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ABONAMENTUL 

, le un an . 28 Cor. 
'e un jum. • 14 • 
1», o luni • ~.40 c 

Numlrul de zi pentru Ro· 
minia ,1 străinătate pe 

an «t franci. 

rll.fon pentru ora, ,1 
wr.Jitat 502. 

Cangrena din Biho~. 
~- PrlÎn,zul episcopului Ror/lI . .,;~

A rad, 24 Ianu8rie, 

in 'iTeme ce comitetul na.ţional e în 
plină activitate intemă şi-l caută cu lampa 
lui Di'ogen pc .:\fangra. printre şiroI€', "Tri· 
bunei" şi în poesiile lui Goga, membrii a· 
(~ellliIc1ş comitf>L alături do Mangra Hzistă 
la o adevărată bachanali€' în s{)mptuosul 
palat ('pisc-opal din Ol'adr<l murC', nranjată 

C cu mllltă iscusinţă de P. 8. Sa episcopul 
D<>metrin R3du. ~aţionalistlll ppiscop or 
astăvară a soeotit că fi momontul c81 1'oai 

• potrivit p(>ntru pllnerea în $c('<n13 a unri 
: infrăţiri maghiaro-fom{lUt', la '('ArPEI}ătureet 

rlecorifeii unguri din Opac1C'u mar\' i'a Îm
păre.chiat în CE'l mai perfed rn,sc<mblu lW 
Româ.nii de :na'5trro Ynsilf> ~[rmgra şi Pnpp 
Umoo r,u naţionaliştii Dr, Aurf'l Lazar. 
me-mbru 'in C'omitetul naţit}nal, cu D1'. Co
rioIRn Papp şi D1'. Tsiclor Popp, (ean' g·u· 
dns din Lugoş să ia parte) toţi C'unosC'll ti 
acuzatori ai .. 'T'ribunpi" dp D1emgTÎ::;m. t i
sz"ism etc. 

Fericitul amfitriun, ÎllC'olljurat d(' a· 
;- .,C<.{..:;t,asoriotale di,c,liJllSă a ri~lic-at, cel din· 

. tâ:i păhal'll'l şi a yorhjt· cu multă e-fuRiulH' 
despre colt'gllI său epiEco}) ronte Szeche· 
nyi Miklns, eu cal'l~'l une?te cOlUlmitaLea 
misinnC'i apostolice, acolo pC' ţăl'lnurilf' 
(irişnlui l'tjpr.dr, patri~ nefericită a fll1tC'Jor 
de l1lii de Români. {'ari z,ac in ('ea mal 
(·llmplit.ă. mizerie ,~i întull('{:111l0, lipsiţi dp 
:;;("oaUI, clecimaţi de boli. ter~nul 1"01 mai 
pr0pl'iu pf'ntTu jng"f\l1unchiarea orică\rci 

• ii 

rnândrii româneşti, mu'(> din Heme in vre
me est8 pălmuitl!i într'o adByărafă rivali' 
t3tf~ dr reprezentanţii color două biserici 
româneşti. ('f' tmplinf'sr' arojo mi~ilJni 

wnmghoIice. 
S'a sculat apoi pro!'ecJtul c-omitafului 

el. Jfiskolczy Ferencz şi chept răspuns cu
vintC"Ior ~pi.<.;copului Radu, a vorbit despff' 
înfrăţirea româno-maghiarll, care nu e o 
utopic, fantomă, ci o idee CQ·re trdieşt.e, 
deşi în trecut. de multe ori ni-am îndopăr
tat unii de alţii. A.cUill1 avem t-oate cuyin· 
tele să ne apropiem, şi, proba.bil are drep
tatr d. ::U:iskokzv, căci unirea, la aceiaţl 
mnsă, il membrilor din C'rOmitetul naţional 
cu JfangTa şi cu Papp Janos (\'Jto neapărat 
('('1 11111i \'iu simbol al ace.sLei înfrăţiri şi 
apropiori. A variat. in urmă, fireşto ca ori
er pacificator inteligf\ut, frnzeologia el€' 
ora-sit'. a necesitAtii ele Înfrăţire înt.re Ho
rnâni şi rnguri, cari au ace!e.(lş intor~.'1(" 

căci amândouă a-ceslo popoare n'au în şi 
nd et'Iorlaltp neamuri nirj ;1 mi('I, nici rll
cip, ni('i fraţi do sânge. 

LfI urmă n închinat pentru episcopul 
H<lclll .,('01 mai rlistins şi mai inteligent 
JuptMol' nI idpii el.· infrr.tirp rnlntmo-HHl 
ghiar0," 

In punctul acesi<.l ne ;l,sOClem şi uoi 
C'll\'inte!or dllli Miskokzy. P.J(im~~lo opis
cop Hadu Qsie intr·adeyăr un om ~ oarte 
intf>1igonL Cflti'l Vrf>l1W pont,ru aseme.nea 
atitudini IliaţionalC', Mangra " fost. hniduii 
şi fă<'llt imposibil, P. S. Sa, a,siăvară era 
proelamai în Blajdr episc-op naţionali,si 
şi YN:lel11 , di coe>aco nu-i .~u('cede trădăto
rulni }[angra, ii succede nationahstului 
Radu. doa înfăţi~a. DihoruL unit şi sobdar. 

IREDACnAI 
,i ADMINISTRATIA I 

Strada Deăk ferelle Nr. jO 
11';S:::RTIUN1LE 

le prim~sc la administraţie. 
Mulţămite publice ,1 l.cK 
deschia cos ti fiecare tir 

20 fii eri. 
Manuscripte nu li inapa

lazi. 

In fdujba. unei idei, care intre imprejurp..
riIe de f'lzi, pste pentru noi cea mai crudti 
ironie, ('stE' însaş idea lidJoşi('i şi a lngp· 
nunchiarii naţionale. 

Sumt intr'adeyăr ingrijitoare apariţiile 
din Bihor. D. Miskolczyavea toată drepta
toa ,'iă nu ,50lidarizeze românimoa din Bi
hor, f"\l r0111ânismul din alte părţi. Viaţa, 
românoofică, se ană<fici înu\m complect' 
d8clin pe toatij linia. N"id o mişcare, niri 
un curent naţional nu poate ,.;;.trăbate 3-

CO]{l. De jos nici o reacţillilD, poporul se 
află in cea mai cumplită, mizerie, fără 

şcoală, fărĂ lumină; de sus. dela cde dOUR 
episcDpii româneşti, pilda corurrnpătl{)a:re 
do {'aradpre 01 .slugărniciilor şi umilirilol' 
nationale. Dinh'un astfel dp mediu am
bia.nt a put ni răs8ri un ~Iangra ~i-i poatf' 
tră,'mi \Ul ui episcop l'omân prin minte in 
aceste \'l'omuri (10 dElplin aflbagonism na
tional ideia hizarî'l dfl a aranja banchete 
d0 înfrăţire în ciudf1 celei mai perfide po
Mici el<:- opre-siune c.ara ool'aderisează po
litica aet nalului gnw~rn faţă de noi. Ce? 
X ll·şi ult pă:l'intele episcop Radu 8eama ele 
pfpdul politic al pl'tmzmilor sale? 

In Yrem(~a elin nrmh prelR\ll noştri au 
inccpnt să-,~( reclnnw, eC'dâncl probabil 
chemării lui Tisza, rol în condllcere>a poli
t Î(':.f!J nM.i4\.Jlale-. -.,rfeleg'j,'.aJul HomâIl" chiar 
aăl.lrdtm'- când IUel comitetnQ n8tional în 
apărare împoiriY8 noastră, l'cvendioa nn 
dr('pt in conducerea I?oliticpi naţiDnale pp 
sraana pn~laţ-ilor. Să ne Ii dat, P. S. Sa 
Episcopul Radu. vre·un indiciu. ('u prân
zul c1,Qa.lr. M!UPl'8 polii icei pp care ni-ar 
inalJgura-o prolaţii, în doplinft comunitate 
de cOI1yi.ngeri şi pro-eedemi cu jfal1gl~? 

1. ... ~ D~Q ~ _. Q Q! 224-0 ~, sm:eJM m_ • Wi& SE _$ 3!G 

Teatrale. 
De Zaharie Birsan. 

_E llil }H'ogl'es 11] mit'of, 11(\ <'ild'f"l tare 1eatrr,1 
româillf"Sc ill zih:le llOaBtl'(" Cei ('ari ('uno"r {wolll
tia artA"li dl'RmatiC',(\ ·diu uJtÎll1111 itimp an a.ut mil.
rea bucuTie 8ă nulă f'lLrll din an în an sc>cnR rOU1~i
lIoa-scă s'a purifirat ,~i s'a lni'ilţat la adevarata pj 
{'heman'_ Pi"sde lUl1gi, llwloaramaItif'R şi pliuf' 
d.~ stafii şi de alte minuni, "ingul"('le cari.atrilgNltl 
lumea pe atu,nci, azÎ au disparut, cu (le"ăvâ.l"şire, 
in lo<mllor a venÎt, li'!(\l'n!ul'-ll dramatirii nouă, '.'11 

problcm(\l~ oi ~oase din inima vietii rIt' toate 7,i
} (·le, Lumea al0argîi sa le discnte şi l<n "f> pÎitl'ul1:iă 
ele ele. Sălile dr speetaeo!e ~1tnt tixitf'. pif'Rf'lf' tin 
afişul :;ăptămâni .şi 1nni î,ntl'~i, S'an ritlî~a.j, la 
'iuprafaţ.ă puturi de public, doritoal'i.' ~ă fie În 
!'urout {~ tot ce ~f\ croază, llU numai pontru d i c 

~tra('ţie C'Î şi p{'ntl'u gândiw, (,ine ar fi ~l1tf'tl! 
mai aClun eÎiţiva aui ~ă joace pe Ihi'on? S'au fi'l 
<'ut ÎIH'Brdll'i, ee-i drept,dar au foiit ,"0ump pIn, 
ti t{'; TI11 YClllia ,nimHlli "ii i'ofl putrundă de. gimdirea.. 
ţ;i dBarta m<ll'oJni Smv-egian. T(n aşa pi'iţiau ~j 
(~i cari <:'~ Înetlllwtau să joa('€ piose germane. Din 
mllltdc inr('rdiri ruri ,,'an f~ut-, n'au plil<'ut Ro
mânilQr c](\('i'lt Dona: Hoţii lui Schiller şi )bgdn 
lui Sude-rma-lln. Şi acestoa, hll]1Ue:&C, -c'an p]3('.1.t 
mai mult prin f<upm'loara inter}iret-are ce li-~'a 
dat. Ma~101E'&Cu -era un Carl de mare tempe-ranu:nt. 
:\ Oitara e um FTanz ~oor de o iscl1si tu şi l11agî· 
Mula (,01np')zi ţie. Şi :r[l'oi 1f agdn a fost impmii 
l'~ scena l'Qmâ.llea~('i! df' mar€'a noastră ~\glttll BA r
l<cseu! 

Nu plăee<l.u aid decât melodramele sgu-ehlitoal'€ 
l;'oi lucl'U!l'ile ll'ŞUl'atioe franţ~ti. Era o lipilA b, 
tf\lă de cultură artîl'!ti~: 

I A~tRZj &'8U schimbat Yl"{'Jll1lrile. Făr" fl'h~ , dp opi)rele nemu:ritoare ale dasi0ilor, f'.a1"Î llUl1lr,i 

P11lţf:ml aă dăm J1ublicului pie.~le de, inaltă oon- Pf! prima noastră S('~na 1'(' pot juoa cum trebuie_ 
()('pţiune cum c .,Omul de altii dată''t alluÎ Porto, & ,-a curăţa teatrul nostru atunci de toată pu~
Rirhe ~i Goana Torţek'l', 'il dramatnrgu.llli dt~-O d€'ria de pi{>:3c de Hdult<:r, fr<1Uţ.\l.wşi, {'..ari-.au ,'\1-

uimitar de l)llte.rnidî analiză şi logicu. Paul Hf~l'- priut> <-C('l.UIl in ultiu)Ii ani, ede mai multe modio
vieu, Lmnf1a yi'n(\ şi av1aurlil llf' a,of'Ş'ti ma ri ,,('~. i i- en' în tOllte Ţlrh,j lyţek Y ("tI' găsi j ntâietate pie.self' 
tori ai ti'utl'nJui model'n. rom [\D {',şti , ('hinr Illtii '''la}){\, dnt ale noa5l'1'e, cari 

Şi f'll tonta ,lwin('redel'eH Ullor.aa tinut afi~u] 
şi .,Stâlpii S.xietfitiF' ai lui lbsroL (,ino -ar fi cre· 
zut? Doar N;i <'ari au urmărit dr.-aproape des1,'!)l· 
tarea gn~tului puhlii'ului! a.u antt 0a1'ooa1'(\ !Ope
rantă, Şi stagiunoa \'ii:to31'e _'nmt sigu.t C'ă \"om "e
dea pe prhma noa,.,<;tl'il scenă ,mont.at, (,11 ingrijil't'ţj 
(\(! i-~ <:'ll'\"ine, şi marel{> ~ap de operă al literaturii 
lUll\'er8alf', pe ~,Fausl" al lni G«'the_ Da, 8f'Um ~t' 
poate ju{'a, i-n n:mit timlml, al'e cine Elin in t-oloagii , 

Odată ('u fle~\'oitare!l gU':'Ihllui pen'tnt fosti'U 
fi În('opu1 ,,>li prindă aripi ~j litp.ratnra cIT-amfttidi 
românN .. "cA. A în('(\put iolă ~ fl'(7ie ml1lt. pentru te::
tru. lk 11.11Gf1, până mai aeum patru '!lni, ~1'!l o r,l
riÎa~c o pi(,~3 romÎln€<8freli, lin ultimul timp, f) 

L'f'ată de 1iawrişi hatrini scriitori au hătnlt şi h~î 
la porţile t.ea;trnlui ro.mâna<;-c_ la unii li'~e d0~
ehide, la altii nu; fapt E'imn eiîan pornit f.,fl "ie 
mulţi <cari .8A batA a'f'olo- E de undf' s~ ~, aleagA. 

