ em clfgedtt61 mOţ{ azon sz[.p sikerrel 
bogy, lIllnkot tribl1m'.'~tâkat, târn.adjiil (meh tii
JIlat!{!.'lt lo;~iil(jtt fejjel fOKndtuk), hau0111 a ,J}omâ
?/ul"'-b.'lll kiizzetevt 6ziiveg 8zerint bos.zede.dbCll 18-
lnet~ltHn is f~bzollit(ltt.aJ n{'pwnket, Log!' ragaRz
~'od)on nyel}'l'hez. SZCT'f'"se es rniivelje kulturâjdi, 
"-gen a roma.n lrulturiil. 

, ~~âr UlOtit, ti"ztelt baratom. ongooj Ult:'.g egy 
kr:rd(·.~t. Hogyan egyeztctM e):..-sze beszi,doo ezen 
r{<:'\Zl-t fr)11 t{~bb i~mcrtet('tt felfogii.8oddaI a român 
k~l1tur~'t b.s ir~lahnat illetijl<'g. Hogyan nh'lgya
razhato !logy kWlt a forU:tlloll llcpiinket felsz6lî
t<Xi hogy \"Zt'r~, miivoljfl nemzeti kul.turankut 
mi,g a kave.hâzi asr,f,al IDollett, bizalmas OOszţlge~ 

tesb~lIl, ehsH1E"red hng.... eZPlt llom7,e!·j kllh u nit 
a,~l.nyr!'~ ;~l{'gyet(Jd, h07Y (egy kin~tdevel) kol-

• timlk, uOJnk, goldolkodollI1k miivoit nem turt")t
fAld erftowrunek megism.onli, h.ogy tovâbbii az.()IIl 
eg.Yet,)OIl kolti).-t i",. kinok vers-eit ;·e.letlf'n plolvas
~d, Il~ tar:o:I ~iili5mhn{'k bâwlQly magyal' haza
fl,?S fuzf.arp:,*umal? lIog.va'lldiest'Thmoo a 1l1lP e
!vtt llyeh:uIJk zOllgZelt,(1-;sr-gl4. mid6n wn.maguu 
maka('.~u1 ragMzh)(l'lz romlott *) taJ'lSzoliir~Jh z ~, 
fi k ~ . M.>U o leS 

.Il .. n 'beHXllllk birdeted a hclYffl irooaJmi nn~l-
v~~nk haszn,alatiit? El> bogyan sz61ith.atod fel "ne
p;l'Uket .IX~lrtikai (>.8 sYkpi.rodahni la1)jaink oha..'ift
sara, ffildon magad oom taliilod &rdemo.'Jnek azokat 
fpl:bontan!. habar me.grcmdf\lnd? K{'l'dezem: mc
~Ylk tuloJdonkepeni meggyozOdesed kulturânl,:rol 
f.rod111~ Uri ~-r6l. koltJin hOl. hir-la pirodalm un krrJl: 
nyelvunJ.·rol, az-('. a melyet b!'zalmas besziilgctfsCJ.:
ben 1mllod: t'U9Y az-e a m.elyet nepgyiileseken fen
hangon htrdeir.J? r~8 ha a mint en hisum es f.u_ 
do:n. kotto k()zul az eli:.lbhi a tB .alo hi<t.oo k€-"1"dem 
rod. m-t\<rg .. ')d' 1 l' d ~.l ' 1 , " _",)'I;Z( e~ >. ulr ot~'IU megis a n{~pn('k 

hogy }:om;,Qt~. kt~lt.u:.~]a .Il ]('~h~that6sabh ved6je, 
memtbJe ?'~ udVozltoJe a mUHimkabb fenvegetD 
~agy~c .. .<n'l:as ellen? A meggvozoo6s me-Iv ~hallg
Ja~ hll-<l~t~ ~ n&pn.pk hOg'J: ~ olYaBSiitok Alecsan
.dl-It, BolJntru:uallut., Cre.aug· ăt lspir"a~'t -,' l' . G " '.. ." ~u. as Lmp 1-
Clt-e ogu1; 18, muJon magu.d ilS hclso forumodhan 
azt -z.nand,oo magadnak hogyezek egv al<;6bbrendii 
6e~eJ1es lr~al,?mn.ak a k&pviselOi, ~kik m{'g egy 
mfusodrE'lrldu nep ,lr{)(1almitbwll Ls, mint mihen 'a 
~a~~)':wr, ~~ a vld6ki fi.izÎapootak fizomiru 'jd(m-
UlC':\t'get bnnak ID""'ukll.ak kjT'l'~""'l' fi r,s clk- 1 

'] ";':"o • '>U • L. . epze om 
mI yen zav.a~ba j~ttel vo1na, ha Bzonoklatod foI ya-
.-nlin valakr hlrtelffil nWg'.~zakit\"a flu-m;;xl-
re lobba.ntQbt.a ro1na h .. .,.v ll<'<'rro ,,~ " te m .. " d' ~ , '?-<- ~'Ul "'" q eggV{tzo-
{~; meg ha ez ~ alkatrnatlan valaki eg; pa

;fl8
t
·7.tzu

J
hlxmyba bUJtatot roosz.mâju tribmli~ta ia 

le t '1'0 nil. 

Talan azt fogod f~lellli hogy:pia frrws. az iir,.~. 
erdf',ke~. (l1~(;vetE'tt .jiimool' hllZufS'SUg. Ig~, ho;~ 
eg:v .. pOi!t1kal ,harC"harn e!k6pu"]hoto ulvan hclvz(~ 
ruJd~m ll.:n'ln ]amhor h~zuff.îiigoha f;.l'':)rulhat{mk. 
~z 11Yfln. 11'lZUţ..",~g()knak ig van HZonhan Pg'V ha
:,UNL MJJldp~l.t s~ahad hazudni, csak ma[!(ira a 
!!tlrr' alrlji('.!t· n lr-> ('. o' 't . t," , 

,. .,., . r· oS a "fJ)a 1ne.9.?Yuzo olcre ni"ZVe 
lalan mc;}sem engedhelomeg a hlJzngsag . . )'lert 

*) TU'lom ugyan h01!Y a nn'htudom,lnr f'gy Urj
sznl:J~t ,r-fIl t"rt "romlott'·-1Hl.k. hanf'ru azokllak mill-
• ip!!~jk{·t a nyf']v tl'r:Jl!'5Zf'~('_S fpjli>,t!rsf> pl"t'r!lIH"'rn·;'lll'].; 
î~DJ!'r; [.J. l),l('l!ra a rina k a SZ:I.:-m,~ri tâj'~z61:',,; Ilnk ;1 JF.g
p)kor·I·.<ni!(>t'·dJb (,; le;.:kt~r{'.4bbe e"ztntil;u, <',~ ti"z.ta. 

hi.-;z akkor joggal kfu-dezhot '"o.'llaki, hogy miort ia 
hareo1sz egy oJya.n nep nyelvenek, kulturajânak 
N; kulem 16n:w~genek f('I1l'tarta,~â6rt., melyet Ilem 
tart~I$Z i-rtekn"'n<t.k bs tt)hiit fent.a;rti~'lTa erdomns
nf1k? lli(,(z akkor epp oly mPgg'yoz()rll~1 halX.'Ol
hatmiil .'l botokud, a zolus ni-p, vag:> a papuâsok 
f<.(J tart(lSu[.rt, nlivcl azokrn.ak is kul,turkepes..~ege
rill ugyawalJban a m['rtekba:n lehet-,lz meggyiizodve 
minrtsajât n0rl('d-ri~1 ~ I 

T_iitfl{l teh{t,t mil.'~on $7,omoru ~(ivotkezmun'y(li l 
v:lll'lwk llzun felp2'k'g ('\8 {,~,,"()llka Idktllf'tIlck, melyct j 

az idogen kuhnra uralma i'3 a ",ajut kllltura meg- , 
\"et{'.~e ternl1l't. nălnnk, i'llt{,lIigenciânk egy resz(·ben 
[.p, kiilano."'fI1l polit.ikai v\'zf.rfCfiaink kClzott. Mort 
mi n-dezt THTIll az{'rt tart~,t>t~im s./"A"mf'id ele, hog-y 
a te ('.gyfni pszikologiâdat, hanom hog-y inteUi
g'PIwiul1k ('g,v t,etp.run:; I"l'!flz{'n{'k pluikolQgiujut nwg
vi Ji1ţi.t,Qfliill, mi'l;'T1('k t(' fi.'1ak ~gy tagja vagy. AI
tabel oket pro.bfdtam jellomp7.I}i. N<'m fflak koo
n~l{'rt, hamemaz ok kfXlvt"·{>rt is rn~lgvar1l1 irt.a!U 
mDg -e~on !Ewelenwt, mivcl tudom hogy az idomt.a
lan ('8 magyarrtala.n mag-yar Ţrr6zftt i8 szivosobboil 
okilfloslik mint ir6inkwak lDgklassziku.sabb român 
p.rozaj{lt. ţ~1'l ha iik nmn, lngal:lbb az ut<Jkor, fogja 
PZ('D le:v('lI)(ll \"alamikor mogertA"!ni Gr>g"a i.o,s a k().. 
riil(jNe ('\iOpv:rtoo.uh ifjusiig hnreat mai vczereink 
ellen, 

}'og-add, tisztclt baTaton, stb. 
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Gheorghe Popp. 

Pertractarea da Inalta trăd are a foii 
"Tubana" Inaintea tribunalu!ul natIO-

nal (ela "Jăgerho m". ' 
- Raport special - int6rdat - al trimisului Msiru. -

Azi s'a tinut pertra<'!arell de Î1l:lltă trădare de neam 
~j .. laf'~a majl·~ta.tjs" Îll c·.ontl\il ('{.Iwitf,tului IlCtrtidului 
lJatjlluaJ în:tintea tribunalului m:trţÎaJ dt'la "Jaoger
hunl'", 

1'ri}lUIJ;llul s'a. format în modul următor: Preşe.dint.o: 
~Iih,ilyi Ti·,a.l!;Lr; PT<x'uror de st.:],t: Aranris La.~z1o; 
reft>fent: Ar;UJrj~ Lbzl6; iude: Aratlyis LaszlO. 

Hiincile reZ€fV>1te {ll'n-tru publie a.u fos.t ocupate de 
rlartidul naţional. Presa naţ:Qn.aJă a. fo . .,t reprez(>ntată. 
prin Dr. BranÎ,;ee. ('are an>,a ea Sf',mn di..'ltinctiv un 
.,lJra.pl'l·' ]f'jo("(l.t de o rudă in tr('j rolori. 

La. or!'lf' g preSMintele dt'srhide Sf'{lintn. 
Preşed. MilJâ!Yi (uu cel dt·b. Cluj!): Unorat tribu

nal! A7.i ~(' va pl'ttra.<'ta cauza de înaltă tradare a 
"Tribun('j" rumi~i1 fa t,l de comit{'>tul national organizat 
după pl<llHlri.le d1u·i fiQl·ltl Sl.Iciu. dela Arad. 

('-ollH~lt eA toti rri intere<,a.tj \n eauzil au fost citati 
după rUt'sniseJe eodului marţial. Din partidul na.ţional 
au fost Învitati toti a.n'ia., d(',~ure eal"Î eram COnl"il1li, 

di vor ad[·ra. Aruzatul - "Tribuna", nu s'a prezentat 
d('şi cei din jurul "Tribunei" au fost chemaţi. Prmtru 
lămurirea ,ehestiei - IJotE'Z, ('ă Hub ,,jurul Tribun('j'" in
ţI' le gl'ffi pe acei .aderen ţi ai II aştri, c..ari :LU Jocuin (a 
în ,jurul T.ribunei"'. - Deşi ştiam, că d. ~icoJae Oneu 
e în cOIltra ]XJJ'tidului, ram Învit:!.!, fiindd"1 ştiam cii. tie 
află în ~trăiniHatc şi a~a nu s~ va. putM prezenta. 

Si ca să ilu~trez. că C{' ffi<'ffibJ-i luminati şi prevăză
tori are comitetul national, V li (·.omunic că multi mem
bri au aderat în scris la hotărîrile C'€ le ,"om aduee. 
cacj un ('~!D IUIJIjn~t prevede ce se va hoMrî. (1Jetod 
intuitiv al dlni Goldiş). 

Si a,Mlm onorat trilJUnal d('oll.rece u{'uzatul nu s'a 
pr(>z('ntat, - şi deoarece ('u, 1'-.:1- prr-şedintfl ,C(ITpd ei 
impartial, nu stiu despre ce este vorb-a, predau cuvân
tul dlui proeuror Arauyi:!. car(' ~inJ..:"ur ştit> tut mate
ri~ lu L pertra('U.rii fiind adunat :mterior }n sala dela 
,;\aB . 

Procuror Aranyl!l: Onorat tribnn.'ll martial! Desi 
noi il'aJIl fă-eut nimănui nimic. (tot partidul crupe in 
striJ{ăt·e dt> .,a.şa f'l'tl'!") t.otuşi o l>P>arnă de bă.ieti dela 
.:rriIJllna" s'a ridi-eat în (:ontra noastra a.cuziÎ.ndu-ne, 
că nu facem nimic. Şi oare ce I'Ste ID;l.Î dt> prefe.rit să 
fad ori să nu r~l1·j? Pri'fN1i tineriiotf']jţj d~la "Tri
hUJJa" să le 5pDrjlem capetele cu un <'inma.g ori să nu 
le ~pargem? Desigur: sa nu le IIp,1rgf'm; de umw ur
mf>aZ[I, eii totdr'auna e mai ('{lN'rtă !1f';uii\"r!;;ttea dec.it 
o aetiune fă.ră. sorti de izhândă. Ori întrehati pe d. 
Hirăuţiu, că nu a. fost mai birw pt>ntrn rl, (:ă JIU j-a,m 
fit( nt nimir, dfoP{.t (Ia.di. ii fă(P3.m': (IIJOrat tribunal! 
A ('pşti băipţi !1(~socotltj n(,-.1l1 fr,('uzat in tot modul Po
~ihil. llf'-au {'.jnMit I'lI rlif(>ritj~ ppitpt,e, JJe Clari llU II' re
!lnJltnr. căci, eventuaă, auz:indu-Ie \'pţj crede -că Slll1t 
adevărate. 

AC(',ti băi(·ti lIN'opti zic. că ei !laTă în interesul 
ilPilmu.lui. iar pe rit> a.\ti! p:trte pe toatp f'ăi!e !ueră În 
contra noa,stră, rari TPpr('zlntăm TIf'amul. !':li oare se 
Pfl~t(' numi sprijin din partpo_ ,:fr:bU:ll'j". că În termin 
,J(' H Dni nu a luat nici o 110titii <!P'llfro fa,nteJe ~il
",j)"şite cir· j'owitptul nationaJ':' Si (·(.te am făr-ut':' 111-
tl"pb a publicat .. TribujJ[t·' llllnl:ii UlJ singur şir de.>:pre 
fapt(,le na·tjon:de I! JlI'i.ri!or bitrha.ti ai Ilf';tlllUlui: d. e. 
Boi!;l. (:Toz{[·a şi alti luef'lf'Ii ai ~'o;:ljlt·t.Hllli. cari iu;t
fd au )')jnws în în(llJll'rf'{<" ·~u. nici o ]itf'ră, nu! Si 
apoi ("llm ~ll-i nlDOa~{';-1 ltllrJC'.'l:- Ac('şti tiw'ri au Iw'r!l 
CII Ulh'7.:llJ«l lor piinii QfuJo, di. jwntm a ne ÎJltimi,la 
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s'au botl'zat IA .. IT otp! Brote" tineri oteliti. Ba a,u m~M. 
şi mai d!'partf'! In Si biiu şi-a.u !;('(}8 rhillr şi Spada bI 
contra nou.'tră. Ba auzind. că fiU, ca procurQr voi pli!ti 
in contra lor. m'a.u îufricat Înrât n'am ('ut.f'za,t ~ă felii 
din (-.a.~ă şi ca să !ica.p de I'i. am Ja.t ordin ~f'J"\'it{)ruhâ 
să II" sj}ună. ru JIU Hunt a.r,1.sl\. 8'(\,u aliat ,il.poi eu duş
manii noştri Mangra ete. Şi dind noi voianl ,ii, ne a.pă
ram tn contra lui, ne-au sedus prin artiJcolul: "A murtt 
un om". pe oare rt>tindu-l cn'd('am d\ Într'.'tdpvăr a 
mort si nu am Illai fileu t nimic în contra. lui, Pe DI_ 
MIUliu aş:t l'au iufri·rat Încât nu a. rutezat alt-şi publice 
UII art1eolin "Lupta". ei a. fost silit 51\-1 JllIWice ta 
"Fnaia rJoJiti.rii" din BI~d, care în,;ă nici până !lzi n'a 
a;.;'ll"ut. !\oroc fim unit eu ,,(lazel.a Tran:;uvanipi", <,al'00 
JlJ"i'~:mtinr!, f'/i V;J. arlărc.a in "Foaia politică." a. luat 
livIu d~\s pn' ('l. 