Anul ă~ta au .. cnit la rlil'OC'ţia tmrnlui peste o 
f;\ltB d{' pi~'ffi originale, E un fa11t imbuettr ÎÎ tOl' 

acest3, e o doyadă di 00 mun('~(\. <'llnl nu t<'a mall
ei t nieÎ odată in această directie, Poet.! şi lfioydiş.t i 
c.(,n~mCTaÎ-i f:.'1111t ad€'meniţi de lumiM ra.m'P.{'Î. T~i 
purUH'S(' Y('Ohile genuri şi i"Crill t-eatru_ E un i-n
demn dt) It merge in:liut~, fl o luptiL VO! ddeil 
I$ulţî, de bu!Uă seamR, dar VOlll ltw,a şi eroi; cillcn 
,-tt t,,'ebl.li Ră învingă: n'ltrc să trooeă llllllt şi SCi\

na tea.trului national va trăi din prodl1cţ.iunile 
l'O.nlRu~tj, f:.1.1sţinute din ('Âud în <'Îlnd de signl', 

-

nlnn tntc ŞI ingr ij i t<,. 11U lllai bine, ('j numai CUl:l 
s)u m<>nt-at 'l'61e străi.n€'. - '·01' fi 6ati.i:lfucăto:ln~ 
peu1ru publiC'. Fiinddi, ~'.ar putea .afirma ('u tonUi 
fiigurantll, ('li .nouă din zece pieS{> străil1e modernl', 
a!ll'i s'au jucat pe A(,{,lHl T{>.atrulni, rla{'ă IRI' fi [).o;! 

iM'iilitf> de nu român şi nu de un om cu inflmmta. 
de ('olt> mai multe ori polÎtică, ci de lUl t.ilJ1ăr scrii-
101' de-ai llo~t.l'i, - nu f"llr fi .primit la Teatru. 
A(~esta e un adenH' trist. {'are din ferlniTe incepe 
"ii. .'1(' d·atuH' şi are cill se dărime cu h)tnl. ,'.ând \·u~1l 
de\'{'TI i OOllŞt ifnţi d~ YRlorile J:lOH6tre ,Je ae!ll'B. ~i 
dm{\ \'0111 ajunge să an~ll puterea Bii. punem În 
p-umpa,nl\ dreaptă yuJoaroa unei lu(>rări, .fie ea di~t 
ori ('ure parte il. lumii_ elind t" uiţi d~ drpal'tT<. 
('~ i t' 11 n .st rîd ltCill;{' ~: 

~\{iscarM tea tr.113 r0ll1Î111ea.;,w{l, ar€'~ă df's 111 
2"--.-3 R~i lu~rări de-() netăgă:rlnihl "1'1 Ioa re, Şi R,W

~te.a nu \'01' _fi {,O"l'ute llu'mai de Teatrul Kntional 
('j şi de ('f'ldalte teatrp din {,:lpiu~li\ ra1'I !<llnt ţi 
('firi se \'or mai face, 

Afara de 0Ple trei teatre. eari exi8t:lll, N atl!!
na!, Liric şi Davila, s'a înfiinţ.at acum un al patră. 
1('3, teatrul "Comedia" şi dnpti Cl1ffi ~e 1l11de n'are 
~R troodi mult şi al'{,&i'i ~~f' mai ,idirf> indl do,.;. 
~i mai târziu ~i mai mult{'. 
; O miŞl.~J:e tt'\atralii 'PHt-ernieÎi deci t'_'\istH, Pn

blie Iwem, public pregătit pentru ori ('{l gen tal
traI. Nu mai l'ii.rnÎÎne dt~ât;;ă mnll~f'IISCU ţii să p1'O

dn-e!l ('t'i (,Ilri au {'ht>marf>. 
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~i<\l'ttl autorizai in numărul săI! de 
ll).hH', Pl) ~<1re ram primit a.stăseal'ă, nu 
:mflă nie un f'llvânt a..':luiJnt prâ'llzului epis
l'oplIlui Hadll, ~'a adus încă: hotărân~ ('0-
lllitf4111 tip I'pdaqie, va 7.i('e intel,ignntul 
f'i dirretor. In orj N' 4'R7- aştP{){{1m ~,hntă
rÎI'P(l", eEl,('i .1m ciori odaUi 4,) nlfirturisirp 
de prof(',~if' :::i În vri\'inţ.'1 11101Jlgds,11îului 
illtor een':l.lri: anUrlW ('Hnd el !i!(' iveştp în 
atitudillf>'-l UliUl' llwmhrii din ~~c}lnitE't, ati
tudini P-!' ~'(a.l'i an- o ~lf'mnhtrl'l d,atorÎe ~A 
It' pxpli<'I", 

,Aula est pro nobi,", Suh titlu,l a('l''!\tia, fO:dtnl 
dpp;ltat, Iwtiollali!!t ,'1ârh Jlih(/"il Polii pwhli'Că in 
., \'ilâg" ulllll'im-a.l'.1ieol in C'M'{, a;Il:aJizc<lzl'\ poli.ti"'l 
ltlltionahi u;JJţ!lu'(>j)'Iowiî şi ajl1n~t~ lfl llTItI{itnRfl'](' 

,'olll'llu:ii: lt. :,. "t."~ 
.,n Jldtl'iirolâ l){J!it;{'(1 no.(i,f}/lrtlii ullgl.oensul, 

e,~ţr CII )I,iI,'liţr/ nUJ/lIlÎ ÎI! ilrplină Înte/f'.QeN· 'ti 

II(/ţilm{f/i./ri.ţifl~ şi Crorj(ii. Fl/fl1v'ia ni.,.i ori-aUi li "1 

rt)·~f ,~i 11/1. /"fI Fi .. J·~'llnrn IWilL" linq~HW''', Polibrr; 
IIlIţioJ/111ti l/.liţ/!/rească fără natio/l.{lbln·ti ·şi (}'T'oft.ţi 
('1<1(: /Iii 1:/8 d(',~f/·f. l'ngoria /l1l ,~ .. ;tc O)lln!1fltt'i, ~i 
dlrof.!ewl. A Tn'f/rfirnin(r'lIl1 ~tnl elerofjt!11 jlrioc,"
Jriile (fU'; j1f/f~ii ailiă loc II/iri/fii În{r'lIn ,~tot {'fli/n,· 
fI"ll - dllre 1" u{()jJii", 

{Il "jwi.iiuul ,Mt>,<l()l' ('(luduzii. dt Polit ~J l'"fera 
b poli,tiell Yi'l:'Il'lei ~i ~Pllllf' cii t.radiţinnalll Jozi.nri:l 
IIllg11'realWlt .. .'1 ula est pro mJhis" - Curtf'3 e de 
Plt~:tf'a ~1',ItlMril ,- un pr.mt.e :'ii! rlăinnia~('(( fncLal<\ 
I'f! ~. V~ fll/'{' Împn('(l;rpa din.'tre Germ.anii ~i Cf"b!i 
rliu Humui!! . . '1.,,10- va fi df' TJ<H'tE'U 11 ltţio-ll II 1;· 
hl(iJ(Jl'. Pol Îi-iell ungHreafi>Că rit> 1\.Zi n{it(\:re~t.e ~aloa 
Ir Îa.lt."f1wlu,i. cip ('at·", l~ tlt(ln-ilol' J.p f"!<1tt\ n'ţl~ 1!rMll.it 

'. . 
,.Românul" ti intervievurHe noo.r •. Crrganul 

AUltorizlit nu ~ti(\ 'Cum -su:mai !>ara!ir,ezemeetuJ 
1lll··onÎe/"urilut" pl1bli,...a.,\..e .in "l'eme4l din ul'mă. la 
lloi. In Twrll~.illvSl 111 i Înc€mrcil fel df' foI nof) pl'O' 
~d".uri, Jl;ai intÎlÎ le-a adnotflt, .cu Înt.>@MO<'h61'i 
IIIrlUZalltt'. ial' aCUIII, iă:rtl nici () ·adll'o1:·lU'C, pc al dlui 
fi, C<-m7tl, il tre.,'~ !HUUt! i l-a nha ş, fii nacw.. ... t.i.m,.. 
pul llu-i illAăduie sh-l. .. «dnO'texe, .l:'oarre binE!. 
intc.rvienlJ"ile noo .. tl'C îşi ·au import.an~ lot' 't~tl 
l'oall. f.4ln'i ~lfln()tiil'i Ulltm'iz,Htc. Ptthli.cul ştie .!in jn
de.('E'. Am vrf'1l in.<l,:1 ·;;fl ~t.im, "pentru f'C ol'gll11ul 
autorizat ii f~IC{, pc d11ii P(ldenÎf! COtUl/'I. lh. f. 
,1Iihu. N;rolm~ 11'1"01 şi n. ('omş(1"Oflmclli. I'ă.9(frÎ(?' 
,jin u.mlţră" {'firi \'l't>81l 88. apol'~ ,,.şand/'f/mrw.7,'· 
lIoa~tră. "nH1l1.'lt181ă :~i hl/'rdiHIti"? Am nea :;ă 
ÎII\'OC(, antO'rÎzstul un!lin~ur motiv, HIl I)Ontnl aH· 
('tWll, (Ia r 4A-i CU:lID'!lS('9 "i Ţlll.blîcul ~tit()r pjh~
l'ilc H)llIl11'a l\f't":"tor n~lf)r~i ro'momi. 

Tisxa şi Deak, O \'illtlinii din llud-ape4';t.a ,It (Jl~
Ilixat, ll1l ha'llchf!t Î<tl.frn amintirell '!1lR.l·f\llli hărhllt 
on stat Derilc Fet'(J.nc~, Di.llcnr8U! footiv l"o/l ro~tit 
I'(jnte!(' TiJjzn /.<It/1ăII,lmwn.lOAril1fl lilwr:l\liffllll1 l!.1i 
J)(';âk. 

Ti;u,(1 IH6amlilrllld p<' Deak, H.en,eti.olland ;'1-
1'lIroo.t, Rdl1~~11(1 f'~ii lihf\Talhmnhl'i l1n1\Î !>ph':lt 
tu·min at... 

Şi l\C!'a.'lI.a llluu41i in rn~al'itl !;~ pOflt{' l'ntâu1-
pla! 

Noul ban al Croat"'i. DU:1lltDe<>ii alt a:pănlit in 
1lLOlIit",rul oficial I\tltogrdnl de d{j8ăreinare a ha
nului Tom.a1!ien şi l'el de nnmire a noului ba,l: 
Eduard (..'stwaj. ~on.l han a p:!'f!<8tlat jurăIm\nt,nl 
de fidelitat.e DUmLne.r:-R. obţinând Cit A'f'.e8ată oca
zie şi aproba.l'$ pl'ogra.mnh1i&ă1.l {Xllitic dela mo
lll'lrhul. Criza politi<lă elin CroatiI! nu r;;'.a Î11r,enin ht 
mult. prin numi'rea lui C8uva.i~ care e (',onsiderat 
ean lInc!tltii. d'Ocilă il gUli(>rnului Ulrlgar actual. 
SQlta fazii a criZf'i ~ poIttfl to.'tuş1 ~ă .aducii rol)-
1I1('lltc interel'l1\ut,(J i,n mult sbuciulInaa Croaţia, 
{na.u~urarea noului aal)0f e a.,.'tf'pi-ată ~~u n~~1ihl' 
pih ÎIl L'(']'~milf' politi('1? 

• 
Şedinţa Camerei. lAt -dO-~ehiderea ş,edintei 

IIhia Cir..!Hl de fată 50 d~ de:p1.ltaţi, în ;p.r(>.z~nt-a dl!· 
J'(INl 8' a {?outini.f.at oiH<mti8. !\.ţtl'opriaţitli. 

Contele Ti;s Z il, doopre {'411'C se zvoni#!C (]~ ~'a 
l'~'S'pundc 'Cont€lni A 'fI!p 0111 Y i, Il declarat iu >c11.
Ifla r<'it' Ctt:rnNt'i {'il: 11\t \Ta lua .part-e l.a di:~c1lţie; 

:: 

"TRIBUMA'l 

Moderati It. 

Id Iraşoy? 
:\1Jl iur('giilU'.H '*1 noi dllpii Keleti J:,'rlesifo 

ş1il'ea ef'l Jluli.n illt~l'l"$antă -cii .,De,~tep{a/'eo.", pr<'a 
puti,n t'Ull0ŞC111.::\ f()ai{' ,*,vtamâlla tii. din Bl'!I~\)\\ 
lntem{>iată d{' ci, .4/'senie Vla iCIi , dil'eet01'ul i;1~,:.o;l· 
}(li emllN'('ioaJe, {[t. acolo. ne VregiH-eşt.e o f.lurpl' iză, 
hdormatornl lllngluese ~P1UH~1\ că ll\l111ita ))l~tep
tlll'c",,'a1' fllnl11SformM.llrl în fouit' politÎ{'ll iIăT)tR
lllQUnlă, tot ,I!1,lb oonchH'erea dhli Y]lIic\1 ~i i'n pro
gram pl)liti~' moderat. ~\lI'tilzi. prin Gazeta Tnhl' 
>!il\"a:niei, IIf1t'\.m Ulai multi:'. C'i<'il "Df'!7teplarea" al' 

f] şi ~ll/\.l'U1. un 1l0"ll'1 {,i iPOl:;HI,'1, noi nu am primit·o, 
elI d. Ar~ni{' Ylaicn ~r fi !t('ri~ .tu ca nn articol 
prim rl~ l/lmurire fOl\t'lf' ll€'lămmit) vn ,cll're, dt\5i 
d(lel'llI'A ('il. ,jDeşt{\-ptlU'{'I\" ,".a flt.a.,llb,ml·ut ·î?J 81.'(

t!r:illl I'I'/.I/ui naţiolll1le IfJm/ll1l.'..şfi" ,totuşi (d, VIRi
en lire ·aierul dl yor!)("-Ş1e in nllmek~ lllai multol'l;l) 
,.ştim rh:lq :!lCl'pu f • ('(1 "0111 li MIWiţi, hnidniţi., 
lI/ati {(I qonnă şi pnofr. rhiar rii.~ligniti·, ~tând in, 
frf' douii foruri.". DM ~j{:;'a3(>'tta Tnmsih'snieF' 

mii adnC'i! in d1Gal4' 1rn am Il.ntWl t cart' llJ'e darlll 
<:11 întăre.a;<;('j\ tot mai mult infoNmtti'8 din ;,K€lori 
f:l1€,liitp" şi (' în start> ~Ii lnmilloz-e {'ât I;e poate d .. 
tl'Î<l,t r'l~:-;f.ttl df'f'Jal-.a1ii1nl' ·dodoui<'>c al .. cIini AI'oon;,(' 
\'lAktl. (ta7A1f.ll TN\1l1~ih-nn i('j a(\m'~ şi i 1'00 că (1. 
Eug('1! Hroie, bietul fa.lit l'iH~'l'it()r, s'ar fj stahilit 
I\"('mn ne ("urind iti Bra~y ;;i 111' avea de gwn.rt ... li 
{'nl\!rjhl~ şi I'h1 ('u prt.:til lui m8Jlgri\'1til la inooib
rNl ('(jl()an~lor !I"ti'lt:i şi p\)litiec Ill(' .,1~t~ptărij", 

L:t !{)[It{' M't'sfNt am lUai pute .. \ adihlj(a lin !lin.
gn!' amănunt: - r1. AT\'I€"nie VlaiC11 al'(\ S'trln:/,f' 
I~ătul'i cu !'(>l'eul'ile î:na1to hji\Crit~ti {~fll'Î illi'.pil'd 
1"01i1 i('" flt> il npli~Î f.flt('~ "T c!t."..graf1l1n i 1'01111'111:' 

- ~i tQ.l\t~ 41v.arenţ ... lc Ii'a:r ennjul'a împotriva .1· 

fit'flUţţil1lJii fllnÎ Ylait'u ('il ,J)ec\\tppt",rt"a" lni 8t11 
"ah'lolllt in M>t-;'it'iuJ r.gH7.(·j .nationllle r: .... mime'Şli .. , 
Al' mlli !'ămsn~ dOYIHla llHlh>riAJII ('111'(' 1\\1 )lOl\1(' 

în<l8 .. il intâ-rzit\ 
~hr~m deci î.n fHtAl Illmi farlt ,î'lllpl~nit! ll, .\, 

Ylai('l\ în hrdh~ic ('u 'E, Broh'.~ nO<t -8{~ i!)('(~~'('{" 
prin {'(lhJllDe1e .,~~tf1)tilrii" llilpilrlite () prolJn
ga:ndil mn-<1f'l''llIiL m"n~i .. t6,~all f>llm n'('ţi S'i) lin, 

miti ~ 
F Qf'elJ1 hatâ}' nl rli rf!{'t<Jrul u i '}('oalelor uvast:'!,' 

eeml'rd'1I1,. din Bl'a·şo\' .şi a.şt<1'ltli.m novadG, măl'tu
ri~irf\a fil}'!! ni('j nTI în('lln.iur. '("arC' trehuip .. il "iMi 
în .nmnii-ntl \"iHor aJ "D""'!Bptihii": ('f' gil urI lll'i l·a\l 
biHllt ~ dl Vlaif'H (!f\ş'a fl.Hnlllrat Jn fWflatt'<' 'Ii 

lln~i foi politire şi drwft <i'.ji lwtlirît HA intr[. ,~i d-M! 
in poli1i-oo. militilaltă, ('itI"{' li ~unt l'l'l::ldintt>!p far:; 
d~ progl'amnt nl)"l;frtl l\>/ltional. ~al'j îi i'Il,nt t;,"i( 

rA~ii ~p'rijinitwi irn IH'eac';!li 8r(illlt€ ( 
Hill!llH..tl1,.'Ill1 ~ aCO'Rtil în r r~hRri Posti' ;:oliejt·at 11] 

numai de opinia puhlid'i. l'omiin~.a-<o.C8~ rlar ~i de 
hlltJl.1 reputaţie a ~Deşt9ptilrij'. f"lki) cum 9111UlefHl1~ 
toate aparellţ-ele,,'au (Y,.Il1jlll'~t impotriva el. fI'au 
rOlljmat şi pot 1\[ .() rft.!:'tigl"\.!"&W'Ă Îrwf! î'llaint-e df' ;.! 

oq> fi deşteptat de-nhi nele, 
~e 8u~pelHl~m, dooi, şi 11()Î ('Il şi Ga7A~ta toaH' 

jllde<'stile in .a<'t'la.<;tii ~'hf'Mi\\'llE', pană np, ,~Deştep
t8l"e!\~' i-şi Vfi pr(j('Îza (lau.zele nă;pâr1irii de astăzi 
şi pu,nd.(.\l.p, ei de v.p,d~l'e In politiea noaRlll'il. 'lHlţlo, 
nnlfi, Pentru 00 Am fll\.~ mOI1'tfl r1~ Dm, câmd, 
- pr,lillte. t~)tll.~i e,qt-e (} ~'sl'8re pl'ln ",,}'Jo rRk~andi1'e 
oorOC8TfI. ori, l~i!JH' ştif', () m iMifif'are l'ii,woitoare 
a lIorţii ? 

şj IIÂnÎl atunci t~lleln "Ii faf'f'1I1 i'lJ'IR <"Ât{"\'a ('(la· 
!'Ifatiil'Î de (Jrdhl generaL 

:Njei odată. mai mlllt. CII a5tâzi, dlbpă comple
tul fia~-w.al nenol'QCi t1.lhl i cMn.găr dela O rade, care 
şi 1;l1 e,(;trf'urile nnglll'e.şti e!iie cu desăvârşi re hpilit 
de cYll1si(]pr41 ţie tocmai din pricina fe1'icitei lui 
livse de aderenţi I un poate să moară mai repede, 
i:u fa:şe chiar, o at1:in,Jl.p l'imilltlră sau C'hial' 'OOn1Ună 
('\u a lui. PO'l)(Jtul noot.ru ,i-a forIDat o opinie atât 
d{' hotărHă înptivinţ1a a'cea.'lta, inl'ât nu este Şl 
nu \·or fi de aj nins o lluti1 de lmJţi, să lloată oa vi'aţă 
und a.srfd de a(lţi usni. N 11 "orbim de. ma;;e]f> noa
-stra popnla'l'E', {IBri peste t.ot 10(!ul und€> 9. pătruns 
glaauJ adtn'Ărulni C'uprins in prr;gramml nootru 
na1.lonal, "llnt Într'n perfect" şi RoJidară linie ,le 
bătaie. da:l' şi intelectualii noştri, poote t.ot locul, 
în ori cal'{! lHH'l-e a corpului nostru na.tional, ~mllt 
(j;stăzi m.ai mult d('t'.i\t, l)fi cand absolut dumiriti 
in {'~(".e pl'h'cşttl a~a zi~nl ma'ngri~m. burdislU, 
sa11 alt~ variaţiune R ac~stei politid de căpiUuia1ă. 
Cin~ pO'ate să dea o S('~mificatie S('!l'ir .. a",ă. ohiar şi 
euno.scut-elor a!'\el'f'.nte biboronc ale Jui }fa.ngrs, 
dovedeşte CR nll nes 1'1l11 n1.1~şi poat~ da .seama de 
~ttrnburil€ cu cari lUt fost ~tr1iJ1~i bieţii preoţi, 
hătuţi de SQart€ sa preoţească iiub pfi,;,tQl'ixf'a uliui 
Mtt'raJl {'R I'l.('Rl'1.1l din O raul:'. 

• 
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UH o<'!'iz?l'iu ~irflt-l0 vu,lgal', ori~ i~~1ivid ar i~ 
dJ ăl'lIlI sa (,l'~adi\ <'Il pe urma dHlt,'11-v1l1or nQal'!tr~ 
din [tBul acesta 8~81' pntecll. (~r(!a în opinia UOlll)tl' 
puhli\,jj UlII curent menit r:!ă aprindă focul sub 1)8\ 

lui. ~11. A t'i"S 1; idivid l'j'ar trezi deodată eu dou~ 
100'itllri din d~)uă parţi. Noi elin pa:dea noastl'~1 
îlll""igl1l'i~lJn. i-am aplica uua, după cum este C11'1 
J10~{,lIt. {'u tfrAtd putort>a eondngeri.lor noastre nll'l 
ţi rm,lIk :;:i nt to.il1ă scârhll {'(' II a\,(,I11. j).eutru '(I\i

1 
flYf'lItlu'Ît'l'ii lI(~tri ,politiei, 

J)lllJ!l tc,nte R<.'e."te Il€' mai iindl'ejJtălm încă ,), 
<llil:! ru intre-hatea cătrlt "Deşlept,area" di'l1 Braşov: I 

- ('111'(> îţi ~tf' ('rf"dinU! ta? A·ştf'ptă<m grabllic 1 

:~_llIlS~-=~,== ~ 1 

Alegerile din Germania. 
-- Triumful organizatiei. -

1 

1 
('11 ziua de eri, partidul ,soci'a.I-dmuo', I 

('l'at din Gr>rnwnin a ajuns pa.rtidul cel mai' 1 

pUlC'J'1lic În Reichstaglll german. După. a· I 
kg(,J'ik diu 1 n03 Înt,rase în parIaJnent ClI 1 

aproape 100 dn nH.J.,uda.te, rămâ1nâd numai I 
('U d'ttPY'f\ mallrlnt~ .Îll lH'Hla, prtionlui cle- 1 

rie(ll . l't>ntrul!. I 
La {Jlngp;ii!ro diu Ul07 însă 'partidul so- " 1 

('iill~i..h'm(lCrl.lt n '<1, PIltJut 'iI.ă obţie mai ~nult I 
eli> :),~ c1f\ II lHlluate, d\.01 toate paJ.tldele 1 

hllrghpZ>t, .':H' alilusNft i.rnpotr.iya 1ui şi insuş I 
r mpi1rat II! "'ilhelm el!wlase 'la. flementeltl 1 

.. p<ltriotit'i:\' 'Să ... ·oh,zt~ hrl'potriva ,Jooşi- I 
101''', Pf('HiI lIil] Gern1iuluia. gn\bil':l(\ atunci 1 

,.,il pn,zin t p această În frângerr. datoritrt I 
jJlNllPutp}n1' \'('nih~ de sus şi pl'c6iunii ad- 1 

nistJ"ativ\', dr(!pt. ti in (râ,lJgim~a ideilor \So' I 
('.il.di~h·. prO\'oeAnd i'.tpUm~l·e'H pa.l'tirllllu i 1 

(',", part id po]if,ic parlamentar. 1 
AUegerile din ar,e.st. an au d'()'I;r>diC însă, J 

l'A înfrÂnp'el'~fI. rlin- HI07-',h""'Thc;f IHUll,U o ~ I 
ÎlIf!'illlC'('n~ ilil·i(j(.'lltalfi. t'ă't'l1 nnnări dăinui· 1 

t, lll!'\,. - Ptll'l~idllI s?ci~l'-democrat. in cun'iul I 
a('i>~t(lr patru H.Jll dm mmă a unnat 3(" 1 

tiu'lH'il <h·' pr()p'~gandn şi ()rga3.liz~re şi r~" I 
t.nlr·atf'le itlegertlol' rll~ (lcmn sunt. o Vlfl 1 

l1Iă:~'turi~ ('~l. or~~mjzm(-a ;se~'ioa.să. ~ate sit I 
învmgiitnntf' mfhv'nţf>'JI" ŞI rr(>~nmIle ex- 11 

tf'rnp. 
.1/t'[It'I'Île "i'l/ (ieI'HHltll(J în jlP·rtm Hli. t'fi-

1IIHfll/ fJ1"(ln/1izt1rii politice. 1 
Df::'~prf' l'f'znltateJf> halotagiHor de'lN. I 

1 n şi 22 Ia.nunl'ie Re 'anunţă mmfit0'Rrele I 1 

din Berlin: I 
Cu halQtagiile dela 2:2 lanuarie ,;urnt. cunoa· 1 

cute rozultatele din 364 de cercuri el€!<fu>rale. In I 
oolelalt.e 34 d(\ C'Ncuri halnt~iîle Vor ~vea 100 la 1 
2;) la;nual'ie, ' 

Do -p€ R<:umsc pua te, Însă) oon~ta.ta ei lJllrti. I 
dul reI mai put.ernic ,în Reichstag v·a fi partidal 1 

f.lOcial-democrat, cart'. pâ,nii awm dispune de 9!J I 
mal!dale~ câ,td t'r(l)IH~ parti.dul OMll'ultli (de-rical). 1 

/11f(Î puternic p~llIi aCI/III, displln~ llumo'i cip fU 1 
mrwdrtle. 