Iar l'ând noi .1Tn puh!icat. eli. unii mE'mbrÎ ai pa.rii
duilli au ,H!"rat în ~-r~., la hOlilririll' \'1) le vom adurA!!. 
biiif·tP!U! TilVÎ a ph,,.,at la Edillbolll"g-h ~i d,' 11,(';)[0 Il 
indrr'ptat în ('.{)ntru, noa..~tr1i tunul "l1nn~ :\Ieg" ccea ee 
a avut drppt urmare, ('il părintple :'Iloţa a fmt ~1Ut 
Ră dt'a o declaraţie. că (>1 nu a adera.t, O[]()rat trihul1:l"! 
Din tHate (lC'!'st(> rpi!~se. ci! foaia. "Trihuna" a inrIHr·;r.t 
di~ciJ)linu tIi' partid, a. tra.dat npu,mll! român şi a com. 
"laes~; malestztis" in ('()ntra. c-omit .. t111ui naţionaL 

Am Olloar{' a vă prpzpnt.a sentinta. pe ('.arI' am a
dlJs-{) gaIu dela .,}lot!·J V;l~". Vă rog să o primiti. (·4a. 
la c.az. contmr eu voi alJZil'C. 

• 
Tribunalul Ae rrtl'<I.g-e ~i nupă o d.'soat!'rf' ÎJlf~lii. 

6i t(,!Il'~iTli("li dE' n ,lumatate secundă prp'{je'liinL('le aJ.lU.~ 
urmfltnar{'a sentintă: 

1. Ră j4' ia rur,ul "Tribunei" şi ~ă se dpa zi-a,rulrtt 
plănuit. c,u<, are lipsă de el. 

2. Ajutorul 'ht (ip emnitetuJ natioMl "Trihunoi" ~e 
I"p(!ncp (J ('la {j{)f!{4)O la 000. 

~. T()ţi ~('rijtorii rlf'la. .. Tribuna" .·or fi infnratj .,e 
('{'ara ~tâllg"ă cu in,;.erintia: ,.Trădfltor", ('a a.stfl'l too.'ii 
SUflllff'a rOUlIlnl'!ls('ă ~ă ~e ferea.'1că de ei. 

4. Re l'a înriinta ('11 Sl\l.liul În Arad UII zia? nationaj 
.,V ptemnul", rarp lnsă îlla Îlltt' ile a a.p!irp!l se va. muta 
la CLuj. unde e cliuidi si în Caz de lipsă va avea ajlS
tor lUf'{Hcat 

fJ. 111 TNlaqia ... VI'-tNanului" se va Înfiinta un ma~ 
ohsi'r\"ator a.~tronorni'C ~ub dirl'cţiunC'a eolomon.aruJui 
nn·tinrwl din Gpollgoiu. Ob'Nva.torul va fi provl1zu* ~. 
un (}chian "Lrtn.'< Tom" ('a.re va. mări 1: 100.000. Dir~
UlmI e ol>lîg"l!t a @e ingriji. Ni f1riD a.rt'"t "Lan" 1'0tll'~ 
ziua-nollptl'a ,.i "r df'Sroprră toate mu,carile com~tcJq
lui natinnaJ şi a ~e I"IlJlOl't.a ·;"f-l'f'<la .. ·toruJui. 

6, Matrrialul d(,"(,op('fi~ Ii(' obs(>n"otnr se va prf'h:
era în VN"Ul·j h,'xa>TT1Ptl'iI'e prin şef-rf'(la.r:torul Go[die. 

7. Toti .. tinrl·ii oţpJiti" ~(l vur trinli·tf' la, htrnă.tCh1.rele 
fie fj!']" din Andia unde ~" vor fiprbe in <,uMoare pliuJi 
!:(' va topi otelul d(' pe (>i.A{'p.~t otel F(' va folosi Pf'..nbw 
obducerea membrIlor ('omitf'tlllui naţional. ca. să •• 
mai poată fi "wllrrati de t!llcr1! de!Wtelltl (?!) 

R(·cw'ş nu ~e poMI' fll<'C ~ 

Naso &. ce. 

= :::;:::: 

INFORMATII . 
A RAD, 18 Deeemvre D. l'l}. 

Aniversare. Mâne .<le împlinr.şte un an th 
când com,itetul no~trl1. nat>ion.a.l a (!.dus, în urrn.c. 
intrigilor şi calomniilor unor oameni o1·biţi &. 
paf i mii şi mânati deinterl'se personale. Mel ve,ţHt 
,.CQnd1/B" prin care "Tribuna" eera fru,'1trată ;'e 
drr.plu.l ei fegaim de. tI se num1: şi a fi orga.n al 
par'fidului nosf-ru nut·ionai. Mâne se împljnel'lte 1m 

an de t'ând zi.arul no,~tr" şi oameni. grupaţi m 
jurul lui au sfa.t in bătaia celor mai culezate ttn
tative de nimicire morală şi naţională. 

A fo,~t anul ace.~ta un an de sbuciu.m, nu nu
ma,i pentru noi cei cari am respins cu ultima ,
ne.rqi.e bratul sllgrumălor ce s'a intins a,~upra no.
stTă, C~· şi pentru înfTragă 8oc1:e.ia.fe.a românOO8că. 
care in. cea mai ma.re parte a ei a înţell'~q că prm 
nimic,if'ea zi<t.rulu.i nostru s'ar n·im1:ri nu numfli 
un orqan l'·iu de p-ropaqandă naţional<'i drtr şi t4" 

curefll fericit de regenera,re a vieţii noa.'1tre poli
tice şi culturale. 

Un (/n de zile, pe w;npă apii.rare4 exj~'1tente.i 
noa.'(fre a{atată într'un moo. atât de urît, zi de a!l 
am anUal rfmde t'ieţei noa..'1tre politice şi cultu
rale, căci.. împotriva tuturor răstălmiici~lor • 
reacredinţ-ă. noi am cre.zut şi erei/p.m şi aCtbffl ., 

numai. ·Î.11 chipul acesta M poate înfăptui un pr.
gres în luptele noa,~tre naţionale. Am fost P0'lN 
ur/('ori Tirea, ,<;('1!('ri în judecăţile noastre a.supr& 
oamenilor şi faptelor cari au căzut sub raza d~
cuţi.ilor no(!şfre, am fost inRă totd('l'luna că/.âuziji. 
de al mai curat n(lţi.{)nali.~m> ca nişte membri ei 
pa-:lidlllrrÎ n~m[d> ruri suntem, on: vrM. cinf!v«, 
or~ 7111_ 

1'([~/i ni le ziarlllu; /lostru sunt des(hise pen.rl~ 
ori şi r'irlf', i41r editorii noştri, împre.u.nâ. cu .I"i 
ce om dr omenie, ştiu eli În ('le rwi ne-a'm coborît 
în fiI 'carp zi, ca intr'o Cf1.rle sfânUJ" toate crf'..(lm
tele 'IOas/re, 1'zmrite din dragOS/l'a noastră .. 
neam .'fi din Simtul de drltorif' ce aum faţă ch 13.
vod~' J'1Jjlon!l~li n.ostru. 
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[7n on dp luptă! Luptă w r('Mr('ainţă şi lipsa 
,'tle înţelegere, din care nOt am ieşit biruitori prin 
tJOtul obşteBc al celitorilor noştri, cari ne-au înte
les şi nu ne-an părăsit. INzuit; pe acest fapt not 
mf'rgem mai drparle sănătoşi ş·i siguri de izbânda 
. definitivă a adeL'ărului pe care il ~luj im. 

-Din cauza sfintei sărbători de mân~ "Tr·i. 
.tmna" va apărea lluma·i Mic·rcuri Maptea. 

- Dela Academia română. Din BUCUTf\5ti pri
mim ~tjr{'n C:l A<'iwemia .romimă 13 ţinut Vineri 
la 1Jf('Jp 2 d. a. şNlinţă Ipub1ică sub p~identia 
'III ui J. X (',10'11 ni. 

Erau pr<'z('nti d-na Zoe ~tul"za pNIeUm ~i aoa
·d(~rnicjani.i: Ilr.btmt(', Antipa, N. Iorga, D. On
'!'lld, Bog-dan. Jkpitf'i', 1'oni, &p. Haret Dr. Ba
ll('Ş ~i J,!:!'neral Crilini{:.callu. 

1). Np. Haret >Il I'PUli că Marţi 29 c. s'a obser
vat un fplWIIJl'n lUlllillo,,, pe cer. IntA)fvine pe lim
p;ă A<'j](!c-mÎe f:U ia infnrmatiuni dela. dif{'1'iţi 'p-ar
til'lIlari ('ari ali d'F'NTat fen-oInpnu] !;li să-i roage 
"Să df<a o tl0'{'ri{'rp citt mai ,qmununţitii a&upra lui 

V_ li. A. Rtvrza şi-a dl't'ivoltat apoi a VII-a 
])ar;te a oomunidrf'i salo asupTa însemnăt.ăţ.ei di
vanmilm .1d-h{)c elin luşi şi Huc.ur~ti in istorill 
l"pnaştC'l'pÎ H-omfmiei. 

D-sn cet('şte mai In'U1to d.ocumente rl'lativ la 
'eajruă('ămi~l d:n Yalahia a domnilor Emanuel Bă
leanu. lon ~!.:mll, 1. Filip<'8{·u. Arată ~erturile 
.rli'Il tr(' pa Îma<,,:mi p:('{"um şi internm tia lor III 
Con"tantinopol. Vorl){;ştc df'RţH'C unire arătÎtnc 
fUZ('l{' prin ·rari a tre('.ut 'rîmă ~:'i l'Ie înfăptuiască 

n. Rtlll'<lza SpU1W că r-onllşterea României ;;e 
.l(lat .... )r(>~te faptC'Jor mal'pi g('lleraţilmi dela 1858. 

l;ltÎma 1)artC' a eOTJllmi{'ihei hiitriinului oU) l' 
,de t-;tat fi frx-t ('(ln"acrntă infltH'ntei PI·f'C1Ullpil.ni
.'(~ar(' a f!fh1l1:lrei f'k .. tive din fhH'ur<'Şti. 

~'(l.j~ţa a~"11dl'rr:j('i s'a terminut la or:'le,4 d, a l' 

Unuorma dm Suceavă. Prlllllm uf
:maivarelc: Socidrdea academică »Jullime..1C, '. 
JntrWlită În aduflarea din 15 Decemvrie 
1911, proleste.lzJ. 11/1 ./lim şi eli 10.1l1. ener-
gia contm inlocuirei cos/amtJ{ui noţiolJa! ca 
.uniforma internaţionaLă la liceal gr. ar. din 
Succeava şi ex,Olimă sentimentele ei de 
.adâncă indignar~ faţă de irdţiaiorii lJn{for-

., S· d J . met . OCJet. aca . , unJmeaU • 

. - Iosif şi G~deanu la Regina Elisaveta. DiIt 
'Bucureşti ni-f'(, IWl'ie: Sltmbătă la orele lllll.u fost 
lD\'itaţi III palat dt' 1\1. H . .f{('gÎna prf:>zidentă de 

'(,nour{' :l .$O(·jN:'ilii Nniito]'ilor români", Jnii. 
'Em. (;fi!'lenu diJ'(·toTltl Tf'Lltru.1ui ~ aţimwl JiD 
t('raion .. ~i PI'('ţ1t~linkln aeti" ul Nwi"tuţci f\cl'ii
'tori]"r rom;IIl i, şi pootul St. O. loHif. 

n. Em. (;iir]f'anu a p)'{'zÎntat M. S. &.ginei 
sta.tlltf'ln ~1.x·i{'tilt('i i .. H pot,,,t'lll ~t.. O. IOBii a cetit 
in t:rHdu('{'~ rOmîml'H,;;rU fr-umo:lsa lucrare inc
.flită a 1\1. f>ak intituIMi\: Paturi, şi l<Chiţa d-rei 
$pl'uli{'i, intitulată: "Doamne miJueşt('ne." 

-- Stafua lui Cuza-Vodă. Din l~L,;i primim 
vt.iN.'a ('ii ~t'atua lui OUZB-Vodă ya fi ddinitiv ter 
minată ('(,1 mai tiirzil1 la 14 J)('ccIDnle ('. 

JH Il rpll' I'(,Hl.pt~)r Jl.omanc1li va k'rSÎ 'pe la 12 
'Df'('1'nnl':t.' J)(-tl'tru aşi spunp lIltimul euvfl1lt, în.ar 
mt(' de c!di nit iva IlI;WZllJ'C a l':tatU('i. 

-- Un atentat COtlfra lui Lloyd George. Ru
Jra.g·d(·le C'J]:~·lt·,zf' au pornit o agitaţie {l.arte in
t(,Il~i \'ii. în il! t~'l,(~"lll \'otu 1 ui f(':JllPIlin, mai a}PI! de

<'('jind. /"'1J.vfY.rnul fi 1u·a.t h(.1lî.riroa de n rt":U.liza lU~t 
·proif'<.·t, La ('az ('ii el va fi primit !;Ii d(, ('·[I$a de joo. 
Tot înf'.00'plll lK·~ta /oHlfrl4,>'i'tt>le din l.ondra a'U 
("{IllTO('ut pentnl eri o fl,<.bmart' la. care nu învitat 
şi pe rninil-ltJ'lll Lluyd (}(-'orge şi Eduard Grey {}Pl:!

'Dre C<!H'C' ştiuucă Runt 1l.dNcnţi ai \"11hlhti feme
nin. Amîmdoi miniştri mI yorbit fiind IU'lamati 
"(m multn <,ilkhml. La f'şin\ au fORt Pi,tr<,,<'uţi de 
t-oatil asi~,t(>nta, aci in"ii nn grup - Jl)'·ohabil in-

J - uano 
l(1li ,. 
r,;-u 

oonşti(>nt de <,ele lntâmplat-e - a început să hui
duie. Un bău-bat Il aruncat în obr.azul ministrului 
lloyd o cuti-e de IRarde-Je rănindu·l grav la ochiul 
stâng şi de~pj{'îlndu-i buza de SUB. Atentatorol ~ 
fost prins şi QU'('8t·at. 

- Hymen. Dşoara Vict-oria Alexa şi d. George 
X ariţa din Vi{lra desu8, anuţă prietiuilor şi cu
no&"uţilor ceI(·brarca C'UDuniei lor. 

- Cehan._ Din BUC'llr{'şti primim următ-oa
rt,lc rinDuri: 

Domnule re.dactor, Toate manuscri~e şi 00-

l"f'B'pondenţ<'.le 1).)('}C .se află in ba~ajul ce încă n'U 
mi·,a. ~~it a('~I"ă, deşi acest bagaj a fost expediat 
('U mare iuţ(\llIă. 

ltnl'<ha.t cc'mi va sosi bagaj1!1, yă voi trimite 
&'Ti,~oart'a hliÎ Cehan. 

Probabil că ac('st tânăr a uitat ce mi-a scris 
ori g(' bizue pe obiceiul m('u, ştiut dedîmsul, d~ 
a nimici diV(·~d(' c{)reFpondenţc. De altfel acest 
tfmăr e cHpahjl "iI'şi yfmdă cc·a mai mare pril'lte
nif' C'(' 8Ţlume ca' mi pfu'1tra, fără ca eu să fi ~tiuL 
Ve ·a('N'a /lunt si/.,"Ul' că Cehan a fost cum păr a t 

TX'ntru a doua oară d(' marele com('.r('~ant al oon
tirrwntolor naţionale, Y u..,-,ue Goldiş. Dar e păcat, 
A risipit de astăd.ată. balli pe ma.rfă proa.'ltă: O(~
han nu contează 'pe piaţa opiniei publice_ -

Al. VerDescu. 