La balotagiile do .roi pll'rtid ul social-demoorut~ 
fĂră îndoială, \'Il mai câştiga ~t.e\1a ma.nda~~ aşa I 
'Îneitt \'9. fi 'l'(',prezent.Rt in Rf'j~hFltag 'Prin p~te 1 

1 00 de depllt,at·i. I 
1.a balotagiile dela 19 IalluRl'ie, socialiştii "tiit 1 

l'eUşi"61'iî uecât în () cercuri; la barotagiile dellt 
22 IaD.u8:ric~ însă, an ren~it:in 27. SitUla1ia PUrlll- I 
mţ>ntnră l'\. partidelM ~t.e mm~k''ar{'a: 1 

t';:m&el'\'lltOl'Î 

1 ro peril8li!!t i 
Cent.ru 
Social·dom(){""1'atl 
:J aţi 0'l1 al-li bera} i 
Progre~işti p0poralî 
PQloni 

Celelalro m<lliriatt' It> Împărţ~(: p8.r~idele III~i 
mărunte, 

Nnmai în eercul [ dill Ber1in, 111 (tRil'e .se a:fl~ 
~i palatul jmp~Tial, 4l l't>UI;it, uwpil. 1JHU:) s:ţorţJri) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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l'l'vgresi!!tul X aemp{. el}l'i' Il îll'll'tbllit 5589 Ui' Vu' 

Ituri faţă de 5580 iutl'uni te d{'candida tul social
df'lllocra:tlJiivell, l'eda('tol' al Dl'gauului lioc~alist 
.,VOO"waerts'~, Toţi miniştrii, î'll frunte ('U Calle:..'
IItl'ul Bcf/mwnll-liullu'/:'g, .~'au llrezintltt la Ul'nil 
dandu'~i ,"{ItaI pentru Kaempf. Consenativii nu 
intrat lapoi şi ei Î11 luptă î'lllpotrinlcandidatului 
",ociaI-democrat, <'iH'(, cu toat.e llt'est'e a rarna5 în mi
lIoritatenumai C\1 9 votmi. 

Scrisori din Bucureşti. 
Cam.pan~a politi!Că, --- Ideile În numele cĂrora 
li. duce. - Reformele cerute. -, Rako\'ski În tarA. 

Rucul'eşfi, 8 fanHilJ'ie, 

l'IlJjJ.~ilIia iJulhi\.:ti u::;tt' 'Îl] toiul ei. După lUi 
!,j1e mtrU'lliri tinute în diferitole Ul'HŞt' ale ţăl'eL 
avean de îllregi.stl'llt marl'U întl'llllil'« a opozitiei 
ţinută astllR:l În {'apitală, Fiinu tam{!ri de tlwbu· 
riit'ri,s"ul1 luut toate mă:iUri·le de pază. N'a fu .. ! 
Îll.tIă nevuie de intenellţ~a uut.orităţilUl', .Îlltru cut 
hnişea OI fwt pnt'3tratU. d{! publicul <le a luat PUl'tc 
La mil'U1ll11·C. După to.'1te ·purel'ile, guvernul - .cu 
toate <ata.cur11(> primite .~ nu ;;e '1;:i l'etra~e, Se 
l'a fnce îmil1 D largă l'NlllulÎere, dâudu?-.'l€ loc ele
lnentelor dCilJWCl'ute, CUllcentl~illdn-se a,;t1el tuate 
fortele COll.Se!'\'atoat'c. Fllele ziare au şi anunţat 
j}e acei fruntn.şi ai consel'y.ut(ll'ilol'-delllo~raţi,cari 
\'01" intra in acest gun'l"11 de ,eoneentl'are.al că
t'ui IP1'{lŞt>diintP, 'Clllpă unii, ur llnnn "fi fje d, T, 
Roootti, 

Cll,m îll..';ă ill <~atHclL0a 11.ulj>1't<jUl'lhi de uLUIte 
"ri ij{l r<i.~pknde;,;e ceJe mai fantailti"'e {otîti. ~lde\-ă
rul 11U se ''W. puteu CUlll).fu;!tc decât după câtenl 
~,i1e, In ori .ce 0:l<Z, având in ve~h>l'e sitwaţÎa statu-
1ui roman fată de ~tgitaţiunile din t<tntele inyeci
nate, t.uţi .';Ullt ,k. aeord Îl1 el ['f'l'llll').:lŞt-e {~Îi nici
odată nuLi 1IU1llt t'l~ .lemu tara nu .f1 Hvut nevole de 
IUl guvem (,'OllliPUI5 din col€' mui energice ele· 
mente, c,(l.l'i "ă .~tic in,h11lu pe de o lJill'te patullilc 
dinllhmtl'ul ţUrii, i.u'lpe de .tlta să Însufile l'e-'tfJect 
yociniloT laşa de {,ul'a~'io:şj '.'- dind au la "pate'l'pd
jinul iJ'\ltărei mini Jluteri,--~' --.. . 

l.lXVLa cal'e 8(' duce HoC1Llll din pal'h·.}I l"l)(.'ZlţlOl. 
la origineu ei, Hre de Jlltfel toimllili .sc0IJU.] aca..ta: 
De ;a v{'dea în fnUlteu ţiirei un guvern ~)ut('rnie, 
('Ol11'pllS din t't' \Urc ţara 1l111tÎ deseamu, Chestia 
tl'lilllvae]Ol' comuuale, dc,';'IJl'c eal'e .~'a \"'OI'bi11i\1âta, 
prestupu.s.e1e treceri Cu ... ederoll ale Ulllol' dh<poziţii 
ale c(}nstituţiei. toate acestea 1>Ullt nU1I1ai moti· 
"ele, vrin {!)tri ./:Ie 'tll'1uărc.ştt· lt){"utinet'ea agituţiei 
in favoruJ ideei unui gU!\'t!l'll 1('\(> concentl't'l.l'ţ·. 

l.'ireş.t .. :, ol'~turiL ~.u ~i zial'ele heligeNUlIt"llll 
st.! sfie.'>C ~-~i anml'~l din dl;lld in câl1d unele gl'a· 
ilositiiţil puri nu lrb.i suut a.sf.:.1rzi la lUndiL CillC' 
li atistat în ultlwul t~mp la intrumÎ.l'ilc; ;1Jubli~-e, 
a puturt. "il $(' ('omn-ingă dt> gl'.a.dul tie vutolil'e, la 
{·an~.au :ajuns $piritele, IJllo~ul at.al:urilol' trh'1a;]e. 
11 f0'8i !adcq>tat U1I tOl! lUai tlrhan, în ]nelll inv~
tivator uedoveditf',l"a r~wuri:> la ajutorul .al'g'U· 

llH.mtilrii ~i al falptelol' p,zitlv{'. E I'I\ltUl'il oare a 
mai netozit aScperităţik.~i C'ttre le 'Wl mRi net(Jzi 
{'U vrcrneu, trecând ,în muklll(, rosturiJe unor n'emî 
fie {'uriusii inţelege!'(' II lUlJt{'Jol' '1"Ait iC'(, e>terni-
zMf' în "R.:',l'i,;.,.}.fll'('.api(>l·dllt~ ", ..", '-, 

1Jinll1UlţiUH~ de (l~,U!"Hll'i l'II~tite 1>3 diferi
tele intruniri 'lloliti{~(> l'eiese- şi deustă <l,aUi !ll.('ela~ 
adevăr: Că id-e1a delllOCl'(lti(~;; 'străbate şi C1,1(~
]'eţ!te tot !nol mult, In dL<ţ('ulr ... ul Săll rostit lH lH.'li, 
d. Al Bădihi'iu u al'ătlat ('oln] rC{llWl~ Cine,} a;'f~ 
tiirăni:mea in yiaţ-tt (le !>lut şi. rdevând {'l'Îz.a ...... ){'jalii 
prin t~~rre noomul 'UOgtl'\\ ll'e(~, ~ illsi,.,titt I(lSl!c1>l',u 
1l('C:t'.::Iităţîi tic -u <':le da eât 111Ul U1<U't1 lA:1'l)vlHJerantă 
t'lementelol' Jiu \~}O]J[)t' îu (>,ollJueer'c-u unei \ăl'l. ,8 
diil'ei l)<.II.ltlhq it, ,'ptz-e{' i d t' ]'1" w{\H It, -" fi »'lIle,t,zÎI 

t il rii lUnle<! , 

l'e:;Lc tut. 1'1..·lued.iuj poutm îlt'(1t'l.~lital"tl<i reltllul' 
;;(K,iu.le ~i puliti.cc (le .t'o.u'Îou:fm'.() ţarii .şi pup{>rul 
ar fi: l11tl'jU'C.t intr'o .,-iatil Ipolitică, în .oare ~ă 
fit> 'll'll8ibili'î i'{mlHcNn'~ tuturor şefilor şi frunta
~ilOl' pentrn IlUiril{' llltCl'e.i>C' .. .1(, tărei. Revizui
'·c.a oollstitnţici şi l'euli~al'e:t refol'luci Bieei-omle. 
('are lii.l'gilld baza yie.ţei politice. ar (~ullstitui () 
!Jill:IQ]ă lJClltrll ek'ia .oi riguitoal'!' şi al' sriol'Î 'Cu in· 
I'{)tul aCHa.stă dasă, A.Vyi ol'g-aniz,lll'on justiţiei. 

ln seusul aCeclWI' idei au "orLitşi oratorii d{~ 
ay.i. /::li În .~l~",ul ae~tuţ' i{h,i 'l\t' l)\J'~l'tă lupt>a, oal'ii\ 

-' 
"TRIBO N A~ .. ---... --! .. ~ 

În unele păqÎ 'lire llll ('IU'<I-d.e1' ,a,~a .. It: vitJllelll. eliN: 
,diml'uteaZtî lHLtimi şi -ang~tjea;di 1\tâte forte, Deo, 
eamtlatiî ,1mnH<! este euriw\,o;ă '5" vadă intru cât se 
yoradevcd '1til'ile de'5pl'c l'ffin,aniol'l' şi -- odată 
înftl~)tuitiî -~ ('um se prt>Ct-da l·a r€'illizllr~a MBfol' 
!'t't() lUt· cl1l'ntc d(' oilIllf'ui şi rIt' 'Tem, 

• 
&, ('lUIV:H' 'lgÎL,(ţiunilc t'.al'Î au anlt. Jo(' IH':l 

lll'lltl'U j'eYO()Ul'e!! de.cretl~l ni de e;\J})l,lsar~ al d<X'. 
toruluÎ Hnkoy"ki, nlf' {'(irui ,'\e.ntimenti' ori cilf. ar 
fi dp fl'U1l1fJ:\St· pentnl l1lwle clase, lIU ~unt niei 
dp{'lun ('(·l{· HUli pl'iC'teneşti pentl'u jilll'D şi rpopul'lll 
n'millll'~', Tlltu)",; ltl<li .anul trecut in ţ!al'ă el u 
f .. ,,! Ill't'stut "i trecut din !lUlI .peste grani·ţă, fări! 
,1 1-';(' llplicJ di:'!puziţiik le~di C'JI1't' vren~de ve
llnlq)SU pentru un eX1Hl1"a.t Of' ',w întoRl'CC în iarii: 
fu l'ă °l'twlHi,~je i!l)(\C'ia.Iă, 

Ln:t.el'\'t'Jli.n.d din HvU lW l~ u_gă e.on~il i Ltl de mi
ni)ltl'i, doetornJ Rak('\',-lki a {·i\1.l1tatpermisiu.ne.:l 
eh, il intJ1l\. în tarii şi a,~i aran,}"" a;~acCl'ilc ,>c t~ari 
le ~l1'e aici, fiind /JrlJpri(lt~u' în Dobl'oge--n. Z~lelt! 
a('e-~teu dO{'to]'ul Rako\-ski fi fOl<t in clI}Jitală, lmde 
Il fu"t 'JrJ·i.mit ('U 8~mp:a:tie dC' ~fii mi.şcărei '>OCÎJa· 
list.c Pl'CClUll şi de 08e3mi'i de iutelectuaJi. cari, 
deşi nu fU(' parte rtill lllişc~'ll'{',..lt 8oci:aJistă,au stl·îll~e 
legi'ituri dt· pri€'teuioe ('ti pxpuhrotuL 

.,:~"uiz,j dodvnd Raku\'tiki .a llle{-at ht Pl~'ti 
"1)1"(' .. 1 vizita pe d. IJobl'(JJ;lf:'l.UlU Uherea, De aîei 
s(> \'cU îndr('l}ita SjJl'{; C011.'>1.al1~, P{,$U>ltJ\t JWllea "'C 

n.~tc:pt.* la c, jJl'imil'~: mal entuziasuI' Q doct~)rul-ui 
din 'l.J<lrt-elltovUl'ăşilor "lii de idei. Aşa .clUn a fost 
prim Lt. [~U {l yad1tli răce!l.lii, p.nl"că nici nu-ţi vine 
~Il i'rezi eli pentru omul 3cellt~ au anlt nlia.i Mwn 
doi UlU Jt)t, indiicl'B.l'i >}[ agitu~ilLlli, cari au da.t 
llHŞte,j'f' l.tt ]>l'oc(j.'J.(' în f>.'l.-ţ.s tribunalu1ui. O fi vre
meu. {,~ll'e le uită :pe h~ute, rull'e sapă tot mai Il
Jimei jJl'A);Jastii inne ll(,f'J-ll eiaTi udată IUU fost aşa 
de ill>l'().;Jjl~. ._ Corespondeat. 

Balul Costumat din Irad. 
Prii/li ll / Ilzi Îl1ri[(/l't'[I RetUlÎti/lii Fei/ud

I () r Il (J 11/ <Î li t' ci; 1/ ; 1 " ad. f (1 B a 1111 cos i III H-lI t 

'Po/'l lIl/tivl/ali ('(IJ't' I'(l (J('t' lot' la 8 Fe
lJ/'lUil'it> M, II. Î/lr,l/'ud În ~al(l delli Crucea
Alba. k'sfe i'l lOt/le )Jl'i"'iPl/dt' laudabila 
oc(iullt'o /"/lIt.~t;enfa ~i .~t(/to/'lIic(j (1 Reu
niunii PI'Htl'/I I'I:'Încif'I'('a por/uiui 'national 
:,;i u ;.;itllţultti udisti!' mliluu/est', .l'('e,~t bal 
nof,' ul" II"t'ileo pe c(I)'/;"/ ol'fJetniuază Reu
niul/e(/ cII ~uc('t',~(' din (//1 JII (UI nlOi ,r;tn.i

lu!'i/!', XII ne Îndoim ('(1 ,<;:Î dt' dala lLeeuMa 

((1111 fln'u de ÎlIl't'gisiruf H(·t'f'!lŞ Cl'delli.+> Iii" 

(/il(ll(( ('/lI'!' IIi-o riill/tI, ... din a/lii trecuti, III
{'i!Oi'I'(( IUII,'iII/ii (I(~ Rcunit/II!' t'dt' w'mă

I ( u'" /1 : 

INVITARE. 

Reuniunea femeilor române diu Arad ,i provincie 
are onoarea si vă îuvite la 

BALUL COSTUM.A T 
t port national) 

car.e se \'a ţinea la 8 Februarie st, n. 1912 În sala 
hotelului ~,Crucea alb'" din Arad. 

Inceputul la orele 9
0 

seara. 

YenHItJ este destinat pentru zidirea internatului 
de fete din Arad. 

Toate daruirile rugam să st: trimitA d-nei Sofia 
V, Pap, casiera Reuniunei (Andrassy.ter Nr, 22). 
Preţul de intrare: pentru familie 10 coroane, 

pentru o persoană 5 COroane. 

A rad. 14 Ianuarie n. 1912. 

Letitia ODeu 
1'l'ezîdt>ntl1 reunnllWl. 

Sofia V, Papp 
~'ft"WJ'a l't"lUllllneL 

Sever Bocu 
,St\l.·n'~11-111 I'CUnilUl(,i. 

.... .--..#~, --""---...:..... 
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Prînzul episcopului Radu. 
() fi.Hie 0-I/HI 1'1'. 2-1 Ialluarh~_ 

P 1't'Jb,1 Ll JJ g LU'(~<lSC i1, LI t il t 1: C' ~t din C d.p j
t:alâ eitt :;;l cea diI. ()J'ade, illrt~gisrreaz~\ 
sub titlul ,.lnll'ătil'" J'ullul/1u-lIwgMtm1" 
dr('pt t'ypniult-Ht pu}iril', Ull prflIl;.', dat de 
P. S, Sa episcopttl 1>1'. Dew, Radu alal
tii eri ÎlI palatul său Jin Ul'~lrl..fXHll;.ln·. ~f) 
U('U pii III ~i 1<1 lot.' de fnwte cu acea~ .. t il llla~ 
episcupească, aci liP 1 Il {trginirnsă repro
JllL'l'nJ (lLlp~ ziareh, diu Orade j'<.HII'f'lc 
~'xtt'riuat't' all' pn1.llzului epi,,,,..:opesc. 

p, :-;, Sa Episcopul Hadu, il reunit In 
lml.:;a si.\ o tU (;i fară J€. celt' \'1'('-0 ;)0 t1f. per

so"Hle JllitrCalltf' diu întreaga ,'j{)r'iet.a.tr un

guremwii Jjn (~r'<lll~~a-nHu'f', pe următorii 
!'oll1[llli: .\ugllstin L<lUnm, Ya~ile ~{aJlgnt. 
IULIU Butt; ... ll. D1'. Floriull Stau. )"'-amuifCi
l'el'OlJe.8C li , U<.tbriil Re.{lllic, ~iuola(" Papp, 
Dr. ('Ol'idan Papv. Parp lânu_s Dr. AUl'rl 
LUZHl'. Dl'. lsidor Popp, D/'. ~ioolae Po
puvici, Vr, Cornel Bulcu, 1'. (higori(> PDPP, 
Dr. SiJ.".ill )(ai{)r si Yasilt.; Tf~rdjl:_ - , . 

• \ fust UI'Hlâtv!"tJ: 

MENU, 
Palaj" BPÎ.3wpal fVUIlHtill 

ti" :\' a,gY'iâroo. 
Dimallche, 21 j:U1r1n 1912_ 

CV1J,ulllm~ o'oi~ero(}lli 
LaollM'ou~tl's - HlumOll fruitl 

H.a U('I' li e ,,)" zr&1I 
Filet tiI' elwvreuil d'ililllnrp 

,1 ardin.iere eho.isip 
~oltfl(' trilJolitaiu 

l'oqu(' d'Inde_ 
l'v!t'INte d'lIgnelet - l'util" 

:-\,llades hOl';' 'lai"ou - ("om)lot~ 
Toul'teb yarie~ 

OlaN' li ht torquemarkt 
lJh,ert - fromage, - fruits 

l)atil'~eria" 

Discursul Epi.Kopului Radu, 

j}(>IIl il il (j/, , 

\' 11 salttt K'1' ~1~aNH:1 dl'aguste l;!i ('U 1W.c."ţ 
;;.ril-llj lu modesta TlKo\H llIu,.,ă, Când În :.tt.junul 00l11-

1 ui nuu "il JU1'ei:\<' tot binelt>, il J'(1<1l ~)l' DumooM'1l 
"ii l'I'\'('I">C 'ti !:lil intăl'ca(!,l'-'8 ~.a{~, fI'iiţia şi inţ(" 
lcgel'4.".:i Îm re lloi_ Şi fiiu<le!l K Sa episcopul ('.()ntt~ 
~;d·ehen~·i }lik16", acum intrlia {),u}'1i mH D1101'ează 
{'II pl'tlz{:mr"t Su in ehipul !l,('e::.<tJa, daţi-mi v'o it' 
d'!UI" ~ii ~lu1 {'U tv~\tă l'll1dtml luimî-i mele pe 
tk'ff~t biil'bllt Yl't.JlIU: ~l] Li.;.el'k-ii e.aioJic.e şi .al p.t
tJ,j€i llv.lHlI"e, curt', I)X' lll'llWi E'lllini'lltelD1' ÎU8ll:;li-ri 
l't' le m't'. l'",tl' t:htmLUt ,~ii lUlll't'.a.;; ... îi (;11 llOUJ3 lumiui 
gll)l'i~l "'eilllllUlui -ujJi,,;cupt'_'I<.~ din {'e~tM Stului 
L:,d.i"lull. 1x.':'1 ('NUl, dNtgll tOy.H\\II;If' Întru evi,.· 
eUl'ie, {'oi! illbir~ll lHJlJstrii frilţe:lSCH şi comuniw
teu t'h\:'>1II:ll'ii Ho~,;tl'{' ap<J8tuliN' ţ;ll fie aiei la ţ.ă:·· 
lUurii ('1'i>,ului~l'epedt', i,~vul' Lie l'UiHle. hug.art0 
!X'ntru fericil'&t Hi,,;(:ri{'ii şi. pl'ill a(~a:::t-ll, ft 'S<I'\1Ill

J!f·i llua.-:t re }Jat rij, 

Prefectul unlur despre pacea cu 
Români:i. 

JJupi\ tt'ilJ:l1ul primit C1\ o'''a.ţii fu-rtunoase al 
eViSl.'('pulni ~hl ~ ltt.:rl e\'imtul })l'efeetuJ ~'lis-
kol{·zy. FNell.CZ, ca,re ,It :il}'!)'" lIl'lnMoii-eIe: -
--~·rli"\-ihlt.al'e.a >(] •• un :1YÎlllt of~ti~ atât de 

,~Tl'iljuci't. l'~titii da 1', S. Sa ~pi."eopul, ne-a 1.1111-

plut <l.e l'ecunoştinţă. Şi JllliH -l't! p, S, Sa a î~hi
llat lJeut.ru ooiif).)eţi, eu i.udtin 1n ~;HuH~h_'\a, 'pen>tl'l1 
ferieirea p, K s,ulc::', \(h-api ill~Uj'l{'ţit~). Din 
cll\-intdc p, H. ~lt' au tMlJ""l'U'alt duuă idealuri 
lUftl'l'H': htbil'e~ 1i 1ta(~""l:l, A~.eşt.i doi l'uetori"'ullt 
coi JUtli de impor1.a.llţii.. ~m illfluint.a "Ce,a mai binE,
fild101l1'e .atil!Îll "')aVU l'ubhclt ~M şi in 0('<1 ;:;.1" 
(:talii.)fai pl'eSlli' d~; !u,,{t(' iubirea trebui!' si! ne 
('uNTllZeasefl ,in jlt.deca)·ea ch(~innci de lJlI<"lţiona
li ta te, Trcbm' ,~ll fim piHnu1Ş1 ~le ~:{H)"i'ttgcroa, 
t'it j)l'i(.'1i-nul l't>ltlUn".lll<).ghiară nu f' o lltopie, 'lnl 

(' u ihîhle:~<;l\' idc{' plină tit, ~da IU. '1)e-t>ilj,c.-'}'0-{!, 
bu(' sâ (J infHl'tl1ill\~ ('11 luat{' eii. in S0tll'g't']'eI\ H',l

r11.ri}(;l', ~11 lUllnl1.tt:tt.or lwillţde.,1(·1'Î l'egl'et.ahile. . 
llC-a.:rrt lndejlarLat unii Je alţii, (At;>H (!6te! Ade' 
v ăr.a:t. Dvatii il1S'uîleţite). Prietini'fI l'{llU~llO~m;l-1 
ghi'll'Ît ~,n:buj (' ~~ :se l"('!<!liieze în ol'iu(Ja multeJor 
4ivf'l'p:t'1J t{' ~i (·(m~l'a-s.tiE' a.l"tifk'i~l(· Jin.tl'(' noi. 
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(Aprobări), VUl' l'cali.zu'o dS{:Ll nu alţi fiu..ctori, 
unit.at<'fl c{:olwmică şi numero.n..selB intere-se co
nume ('"ui ne l€lapji şi av iz(ouză la llll ajuto.r re
('iprol'. Dadi privim hm-na Euro:pei, yom giî..si 
dOlUl ţuri. t-ng.llriia ,;li Romunia. cari sunt in con
jUl"ute de turi mari şi in şirul ilce8Wl"a n'au un 
yrietin" o rudă, n'au () naţiune surorii. Lngaria 
~i RomîLllia nu se pot ritzi!ma tlec&t Ipe forţele lor 
proprii. D<lt'ii .se vur lJătmudc de llCest adB'd'ir 
Hvmunii din rng'ill'ia, trt>buic să concead!î, ('il: 
pl'O,~pcrUl'etl lor l~'onomicăşi cultua'.ală numai in 
c.uIrde llaţl1Ulei maghiare unitare pante să fie cu 
putinţu, numai daâ vor tiC'etăveui oCredin.cio~i 
ai ace.<>teinuţiulli, (:\Pl'oblll'Î Însuiloţite) , Aliata 
n!"·a Ulai c!"c.-diu{'ioi4.,,11 a l'.(!g'a.tulu.i roman c&te -c:.n
gHl'ill. ţii tDtuŞi. ltee~tc douo popoare cari vreme 
(te Yf,acuri trliit>.~c Împreună, în Uirma. regretabile
lor l1cîntelcgCl'i stmt pe ~alc ,a ,~c Înstrăina su
flct.e.şt{l UIlul de altul. Acea.iltll, mulţumiti lui 
Dmnilezcll, nu se l'cd'cl'ă ht comitatul Bihor, unde 
gl'aţÎo polilicci intelopte ain!aintaşilo.r intre Ro
rnuni ~i F~u!,j domneşte o frăţietate ai.neeta şi 
" al'lllonio p.uşnică, Trebuie g~ l'is~imlin t,al'a îu-
1roaidt credinţa gl't'Şitii, cii Ungurii ar ţinti sn 
de~pollie pe I{omâni de dreJYtUl'i, -procum şi de 
\.:,gJ·tll.'tcl'ul lor etnic şi de limbă. Trobuie să pri. 
t:~XI.Ţlii cu ,toţii că aCB"asta nu-i decitt o f!~'l'ltomă, 
Tl'ebui{' 6ă ne in ţe]t>.ţ{eJll unii pe aJ tii cu gund 
I!Ul'at ~i l'i,;ilpind Jivergenţcle, trebuie să infăp
ruim in frll1i re-a l'omimo-mllghiură intmneiatii pe 
v silleeriJ prietinie. E1l, dOJTlnilor, închin pilha,ru1 
meu ~ntru ş-'lmpionul ce.! mai di,;;tin.s ţii mai 
(!t:-şto-pt al ~"'('-.st.ei pl'ietinii, pentru amfitl'ionuJ 
Iwstru Dr. Demet,'in R~dl1 (Prelungi ~i Jllsufle
tit.e OY<lţij), 

Sociert.ate.a ~i·a petl'et:;ut {Jana titl'zilt în cea 
IJ1Jli perfectă btlUlU dispozlţi€', 

;" 

, " -
• J '", 

Carnetul unui privitor. 
Imnul Ruginei. -:-

"i)i ~'!i. pornit un "H,>illlurol" 
"Să "iJfal'me cetele do ulmi 
,,.':i(i l'lt.n1pA codrii \'f!l'Zi do brMI, .. 

.. Romanul". 

Pe-al lWSO' li "tras; o s.:;ri,: Rugină 
Şi pervertire in simţiri. 
Vom stling-o raza do luminii 
Şi ori Ci' nobile porniri. 

Pe tlLl) IlO-au fost adus UI'gj~ 

:-I"cmernieii ,.lJrimenitori". 
Dar noi uniti cu calomnia, 
Vom fi, rom fi îo\·ingă.tori. 

----_. pp 

~e-a.u ridicat îu cap urgia 
);emernicii .. Driillenitori". 
Dar noi, uniti cu calomnia, 
\" om fi. \'" om fi lTIY illil'HorÎ 1.. .. 

Cronici Iitsrară. 

Ramurel. 