- Sosirea deputatului Carerre la Roma. Dia 
Homa RC td{'grafiazii.: Jk,put.atul Oarerre 001 a
L01~:lt{)r la zi arlll "T(,n!ps" {'are acum două săp-
1u.mîtni a fOFlt riinit la Tripolis, a f\ooit aci azi. 

Pe drum, .. pre N {'apole, a foot proolamat ce
t~'(('an de onoare al or.aşului. Trenul a sosit C1l În
tî'tr-zi('re. de -oaf{'ce s'a oprit aproape la fiecare 
stuţie, unde 'J::<IJX1rul italian l'.a primit cu ova-
ţiuI!l, I 

Tn gara din Roma l'au aşteptat peste 100,000 
Italieni. Al!lomerati.a, era atât de mare j'llcât s'au. 
înt:'trnplat mEi mult.e !l.('cifknte. !\lulţi ('{'ăţeni au 
ll'f;'inat. l'oporul a cnntat Marsileza şi mai multe. 
('ântc('D italipne p.atriQtiee .. 

] n u rrnă ('arene s'a dus cu automobilul la 
hotel. undc a rOf'tit un discurs din balcon. I 

Intre altele a ~P'U8 ('ă (lDoaroa cu (I·are ta fost 
primit, i'-e atribue dl'llgootei poporului italian fllţiJ ~ 
dp }'ran ta. 

- Atentat contra Împăratului Wilhelm. Ou 
ocuziU1H"a ultim('i călătorii a împăratuJui Wil
hl'lm pl'in Sil('~ia, s'a găsit un cartuş de dinamită. 
pe ~inpl{' liniei ~(':el1n(lal"e în ,a,pl'Opiere de Npueck; 
fapt care l'a df'tl:'rmi'!l.at pe împăratul Wilhnlm 
i'ii-I'<i <,ontinue {'!iJ:\tori-a C"U automobilul. Anchota 
U !l'tabilit ('ii uThft.rhiştii ce se află printre munci
torii minNi din Sil'(,:l'lia pliinuiHeră un atentat îm
potri\'a 'Împăratului. 

- Febra tifoidă la Cluj. Din Cluj se anuţă: 
NumArul bDhul'yilor de febră tifoidă c~te din 
zi în zi. Bonavi l'untpiină acum 150 de persoane. 
]){'('I'se n011ă: în tlpituhll miEtar trei, iar la clin ic ii· 
doua. Luâlld,l'S{' ~llb l'xaminare bact.eorolo.gic& 
[Ipa di'l1tr'u'll u:pwluot (>l'a <'Oootatat. că oow inficiată 
(le ba('.t~U"iÎ de fl'.bră tifoidă. Acelaş rezu1tat l'a 
eomunl('at şi f'{'{'1ia ~anitarii 'Il minifJterului de 
riishoi, l.1I1de 8(' trimiseoo spre examinare apă din. 
(Jel'1aş PlJţ, din partea comandei militare. 

l'f'nînl 'impiedl'<'area noilor eazuri de boală, 
C"on.."iliul comunal 18, luat t.oate mMurile. 

- Monna Lisa. Din Bem se anunţ.ă: Agenţia 
t.f'1eţ:;r.a.fică e.}vetiană a primit o telegramă, prin 
('.are i~"e <,on11.lnidi {'ă oficiul vamal din Portar
ripr ar fi dat 'ţm.'l'te tabloul di~ărut Monna Usa 
într'o ladă li<lrf'!."lată firmei TaU!~e. Poliţia la in
t(\I"VPllţia ofi<'iuhli vamal a flCcu~trat lada. 

O altă teleţ;ramă .a.nunţă: Pre·fectuJ politiei 
li c(}n"tatllt di tahloul nu este identic C'U ('01 furat 
din LouY!'c. }iC'pre.zint1i aet'laş ~hip al Giocondei 
da!' a.re dimen:;;iuni mult mai mici. SO CrN.C că. 

~_l 
In atelierul 
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l!Cf'!'lt tablou este furat din galeria din Florenta. 
Se fac cerc.{'tăJ:i 

- Noul roman al coDtesei' Montignoso. Zia~ 
rele :fr.ailWcze oonc ştirea că fosta soţie a moşte
nitornlui de tron al Saxoniei rprincip08a Luiz • 
care înainte cu câţiva ani a fugit cu mooitatorltt 
eopiil{)r săi, mai în urmă s'a cununat cu un arti~t 
do care s'a divortat, - începe un nou roman al 
vietii sale. S'a îndrăgost.it într)u'Il cântăreţ d. 
stradă din Bruxellcs, pe care l'a ridilla:t Ia dânsa. 
trăind impreună. Cootosa locuifţlte într'un hoLd 
de a d<ma mÎlnă suh numele de eont('sa Isette,. 

- DeJa societatea meseriaşilor diD Blaj. Ce
tim în "lJ nire-a": lJuminecă în 10 Docemvrie -
fl\'llt loc a patra conferr'nţă ip(mtru meseriaşi. I.· 
faţa unei nUll)1cr.os,se a.sistonţe a vorbit d. profedOC 
Petru Suciu despre organizarea igienică sociali 
a oraşului .M unchen. D-sa ni-a comunic.at preţioa.
!:le date - culese prin propria-i t'Sperienţă - pri
vitor la felul eum sunt organizaţi Nemtii di .. 
crupita],a Havariei. J ndeo~('bi a insi>.'ltat asupr .. 
jertf-olor, ce le aclue locuitorii Miinchenului pea
t1'11 !'aluhritatea publică, pentru ~oo.ală şi cultură_ 

Tabloul ('.0 ni-a făcut crt>uem, că va stârni 
şi în inimile oarut'rulor noştri gân.duri mai bun. 
tii înd(·mnuri ~1Lm să ne org,a.niză.m ei noi pe. 
tru o viată mai rodnică. ConJerenţiarul a fost 
urmărit cu ImIltă atentiune şi răs.ţJIătit cu căl
duruase aplause • 

A declamat ooda:.luJ negl.1at.or 1. Ilieşanu p0e..

zia .. '[mbra lui :Mirrea" la Cozia - de Bolinti
neanu; iar d-şoara Victoria Cri1ltian "Oântecul. 
fnsului" de O. (,~buc. D-ş{)ara Cristian se pre
l!:intă ea -o b1Wă declamatoare. 

J)\lmin('{'ă în 17 Deoemvrie la orele !S d. L Ta 
\"orili' d, proh~sor Trainn German din domeruul 
fizi(·ci. 

- Moartă in vârstă de 119 ani. lntriun ~ătul~ 
de lângă Gyi)r amurii zil{;.]e aceste o bătrînă î. 
vârstă de 110 a'Ili. Hă.p~)sat.a a fost pe vremuri 
e.anwrir,ră la f~tmi1ia domnitoare de Habsburg.,. 
unde băTbatul ei era va]etul moştoni1:orului Ru
doH. Dîmsa !ăl'oa parte d im gonor.aţia aceea d • 
oameni cari au văzut pe N apoloon. Era :fată 
mică câlld NapoJOO'n ,-cnise la Vifflla. în castelul 
dela Seh&nbrlllnn. Văzîmdu-<l alerganxi prin curte 
- părinţii (~i mau servitori la ('.astel - Napo
le<>n o cbomă La dâmml, îi mîmgăie faţa şi .. 
juc!l câtva timp cu ea. l,a dffipărţire ii dădu .. 
lanţ de aur, pe <laiT6 ră'poaata la. purtat roată viat-. 

- R:ăsbunare. Un CllJl1plit act de ră~bunaM 
s'a petrecut, - după cu.m se anu.nţă dÎin Parle -
înnr'o looaJitate din Franţa. Un. grăJinar cu na
mele Courmier, amendat nu de mult ponllru t.Nl.ns
gresiune, a impll.şcat pe un martor şi pe femeia 
ac€'$t1l'Îa din cauză, că au f~ionat împotriva lru., 
mutîlîmdu-le apoi oorpuriJo î'Il mod îngrozitm·. 
TOl'!IIlinâmd. cu a<'Oa."ltă operaţie s'a roohunat fi 
®Supra celuilallt martQr, UJl fecior, ornol'indu-l ~ 
pe acesta. A fost deţillut. 

- Premiul Nobel peDtru literaturi_ .Acu. 
vr'o două luni şi mai bine, comi-silmea însărcin.ati. 
cu di<ltribuirl'a l1rMDiulu.i Nobel pentru lteratru.· 
a ţimlt oşă răJ.'<p]ătească cu QC(\U;..'rtă înaltă ono8JW. 
pe ~criit.oruJ belgian Mauri~ :Maoterlinck, adă.
gând la gloria şi numele acp,stui scriitor 'pred~
tinat o nouă distincţie, dEl astădată cea mai înalti. 
ce se poate da unei c{'lehrităţi în viaţă.Pretutin
d0ni ştir{'!l aceasta ,a înti'lmpinnt oonsentimentl4 
opiniei p-ubliee,fiind toată hlmeQ de acord că • 
d(),'; log~ mai nOl'OOOa..'<ă P~\flItru anul 3CC8ta DU" 

'putP!l găsi. 
Vin Paris însă, vine ~tril'('a eă academia. 

ştinţi e grozav de nmnulţă.mită· din oa.uză că' ~ 
miFiunea fundaţillnp.j NobeJ a d{\f!considera. J'IB 
~criitorul Pietre I.otti. rpc'omandat de ea. la eo,e. 
rol'fl3, expre~ă a cnmJ"nmei. 'Faptul aoe('sta ----.. 
după cât f'e spune - 8'ar repet.a in f'Îeca:re -. 
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nostru se pregătesc cele .. Reves OS Dornhelm 
\ ~"'~.', 1:1 ~ ____ ~_~_-<n_~ __ ' __ ' 

mn D mai fine şi moderne haine englezeşti. - m& 

confecţiune de ~ame, lingerie . articole de moda. ~ I 

SD ŞI rEI, Special itaka prăvăliei noastre o for .. BlJ 

Timiş"ara-Teme1\vă.r, l-I a a 
mează trusourile. - Preturi ieftine. .IEI tw 

!mi de palatul HI~loydl'. i 

im in. oraş, .n.pronp'.(~ :m .. m 
i' 'El iC&L li fi .. ' 5 • ..-
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,i de fiecare dată pihorea acaJ-emiei e trooll'tă cu 
... ooeroo, Se pare, şi e sigur chiar, eă membrii Il
• ademieÎ france.Y.-(\ nu vro!l.u ,'!ă văderu;di. 'prin R

llleaHta ~11.păl'arM lor f.a,ţii de d. Maeterlinck ei mai 
_mIt dos.oon.,;idOl"'area (,'11 oare e tratată aeooomia. 

Adevărul e imlă că OI~misiunoa în fiecare to9o
_mă adr~ază memhrilor academiei - personaj 
- ~i instituţ.iunei, întrebarea p.e cine cred ei do 
,.,rednic pentru premiare. Anul 9ocet\ta m aj<Jri ta
)l'!A membrilor a reoonLa!Ildat pc scriitorul Lotti. 
Pe urma acestora, supărarea academiei ea corpo
ratie, nu e t<lCmai La locul oi. 

Omul care ilO sincbi,~eşte cel mari puţin de R

eesta sll'părări şi pretentii e de sig'ur I~ierre Lotti, 
.are în modestia lui c fcrieit, ştiindu-se admirat 
eiecunuscutii şi prietinii săi. 

- "Poemele singurătăţii" e titlul V<Jl'l1mull1i 
J.e ",01'8uri pe oare-l va da la iveală, in curînd, 00-

laboNlt.oru nostru Viotor Eftimiu. VolUJIllu~ se 
Imprurte în trei părţi: 1. "Poemele singurătăţei". 
2. llImnuri oroştine". 3. "Cântooe de oraş" - şi 
Ta apărea în editura ,,lĂbrăriei Naţionale" din 
Orăştie_ . 

- PubJicarea republicei În China. Se anunţă 
din' S:rngl1J3li că şefii revdutionaril()r au ţinut o 
~onsfătuire i'n eare au hvtărât să numească un 
gu"ern re-publican. Ropubli<la va fi prodamată 
mâne Sâmbătă. Prcşeodintele repubJicei va fi ales 
Sun-Yat-Sen, iar capitala nouci republice va fi 
~ankiug. 

Şpfii re.olutionarih)f au Început trs,tativcle şi 
_u reprezentanţii actuahllui guvern, insă nu sunt 
~r!lnţe de pace, de oare~ Yuan-Si-Kei nu voeşte 
.ă l'emmţe la regimul monflJ"hi.'-lt_ 

Revolţi'Onarii fac pregătiri energice pentru 0-

wparea orai7uluti Peking./ 
N ou ii funcţiQn.arÎ republicani au· şi plecat 13 

Nanking 'Pentru a-şi ocupa posturile. 
O t(']egramă ~f}articulară din N'8nking anunţă 

.ă în oraş s'a.u fii~ut toate 'pregătirile necesare 
$.pre a se proC'Jlama mâne l"C'puhlioa deoarece pro
llUneri10 ne modiatilme ale nrimului ministru Ju
"nscehjkkai nu sunt aoeeptabil€. 

P€ntru p(),'!tul de preşodinte al republieci fi 

:fust desemnat Dr. Suniatsen, care a sosit la fum
,iera de sud a Chinei, după 00 a petrecut câteva 
luni îm America şi Europa. 

:r Cadoari de Crădun, precum u..c pentru. dame, de 
,.iele. măts.se ori mărgăritare, garnituri de oăIătorie. 
.llSete de cusut şi pantrl:t giul"aericale rarni.uri pen
tn: ma.niclir ,i pieptănat. ca.sete pentru parfumuri, 0-

,-linzÎ ventru toaletă, t.a.b a.ch ere, porttigări. portmonede 
ti portfolii. binocle, pipe de chichlimbar, parfumuri ,~e
rltabile frantuzeşti 8i englezef1ti. păpuşi ei bibelourÎ 
precum ei diferite alte articole Be a.flă tn ma.r. aeor
timent, cu preţurle eele mai iertine tu pră.1'ă.lia. JlIIliu 
Hegediil Âra.d, Piaţa. Andrass7 15. 

-Iosif Jlkeli. maga~in de sticlărie. porcelan, r:lero
ruri de lucrări din argint de China şi lampe în Sibiiu. 
Sticlă, POl"celan. Jikeli. tre.Î· cuvinte caracterizează 
eât de pO{lU!are legăturii acestei firme. Şi cu drept căci 
llce!t magazin e adevărat spectacol şi principiul pro
J,rietarului e ca. să aibă frecventie mare pe lângă câş
iig putin ~i cu acest principiu ~i-a câştii:'at un frumOR 
f'erc de cumpărători pprmanenL Publicul din provintă 
t~i dă adevărate întâluirÎ aci. şi nici nu e de mirat vă
zând bogatul asortinlent al magazinului. Pe lângă asta 
a~ilul proprietar serveşte fiecăruia lucrările cele mai 
hunI' şi afară de orice concurenţă. O sPf'cirLlitate a ma
it"8zinuJui e asortimentul complet bucătării ei ~ufrag'e
]"ii În formf'le moderne cele mai noi, cu de('oruri bas
reliel, serviciu de ceai. cafM şi mocea, serviciu de 
llprilat cOIllplote, sticlflrii, pentru masă cu podoahe ad
mirabile în cristal, sticle pentru duIeeaţă. ticff'llrUri. 
11ere etc. Firma are un depo;r,it fără păreche ne lampe 
IilÎ de canrlelabre Ţ)()utru saloane şi 8ufragerii prf'cum 
,i ori ce lampa eh>drice eUllO!lCute. Pentru lucrări de 
diclă la. edificatii firma poate lua orice concurentă. 

1: Recomandăm în a.tentia On. Public prbălia de 
fX)nfeetiuni de dame, lingerie şi articole de modii. He
vea ei Domheln. Tim î ~oa.ra-ora.ş :Dalatul ,,uoyd". unde 
se pot căpăta cele mai moderne mărfuri IUluse şi lu
.raie in i.telier propriu. Coase t()!~lette englezeşti după 

măauri. 

:r Pianul este singurul obiect. oare pretinde mare 
băgare de seamă la. cumpărarea. lui. Pentru cameră 

Jlia.nnl este obiectul cel ma.i frumos, cel mai folositor 
ei de aceea este de dorit ca. cumpărătorul aă se adre
!'Ieze la o firmă. demni de încredere 1}1 nu J,. firme 
mabli. 