Cum s' a stricat limba ro
mânească 7. 

lJ.e 01', AL Tălifeec ... 

lUl'mare,) 

Natura şi firca sunt cu totul corespunzătoare. 
::::le 'P{)t iruo{)ui reciproc. TotuţI sunt cazuri în cari 
eU\'i'u1tul natura nu poate fi de mult .ajut0r in li
teratură, ,~tjinţn. De ex,: "ACD"te fire de mătM9: 
"unt natu1'Iale; e mătusă imitatii (prefăeută)" .. -
"Fi!'c{lte eă uu sunt Mtul'ale!" Ce rău ar !'·una: 
,,'ll,ce~to fil'e ~unt fireşti" ţi "fil'€'Şte cu "1lnt fi· 
l'e.~ti !" 

Eu cred 1!3 "zwtll.l'lt" ec;t~ un eU\'»llt. adll1i~ibil 
in al doilea plan 'lllătmi de "fire" , 'anume natUl'R 
mundiulu, in a.fară de fjrea organică. 

Naufragiu. X u este îunec. In cei 15 aui de 
~âud IOt'ui(\$C pl' Ullilul }Iării ~cgr(' am 'l'ilzut 
dî.teYll naufragii, adecii fl"Îngerea naioi (rora
biei) în rari, nu în toate. n"11 f{)\;!t ruei un lUllCc. 
Şi am VÎiZ1Jt fOJrte mulţi î.nnec!lti fără vre-tll1 
ll.<1UfMgiu. Aţ>a UUl' ce să mai lungim YOl'h~l: 1l1ta·j 
ÎllnC{:u! şi ,alt:l·i naufl'agiul. 

Obiect. V, LallO,al'Y zicec,( ~iH numim lu
cru, Du, buclll'oS dInd .se poate. Dar cimd mă în
treabă ciue,'\8: "Ce faei 1" "Uit{l lucrez La. acest 
Qbieet", Ori: "Ca ,lucru ad" "N'am nici un lu· 
cru!" (adecu n'am ee lLl\!l'a), "Ahmci .am să~ti <.lau 
eu ('{n'a de hH'l'lJ. inşi du 1!l.<::t>St lUiCru (obiect) la 
târg". 

.. LUd'u.1" l'"k UJl vhied luel'al d(' vlU, iar via· 
tl'U. bol'Jn.lllul. e un obiect ~i nu e lW..'1'Ll, d.e.ciLt 
dacă ,al' fj -ciOlplitde om, Aşa d,u' pentru nu au
ţ~U(\R lucrurilor cred di ele .putt>11J ~)itstril pe 3-
mitnclQuă cuvintele. 

Obligator. Să-I oXŢJl'ill1ii.im cu cuvintele: din 
datorie? A mă moo.tora -insă I1U corespunde in
totcleauu~ cu I;l, :mii o<bligla. deolll'e<':o are ţU înţo· 
le-aul dea f'u('e datorie, A mă ohl~g<1 est~ a mă 
Jt>P'il (nil cu funia) cu C1lvÎlntul de cev.a. de ci, 
J1P\,<1, C'hiar fliră! ~ă fiu dator, ci din bunii voie: 

, 
; 

24 Ianuarie i1. ttu a 

fată functional'ilor"? "Prezc.nţllue .,>,pîrît." să o 
numim: "Faţă de.'iphit" ? 

In ori ce caz prezenţa. n-ce.~tui <::Uivânt în limba 
romană nu izgOlwŞtO pc '!lici U11:l1şi ol lID.[lle uu 
gol Aimtit iu neV'-oile 1im~i. _ 

Preţios, Să-i zl1Jem: deu1Ul t Pl't'ţ! Adecă tl'ei 
cuvint€' În loc de unul, Pentl'tl ce dle Lah<WIary ~ 
X li (' romÎtncsc '{ Xu c fl'Ul11oo ~ Ori numai .aşa ca 
să nu t1'[<.'('m ~ ~i cum am zic{' nod "Cd !DIai pre· 
ţio~ e' "Cp] mai Je mu1t pret?" De -când ~ .. , de 
J1l\l1r ~ Cit ... , ('ine nC[l să st1'i(,8 limu:ll 

Perceptor. D, L. pretinde su-i zicem: ,icu1e
gutuI' de dari, ,'1tiU dc bir", Titlu cam lUl1g, do 
mUl'(> .~('ni!)r dl1Tll11 aCf',~ta no 5upî"iră:, Illnint~ de 
tOlltE' 'P(,1'\'t"lvtol'ii 'lm cu:ll'g' dih'ile, fiindcă l1i.ci 
t.'ontl'ibunbr1ii nu l€ ,Pl'0Itl, la.sll 1)estr.ad~, din con· 
tru, ftc~tia din ul'mn dau cam cu greu, şi de a
ceia pel'ceptol'ii le !Cer, ha:le vau şi 'Cu !Sila, Cii 
dd:lI;]., Am iplltca zÎJCe: UJdunători de dări. De Ct! 

însă trei !('m-int€ în 100 de uuu1? Pc semne Cfl 

'i9'} distrugem .pe bieţii ipC!'ee:ptori! Dar de ce 
atuta >o:rbii Înzadnd N II lite!'aţii, ,q,au filologii, r 
ci dnii minî~tri do fiullJlţe creiu.ză !pel'coptol'ij, .• 
Câud d, L. va fi ministru de fin<lnt.e, se \'a fac'i: 
cIacă oa la "culesul dărilol"', ,atunci pnngilo VOl' 
ZăCe-4 în dru.mcQ pc hmpul lui Topeş Vodă, {)ânr1 
nimeni-nu îndrăzne.a <;ă le ridi.ce de frica ţepii. 

Pepinierl. Să·i zi~om ~coală.E şi nU1H'elJ 
ş0IJ<aJă, }f"ai mult e cultură, ru11h-al'e, l'ÎÎ.sădire dc , 
puiqi de pomi ';Ii (le alţi ,arbori. E tel'mC'll tahnie ' 
c!J:llcis, c.arc ne dă o i{~oanR d(' bilW definită: 0(' 
Ci: RUO întullCe8.m? 

Permisiune. Sinonim cu "oie. Voia ~to ~i ve· 
selie şi "OJllţa. Nu tot Româmul din cuprms:ul 
Dacici Vechi >'Il Înţ01ege c!'irermisiullca C$te voir, 
Voi.a esto -şi libel·tatea pe caro şi-o i!a. omul ain
gur; in ori ce cQZuumai neyoia este venită lI1şa oe 
i.wpl'l'ati", pr&-'1.illl este aco·'!'daI'(~a, sau nNl>Corda
l'en unei permisiuni, "Nu-ţi este pel"mi-s!" e mai 
iml~(,1'Uth' decât "n'ai yoie!" 

Deci pC<!ltru o mai bunii dLscipliu.are a:voinţei .. 
U(la"tl'B eerem yot d(' încetăţenire şi pentru -pel'-
lHisl'lme. . r 
. .~otabil, ele b,~~I~, E ~1 C'U~âM-~"'hi!!4 -4'j~ 
Igl<'llH: ",ll'a 1")[,11))Jn ~Lfle('U bUllu d~ baut, ( _ 

Ridicul,.de rîq: "S'a făcut de rî..s". Tot ce oot~ , 
I'jdleul t'>stc de l'î.~. dar nu tQt ce (~st.e de 1'1'9 este 
şi l'idicu1. .. Alll fOiOt ]a tp,atl'U, erll muh de rî,s"; 
dll, ),dar nimic nu era. ri:dicul", Ace-st <.lin u.rmii 
c:ny~,ut .ne înţcle .. mai mult batjocorit.)!' decât 
de \'C,~-e1ie, Ridicu!l puate fi mai exact 1TIloouit -cu 
cli!'aghio1l, S'a fiWut caraghios, u\'t'a o mutră ca, 
l'ag'hioll&lI (l'iJi~ulă), A.mlim naţlte ÎntI'{"ba'l'€Ia d,ad 
QU\'nntul cal'aghios ure titluri l'omâ,neşti mai mari 
dacât ridk:uJ :D-entl'u ea să-} îulocuiaoc!l ~u totul ' 
pe 1l000.st din u~'mă ~ CU"o,ţtlltlll Olll'R.g-hioA n'a trecut 
indi O:lrpaţii, ue-cât i11 ciitmvu scri-eri literare, aşa 

] 

i Semeti am înarma.t dom~glll 
VAcarilor dela. Olpret, 

Obligatot' poate fi însă şi flh1ă ~ie,Mu ea. aste 
impUlSii. De ex,: "E obligător l'lă ne oă.tn -co.piii 
la şcoală. (In ori ce caz obliglal'e& este mai a
dii neă.) Ac{"laş ~ l'Sicte-r îl li Venl de al treI la. toate 
neoJ.og' ismelB, 

cu e~to un ne·'),loR'i,<;.m din tm'{'e~te oaro ~l'al'e 11ici ~ 
o ră .. dlkil1u în limba noa.stră, Rifli{,l1'l (\.~tp. '11e010- ~' 
gism numai 011 fonnaţiune, ca :rădăcină Îllilă mI. 

rtmtlll l'id c;;t{' de -când e Rom~nul. A~a dar ridi· 
eul e Ull cunlut I'Oma~1escc are s"a, na...'Icut în. străi
nătate, pc cUnrl <,al'aghios inMmne.azll ,oehinegl'i', 
,om cu 1l1Il,",C'ii', .bufon'; ,<:hw'll', ,făfi'Hudî', )om 

.~ 

~i ee frumos ne fi şiragul. 

Păea.t cii merge r..am 'incet. 

\0 zice "oastea lui 'Minciuni\" 
Si rîde a·stilzi ori &1 ca.re. 
De\-iza noastră când răsuni: 
-- .7f's7.E'lTIs;r;ky, Belimbroc, Tl'adar(l! 

Jll\'Îugatorl, mode.sto contllri 
Vom !nezenta unde .ştim noi. 
Si de pe-acum ceva .aconturi 
Luaritm, ca nişte croi. 

~i doar o !(!a.ruă ne 'nfioară 

AI nostru eugct impăcat: 
S~ nu '!ia "coaIe vre-unul iară 
fiii 'ntrebe rât o fi co!tat? 

Pe-al nostru steag e scris ocariî. 
Si hulă Jlentru cei aleei, 
Sunt armele ca triumfari 
Si n'au dat niciodati gre<;:. 

Telefon Nr. 4ti". 

.. N'avOOl nunllli o:bJlg.a(iww 'li\. ne \'ltlti"ăm 
limha" -ci chiu'!' datorie," 

Odios, E nlai mult ca ul'leios şi f!t)Su:f'el'it. Ar 
putea fi t1'.1dus cu .,urit". daca aCf'$ta n':ar fi şi ~ 
in 5ntt'h:illll lipsei dt> frumseţe. Uri ei 00 , nesuferit 
şi urît 1)oaw fi cinee'·a fiOră să fie odios, "S'a făcut 
O(tios în UNlşul nostrn" adecă "îl UJreşte ] ume;l" , 

Odiosul este oalificati,"UI omului rău, -pe când 
ur1.cin!"; şi 110.~nfel'it poate fi şi omul cu inimii 
bună. 

Pagină, F.8te ra.ţă, dai faţa nu e ÎntotocaUilla 
pagină, dîd fota sunt de multe feluri: fla.ţă de 
foaic din CRl'tB (pagină), iaţă de om (obl'az), tată 
dp pat (.ceanşaf), fraţă de ffiSilă: (mli.~ihită). etc. 
,,l:Iiaj, fă-i faţa ~i gata!" ,.In caz când II1U l'€'u,;sim:
totuş trebuie ,fiti facem faţă a1il1cere-a". 

Dar 1n 100 oe fat it de roaie de oarte nu E> mai 
eim';"llu să zicem Ţlag-ină ~ V ()rbă nwa Ui-i săl'ă<,ie. 

Prezentjl. Cam f Tot Ea,ţă { "Regietro d-e 1'1'6' 

o:enta f'l1ncţic:mal'i1or" s.Q).i zicem: "l'egistl~l <](' 

d .. rîs', ,1'i-di{'ul', Dil r cI n 'al'f\ niei un fîricel de ră
dăeină in limho ţoi sufletulRn11J3n111ui. Cum S(' 

j)OIltr da]' d: d. JJ:dlOvary cSă întrebuinteze poate 
do 20 de o1'i 0u-ţ'ântul cill\a.ghio9 şical'aghj.oslic in 
broşma ""a ~i să <,ombată cu di'Spret 1)0 acol ri'lli
cul<! Oe C'u'vlnte urite: ,calla«hl0slÎc, hamalk, 
bazargîc, bllChre et.e,! Cum ul'pute.a oare sl1 cânta 
(toga. Oo:;;bu(', IMif, Vlahuta şi a1ţ.ii peasemene>tl 
limbă? !... 

A renunţa. Zit'€ di este .. 3. se leopăda", Ba :nu 
d{'. 1c'l~, ,,}I li J apăd", amno dra1a, toine tot ce nu 
mite l'olllîllle~.(', dar nu renunţ la ceea ce prin a.fi· 
uitate de \..~nf]et 'l)Qt primiî'll l]mba românt'Ra'Cu. 
Aşa dar mă Il:lipăd de ,ceea {)ea.m şi nu-mi trebuie, 
r-e când num:ă! ,pot lcpiioda de cooaoo ind n'a.m, 
nsl'l' pot R,YEm; la aceasta trebuie să rOl1unţ, dacă 

-
Kardos Gyula, 

Iare mag alIn de trasuri noui şi folosite. 
Preg~tesc lucruri de fierar, rotar, ,elar, de 'ustruit 
şi orice reparirl de branşa aceasta. cu nreturile cele 
mal moderate - Preţcurent graUs şi franco. - Tot 
alei se pot c1plta obnibusc,pentru 6 persoane, cară 
JUlzebre, felurite clIrute .tlandaner. cu preţuri moderate, 

cea mai mare fabrlcl de trlsuri 8udungarl. 
Te~nesva.r·Gy ârvâ.ro8, 

"laron~kjr4Iy-ut; 1~4. SlZ. ,CaBa proprie). 
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VN'JlU. ~'3i cunt 'Sa .r('nunţ Il,a i~i,bun, frwllos şi fO-1 

G lositod 
Cu'Vânhrl }('·pă.d.a ~le--a venit cu 8~la inrorrl1ul!a 

ha .... 'el"('Ill1onie.i botozulu.i, ('îl~Jd ~ naşul. se. lepăd~ d~e aa
I~U taruaÎ1n 'IlU!ITl(,}C eopdulUJ. Se !mal zlC'clppadatură 

ro. aY'llt. Aţ-a ('ă din trlat.e !puI1Jd<,Jedc vedere este 
'si un cU'vÎmt urît, de care să uzrum 'l1umai !\leolo Ulttde 
r? cl nu poate fi înlocuit. Dar ea el ISă inloeuia~~ă 
~ ro'Ilumt:ar~:lJ" JlCc-st fl'1.tmo . .'! cUivimt ,plin de Înţole
e· suripreţioasc, într'adevăr e un "non .sen.s". 
le A 00 lăsa de (beţie,că ţi) nu este o renunţare. 