:r Re!('omandă,m il1 atentia Ono Preotimi atelierul de 
alta.re şi .sta.tui sfinte Francisc Scbmidt, an.de se lu-

TRfRUNJ\ 

.reul tn modul ceJ mai f!,rtistic ~ în condiţiile oole mai 
favorabile: kono~tase, altare, i("oane. n,fllVOanf', prehiB
terii. ~tatui sfinte. îun'egul aranjament biHericesc, pre
cum ~l lu.cdri de aurărie. - Prospeot şi ootalog trimite 
gr.atUlt. La a.ngli.jare trimite om de speciaJita~e. 

ECOIIOMIE 
Câţi negustori români avem În comuntle 

locuite d~ Români? Prin!ff~ negustorii români se 
făcuse incă la adunările defa Blaj, o pornire, ca 
şi ei să se josotea .. că În un fel de Reuniune de
os~bjfă a 10", care să-i sprijinească În tot felul 
in lucra ea lor, în inaintarea lor. 

Acum, precum spune »foaia Pop c negustorii 
doritOri de a-şi vedea intru pată această dorinţă a 
lor, au avut o nouă consfăluire in care vorba a 
mers într'acolo, ca ei să înfiinteze o mare Cen
trală de provedere cu mărfuri. 

In consfăfuirea din vor bă, s'a arătat şi aceea, 
că În comltateJe locuite de Români, În care avem 
mai mulţi negustori şi În care mai puţini? Şi iacă 
ce s'a scos la iveală: 

Sunt 10- Comunele, un-

In comitatul cuitori ro 
de sunt dela Corn ere. 

50°10 locuitori rom. sunt 
mini români În sus. 

Alba-jnf. 166J199 ]72 99 
Arad 224.806 218 4) 
B1ChlŞ 6060 28 6 
Bihor 339.249 480 34 
BiSTriţa· Năs 82.256 97 48 
Braşov 33.886 23 68 
Caraş-Severin 329.311 262 102 
Cenad 13.982 25 8 
Cluj 146.285 234 42 
Dobiea 180.369 319 34 
F~g;iraş 73445 87 39 
Hunedoara 257013 430 103 
M~ramllTăş 74.978 74 14 
Munl::;·Turda 67.502 J59 38 
Odorhe1U 2.928 44 6 
Sălaj ]25.451 240 27 
Sărmar 118176 217 3~ 

Sibljll 108413 88 63 
TrnaYa' mare 61.779 125 29 
Tlrnava-mică 55276 117 21 
Timiş 167523 225 (,/8 
Tornnfal 88015 199 66 
Trpiscaune 19439 55 18 
Turda·Arieş 116833 142 23 
Ugocia 9.260 17 J 
Ouc 15.936 3] 6 

Aderă: rn 4114 comune, din ta'ă, în care Ro
fl'ânii sunt ca locuitori, mai mult de jumătate, 
~bia avem 936 neJ;!u"tori români. Să zicem 1000 
Totuşi nici la 4 comune nu să vine un negusto 
român! Prf'a puţin. de o sută de ori prea putin! 

- Totuşi, aCt'şti aproape 1000 negustori ro
mânI, s'a aflat că cumpără şi vând pe an mărfuri 
Je aproapt' 25 milioane coroane! 

A te gandi dar, ca pe sama acestor negustori, 
să înfiintezi o CentlaJă care să-i provadă cu 
mărfuri, - e un lucru care vredniceşte să te 
gând ... şti asupra lui, - deşi e nespus de gingaş, 
cU ri ic şi mare lucru ! 
Că o fi ceva de acea Centrală ori nu, nu pu· 

tem sti. O ÎnvătălUră putem Însă scoate din da
tele de mai sus: avem puţini, mult prea putini, 
~pălmântător de puţini negustori români! Şi de 
aceea datori suntem a pune la inima tuturor căr
turarilor noştri de prin oraşe şi sate. să-şi dee 
toate silinţele, a îndupleca pe cei mai buni şi 
mai isteti băieţi din comune, ca să se ducă la 
negoţ! Că până nu aVtm negotul in wâna noas· 
tră, până atunci ne lipseşte pîrghia cea mai În
semnală pentru irălţaren sprt! bunăstae şi spre 
neatirnare în toak! 

Şi aceasta nu atirnă dela nime, decât dela noi, 
ca să~1 luăm în mâni, ajungând prin el la un bun 
izvor de bunăstare. »Tovărăşia«. . 

• 
f.-. Adunarea băncilor ardelene la Cluj. La 10 
{ef(. s'a ţinut în Cluj 1:idUnareil de constituire 
a ~Reuniunii ardelene a băncilor" semnalată 
În numărul nostru penultim. După rapoartele 
ziarelor maghiare adunarea a fost bin!:' cerce
t{jtă fiind de faţă un public de 300-400 per
soane. în frunte cu mai multi deputati dletali. 
comiţi supremi şi alte notabilitatl. Câte bănci 
;.tU fost reprezentate oficial la aduuare şi au 
110tărît înfiinţarea Reuniunii ardelene din ra
poartele ziarelor nu putem constata; probabil 
însă numărul băncilor reprezentate nu a fost 
prea mare, dupăce multe bănci maghiare sunt 
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membri la prima asociatie regnicoJară. iar 
băncjle noastre, la cari cum ştim încă s'a' a
pelat şi contat, simt zrupate şi credincioase . 
"Solidaritatii ~. 

Adunarea a fost prezidiată de Szell Kâlmăn,.. 
care în vorbirea sa de deSc!lidere a atms câ
teva chestii, asupra căror vom mai reveni in, 
numărul nostru viitor. precum ne vom OCUDa 
Si cu unele pasage ale vorbirii deputatului Df.. 
Hantos E. . 

RezuhatuI pozitiv al adunării din 10 crt. din: 
Cluj. este că ,.Reuniunea in.;titutelor de bani 
ardelene~ ca secţie a "Asociaţiei re~nicolare' 
a institutelor de bani" s'a declarat de cons-
tituită. "R,ev. Ee." 

Loc d8schis. *) 
-

Pentru d. dr . .Al. Yaida-Voevnd. 
Pe d. V,aida Voovod îl f.ae.e grandamamila sa-' 

ridicolă, AA :părăseaiwă iar tonul O1n'iincîos şi s~

se droeie in ră.""punsul Bău din unnă la nouă in
sulto şi invective pers.onale ... Pen.tru ca cetitori;. 

cari au putut urmări scrisole muie să-şi 'Poată. 

fa{"o o ideie exactă dosp:ro .JestrăbăI.area de sti} 
şi gîmdire a dl'Ui Vaida şi det,pre aroganta Cll 

care-şi închiJpuie că e în drept să trateze pe alţii~ 
reproduc aci cftteva specimene din acest răspunli 
al său: 

... "D. BOC'll. În loc să-mi .trimită D1:'artorii şi 
în loc să pu bli{'e "a:euze,]e" prin cari afirma C3.. 
l'aş fi ofensat, a preferit să renunţe ]a ,.repa
raţie cavalerea.scă'·. ]n schimb mi-a .aJdresat un 
răspuns 'Prin şire,le C'liruia tremură, ca un plân~ 
de femeie, i'l'paima, şi ;prin care d. 130eu mă iru
ploară f:ă I'.Tll milă de"einstE'1a timireţe!or" lui. 

C'u, .. intc agresive nu a mai întrebuinţat ne
prihănitul e;rndcr, 'lle<"um Rii-şi fi repetat dicţio
narul do vorbe ncS'pălate şi obrasniee din artico
]cJ.c anonime. Am stat pe gânduri t Ce să fac? 

Puteam 'j1rovoea Rcntinta mlUi juriu de (moare, 
('u ",.au fără învoirea dIni Bo(m. Ii puteam da şi: 
pe altă cale IOl'itura de moarte. (sublinieriJe dia 
text flllnt ale mel<,). 

f)oanme uş.or se g.1s{'>sc căile şi mijl00,cole. 
când onml .(li~l'nne de un d{>sar tixi t. 

Dar nu este singur. Vor suferi şi nevinovaţi.. 
ş~ - nu m~am Pl1tut încă: }j{ltărî su-I nirni('Csc pe 
bIetul "şeJ" al "Tribl1n<'i zilcl'Or lui J.Lmg.Nl.." 

'rin ÎD.fIă să-I rDg' 'pe ,d.BDcm, să-mi faeii posi
hil su-l crn t, împunîtndu-şi ~i îmrnmându-le, tu
turor bOCllletilnrinterni şi externi, cari ,",e re8~ 
faţă în colDant>le ziarului "independent", un 
Iim blaj ciml'ti t şi <'Uviin-cios. 

Ku l1rostituieze 'Prin :felul cum e scrisă .,Tri. 
buna zilelor hli Mang-ra" rN1UmeJ€ bun al zMris
ticei române. Tnecteze {~u mnroăriile. cu 6Co.rnÎ
turile şi cu minciunile. 2\'u uite, că c8te pentru 
ultima dată când. le dau, cfl'nd le mai pot da: 
g-ratie ... 

Dadi în,:ă nu v'In a,pl'f'ei,a, inalllgenţa mea, a
tunci ~ă atrihui{~ purtarei lor C't1n.,;eeint.ele, Ipc car~ 
yor treImi !"Î'i le flufere, dnd m'aş vedea Gilit să-; 
exeC1lt. Volenti non fit injuria." 

Faţă de acest limbaj, care manifestă () sÎn
ţ!1Hă tendinţă: de ami cî8('ja. demnitatea în pi~ 

cioare; un singul' seop: de a teroriza; limbaj ne
justificat pri'D altceva de>Cât prin !l'roganţa făr8. 
margini a dIui Vta.ida, care l'a deprins să-şi închi
puie că domniei sale toate îi sunt îngăduite, -
argumentele mde sunt elpuis.ate, şi când d-6a îşi 

permite să mă ameninţe cu "dosar tixit" cu "Io~ 
viturÎ de TI){)art€ pe cari mi-le poate da în orÎ.c& 
moment", când lUJ'e lipsa de deJ.ieateţă de a "com

Plitimi" pe "nevinovaţi {'.ari v·or (mieri", - cu
vinte de acest fel resfrâng din e]<l un singur ecou; 
ca-Iom-ni-a-tor! 

A rad, 18 D<,c(::mvrie 1911. 

Sever Bocu. 

*) Pentru eele eupriuu în rubriti. aeeaaba. 
Redacţia nu primeţlte l'iepunderea. 

•• 
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BIBLIOGRAfii. 
A apămt şi se găseşte de vânza.re la 

,,[Jibrrlri a rp I'ibuna" .' 

"Insemnările unui trecător" 
crâmpeie din sbuciumăriIe dela noi 

de Octavian Goga. 
Pretul 3 Cor. în România Lei 3'50 plus 3f) 

fiI. porto, recomandat 60 fiI. 

* , 

"Din ţări străine" 
scrierile inedite alui Dr. Iuliu T. Mera, 

Pretul 2 Cor., în România Lei 3'50 plus ~ 
fiI. porto, recomandat 50 fiI. 

• 
Leo Tolstei 

"RĂSBOI ŞI PACE" 
T oluaul 1 tie 210 pal'i1i, eoetă 1 ur. it fiI. 

+ 20 fil. ,on., De .,.ânzare la "Libriria Tribu ..... 
V.lulllul Il "te liub tipa'r, 

.. * 
Hustrate de Crăciun şi Allul nou buc. 6, 10, 

14 r;i 20 fii. 
* 

A apărut No 7 din excelenta revistă literară 
Flacăra, cuprinzând un articol din viata lui 
"Caragiale", O nuveală de M. Sadoveanu, ° 
foarte spirituală "Gazetă rimată~ de Mefisto, 
precum şi versuri şi proză de d-nii C. Banu, 
G. Bogdan-Duică, V. Eftimiu, P. Locusteanu, 
Militaru, G. Mumu, Pora, E. Revent, etc.:Desen 
de Lukian. 

Pretul numai 16 bani. De vânzare la "librăria 
Tribuna". . 

La librăria Tribunei să află de vânzare 
Cosânzeana No 5 cu un sumar bogat preţul 
uflui număr 30 fit + 5 fiI. porto. 

'" 
- Cine vrea să câştige frumoase eusături româ

neşti ei eumpere lo~uri de ale l.~ef'iei e-rguizate lIe 
".u..ltiUJH~a femeilor din Arad. 

}lutul lInui loz 1 eor., cOIDaJldele să ae adreseze la 
.. Pbrăria Tribuna", adăugându-se 8i porty.l postal. 

'" 
"Plagiatul Poporatiei", o ('al om Ilie .,more iu-

daieo", MIll C'um hwr~ază eahalnl în contra "roi
milor " , dură Talmud, .... nex8 la ,,;Tidanii in PN
<lă" de A. C'. Cuza, rroft'~or uniVNsit.ar. Yălaniă 
(le munte, tipog'l'ilfia .. N eamlllui Rom1lnf'fw", Pre
tul: 1 1~1. 

'" 
Calendare block de părete şi masă. (stil YC~ 

din şi nou) a ('01'. 1.- 1.50 ~i 2.- + 20 fiI. 
'porfu. 

'" 
La Librăria "Tribunei" să află de vânzare ,.Po. 
melnicul viilor şi morţilor" le~at În pânză, aurit 

eu pretul de 50 fileri plus 5 fileri porfo. 

• 
Cel mai frumos cadou de Crăcinn e o 

carte hună. 
Cărţi cu chipuri pentru copii de 3-8 

ani (cartonate) Copii la ţară poveste veselă 
(S3X29 cm.) 3 Cor. + 20 fiI. porto. 

A fost odată... Poveşti alese şi frumoase 
(33X25 cm.) a Cor. 3 + 20 fiI. porto. 

BUJ/alo EiU Wild· Weslz (32X25 cm.) a 
1'50 Cor. :} 20 fil. porto. 

Invaţă sd socoteşti, dacă vrei să nu 
greşeşti (33X14 cm.) a 2'50 Cor. + 20 fiI. 
porto. 

Cenuşereasa Poveste de Ion Bănăţeanul. 
(30X24 cm.) a, 1'50 Cor. + 10 fii. porto 

Povestea lui Robinson a 150 Cor. + 10 
fil. porto (28X23) il 1'50 Cor. + 10 fiJ. 

porteo. ,1 bA l·/.· I BV "ţ 1 arlea cetor S lr. 1 1, ee on ana eanu 
li 1'50 Cor. + 10 fiI. port. 

Alfabetul, il 1 Cor. + 10 fii porto. 
Moşia, â 1'40 Cor. + 10 fiI. porto. 

Th . . D. Speranţia. Pentru toţi copiii il 
2'00 Cor. + 20 fjl. porto. 

Biblioteca ilustrată pentru copu, voi I 
60 fii + 5 fii porto. 

Cele şase lcbede, il 1'40 Cor. -+ 10 fii. 
porto. 

Cele zece pisi"uţe, a 1'''0 Cor. + 1 O fiI. 
porto. 

BuncJ dimineaţa /a Moş ajun, il J'50 + 
10 fiI. porto. 

Abc, Nou Abedar ilustrat cu 21 figuri 
frumoase în culori a 1'50 Cor. + 10 fiI. 
porto. 

Basme alese pentru copii, ă 1'50 Cor. 
+ ] O fiI. porto. 

Din grădina zoologică il ] Cor. ~;- 10 fiI. 
porto. 

Cărţi pentru copii 8-14 ani Samara, 
Corbul cu pene de aur il 2'50 Cor. -; 10 
fii. porto. .. 

A. O. Maior Biblioteca copiilor vo1. 
2 1'60 Cor. 10 fiI. porto, voI. 3 1 Cor. 
10 fiI. porto. Biblioteca copiilor şi a Tinerimii, 
il 1 Cor. + 10 fiI. porto. 

Povestiri de H. C. Andersen. Ilustrate de 
Pedersen (cu 254 pag.) a 2'50 Cor. + 20 
fiI. porto. 

1. D. Delatismana. 100 basme şi istorioare 
pentru copii cu 51 ilustraţii (eu 320 pag.) 
1 2'50 Cor. -+ 10 fiI. porto. 

N. Urechia Gâze. (Biblioteca tinerimi) 
a 2'50 Cor. + ] O fiI. porto. 

T opo, cum au petrecut 3 copii români 
în Italia 1 3. Cor. + 20 fiI. porto. 

Dr. C. Popescu, Poveşti şi fabuLe pentru 
copii, 3 Cor. + 20 fiI. porto 
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cu organism pa
tentat 4e oţel, dând 
suuete reutnante şi 
foart~ plăcute, -

--~'"'"'3 se Jlot căpăh şi pe 
rate. - Oramo
'oane cu plăci 91'
tistice,- vloare, 
flaute, harmo· 

nici ş. a. - Numeroase distincţii si medalti pri
mite ca răsplatA. Inventatorul pe<:lallJlul.modern 
şi al orgalllsmului de oţel. Catalog trimit gratis. 

Mogy6rossy Gyula, 
kir. sub. hangszergyar . 

Budâpest, VIII., Rak6czi-ut 71. - : 
aa~~~~~~~~~~~~---

li==================m 
Gruber Dezs6, 
magazin de pălării şi articole 

de modă pentru bărbaţi. 
Cluj - I<.olozsvâ..r 

Coiful sir, Wesselenyl ,i Szep, ,IS-3·,ls cu hotelul Filszl. 

Noutăţi în diferite soiuri de 

pălării 

Poezii, pentru copii â 1.50 Cor. + 10 

fiI. porto. P.I,"--==========\~~ Fi. Cristescu. Carte petru copii â ] '20 .. - _ 

oentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfeIul de articole. Preturi solide. 
Serviciu conştiinţios. - Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 
- francate în cel mai scurt timp. -

Cor. _'~ 10 fiI. porto. !:~~~~~~~~~=~~:E!n • &!f -_7 rI r.-, 

Cel mai hllmo!>, mai el~g.mt calendar pe 1912 
e neapărat Caltndarul 

"Lumea ilustrată" 
Conjine 160 pag. cu hogate, variate şi admirabil 
reuşite ilustratiunl şi tip~rit pe hârtie de lux. -
Depozit general: Librăria Ig. Herz, Bucureşti. 
România. - Pretul Cor. 1'50. -- Se află de vân· 
zare şi la i librăria Tribunei 11:. - Porto 20 fileri. 

POŞTA REDACŢIEI. 

R. P. (Braşov), Vă rugăm adresati-vă sociefăI;i în 
Budapesta sau dlUi Dr. O. Ghibu În Sibiiu. 

RedaC'tor retpomabil: Iuliu Giurlia • 

"Trihnna" ins,imi tipografic, Nichin .. cons. 

REISI r,1IKSA 
FABRICA DE 

rldo ILE 
în. 

BEKESCSABA--NAGYVÂRAO 
Andrassy-ut 41-43. RăkOczi-ut 14-

(LingA ,Apollo«). 

RIIc::.r ......... 
peşte săra.t, în felii. 

S O ]'\/( N 

mare În felii, precum şi SOMN mic. 
ŞTIUCĂ, DEVERICA mare, DE· 

VERICA mic, ClORT AN. 
Au sosit la 8 Dec. un vagon 'din SOiurile 
de mai sus, peşte o;;ărat pe care am in· I 

teput sA·I desfac. 
rl~..t'-. li:. A N 1<' A 

sărat foarle frumos, per bute ori 100 kg. 
a ~O cor. - Trimitem şi la pani-I 

I pi~~Oy~iiSO;i fpAHTiărs Ver.ecz, (F'6-tor.) 

11 i! 
li' 1 

Premiat la a. 1902 din partea expozl. 
tiei Industriale din Beclcherecul-mare. 

BERBERSZKIMIKLOS 
păpucar, 

Nagybecskerek. -

\ 

liftrează in tari şi strain~tate papuci de 
piele, pâsJ.iI, mătase şi catifea, pentru Mr· 
baţi, dame şi copii cu preţurile cele mai 
ieftine. Serviciu prompt. - Catalog trimit 
gratuit. - RevinzătoriIor Ii·se dă rabat. ~ 

I 1 

., 

J 
I 
f 
t r 
r 
f. " 

~ \ 
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BAUMANN &RNOLD succ3sorul 
LAHNI KÂROLY, 

yabrlcan:t de D10bi e. 

Alba·Iulia, Piaţa Szent Istvân Nr. 11. 
RecomandA mobile preg/Uiite fn a1eHerul 
sAu din ce] mai bun materia1

t pentru 
dormitoare, sufragerii, locuinţe garson şi 

birouri pe lânga preţuri ieftine. 

~.~~W.~~~~iljj I Am onoare a aduce la cuno,tinţa ~ 
~, ono public, că mi"am aranjat in ~ 

, Timişoara, Piaţa George Nr. 4. I 
un modern I 

i ~!~!i~e~vec~~~t~!!~; ;1 
,1l, de o mai amănuntă recomandare. ~~ 
.. augurându-mi in schimb increde- .. ~ 
~ rea în satisfacerea ori-cărei pre- ~ 

l
' ' tenţii a pacienţilor. - Cu stimă: 

~. : Gătzl M6r, 
~ d~ti~ 

~~~~~~~~~~~~ 
\ 

I fabrica budapestană de casse de bani 5 
Gefleri ,1 SchuUer 

BUDAPEST 
Fabrica: IX., Răkos-utca 4. Depozitul 
orăşenesc şi biroul: V. SzecMenyi-u. 7. 

Uferanpi ministerului de qrlcultură, de 
honvezi, căilor ferate ungare şi al poştelor. 

tQJ 

Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri. 
Jor, casse pancelate 
pentru păstrarea do

cumentelor. 
Catalog gratuit ,1 

franco. 

I:=======n 

Omaszt~ Janos, 
fabricant de lămpi 

pentru trăsuri. 

Budapest 
VIII. 6rlas-utca 20/a 

Primeşte comande 
de ori·ce lămpi pen
tru trăsuri şi auto
mobile, - comande 
pentru galvanopIas. 
tică şi ori-ce repara-

turj de branşe. 

Szighety Sandor 
atelier de cuţite şI tociJărfe artistică 

Budapesta, VII .. Strada Akâczfa No 64. 
Co1ţul Străzii Kirâly. 

Se recomandă pentru ascuţi rea şi repa
rarea de foarfeci, cuţite, brice şi tesacuri de 
bucătărie in conditii ireproşabile şi pr. conv. 

Mare depozit de u
nelte şi utensilii pentru 
barbieri, ca f o a rf ee " 
brice şi curele de as
cuţit etc. etc. precum ,i 
cuţite de buzunar Ş 8. 

Pentru barbieri se as
cut două briciuri gratuit 
daci trimit 12 deodată. 

Comandele se execut~ 
pompt şi conştiinţios. 

E"i========-I 
Cel mai mare depozit de I 

încălţăminte din Lugoş. 
Ghete da bOI yerltabll, scheWT81ux ori lac 
elegante şi solid lucrate, pentru domni 9 
cor., penhu dame 8 cor. Pot ti cu ,'rete, 
cu nasturi ori fir •. Ghete de box pentru 
dame numai 7 cor, Ghete de box pentru 
copii dela 1-5 ani cor. 1'00, dela 5-10 
ani cor. 3'W, dela 10-15 ani cor. 5'60. 
Celui-ce nil va fj multlmit CU ghetele tri· 
mise, i-se vor retrimite banii. - Creml 
şi tocuri de gumă la fiecare plreche K'faUS. 

EBERSTEIN HENRIK, 
pantot'a.r in Lo.oc,. 

_..... .. -===== 
~---------'--

~*****'*~*~******~*i~~*~***~**+-****~~ 
:~ Fabrica de prăjitoare de cafea şi căminuri brevetate it lăcătarului ~: 

IFJ. FAZAKAS FERENCZ~: 
Szepsiszentgyorgy, Gr6i Mik6·u. 18. ~: 

Recomandă ono public p r ăj j toa reI e de cafea brevetate şi că m i n u r j 1 e ~: 
(şparhert) recunos('ute de cele mai bune, dintre ~_ 
cari până acum s'au cOltlandat peste 400 bucăţi. -3-

Primesc şi ecsecut pelânga preturi moderate orice 
lucrări de strungărie in fier, repararea maşinelor şi 
mechanismeluf de ner~ a casselor etc. pelângă garanţie. 

Trimite franco fieclruia care se referă la ziarul 
acesta pretcurent despre prăjitoarele şi căminurile 
sale brevetate. 

, 
.;}---

~
~
~
~
.;s-

, gIUvaergiu ŞI A SI k
· .. 

. epa, ceasornicar 
larosyasarhely, Szechenyi·ter 43. SI. 

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

Preţuri .olide! - Serviciu prompt r 

~-~---------~~.q 
• Am .noare a aduce la cunoştinţa t 
• On oratu lui pubJic călător, că am des- • 
• ehis in Seghedin (Szeged) hotelul I 

Grand Hotel Royall 
Stau la dispoziţia publicului 10 de l 
camere confortate cu Încălzire cen- , 

trali şi apaduct. • 
La farl şi dela gari circulă • 

automobilul,. • 
Pentru cemporfajul publicului pasa· , 
rer, este În hotel instalaţie proprie » 

• de spălat cu aburi. - Preţuri ieftine. ! 
a Cu stima: ; 

David Sandor, 

~ priMar-ul .. Or-aod Hotel·.l.i Ro,.I". 

B-------.. ··_·_--
• II 

Schapira Arnold 
giuvaergiu, ciasornicar şi optician. 
Brass6, Strada Porţii 36. 
Mare asortiment În ceasuri de buzunar, 
de aur, argint şi nickel, În ceasuri de 
părete. Oiuvaericale fine, cu briliante, 
obiecte de lux în argint şi artico1e optice. 
In atelierul meu se reparează ca nouă, 

lucrurile vechi, şi 
anume: giuvaericale 
şi ceasuri, pe lângă 

garanţă' 

Preţuri solide! 
Serviciu prompt! 

a-'- F --'. 

.\ 
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r .; 
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~~r;eJ In atentia pomiCUaOiilof! 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
-BaJkanska Carica~ (Regina bal
canului) şi .Kraljlca Bosnec (Re
gina Bosniei). - Altoiul de 2 - 3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 

,runL ~Poama e foarte mare, esceptional de dulce şi . 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârsitul lui August, 
dnd se poate folosi ca deesert, peiltru uscaf, la fa
bricarea ţuicei şi a sligoviţului. - Prunii mei nu 
sufer de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat în diferite rânduri, cu premiul Întâi din par
tea guvernului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me
dalie de aur, la expozitia internaţionalil din Paris 1900 
,"u medalie de argint ~i in fine la expoziţia regnicolar! 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. - Pentru calitatea prul1i1or gara Il tez. 

-
I 

Sava. T. I<'ojdi(~, 
mare proprietar în Brecka, Bosnia. 

--.---, 
KIGTEItI W~E I 
v4psitor de haine, curăţitor chi
mic, broderie, şi institut pentru 
spălatul rufelor cu aburI. in 
ALBA-IULlA·Oyulafehervâţ'. 
Szechenyi-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu
răţire de trllsouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele ş~ ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi vopsi
torie chimîcă de tot-felul de haine 
pcmtru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
Il le desface, apoi materii dt" mohile, 
perdele, dantele etc., cu preţuri moder. 1 

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

" 

---

"TU 1 BUN AH 

• 

nrstefăn Fekesh8zy U 
In8tliut da văpsltorie da haina " curătătoria chimică. 

Bistriţă, Foter 11. lângă Primarie. 

Prime,te: curătlri lucioase şi fine, cură· 
ţire de trusouri, albituri de desupt, de masă 
şi albiturl de pat; perdele şi orice lucrări 
de branşa ac~asta cu preţuri foarte ieftine. 

Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfelul de haine pentru bărbati şi femei, 
pardesii şi jachete fără ale desface; apoi 
materii de mobile, perdele daniele şi altl"le 
Execuţie prompti. Prf'ţuri foarte moderate. 

r-I 
------------------
~:nIÎ Î I Î ITIIll:n 1 ITI Î Îl1-[~ 

IUR lEHCRE, ~l 
atelier cu maşini electrice pentru.j 

ascuţire artistică şi homoru. = 
SZATMÂR; ~ 

ca"-a:;e 8";';~t~!:~~_ViS ~~ 
Se recoman_ pentru pre
gătirt'a şi a~cutirea orlcirui 
soi detuţite. ca cutite pen~ 
tru căsăpie şi bucătărie, pen- CSl' ' 

tiu masă şi brjcegl~, unelie , 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascutirea bricelor s;-
pre lângă preturi .:onvena- E 

bile şi execuţie ireproşabilă. 

La trlmlt~rea a 6 brlc~ barblerilor i:j 

" 

INSTITUT DE CREDIT SI ECONOMII • 
SOCIET A TE PE ACTII. ~ONDATĂ I~ ANUL 188~ 

! 

Centrala în Timişoara-centru 
(Belvâros) Piaţa Balâzs-ter I'~o 1. (Palatul Mocsonyi).' 

Filia!e in I 

• Buziaş, Recaş, Ciacova şi Detta. 
Telefon Centrala Directiunea: No 510. ContabiHtateâ 1 No 1149. 

Capllal propria 1.100.000 Cor. D8pu~8ri 5,000.000 Cor. 

Telefon = FUlaia Buzla, Nr. 10. Telefon: fiUala Reca, Nr. 14. . 
Telefon r Filtafa Clacova N r, 16. Tele-fon: filiala Detta Nr. 26. 

.e~orat cu medalie de aur la eXllo&iţia 
africoll din Lug.j.: 

Dicsics B. Ignacz, 
&ucccesorui lui Balint Dic,ic&. 
AteUer de trăsuri, şale ,1 lustruire. 

LUOOj, strada Niţl Popa 
hi.-C;A bi .... riea'er.-erl_a1oa1A. ro_ ...... 

Pregăteşte totfelul de trăsuri ,i căruţe, 

precum şi lucrări de dogirle şi făurArle. 
Reparează trăsuri vechi cu preţuri ieftine. 

I~e oei ntrQ(')l.lt! 

Spălătorie aranjată cu maşini electrice 
pentru curăţIrea chomică a hainelor, 
colorare şi spălarea fuJgilor de perinf. 

LUCZA JOZSEF 
Seghedia-Szeged, Laudon·utca 9. SI. 

(Colţul pietei Valeria..) 

Având sistem propriu de-a curăţi chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut în meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan
tele, stofe de mobile şi covoare. Pierdelele 
le spăl cu mare grije. Pentru doliu colorez 
haine În negru. Comandele le execut indatl 
cu mare acuratetă. Baltoane de piele le c. 

lorez În colori Închh,e. 

Primeşte depuneri spre fructificare, despre 
ean elibereazA libele. AdlIlinistrearA del'u

neri cu casete de economizare. 

Pllte,ttt deponenţilor dupl mirhllea 
lumel depuse 4 1j, tJ/o şi 5 % Inter .. e, 

firi nici o detragere • 

După, toate depunerile contribuţia (darea) 
de interese o plăteşte institutul separat. 

»tpUIlIfI paul la 1 O, O O O (orolll, dupi ,llua 
cassd se pUtuc Il firi abllctn . 

I:scomptează cambii fi u.arell credite 
cambiale .cu aceperire hip~tecarlt 

Dil "lJansllri pe ellde publice (Lomhard). 

Acoardtt împrumuturi hipotecare pe case 
de înch1riat. şi pe proprietăţi de pttmint. 

ţ 

!' 

r 

..
........ ------------~------------------------------------------------__ ~~I ..... ~ 

------~ __ ~_~ ...... ~,~t_;_~._~_~---------------.-~~,:;JIII 
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Cele mal .'Ilne 
""lIIoblle ... 
fiar ,1 .rami ,i cele mal pnlctlce 

bănci higie
nice de şcoală 
,1 mobllarea 10-

:.-r ~. cuînţelor, hotele. 
lor, şpltal.lor ,1 

• ,eoal~lor, ,recum şi obiecte fabricate din cefe mal bune ma
lerhd. din 1arl, lucmHe c~le ffi!l sonde de arfA şi construcţie le Ule

rem numai de dtrA firma 

3Cfahardt iltzsi uloda 
Brass6, str. NeagrA nr. 33. 

- lot 1.:.18 e «:anulull ~) fabrica 010l1lOltj cu cele mii noI ma,lnlrli. . 
__ .. _____ aUL!IlW __ ff!U. atta . 7 n 

d net c.' ) .. ~ ~ 
c===== 

I Bala~reoclih~yU c li~;~;;~;rhd~iy .. ·s~;t;Jgy~~ II 
t , utca lu SZ. 

== Prlme,te pellD&i prantle oric:e Jutriri dJn aceat ram ca Jntrodu"rea de 
apalucte .. CAalJIure treburndouă pentru castele, comllne, sprtale, easărml 
ti fOOale. - SpedaUat ba soadaj - Prfme,te pe lângă eonditiJ IVlnlajioase 
Unere. iD ordine ,l repararea caselor fn cursul unui an. - Proapeete lratult. 

I Se allllajeui pe anul iDtre~ pentru ţinerea In buni rindufaJi a caselor ,i pen· 
tru repararea baziDuluJ closetului. Oferi aparatul pentru clătire. dosetelor 
- Doul care 1111 reclamA .pese ,i de fiecare bucată dă garanţl de 3 aL _ 

IA ••••• ~ •••••••• ~.9.~ ..... 
i \~ "~ " Georg Barthelmie I • tl~~1 .~~ mechanic 9 
• .~ţ B Str d P ţ" N • : ~~j«c,~~, . _~ ~ r ~ct~u~' dela 8~a:a S!~~~Ui '~~nf· :: 
.... ,."":~J~., ___ -'&'""",,,_,_,~~ ~ 
", II.~_~'.-__ ~.~~",;:i"~~·"''''''''''----- 'ti'-

e Atdiar pentru maşini) de scris, socotit, " 
• dictat şi de eulUi, apoi pentru aparate .• 

:
e electrice şi fizice) lam pe electrice de (j : 

buzunar, gramafoane, plăci, ace, hârtie I ,. 

" - de copiat şi diferite utensiIii. - • 
• Telefon 380. • 
• - Imttructor pentru scris la maşină. - ., 

• e ........................... 

Bordy J 6szef, 
cojocar-blănar, 

Marosvâsărkely, Slechenyi·ter Nr. 13. 
Recomandă articolele de bIănărie şi 

coiocărie, dela cele mai simple până la 
cele mai complicate. Primeşte şi repa
raturi. Imprumuti bunde de călătorii 
şi ia spre păstrare in timpul verii, pal
toane de iarnă ti blane, pe lângă asi
,urarea contra focului. - Comandele 
se indeplinesc prompt, ieftin şi cinstit 

GUSTAV SCH~IIDT 

Cei cari au lipsă de ghete să se adreseze 
prlvAliei nou aranjate de ghete alui 

Hicolae"'l,Lun8, 
Pancsov8, Strada Gizella (Meszaros). 

Asortat! conform cerintelor moderne 
und~ se află de vinzare ghete lu· 
crate in atelierul propriu, pentru 
bărbaţiJ dame şi copii, executate 
e~gant şi trainic, cu preţuri mode
rate. Lucrează ghete dupA mAsuriJ 

in timp scurt, execuţie elegantă şi 
preţuri ieftine. - Pentru picioare 

defectuoBse ghete speciale! 

( I I • I I I Iii • I I • I • I I • I I I I I~; 
:f~~_. -I.i--I-I-I-I--I-I-I-I-I-I-I-I-I--I-I-I-I-~- : • -- - ~ : : Farmacia Nicolae Jaja în Brăila:: : 
_ _ _ Rott1Auia.. --= .. _ -- --: : ereme Princesse Ileana: : 

Albe,!e, fr."eze,!e, Întinereşte şi - -1: --------- BI ----------------

con.ervl t~nul; ea face să dispară 
repede cojii, bubuliţele. petele roşii 
şi punctele negre de pe obraz.
Această cremi este un product 
absolut ştiinţific. nu· conţine nici 
un fel de arlsime: întrebuinţată 

este absorbită complect în piele. 

Poudre Princesse Ileana 

- &. 
., -.. ---
- ni ------EI _ --- .. --este un product vegetal higicmică 

- - şi bine!plrfumată. -- III .. --- _ Salon PrinCOSie --Eau de COtO(1l8 Priilcesse : :' --- Br illantine Princess6 - .. .. -.. ----- Specialitatea ca._.i noastre! .. .. ---- PeriţJvl de contrafaceri! -- --: •• lllllllllllllllllllm : 

1111111111111111111111111 ~; 

•• 

"; 

I ,.. 

I 

• I-~ 

I 
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Pianuri sau Harmoniuri 
se cummpără mai bine şi ieftin În cunoscutul şi solidul 

magazin de pian uri şi harmoniuri 

Pre Atite in atelierul slu ropriu. II 
~~~------~~----------------~-----------