Renunţarea S Q pierdere o !paguhă conştientă, pe 
,'- (!ând toţi ş1iu <'ă nu e nici o pug-ulbă să te ]$.,,/i de 
o betii ~ de cărţi. Ar fj o mare 'Pierdere dl3ICă 'am 
C urma sfatul dIui ţahovary şirum ,rulU'n.ga di'll l~m
~i bă "renl1DtaJ"{lo.,aH. 
l' R(paratiane, dr('gere. Da. "Na-ţi--o frîntă că 

ti~arm. dJ"lCil·O". !{,clparaţiul1le este un neologi~m 
-oare dUibleazii, dar uneori nllanţează pe vechiul 
<Iregerc, aşa că 'Du""1 1.1a. inlocui ni'Ciodat.~. Se zice: 
"ţi,ai dres hainele?" Când. [avem de făcut inOlii o 
iucI'are tehnl.eă îi vom ziee rcpar'aţitme: ,,"Mi-am 

': ropal'lat c('I:l.s-or:niIC1l1, easa, maşina de treeI'at etc." 
~\IlI.i zÎ'l'.('1!ll reparaţiunea onoarei, 'Şi nu dregerea 
cinstci, fiindcă cuvântul ta venit cU trebuinţele 
tim'Pu!hui şi nu dictat din bi'hliotedl.. Deci T1il 
trăi! 

Regret. "Imi pare rău". Fireşte 'că-mi "pare rău 
df\ ori ce tJwhu ie să regret.. Ar fi Însă foarte rogrl}-
11.:.I.bil să părăsim U11 ctlvânt <aşa de frtlmos şi c.(Jll,~is 
:pentru 11.-1 inlocui CU O frază: îmi pare rău. Evi
.Jenrt că ,ne lipse.a cuvimtul care aă exprim(~ a-c'eHt 
$lltÎ1nont. a.şa de nobil. Eu nu -ored că poate fi ex
clus din limbă, fiindeă esto de mare preţ în poesii 
lŞi dramă şi va trăi prin urmare prin puterea voin
ţei sale şi uS{'J)!timontului 00 exp:rimă. 

(Ta .rma.) 

. Manifestaţiile din Bucureşti 
38 de răniţi. - Şefii opoziţiei la Palat. - Im. 

presie În Bucureşti. 

Z1arcle ce ne sosesc azi din Bucureşt.i 
aduc rapoarte lungi dos{\re demonst,ruţ.iile 
• -;â-ngcroasc cari au avut loc după Întruni
rea de Dum~necă a opoziţiei. Din aceste 
ra.poarl.c vedem că ciocnirea mulţimei cu 
forţa armwtă a avut urmări muI,t mai 1'0-

gretabile, dec,ît acela sCIIIlnalat in informa
ţia noastră telegrafieă de ieri. Sunt peste 
30 de răniţi, Între cari, unii foarle grav. 
Demonstraţiile au imprcsi'Onwt adâmc în
treg publicul capi,talei. "Seara" /Scrie, că 
:şefii partidelor dd. Brătianu şi Take Io
nescu 'au solicit.at ieri la orele 6 o audienţă 
la. Palat. M. S. Hege1e, se spune a fost 
'foart.e afectat de cele întAmplaie. Tot ieri 
seara s'a ţinut un consiliu de mini'5trii. 
Azi M. Sa Regole oU p'rimit din nou pe şefii 
opoziţiei. Circulă fireşte diferite veşti. 
Ziarele opoziţiei spun că o rntT1agere a 
guvernului va unna încă în zilele acestea, 
în vreme ce comunica.tele oficiale spun, 
că situaţia gtlv€rnului est.e neşbrbită. 

Ziua de Duminecă a fost de 'altfel o zi 
de milŞoare generală politică în toa;tă ţara. 
In toat.e oraşole şi judeţele au avut loc ma
'nifelSbaţii pro şi contna, oari 'au doeurs 
Însă în deplină ordine. N început în ţară 
craI Îndignărilbr ootăţenO'şt~, caro nu se 
va. lini,~i, până ce nu v'a aduce o schjm
ban'. 

.• TR IR UN A" 

Dospre ciocnirea din Bucureşti gă.sim I 
în zia,re1lp ce ni-a.u ,,",osit următoarC'lc amă-
nunto. 

1 ncăerare.a. 

După î11trtLUin! asistenta a plecat să manif,). 
stero la clubul liheml şi duhul {lOn"m'vau,r-d(\!1l,)
mat, a.âm.l in frunte mai mult-e dravele şi P:1:1-
uarto intre (~ari pe una era s(':ri'Să: "Jos uzurp'l
tor i i par t id ti 1 tl i 'COllSN v,a tur", p(>, al t.a "J os juni
mi~tii", pe o pancartă a ootăţenilor din Vâmh.,)
\'iţa "Trăiască Take lonc$Cu", mai ,aveau ~i un 
drap<ll \8Jlb îndolin. 

In fata duhului e(mserv.atur,avî~nd l,rc o i,ne:lc
raro Întro public şi agenţii poliţiei, căpitanul Ar
hip, eomandantlll .sergellţilor de oraş şi Luciu 
Aiwllteamu, agent .la [sigll'flanţG ministerllJlui de in
terne s'au' .ales cu C'a!~tde sparte, i.ar d. Pop, in
spectorul şof al siguranţei Capitalei, '11 fo.<;t băt,ut. 
de mulţime. 

La clubul conservator. 

Cluhul C'Ollservatm' .a fostdeva.."'ltJlt cu ,piet7c 
de mulţimea ee se dueea spre Patat. 

In piaţa. Teatrului scandalul luând diln ce in 
ce mai mari propurţii, S'.all dat vrdine pentru ova.
cuarea aeostei ·piete. 

In aea,>t scop, du,pH.t'O 's'au dat cele trei sem
nale reglementare (}j,n ~oarnă, j!a!lld,armii pedestrÎ 
au Înaintat 'asupra mnlţilmei. 

Lumea, în mare nerogulă a inceput să fugă 
spre Bulevardul Eli'suoota, 

In 'll.eest timp "!l'au ·auzit tTei dctwnături de re
volver, 

J:t\>l,"Urih~ au fust trase dela UJf1ll din ferostrele 
hotelului Continental. 

In aeela.ş timp se lll'Uncau tot felul de prooctile, 
călimă!ri, lămpi, cl'utiţe, etc. a:,'Yupra w.ldaţilor din 
acel,aş hotel, precum şi dela clubul OOlL'iCrvator
d~mocrat. 

Piaţa Teatrului, eu toat,o aeestea, a fost r('!pBde 
evaeu1ată, plwă î,n drcpt.ttl palatul,ni ziarului "In
dependmrţia". 

Panica. - Focurile de revolver. 

Panica ~)rodll'Să a fost de ncd~cris. ?\{ulţim.Ju 
fugea in neregulă 'Spre Ca~~a, spre sllradele Tea
trului, intl'a prin case, prăvălii. 

.M'ulţi, în fugii, cădoau şi erau căI<1aţi i,n pi
cioare. J andarmiiajungând din urmă um nUITTIlir 
de persoane le-a lovit cu patul puştei riinindu-Ie 
în diferite piirt·i ale mrpuJ.ui. 

Irn ,aee~t moments"all auzit câtov'a fOL'1ui de 
revolver. 

La aUQ;ul aoostora, pani'ea .a rost enormă. De 
peste tot'W auzeau .strigăte de groază şi de durere. 

1<'o0wrile de rO\'"Olver crau trase dela una din 
fere.'1trele et.ajului aJ doilea deI,a hotel Continental. 

Tot de ,aci tSe arun~au asupra soldaţilor căli
mări, chihritdniţe) lămpi şi ,tot felul de corpuri 
oonWdente. 

O chibritc]nit1i 'a lovit în ea:p pe d. general 
Deşliu . .Fiind a-părat do chipiu, n'a suferit ni~i 
o rană. 

Jandarmii ~'\u ocupat .a.stfel inL'reaga piaţă 
a Teatrului, înron.iurind~ cu U11 cordon: 

Manif€'b-ta:nţii fiind risipit.! până Sn drcpt'ul i:lO

fetăriei Capşa. 
Dupăce 'au \porn~t focudle de :revolver, trase 

dela fereastra hot.elului Cont.inemtaJ s"aauzit ~i o 
detunătură de puşd. 

ICe se jnn,mplase? 
&ldlaţ.ii dinplnt.om.ul al 3-lea de jandarmi pe

deştri aari ocwpaoorii poziţia în dreptul Teabrulni 
N aţ,jonal, în fat,a clubului conservator decocr:c:t, 
auzind focurile de revolver şi-au Încăreat armeto, 
fără să fi primit vre-un ordin Ruperior. 

D. general Papovici văzând mişca:rea pluw
nului, veni în ~at,a lor, ordonÎmd pumerea armei 
la picior. 

In aCf'st moment, din cauza mişcării, o armă 
luă foc. GlOOlt.eJ:O st'răbătu aerul şi .00 înfipoo in 
J>(lrvazul umeia kiin f<~r~tre]e clubului oemoerat. 

Pac- 5 

Scrisoare dia R.oma. 
Italia şi contrabanda de răsboi. - DOuă vapoare 
capturate. - Un incident diplomatic italo-fran

ces? - Italia şi România. 

Roma, 20 J!aln. 11. 

(De.!.a (m I'Nlp. 1109 tru). - O şt i re senzaţi()~ 
Ibală la ră~col'irt tOaită opinia rpu blileru italiană: 
două \"J!po'are alI fost eapt,urate, dcu:l1'C{'C fu.et.'illu 
~oll't,r.aQalldă de răs-b'oi, pc socoteala Turciei. 

!3tirel'l ·aeo(oa8t,a. zi'C, ia ri'ts.'Colit opinilll: ip'liblică 
deoarece Wll){~a,rde <'llJpturate -sunt fralle~ze, şi 
re],aţîilc <lipJoilli'ati'C(l' jltalo-fr:mceze LRll'nt din oole 
mai hune. iar toatăsi,rnlpat~a Tlllibli{'ul,ui imalian. 
actualmente, rute ')W.'Jltnl FraIl{'ia. De lae(\~a, (~a.t,e 
cnnditii'lc de }lrietinie În ('ari ~e găses-cacooc 
dO\lă naţiuni, faiptul (>,); ,to('.TllIai dună ,iapoare ~"l. 
Ullei naiţlll'lli prieti1nc fa{~ Nmtl'abandă în detri
mentul ,('pleib[tclliaţ.i:uni ,priet.imc, ,a prodUlS o; 

vie 'Con'stf'rll'an.' în întn~ag'a opil1'ip iPllblică ita
lia:nă. 

Ţ'nainte Însă de 'a intra în dosniN('a faptelor. 
nu putem .să nu [,a("ffill.o triHtă reflexie ilt.'lupra. 
cO'nduitei pl"l'.'lci şi opiniei publi{'c i,t'ali{>ne o('iU o<1a
âa a:eestui incidentş.i o0Ondnit1a eea ,a-vut ,a.ceia, 
presă î~l a~ei'nş ripi,niepllhlică fată de R(}mânjt3l., 
cu O<.~azia U11Ui incident ea m la fel. dar cu mult 
de mai 'mi,ei! i:mpoI"tanţă; şi i'atw c~: 

AC1IIm vre-o dOllll hmi, lUt ministerul de ril.s. 
boi italia'l1, a vcnit o ,ştire că T,urcia a comandat 
un mare nlUnăr de arrnc şiil1luniţii la nişte (la&o 
din GeI'mJ:.lluia, şi 'Că aceste eomande, deja pe 
dnnn .spre CO'llSt1antil1opol, vor trcce prin Hom:l
nia. 

Ou nmml itali'ana iiIltervenit pe lângă gu
vernul din Bu'C'ureş.ti şi a 'CenIt ,c,a Iăzi1e deSti
nat.e în T'ul'eiJa. să fie ~ontroJ,ate şi oonfiscate ca 
oolltl'abandă de rih~boi . 

N lytati un lu{'l'u: leoma:nda (le al'llleşi nmniţH 
se fiku.,;e in Germania; - oahată la. Italiei _ 
par(~llrg('a tuată Austria - o 'a.ltăaliată - t1"(}

C('la, prin Homânia, 'prin Bulgaria, şi era dest.inată 
Tun'iei. Ei bine, gUiHlnn,ul italian iIlU '8 protestati 
nici l'a BCl']jql, niei la Viena, nici ]a Sofia, ci a 
intervenit 11umai fu Bueure.şti, {'('rÎlnd sl't,ft'Stl"a
roa Iăzilor . 

l~:li>pu!l1'8ul ee la lfivut, a fO'8't cel 'Ce se cunHlell 
În [I,"cm(,llea oeazie, i!ar lăzilc, oari nu se opre!aJU 
în H(11lli'Uli ia. ICi nu'mai o ,parcurgeau ÎIIltl'lan.sit. 
fu~a. {'um tl'Ce1l8C })l'in Austria şi .cum 1;rebuj'au să 
trcu'C'ă 1nin Bulgaria, au fost lăsate să ajungă l'a 
dostinaţ,j.a ')01". 