~ Anton Juratsch, pant~~~r;t~o:~n~ 
• =. Nagyszeben, Strada Relsper nr. 11. 
a::s 
c,; 

--c. 
Recomandă in atenţia ono public din loc şi provincie 

prăvălia sa de Jncartlminta 
E 
O ... 

-w 
prfg~tite in atelierul s~u, dup! ce· 'E 
rinţele modei şi ortopedie', cu QJ 

preturi foarte moderate. f.I'J 

Reparaturi execut ieftin! 

Preţurile cele mai moderate r 

ciasor:n.icar, 

Sibiiu - Nagyszeben, Reispergasse 11 
Cea mai ieftin li sursă de cumpărat a totfelul de 

CI.i\, .. SORNICE 
de buzunar şi de părete şi 
ciasornice deşteptătoare, 
precum şi articJi optici. 
Prăvălie de obiecte de 

;:~e :~p;~~}~~e ~:n~:: 
cutA prompt şi cu garantA. 1 

- .~~ ~ 

~liJ{;IZ»:&Zj[ZIlIIlI,;(~ 
~J T G tt t' ft 1 prăvălie de piele şi-tit ~ • O sem, tU, acces~rii pen;ru ţn. ~ 
~ . , dustna do, c~Jocăn~. ~ 
~ Nagyszeben, Klemer Rmg 5· cureldrie ŞI Clobotăne JiJa 
~ Mare depozit de diferUe piei lucrate in ţarA şi stritinătafe. - ~ 
~ Specialit.aţi de piele. Piele lucioasA şi şurţuri de piele. Talpi ~ 
~. Vach~ şi opinci. feţe pentru cisme şi ghete. Aţi pentru ma· .. ..". 
~. ", ~ină şi cusut. Sfoară de cusut W 
~ /i\!',IW ~ albă şi coloratl. Tort diferit. - ~ 
.. /'I\\{'\ ~ , i;tt",.' PAsii, barchet. pânză. tălpi de ~ 
~\lll\!\\~~~ \ . beii(, I pâSIă şi asbeth, garnitur.il de gum~ ..J 
.. J \W\~ \ . ~~~\\ {i li! It şi ciorapi de gumJ. Şireturi ŞI ~ 
'iIIIIII ';J'j~. . ' \i~, \~\\'\\~\\,\\\\\\\\~~ postav de cur~tit ghetele. Cuie ~ 
~ :i!!ţf!fi!!!1'!~'~\;I\\~ ~:nl:umngh:~enş~anc~sm<:,llIt~e~: ~ 

~X!l}lZxJ!1i,iiixiJnIXt 
i 

13"'III •• i'.IIIII.,IIIIIIII.IIIIIII·1I 
Premiat la expoziţia industrială din 

Sibiiu în 1903. 

Roate de tors 
• din material uscat şi mers liniştit, pe lângă lIaranţiet 9i 

află de v4n~are 1. 

Emil Irauss; 
strungărle ,1 atelier cu pu· 

tere motorlcă. 
Sibiia-HaaJ'sz ...... , 

Margarethenguae Nr. 5-
Ort-ce roatA ce nu merg. bine" prlmette 

Inapoi. 

~~ if..i.j~ 4: j. 4-114: 4: 4: 4: le ~ j. 

CARL GORTLER 
Iăcătu, artistic şi pentru edificii 

Silillil Sir. Elisabela 26. 
se recomandA la toate lucrlrile ce ae ţin de specialitate mai ales 

L.l\.. ZII>IRI NOI. 

11 .. Lucrări ornamentlc:e. precum peatră· ,olaj. 
~4f~",",,- grilaj Ia morminte ,1 galerii, le pregătuc 

~. ~).·~~ .••• 'c .. ~,._,'~: . conform gustului În modul cel Imai IDec
l 
e.: 

.r '.. Paratonere ,1 monlarea lor. nstalat uni - - .~1!~' .. ~ tliJk.;rij . b r od 

~• . ~~.·~.'}.4.'; .. A:".,,4._:>~_! .•. \;;_.,~:..~~~'11. de apaducte. closete, aie, ntr ucere 
,-..., ,o;.~-..:~ -"I;;~~ electrică executate cu măiestrie. 

..,'S .. :'.:,,!~. Reparaturi se primesc. Mare magazia 
~ ~1:·· , .. de cămlnuri perpetue in diferite IIlăriml. 

-ofl ~. Cari Giirtl8~ junior. 

~~~f~f'ffllfff'.,~~ 
" ~ u ... ~ i N ici o damă să nu Întârzie. aşi face 

I costumele precu~ şi altă îmbrăcăminte ~ stilul engler; 
şi francez; pe carJ le poate comanda la mme; garantIE 
pentru chic, lucru după journaleleJe cele mai noul. 

~ Servici~ promI?t! P~ntru damel~ cari nu sunt din 
~ loc, primesc ~I doua probe ]a ZI. - Se· poate co-

m
~ ~ manda ~i prin POftă la cari dau insu,irile cele mai 

. fţY] nrgente. Haine şi ~ostu~e de doli.~ să fac în 24 de ~re. 

. q f Rugând pentrubmevOItorul SprIjin semnez cu stirni 

'- George Rummel 
croitor englezesc şi frantuzesc pentru dame. 
Nagyszeben, Str. Honterus Nr. 5. 

~~ 
Atelier de curelArle, 
,ellrie ,1 coferlri.: 

Orendt G. & Feiri W. 
(odioioară Sodetatea c:urelarilor) 

Sibllu--Nagyszeben, 
?~ ., Heltauerg. Str. Cisnldlei 45. 
~~ Magazin bogat în articole pentru căroţat, ciJirlt, vinat, ~ 
~ sport şi .volaJ, p~c1ăzf şi procow:!ţurJ, port~onee " bretele 

N
·'S?:.-i solide ŞI alte articole de galanterie, cu preţurI ff'\arte moderate . 

. Depozit permanent in curele de maşini, curele de cusut 

I şi legat, Sky (vârzobi). - Recomand4 pe urmă cei mai buni . 

I
'~ Jamperl de piele fabricaţie proprie, pentru oi'i 'li şi militari, 

. ~/. cari stou strins lipite pe picior. - Reparările se executA prompt. 
i' Mare deposit de hamurl pentru cal dela soiurile cele mai 
: ieftine până la cele mai fine, coperltoare (tolur" de cal şi 
il cofere de călătorIe. - Comaodele se eieptuiesc con~tI1nţfos • 

. _-

) 



Asz60v 
ORAOf!A-MARE, 

Strada KOl&uth, (Palatul-Sas). 

In. Vlder~8 sărbătorilor de Criciun, aduc 
]a cunoştinţa ono public din loc ,i pro
vincie, că au sosit noui transporturi de 
articole sudice şi anume: Curnulle cali
tatea ce mai bun~, malaga ,i smothine. 
Cutane de Tirol, alune italit,,~ti, şi 
nuci de Cocus, portocale dulci, IămAi 
",opte, jrJJ.cie zaho.risite, ~rojituri p~ntru 
Itai, ceai chinezesc cea mai fină calitate. 
RJlm eng!tuse şi franCtz; toate cu pre
turi moderate. - Mare asodiment În 
bombofmt th C"dciun, ca/ta prăjit4, tot
de~'lUna proaspltă, diferite compoziţii din 
a feluri. - tace~ comandă de probl! 

Cu stimă: 

ASZOOY MIHALY, 
lmlM'rtOI' II • .., ... -S, ".It •••• " frurle audlee. 

Nagyvărad. - Telefon 63~. 

Rethi şi Schreithofer 
fabrică de c2aăţării şi meztlnri. 

In.talaţiunl electrice. 

O eva, (Piata principală). 
Recomandă carne proupită de vită, 
porc, vite~ oaie ti miel, carne de porc 
afumati, cărnăţirii, slănină şi unsoare 
În grOl ti in detail. La dorinţă liferează 
unsoare topiti în Vise proprii. - Cum
pirătorilor vechi dă !Cădere la preţ 
Serviciu prompt! - Cereţi catalog 1 

Nr. 267 - 1911 

BANCA NATIONAL~ A ROMANIEI. - .~------

SITUAŢIUNE SUMARA. 
1~10. 1~11. 

In NCtmlu~ ... ~c"'rlv 13 Noe •• r. 19 N....we 

ametlllrci aur ă' r·{ U: 227994 Rezerv 
172 °7° 994 50 84{3 000 , trate aur 

4733°3 Argint şi diverse m onete 
139 :Uj 344 Portofo!iu romln ,i strJin 

3'> 61 7 54i 

J 1 999862 
14 644 89() 

!Jee · 
rent { 

., Impr. pe ef. pub 
, " in cont cu 

f.fectel~ capila!ului 
Efectele fondului d 

· 
social 
e rezervi 

· 

· 
· 
· 

---/' 

'59
0oi 

47
3 

} I », '" 76 ' • 
· 6I95~OOO I 

· - · · 300896 

· · · · [92854 S57 
7660300 \ 

17 12 l 1 S:l 
'487 286 1 

· · · - 11994 843 

· · 17 696 577 
3 ;:44 621 

6 (\02 c8c 

~ , a mort. imob. 'Şi ma,in. de imprim. • 4 227 6:u 

7 1950h 

8917°3 
1C~ 661 8sc 

25 9 15 777 
38 3773°5 

553 639 79" 

12 aco ooc 
~8 68'1744 

"'3°0 540 

:;6543 2 9:10 

234' 543 
2 °35 194 

109661 85: 
29 I8~ 007 

S"~ 639 79b 

,
nzr 

Imoblie . 
Mobilier şi ma~ini 

Chelfuell de admin 
Depozite libere 
Conturi de valori 
Conturi curente. . 

Capital . 

· -
de imprimerie 
istraţrune · 

· 
· 
· 

PASIV 

· 
· · 

· · · 
· · 

· 
· · 

· 
· • · 

· · · 
· · -fond de rezervA 

fondul amort. Imo 
Bilete de bancl In 
Profit şi Ptrd~re 

Dobinzi ~i bendi 
Depozit de retru 
Conturi diverse, i 

bili. mobil. fi, ma,ln. im,nlm. 
drcul.ţlune 

-
cii diverse 

old 

Seomptul .'1. 
") Dobinda 51j 2'1. 

· 
· 
· 

· 

· · · 
· • 

· · · 
· · · 
· · 

6071631 

· 780 49~ 

· S35 59~ 
113 645 ~ .. S 

· 27 288 47 1 

· 5~ 008 473 

. 666 o:n 654 

u aoooo( · 30 763 o6~ 

· 4 oi4 7~8 

· 467 0 937 10 

· 2 «695:1 

· 1 93087-4 

· 113 645 ~4S 

• 33543 083 

666 037 6~4 

nO~3478 

323 631 
196819 177 

17 147586 

11994 843 
176g6 577 
"' 'J'J.7 621 
6072392 

789 4~CI 
961 276 

1 u 890 24{' 
24 0 00680 

46839 °33 

660 72 5975 

12000000 
3°763062 
.. 614728 

45,86167C 
2 «6952 
2057828 

11 2890245 
3609 1 42 

660 72 597, 

i 
I 

iQ mo~S;S~iHH~~i! 

!! Mare depozit de cuptoare. E 
i8 Am onoare a aduce la cuno,tinta ono public, că in Of 
~j (Cluj) Koloszvărt Monostori-u. 7, .IR deschis an I 
!el Dlar. BI~ tazin inregistrat şi provăzut cu cuptoare din 

~ 
ţară şi străinătate, unde se afli În depozit permanent 

~ cuptoare moderne de maJ' olică stil lecesion -i cuptoare de 
~; olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoar; de bucătărie. e~ 
~ Atrag atenţia publicului asupra depozitului, meu model, asigu- OI 
:& rind-u! totodata d<:'Spre cali!atea perfectă ale articolelor ,i preturile Oi 

&0-:1 Aşteptind binevoijorul sprijin sunl ;a:,~iJfj j6~l8r. m r;., , I cele mai solide. ei 

13 ~ 
, IQ> I f!!!!.!!:::::!::::::=:::~~ • KolozsvAr. ei 

~W~! ~ - ,-.J §:H!~~~!!m~2H!H!i 
! Atelierul de dentistică l 9nUUiUUUIUUiUUUiil~UUlnnUn"'lIl1l1. 
~ Rad u N ovak.l. =1 K~-..,l n ai S Motoare,cu -:nzin şi olei,bruţ E 
~, A rad. l :: ... . c: v. • locomvb~le, motoar.e . absorbltoare ..,... 

~ Am on~re a ~duce la ~ cunoştinţa r~ ~t fabrIca, de mQfOar~ ş' turnatorie de Har, ţn~~U~~t~~~il!m;~~~~oa:~tc; = 
ono public rom~nesc, ca la 1 .No- ~.. Muraş-OŞOihsl-MarosvasarheIYI 1mbIă!I~ - Pnme~t~ to~eJul de :; 
vembre a c. mJ-am mutat atelIerul F.~ = '!l0ntdr~ pentru f!l~ml, stabl~lm~~te _ 

meu de dentistjcă in ~.., mdustrIale, maşini cu abun ŞI m· -

I 5 ~ = călzirea cu aburi, precum şi exe- == 
4.!! Szabadsag-ter N ru · ~ ~~ cutarea a totfelul de aJiaje de fier ~ 

" unde îl voi mări şi aranja după~? :~,. ,7'~:,' . şi metale, montarea deplinl ~ :: 
~ cerinţele cele mai moderne. :: - 3.ti>.. ~.~'~.~,~~~:.>, ,~..:.~ .... ( .rn.or~lor precum şi reparăn ::: 
~ • . ~~::' j{~,;tJt#J~:n:~ m branşa aceasta. j~ 
~ Cu toată stIma: ~~fP == .:,.~.;:v. ~.; !)'f!;;.,.l ",;'C. ::';. ~, ~;. Oaranţă deplină! - Serviciu = 
~$!j RAD U N OV A~ _ ' ,'~ " ' .. ;";""i'>{i~'}l\:~,,>, prompt I - Preţuri le/line, = 
~"""'"", r.., Ei nUiUtiuuaui~tăiiHHîlUIIUUIiIlUIIIUUIi 

, , 
, , 

• 

OI 

... 
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Mâjerszky Barnabâs 
fabricant de maşini 

In NytlPegyhaza. 
fiibrichează după o experienţA bogată 

ca speCialitate 

prese de oIei mânate cu apă. 
Piua de oJei, constructie simpli ori 

complicată Prăjitori de olei pentru 
înc~)zire cu aburi ori foc. Teasc pentru 
sâmburi de bostan. Maşini pentru per
fectionarf8 olt'iului şi aranjamentul com
plect pentru f,lbricaru oleiului. Unelte 
de m~htat floarea soart>lui, Ş a. 

Exportul pana acum rn 237 uzine. 

J-o"ună. .... ia. cea mai rn,are din Ungaria.-sudicA e alul 

JOA l1 nYI r'S JANOS LlIgl'l~ Atelierul: STRADA FlsETUlUI Nr. 77. 
R U '.J , li Ou, Magazin şi birou: PIATA IZABELlA. 

Tot felul de funii de cânepă, de fir, brăcii, legătoare. Aşe
zare şi scurtare de funii de cânepă pentru transmisiuni. 

funării de cânepă pentru uzinurÎ şi economii: 
funii pentru trăsuri (pen
tru fân), legătOare de snopi, 

, . funll pentru boi, opritoare, 
'1~ .. : , ' ştreanguri, hamacufi, mreje 

_ ~1.~-· ~. pentru pescari, rt'teJe pcn-
-~~* ~ tru cai de. Torturi pentru ~ -5~ţ;) ~~X b . d - -

',(,,~~ 'C]" j .~+. _.,.. l~tufl. r4un e canepa 
'. .~. ·~~;;'.::::~'r.",-~Sii· (1 ŞI de julă (pânză), bătătoare 

, • 7 - •• , .. ţ~~f.t~~~-:;:."~' decă.nepă, ~ânze (Pack), te-
,..:" •• < Ci\!"f'~I'$-::'~~'>'M -'- ,~- •.. 
''--7 . ~'. 'ii~~\' .":!-':~3J.~;;""';?=-==5~+' satUTI, sacI de 

~~~~fKf:/}:,i.:~1,~~~~~r~'::~.;~-?~ '" , ~ânepă~pânză şi ,,~l-~=:r-:lf~'.ţţ-)',j~'; ~1.'.'.~.flIl •• 1,' ţ\'\.;:'li:ţ~~"'"... JI~tă, partze JnI-
",,' , .. ~~::i~7J'fZ.~~), }::~,j(!t ~~~~~':. ,,:'1..:.;.::"1: j!~l;;~l,l\';ti~ d:::? penetrabile sbi-'" "I~ "'.~ J \.~ 1 l;' J:I\';:."~ • '~~""" "-.~ , 

.,;. ! ... ·~,h ••• ,./oi. ~ .'~ II .tt.l'l, .... ""<.;.. • .t...~P:. ~ . ..... ,'~;.:::oo • CO 
o:! . ' . . ,'.. '. 11: ,-..". _~_~Cc"'; ':.: ,'.. ~. -'<-,,'~ Cllm, cerglŞl -
--' . ~~~.o,,,,,~~"""7'~~· ___ ,,,,,'" dorişfi etc. 

Leitner Săndorl 
luech.a.nlc şi elecirotehnic III 

Cluj-KoIozsvar, 
Strada Deăk Ferencz Nrul 30. 

Vinde şi repară pe lângă preturi mo
derate: casse de bani, biciclete, 

maşini de (cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. - Primeşte.I , 
on-ce muncă de branşă, precum: în- ",:.~&')"t,\ 
troducerea soneriilor, a lumini de 'f(~r(.Z 

,eilec~.!.ce şi a diferitelor motoare. "I~'~-~." ~~~~ 

!I~~~o .•••••• ~ ••• _.~ 
: t = A elierul da fotograrafiat a lui - t 

Cluj-KoloZSY!r, Piata latyas kirâJy-ter Kr. 26. 
~ (LAogA tarJD..a.c:ia lui Hintz). ___ 

'li t Aici se fac şi se mărtsc ceJe mai frumoa!e foto-

; 

grafif, df."asemenea acvareJ'e, picturi in olel, • 
. spectaHdi,ţi in ~Anze ori Blătas~ cari prin apA- .6 
. . Iare nu se strică. li firmă fiţi cu băgare de seamă 'f" 
~ n'o confundaţi, auj·- KalolSvar, PIaţa MâlYas • 
~ kmily ter No 26. lângA farmada lui Hîntz. - - Â 
'.. Referindu~vă Ja acest zi,r ve~ avea favor in preţuri. IV 
A :-

.j~8 .04J~!~~::::~~~~Q<;.G <,.~& i~l;1 

Ia 1904 a câştittat dela so.
cietatea din Budapesta a 
yApsitorilor auritorilor şi 
Jost·uitorilOl" dipJom~. 

Taferner Antai 
aurltor de biserici şi saloane 

Versecz, Temesvari-n. 20. 
Prime~te spre execlllare, conform planului 
aurire ,1 reparare, fco!"!osuse, altare, 
s. m •• rmint, acoperi, de turnuri, aran
jSlnente biserict:şti apoi pre~~hrea tuturor 
lucr~J'ilot de branşa aneasta precum şi re
parar::a şi vopsirea de nou a monumcntelor 
deasemenea şi orice Icoane btsericeştL 
La dorinţa preguesc prospect; pentru 
vcd~rea lucrărilor In provinţl merg pe 

- - - spetlele mele proprii. - - -

Execuţie prompti. Serviciu con,tiinţioe_ 

~.~A~~-~~_~--·_-·-~~~-II 

• Bumbera Istvan, C 
! croitor civil "Ii preoţesc, t 
.. crolflnrul preoţhnei greco.-ca.t:. 

: Oradea-mare - Nagyvarad. : 
t Edificiul Bmill/ul (JIartel s,re teatru), TelefJII 869, • 

~ Sezon\ll de toamnă şi i.~rna.! t • • • Au sosit stofe rn0derne, englezeşti, • 
• scoţiene şi indigene, calitatea cea mai • 
• bună. Costumele croială modernă, şi t 
• lucrate cu mult şic. Preţuri moderate. • 
4 Lucru cu mare atentiune. Singurul de- • 
~ pozit de articole preoţeşti şi bisericeşti. ! ...... , ...... .,. __ ................ _--... -. 
~ fabrica:~îmPlărie 

instalată cu putere de maşini a lui 

Rudolf Gy. Brassai 
Orăştie (~::~:-) Strada Spitalului to (p::;rie). 
Se recomandă pentru furnizarea oricăror iucrgri de tâmplărie 
(m!sărie) pe n t fU ci it d j r i, atât În loc cât şi in provir1cie. 
La comandA se pregătesc rn orice stil şi calitate, mobil e 
pentru camere de Jocuit, birouri, instalatii pentru băcănii, 
farmacii, mobiliere pentru biserici şi ~coale, din lemn bun 
şi u!tcat, pelângă preturi convenabile. Planuri şi modele se 
trimit gratuit. ComandeJe se execută prompt şi conştiinţios_ 

1 1 
, I 

X 

r 
~v~----------~ __________ ~~~ 

a :D 
Bencsik Zsigmond în Deva I 
Ofer!: GHETE AMERICANE ŞI :1' • I 
fRANCEZE cusute cu mâna rIt ,./ l~ _ I 
atelierul propriu precum ~i O H ETE (l-:;.~~~ţ. _ i' Q 

Q~ TA, f~rm~t mo.~em penţru bllr- ~{t~.;/(;~% 
baţi, femel. ŞI COpII., Oalo~t'.. ghete 1!~,;1..::t":.~\.':~~~. /.~ I 
comoade ŞI pentru glmnastua. Mare ~;.':....:.~~ ~~;'/";·\:~f j 
magazin de game renumite de Su-~\ 1';:.--;:t:;/;~.;"i,y:.~.:c;f'! 1 
livan pentru tocuri la ghete şi creme \,:..~;:;~{e·~ ''''';~~4§ } 
excelente. <?hete pentru picioare ne-- \~'~:if:-::JJ , .. ~ fi 
regulate ŞI bolnave le pregătesc ' " 
după măsură. la comande din pro- ' 
vinde este destul a se trimite o i 
gheată folosită. - Serviciu prompt. . f 

mţ'l-- _~~ .. ... ... 

r 
1, 
r 

" , 

r .~ 
------------~----------~=/============~:~~ .. -. 
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R===================R 
Pregătesc 

cuptoare de teracotă, 
cămin uri, vaze, glastre, 
cu preţuri moderate. 

Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea cuptoarelor vechi şi în provincie. 
Rugând sprijinul mult onoratului public: 

Magyar Istvan, 
fabricant de cAminuri si arf cole de lut 
TemeSvăr-GYărvă~os.~~6ol1 

1I •• (·~~~~~~w ~_~t_~-._;:.--;::m~Io!5!~_ ..... 

.. T k d' T k . , • O 1 estve're Rt'comandăm eO!1Urel- • O , anţiior, proprietarilor .... 
de mori, agricultorilor 

şi măcelartlor 

cumpenele fabric~nti decnmpene. 
Hodmez6vaSafhe~, - Szeged, 

Lănc-ufca. Bokor·utca 10. 
noastre pregăMe din 
ce) mai bun material. 
Cumpene, cOn/are de· ---------.------1 cimale din fier cu ba 

'*4Q •• ah .• _ 31 _ &P" 

fante de otel, infractu· 
r",bjl,., au 'ent f'cate. -
Pentru România Iife
răm ŞI neaatefltijicate 
ComerCIantilor le dăm 
rabat - Catalog la 
cer re t'imltem cu ne· 

tnt. 'arcerea postei. 

~~~I~~~~~~~~~I~~~~ 

~ Scbrimpl Szaniszl6 ~ 
~ cea mai marelurnitorÎe şi fabrici da ~ 
~ luminAri de ceari in Un8aria da sud ~ 
~ T ,{ G" f" pe •• emeSVdT· yarvaros, o-utca. a. 
jr4 Recomandă comercianţilor: turte şi prăjituri cu miere" ~ 
M precum şi luminări de ceară, albe şi colorate. fade cu Ilai 
t.. ".ifp;.- preţ moderat. - Bisericilor se dă )a ~ 
" "~.:t~:" / cumpărarea de luminări rabat - ~ 
M \~~ Comandele se îndeplinehc prompt lire 
!CI ", ~,b~~ ~ 

M~~EX~II~I~ix~~~~~ 

Stiassny es Novak 
turnăforie artistică de metal. 
Budapest, YI., yaczi·ut 179. SI. 
Lucrează diferite decoruri la edi
ficii, cripte. Toarnă diferite părţi 
pentru maşini precum şi table cu 
înscripţia pentru advocaţi, medici 
şi ingineri. Table cit ate cu in
scripţia numelor de strade pentru 
oraşe şi sate, cu preţuri ieftine. 

R====================:I( 
HajJ Sandor, scnlptor, 
Arad, Kossuth-utca Nr. 4. 
In stabilimentul de pJetrlrie a lui Mairovitz. 

Executa şi repareaza 

Incrări de sculptură artistică 
figurate şi decorative precum şi por
trete după naturA şi fotografiii, Meou
mente mormântale. totfelul de producte 
ale industriei, apei lucrări moderne 
sculptate pentru dec:ctratîa zidinlor din 
teracotA, piatră, ţhipl t ciment şi din 
alte mateni pelângi1 preţurile cele DJai 
- Îtoftinf!' Ş' '~'Vh iu t'onRtiintiol, 

~:-=================~ ~~ ira 

• • • 
II 

• • • • 
il 

!Il 

I'J 
8 

@Ii 

• 
a 

8artlensky Jă008, 
plaponar ,i tapetier. 
T emesvar.j 6zsefIâros. 
Hunya.dy-utca. ...,a. 

Recomandă in atenţia ono 
public din loc şi împreju· 
rime atelierul său renovat 
de plapoane ŞI tapiţerie. 
Primeşte ori-ce lucru de 
branşe pe lângă preţuri ief· 
tine şi servic~u prompt Pla
pone gata are in magazin. 
Face reparaturi cu preţ ieftiR. 

STRUNOAR 

SZEGED, Puspok-ter 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toifelul de lucruri 

ce apartin acestei branşe, ,precum: popice şi bile, dopuri 
şi slăvini (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână, 
articole p. furnători, camişuri, şpiţuri etc.; bile Ş1 dacuri 
pentru biliard; domino, şah 

mobile, etc., cuîere Ş. a. 

• • • • • • • • 
" • 
fi 

CI 

• 
II 

• 

şi totfelul de decoraţii, la ~ 

Comandele se efeptuesc C E e::':=-\im 
prompt şi conştiinţios . • ~~~~~~~~~~j. 

; ~ .......-~-_ .. "'" '"'~ 
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"lIN E R" cremă neunsuroasă 
Cel mal nou pro
duct hlgienic pentru 
curitire. ,i mfnt· 
maletarea fetei. -
Inlături. petele gal
bine, bubele prici
nuite de inflerbln
teli, sgrlbunţe ,i alte 
necurălenil de piele. 

Crema aceasta ziua 
le poate folosi mult 

mal cu Iluceea. 
I tegli I coroanA. _ 

Ianer( pudr~ f non phlS ultra pndref. Buni la 
tt a. baluri, aaloane ,i de zilnic folOl, 

un acopere mcreţurOe fi e cu totul nestrlcădoaal_ III 
culorile: raza. albi ,i creml 1 cutie 1 coroanl. 

1 "I"X • "aner Ol<1pun I bucati 60 fflerl. 

"Ianer" pastă pentru dinţi J dozA, ] cor. 

"Ianer' apa pentru mă ~!~~J:~l":t d~:' 
geii bureto,I, contra mlrosulufgreu de pri. 1 .ticlA 
cor. 1-00 f JumAtate lticllt 80 flleri. 

"Ianer" esenţă pentru par ~~~~~~:!~e':ntr;. 
tretei ,i contra c:iderti părului 1 .ticll, 1 cor. 30 fflerl. 

Iane"" pomadă pentru creşterea pAmIuL 1 te-
,,1 gll 2 coroane. 

.,Ianer" văpseală pentru par ~~~ ~~!~~a o~ 
in blond părul aur şi cărunl NereuşIt. coloril e nchisl 
ta comande li le neteze ci părul ineirunţit in ce coloare 
sii se văpseuc:i (negru brunet). Un carton 4 coroane 

,,1 a ner' apă care face parul blond 
Pentru • văpsi ln timp scurt, In băI, auriu, părUl blond. 
rOi", chiar ,i brunet ori negru. 1 sticll 4 cor. 

Discretă " zilnlcl expediţie C1l poşta. - Telefon 476. 

Pentm [nconjurarea coDirafacerilor numai "Preparatele 
lui Rudol' Iauer" fe,ite din fannacia 8a ca valoare ,i se 

pot căpăta la 

farmacia "Maria ajutătoare" alui Rudolf 
laner, Temesvar, Oyarvaros F6-ut 70. 

.. T R 113 UNA 11 P~g. 25 

~ ____ ~~~~~4~~*~~4~&~+~~ 
Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lam pe, rame şi picioare 
la aparate fato grafice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. - Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine - se pot cumpăra la firma: 

JOSEF JIKELI 
SIBIIU-HERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 

~ffffffff~ffffff'ff 

MOTOARE ŞI LOCOMOBILE 
cu oltl brut, dela 4-100 HP. 

Motoarele mele patentate au regulator cen
tral şi mechanism de aş~zat cu mâna. -
In urma arderei regulate a oleliului7 motoa
rele nu produc nici un miros neplăcut. -

Nu trebue curăţit des! 
Spese de funcţionare pe oră 11/2 filer. 

Suranyi Viktor~ . ~+ 
l:oginer-rnechanic diplomat. ..~ 

IUdapest, VI., Lizir-utca la. 
(IndArAtul Ope .... I.) 

Condiţiuni favorabile. Preţuri ieftine. ..,.. 

fff~TT~ffffffffffff 
.. 

'Im.~ri~~~~~M~~W~8?' ~5~~-~~§(5"~e=El~·;~~5:5i~~e-f5j5S~,5U5:b~;5~e~e~E~5~5~~f$iEi5~~~, 

Temesyar-ErzsebetY3ros- Gyar: Huoyadi-u, 14- Ozlet: .. '!-k:~a~';:!':,'ll!'t~':.. I~ 

Atunci cumpăraţi :.Cassetta mlraculoa"I«, 
faBricaţia mea proprie, cu ajutorul căreia, cureţi 
orice pată de pe hainj, de culoare cât de sensi
bilă, precum pete de cerneală, poame, cafea, văp· 
seli etc. ~Cassetta« aceasta nu este ca obiect de 
reclamă, ci rezultatul unor Încercări de 35 ani. 
Este bine venită pentru orice familie, care ţine la 
clJrătenie. - Costă 5 Coroane şi tine ani intregi. 
Se poate cumpăra numai dela fabrica chemică : 

'. OUSTAV SOLINOER, 
B; as. 6, Strala Cimitirului Nrul 5. 

RecomandA obiectele sale foarte frumoase şi solide de tinichigierie şi anume: vane III 
de scăldat, de şezut şi pentru copii, scaune pentru scăldat, lndlzitoare şi vane de scJ.ldat 
după cel mai bun siskm (sistem propriu.) Uzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte "1 
edibcteoe e mtal ;;fprecum ci u bere, uclioare şi cân;. - Apoi litere de tinichea şi de cositor, U 

inscriptii de metal, tabliţă ey numărul casei ,1 il~~ 
. cu numele strbii, mArci şi firme de ţine. Con· 

duct pentru apă, aranjăti pentru baie şi e1o.ete 

.' _. 

engleze cu neintrecutul aparat ~ Temes~. n 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi crud Hf 
Catalog de preţuri la dorinţă g.afuil iti 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. W 

======--=E·=-;,~-~··==~;w~=·=--==·~5ij·~· = .. -;-- -:-~''ai' .....,~= 1-=: 

i 

":_'"9:=- tU -~-=_ "5iC' ~ a 

Ne angajăm pentru pidarea în stil modern şi foarte artistic a internelor bise
ricilor, icoane pe cerime, fresco, icoane pe altar, altare, construiri de iconos
tase, auritură, pidarea icoanelor de iconostas. crucifixe, icoane la încrucişarea 
drumurilor, pidarea icoanelor sfinte şi a ori-ce soiu de icoane bisericeşti. 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pietarea, abducerea cu 
marmoră şi auritura lor o executăm cu cea mai mare artă şi cu preţuri 
convenabile, - parohiilor mai sărace eventual şi pe lângă plătirea in rate. 

• 

• 

. ~ 
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II Români! replantaţi viile cu altoI dela firma românăI CI "".~_~"·. ___ &.L ________ L~I 
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însoţire economică 

EHsabetopole-T~rzsebetvAroliJl 

(Kis-Kilkilllo vm.). 

~~ Altoi de vie .... 
calitate distinsă - pe lângă eeIea mai 
moderate preţuri soiuri de vin de 
masă viţă americană cu şi fără rădă
cină, ochiuri de altoit, viţă europeană 

cu rădăcină. 

Se află de vânzare la însoţirea economică 

"ftlujurul" · 
Elisabatopol8-1 Erzs4befy4ros. 

Material disponibil in al
toi peste trei (3) milioane. 

Şcoalele noastre n'au fost atacate de peronosporă. 

A1toii sunt desvoHaţi Ia perfecţiune! 

La cumpărări pe credit celea mai uşoare condiţii de 
plată! 

La cerere pret curent şi instructiuni gratis şi ·franco. 

-o -c:> 
U') 
_. 

, 
I 

_ ~..,.:_.'"'-"""-\i'o!t.~,,,\_ 4 # N.~~-' 

~~~~~~~~~~~~~: 

I Cea mal reaumltl • 

mare fabrica 
· de mobile · 
dIn ludul Ungariei 

(Veraecz). 

PregAte,te mobf
lele cele mal mo
derne si luxoase 
eu preţuri foarte 
- moderate. -

Mare depozit de piane 
cue1cnte, coveare, p~e ... 
de111 tealturl foarte Ilno 
- ti mqiuJ de ca.ai. -

I 
I 

II Români 1 Trimiteti băieţii la cursul practic Ia altoit 1 (1 _'sav-...- ••• · .......... , __ • ___ .a_u ____ ....... . 

" 
" INSTITUi DE CREDIT ŞI ECONOMII SaCIET A TE PE ACTII. 

~$" fONDAtA IN ANUL 1887. -sa 
Centrala: Arad, Calea Arhiducelui Iosif, Nrii 1-2, casele proprii (V~;ft:!~I:.e) 

Filiale: în Şiria rl(Vilagos), Chişineu (Kisjen6) şi Boroşineu' (Borosjen6). 

Capital societar . . . . 2,500.0000
- Cor. 

fond de rezervă o • • • 2,000.0000
- Cor. 

Depuneri spre fructificare 14,000,0000
- Cor. 

Circulaţiunea anuală . 350,000.000' - Cor. 

Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân Ia bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponeniilor 4% interese, - iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai îndelungat 
de trei lani de zile} după mărimea sumei de-· 
puse: plăteşte deponenţilor 41/2010 şi 50fa interese 

fără de nici o detragere. 

a 
Primeşte depuneri spre fructifica re, despre cari 

eliberează Iibele . . 
Acordează împrumuttari hipotecare pe case 

de închiriat şi pe proprietări de pământ. 

Escontează cambii şi acordează credite cam
biale cu acoperir:e hipotecarâ. 

Dă avam;uri pe efecte publice (Lombard). 

După toate depuneriJe contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. , 

r 
~ 

I ~ ... 
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Sam. Wagner~ 
Prima turnătorie de fier Sibiiană. 
Mare fabrică de maşini agricole. 
Atelier de mori şi prăvălie de fier.' 
~ NAGVSZEBEN. ~ 

Cea mai neintrecutâ fabrică de maşini agricole, exe· 
cutate cu cea mal mare precauţiune - Maşini de lână 
diferite mărimi. Darace de lână. lup pentru scărmănat lână. 

PIuă pentru abale (postavuri) 
Foarte mare export in România şi Orient. 

Instalează: morI de orice mărime. Cillndre la mori pentru 
asortat făina. - Conducte de apă etc. - Efectuază: Cele 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de apă Mare tumă
torie de fier şi alamă. foarte mare depozit in ţevi de fier 
de orice dimensiune. - Cel mai mare asortiment in maşini 
de treerat de orice rnănme - foarte mare a~ortjmt'nt de 
MO fOARE dela 2 HP in sus, - pe lângă cea mai mare 
garhnţie. - Preturi foarte reduse şi condiţiunile cele 
mai avantagioase - Explicări şi cataloage la cerere gratis. 

Garnituri de îmblătit cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 

Construcpe de mori: 
mori de rijnit şi măcinat, tta&curi de ulei, instalaţii de apa
dud, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desăvârşite. Lămuriri specialiste, pro· 
iect de cheltuieli şi preţ· curent se trimit gratis şi franco. 

Societate pe acţii pentru industria tehnică de maşini. 
Mt\sznl ... i- es Geplpari Rcs:z:;venytârsasâg, 

Budapest, V., Alkotmany-utca 25. 
Reprezentantul pentli-u Arad şi provincie I 

LENGYEL GYULA, 
ateHer de n~otoa.re şi maşini 

Arad, (Hal-t~r) Szentpd.l-u. 1. 

; • ITnTrrn"DU-ITITrn IIT 

I 
1. 

. ~ 

III 

Pal!. 27 " 

Prima fabric~ ungureascA de cuţite d~ 
ma~ini şi unelte de otf'l Fondată la 1859. 

Bartusek Karoly 
Budapest, VI. ker. David-utca 10. sz. 

Un- I 

fabrica/ea de 
unelte mehani.::e pentru lu-

Uneltele mele tai e ca 
OTI~AV .. l~ 

şi se potrivesc la ori-ce ma
şină pentru lucrarea lemnu
lui, pentru-că sunt fabricate 

din oţel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţitele 
pentru rîndeLe de maşini, scobitoare; capete de cuţit, 
ferestraie de mână (horony) şi lungime; sfredele pentru 
sfredelirea de găuri adânci; cuţite de sfişiere, unelte 
pentru sfredefire, crepare şi fabricarea de cepuri, cu un 
cuvânt totfeIul de unelte mehanice pentru lucrarea 
lemnului. - Preface şi osiile ţiitoarelor de cuţite în 
patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie. În 
osie cilindrică şi fabrică, după comandă, nouă osii ci lin
drice pentru ţinerea cuţ,telor. Cuţite pentru compadoră. 

Ori~ce desluşiri se dau în ceI mai scurt timp. 

Edificare ieftină! 
Intrece ori-care edificare 

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

Primesc totfelul de edi
ficări, locuinţe, case de În
. chiriat, edificii economice 
şi domin iare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, în· 
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa
cernent, învălitori de cement 

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

Iosif Si~ics 
!ntreprindere de edificare cu beton, fa
bricant de obiecte de cement şi pierte. 

Nr. telefonului: 
246. 

(Casa proprie) 

L U G O Ş, 
Str. Buziaş 37. 
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Cel mai bun şi mai ieftin izvor de cUIDvărat ! 
Cel mai mare asortiment În 

pilirii de domni ,i cop~i 
numai fabricaţii veritabile in cele mai moderne colori 

şi fason elt:gant, - apoi În 
Citind $'e şi Claq ue-uri la 

Cus'av SrhHster succesorul, Slbiiu~N1gyszebBn. 
l U!. a Gros~,r R:UI~ 1-:r. 

Specialitate: fa~ricaţie ~ pr~: =====- pne ae pală: 11 
peIJlI u ţ ă r a n ii români şi saşi. 
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~======================Q 
Schwalb Adolf fia Vilmos 

(Colţul .tr~ii Muranyi) 

Pregăteşte fotfelul de lucrrri 
de tinichigiu, articole pentru 
bucătărie şi gospodărit', u
nelte pentru slupărie, vase 
pentru miere f"bricate de 
specialitate: măsuri de litru 
din tinichea aibă ori nlchl, 
cane pentru olei, lack ar pe
tToleu. facle. lămpi de carbid 
şi alte articole technice. 

Ca s sete pentru bani. 

s. 

~===========c=a=ta=IO~g=tr=jm=i~tg~ra=t=ui=tş~if=ra=n=cl=).=============~ 
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Scbm dt Janos succesor Schmidt Ferencz 
Insthut pentru ridicarea altarelor in 

Budapesta, Kobanyai-ut 53. ~::::z~ 

, , 
Pregăteşte: altare, amvoane, cript~, stat~i sfinte şi 
intregul aranjament bisericesc; in orice .stll, confo:m 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomandl ca speciali st, de Munchen la renovarea alta
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit pr~cum şi 

primirea muncii o face pe spesde sale proprii. 
Preturi moderate. Condiţii favorabile de plati. 
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. cel mai bogat asortiment de diferite articole fj 
~ cu pre!uri ieftin:" Vizitează negre~it ~răVălill.l 
';: noastra unde veI afla frumoase lucruri pentru ţ~', 

- DARURI DE CRĂCIUN r· 

ARTIC( )LE DE GALANTERIE: 

Mese pentru flori 
Mese pentru fumat 
Rame pentru fotografii 
Ettagere de tot felul 
Garnituri p. masa de scris I 
Garnituri pentru fumat 
Machete de teracotă 
Vase pentru flori 
Blbdouri 
Cassette j" colori 
Articole iaponeze 
Bncege 
Aparate de ras 
Artificii 
Lampe electrice de bu-

zunar. 

-
Săculeţe pentru dame 
Portmonaide 
Necesaires 
Articole de toilettă 
Oglinzi de tot felul 
Articole pentru turişti 
Bastoane 
Articole de lux. 

BIJUTERII ~. 
de toată cat~ goria, ~> 

lanţe, cercei, ace,. ~ 
COUERE LfO 

cu ame1jst În argint. li .. <.; 
»ANTIK« . 

bijuterii moderne. ~ 

Tr~u;~ae~t~~ ~pii" ~ 
.~ 1) Mare magazin. m Preturi ieftine. II I 
~ i 
1 ~~~~;RTICO_LE D~~~~;~E: I " . 

Cofere 
Corfe 

jUPO-\NE RUfĂRIE DE TRICOT fI":.,." 

COSTU ME CIORAPI. " 
PARDESII PRODUSE PROPRII. 't 

ŞORŢE diftrite calităţi :~ 
RUFE DE DAME ARTICOLE DE ~ 
jACHETE MODĂ PENTRU 
PALTOANE BĂRBAŢI, - CĂ· 

1
'1 CHERETE· MĂŞI, GULERE, ~~ 
:;~ BONETE CIORAPI, eRA· }~: 
,~~ jABOTS-URI VATE, BATISTE. \J 
'~I CORDOANE ,ii 

~ m Nu·i obligament de·a cumpara! Il ,.~ 
~ ~1 

'.~ ~·I·~···u_ .. ~ !J ~a 
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J'\'\ARE ASORTIMENT DE GHETE. 

Marca: «8ALAMANDER« cea 
mai bună fabrică de ghete 
din întreagă lumea, p"n-
tru domni şÎ dame: Cor. 
16'50. - Preţ de unitate 

Cor. 20'50. 
Marca: »MARA«, ghete 
pentru domni şi dame, 
sistem nou Cor. 13'50. , 

Ghete pentru vânat şi 
turişti. 

Ghete pentru patinat şi 
săniuş. 

Ghete pentru dans. 
Ghete călduroase de C3s3. 

Camaşine. 
Galoşi şi şo,oni. 

(:" 
tJ' ... 
~: /1 
r~';iJ, .. 

l:~l ' 

r.~> 
;l~ 
·,f 
it w 
~ 

..TBIBUNA." lNSTlTUlI TI:eOG.RA.EIO iNJ!JB.IN tiI QON& ~ IABAl) l»1.t. / 


	Tribuna_bw_626
	Tribuna_bw_627
	Tribuna_bw_628
	Tribuna_bw_629
	Tribuna_bw_630
	Tribuna_bw_631
	Tribuna_bw_632
	Tribuna_bw_633
	Tribuna_bw_634
	Tribuna_bw_635
	Tribuna_bw_636
	Tribuna_bw_637
	Tribuna_bw_638
	Tribuna_bw_639
	Tribuna_bw_640
	Tribuna_bw_641
	Tribuna_bw_642
	Tribuna_bw_643
	Tribuna_bw_644
	Tribuna_bw_645
	Tribuna_bw_646
	Tribuna_bw_647
	Tribuna_bw_648
	Tribuna_bw_649
	Tribuna_bw_650
	Tribuna_bw_651
	Tribuna_bw_652
	Tribuna_bw_653