Dulr:Ilacost fiwpt. 'Presa itali3illă şi opinia :pu
hlidi s"au Ipornit co.ntra Hoonânici, şio camp.amie 
dcstll1 de vi-olentă s',a dns 11ll oare care timp oon
era n()u~tră, la<"llziÎndu-ne de t'lll'Cofiliiilll, (le lipsă 
desenf.imcnte de La1tinitarte, pe părtaşi fătişi ai 
Turciei. ' 

Acum, dind ,două "'apoal"(~ franeeze8u f(}Bit 
oapturate ou ddit,a 'cOOlt.rabandă d€. răsboi, aeeilU) 
presă şi .aceia.ş ()'pinie ,publi(~ă itali'ană, nu sunt aşa 
de dîrje{"(Jntru Franci{'.i cum au fost ('omtJ'la RoM 
mâniei, ci sunt nU.mai COI06tern'a.tc. 

Cau~lc? 

Nu fflte nici momentul, nici J.omtl, ~i nici nu 
este dclieat să căutăm sau să le aualizăm a.cnm, 
cu tOaJÎe că - în Iparte - se ghicesc. Ne ,mărgi
nim llumai 'Rii asig-urllim pe cetitorii noştri, că pa 
viitor, 'an~m ,motivul eru crodom că rolaţi1.l!llile 
italo-rOlInâne. <"am rărite în timpul din urmă prin 
schi!lltbări în dilplomati'a italiană, 00 vor atrânge 
iar, prin ,schimbiilrilc din diplomatia română. 

Int,i'1'llpul din urmă, un fn.mtaş scriitor fl'a'll~ 
cez. Pierre I.oti (f,aptuJ \"j·l'ta <'OLmullioat şi cores
pondC'lltul 'noof.M.l din Paris Într'un 'număr el 
"Tribunei" din z.ilf'le treel1te) 18., ser:Îs oontl"!a ril8-
hoiuilli italo-<ture şidooi contra Italiei. Cu toate 

PrefAcA.nd şi asortând de noa rrlsgazlnul de ciasornlce şi giuvaricale 

al lui" Basznak JaltOS ... il continui eu. = .. == 
Mare deposit de ciasornice şi giuvaere şi articole de argint veri-

~-=---=-~~ 

tabiI şi de China. Mare ateJier de reparaturi. Ochelari le pregătesc 

după comandă medicală. 

95 



t 

4 

I Pag 6 

di cllviint..ul Iui Picrre Loti a're 1) delitl41 d·e IIl\laJ'e 

groutia~c, totuşi, prb.~ jroalillnă, nu .a 02CU21at Îrn
.,treg nellJUlul fr.lllll00Z .de ,:;e.ntrumC'nte ilJuii i,tBl1iwlC, 
"j <9 rfulplIns rpcl'iIOual lUd Pier.TC Lati. 

Hifc'N'nţa est,e .mare, .şi nom1J UQ,mÎl:nilor ThU 

l1(Ol rpo'<tte n»1:rct:lohinc de fel, >eimd ne QffilZă oe un 
fapt -care nu exii-\1ă: 110i iubim şi ~HpTo(,l('mpe 
fh.ra noa·stl·ă ·mai mnrc ltalil.U. 

In '(:Cl'.t ICC pl'i'\'oşte rii'l~b(l'ÎullactlNlIl, apl'o('icrtle 
'Şi8"iJn~)atiile pcnlnL urua ~au lpcntt:ru allt,a dintre 
natiuuile \X'!i,gl'wntc, Jl1l in';;lvmnă că Întreg spa
J'Îttlll ~mporulni retc eontmr tSlau vriijllll3lŞ .cd{·i· 
Jalifc. mai a10.'l În ClU7.nI de fatii, de ,o.an-ee o:Tigi
nca ,noail.lră .kl,ti,nă, ne ţlÎrrw I$trun'R ~lpI'opi'ati de 
f1'llUllOa,;;a şim[mdna Italie, moş:t(,Jlit(}aroa~lQlulu~ 
tIC (~an] la Î~lfjlol'it ooa ImRi mare natiunf' rji IllÎ d
roi d"",'eendcnti SUllJt(".Jtl: J{um~~nii. 

('un/s'a întt~lIIipl~lt i\l·('id<ln:tlll 1'11 cele două 
vapoare? 

Al~JlltăCI'i, .Jol, ·cr.U1('·ÎşlctoI'll1 italia31 Agordat, 
~1 opri1: eu un foc orh (le <fUIIl \'\:llpoJ"u'l Ipr~:-;11l,1 fran
("f!Z Carth,L1l:c, l'a 'pe;r{'hiziţ.it()1l~4t, şi gă~iil1d !pc 
h()rd~m .. ,wl'OIjlkNl, .ambnlat, ,a dllelarut n1!lnru.\ în 
I'oln't,'u:rc.nt'Îc (~Il, l('giJe m,irill)C·j :mcrc.:mti1o it,alieme 
azi in vigolll'C w><upra contl'\ltlmll,lci de răt->boi şi 
a 'l'ilit vwp()l"ul '!li! la:buIUZC în portul Ca,gliari, din 
~ardirnia. 

.Pe bOlulll .. ;apoI·ului O:lrth:tg{', <cue fr.wc 
(~ur~e 'j}o:'\tale intre Marsili~l şi Tuni$, erau 800 de 
. J)(,l"SOHHW, Ipa"ag-eri şi {~{'hi1)'<lj. Toţi tlll'cşti'<l ~llZi oIiU 

.:f.I)Rt d(Jha reaţ i la (',uglim'i, if,l,r aClx)pknml ClI pri
('ÎI11>:I, .u f,;;;t j,llvi'J]!llit >cu 'Un ·corpus dcli<'ii. 

CeHilalt ntpor ,a f,()st (',aptul'IJt iori, Vincl'j, şi 
l'>e nUAIJ(>~tc Akll1ouha.Conditiilc 1111 eare ~\I făcut 
!;{lCfC"-~trlll a~~c$tui ,·arpor, difor:l <le .'lleeelwiJn1t, 
(iC~")tl'I'N'P, gWHJI'llul i1t'1Lli:m, '<lHlllf'"-lCştire.a 'Si.p;,l]Tll 

. eii tiin M-all-lili.a. ~)e bordul v lt/jlOru 1 mi M~m()tl,ba, 
V()~· plc{'!1 ~\Jlro TripohH 29 ()·fiterişi soldaţi turei 
Oi~se r!-iidc'a ş.i ~nl:lnole) ,dudud {m ei o mare su
mu de bani, dNtinată oştirei turcoşti. 

In llTlJnta ~1~(\.'*'i ştiri, ,aecbş eI'!;l('işătoT italian 
A~ordat Il oprit "aporrul fl~al11('~,z. lşi l'a I.'.ilit să 
În:tJ'€ in 'l>o!,tul Cagliari. 

l'rintr(~ 1) <!""agCl'ii de d'~:îla. in'tiLî ~li a~~e:;tci 
~llh~, s'u:u g-iî,;it îutr'.ade ... ă·r cei 29 de ofitNi in
t]i'('ati, şi ·asUll'l'.a a doi .fli-n ci, ((~f,iteri s1l'pcriori 
dt' stut lllajol') ","a gii('<it şi 'S11In~al de 1 () llIiidc liro 
tnrePţlt,i, eei,!l {'C f~t('f' 2u().OOO de frUlwi. (lCf:ti!llilţi 
Noldaţi.lm din Tripol~t!~ni'a. 

La 1{(}!l\JU, >le tJ/ll!u{'''Il:ZII tratat.lve di~)lornaticc 
lii'tl:pl'tl Iwe~tui i:neiJcmt, :intre A~ml.:;~Ld.:.J. fr,urweză 
şi min!'sternI de exter.ne il.alian, t;'i,eu t()~llt{~ că i,n
(~identIHlla,e().;jtil, .11 .i'n'tmt în c~'ldl'ldt1'atati~"CI()r di
p]o(),ma.tit·e. totrrş n11 8C pn~ltc lColn8iaeTiU ca o ofenr;;ă 
('e l;ran1aar adlH~e hal ici, mai ales C11:în ,situl:l,ţii 

. C1mll ~~lIl1t cele <,reiate del"ărsboiul .a'C'tll1al, c()mer
dtlllţii .';li f~lllţmatOl'11 tCall'tă \Săl'rofite, sa-şi fad 

. af!1JC'(':l"ile ,loq· i('t)merci1alc, de tC4trj :nu trebuie in-
vinllit IIIl p0j)1lr şi un gUHIMl. 1. T. Alian. 

AVIZ. 
Abonaţii cari nu şi"au reînoit Încă 

abonamentul sunt rugaţi prin aceasta 
să binevoiască a,,1 reînoi cât de curînd 
ca să nu fim siliti a le sista eX'ledarea 
ziarului. Restanţierii sunt rugaţi să plă", 
tească şi restanţa de abonament. 

Adm. " TribuneiH
• 

"T R I BUN A" 

Dil Hunedoara. 
I!wwt!oora, Ianuarie 1912. 

Sunt v('Isol cii iarăşi Vă}lOt irmpărtăşi veşti hu
ne dota JlOi. 

M uU'(~ .culturală ('.o nun început-o 'lle dă nă
dejdi, că v'Om ujll'nge la frumou~1 rC2'Jt1hate. 

Avom oameni de inimă, cari î1utreg ~l1flot111lor 
şi l-au 'llUIS în 'tlOl'\'leiul newmului .spre a-l ,desrobi 
d i.n în tUIlerec, 

Acţ.imH.>.R de d()sl'Obire tg'a şi i~lCOput în PJ"~ 
seara Am~lui llOU~ cind ne-allIIÎntâlmjt la prima 
serată a tiwurului IIlostru d()spărt~l:mânt .al ".\
strei". 

TITII~ntflet,i're!l 'Ou euro am dect·etat, mai în vară 
înfiintart'<a uoost.ui .despărţi'mnftnt. s'a pecetluit prin 
a{~ea'Stă .serată. 

PrelC'.gcrile praetit\c ,din toat.e ra;nJUlrilc vietii, 
ap{)i doclamări (li~l po'Cziile lui Uoga şi 'a altor ilu
ştri !li eondeiului mmânesc, au fost, tot atâocm mo
mcmte de 'OllJNltA înswfleţire şi nă.dejdi, că IlOOimul 
no:,;tl'lI - zÎ(l,indu'şi alt,arul 'culturii - IUU va peri. 

A pliieut mu.lt, faptul că ţ.ăranii d'Ola saic, d'.it 
mai a]('s Bllilurcni îl} frullttC cu h.rrni'eul primar 
Su.~a.n Beri i., !uu dat. ascult,are lllpellli ui ililteleetua
lilor ciill centru, prczentându-w In aecastă serat.ă 
în ·nutnwl' destItui de frumQlS. 

/nsemllă.fafea AMciatiunii pentru poporul rw
,~ll'li a CXlJllieat.-;{) f()urte frtlHlloo dl 'Vasde OsvrLd?i 
dirf><'t()l'ul despăr.ţăIJt1u.nt.lIlllj; Cărţile funduarc şi 
rostul lor lo .. a ~J1U18 pc înţ.olcsul tuturor d. ])1'. 
George })ubleşi 11, v.·,d i rc-el,or al d01'\p. şi 8.(lV'O<~.lt 
apoi: lJiserim ae,şlină şi credinţa poporului ro
mân pf'C'd~ltă eu mu1tă c.'OmpetiIIlţă dc "OOIpc1ll'iwl 
Rom III A lbu, 

A urmat d(ldamareuw.oziei .. Olt.nl" lui Gog1 
de dl f)r. Emil Boeriu, un fialnie Oltean din cor
cnl cilui Vaida . 

A eet.it d. Virgil Comşa balada "Mănăstiroa 
Arţ{cşului" de Alo('oondri, iar tiQlerii Crăciun 
şi lli.ncw. ·ne.-uu dteloetat 'Ou aneeuote din Speranf,ii. 

In -săptămft,nile viitoore se vor î'11Ctt"pC prelege
rile În toate c.'omtNl'l~le .mai .apropiate de Hune
doara, lllân.uu '1}1 rolwr i de prolegl1t.ori toţi into]<)e
hbalici 11Ir(,('llim;:i preot.ii ,01:11 jllr. 

A.;<:I (,I'f'dnm l'ii V",TII pll tNt rl('~i1vîlrţii IllH'rwa 8p1'(, 
Jumi1nă şi anevăr, la care trobuie ~ă }le gândcludi 
{ioeal'e fumim fIe omen ie. 

V8;lI~r() UllllH'a Ilom,tri'i vi itoare ţii rezultatele ei 
o .să vă 'M'riu la hmp. Voina. 

INFORMAŢII. 
A R A O, 23 Ianuarie D. 1912 

Alte actualităţi. 

Tot În jurul casului "Goga'Vaida" • 

U nul din corespondenţii noştri bucureşteni ne 
trimite următoarele rînduri infm'maiive o.supra 
tmei crmvobiri în,tâmplăfoare, a·l cărei martor a 
fost: 

"E ora aperiti'velor la bodega lui ,,Iordache" 
din Ualea Vicion'.(li. ftlăluri de Capşa, Ziua de 
sfântul Ion. Stam la, masă cu un prieten al mc~u 
din / a-şi. um, praf esm' dc origine ardeleană. A lături 
de noi, ta altă mnsă se aşr.ază tm jovial istoric li· 
terar şi bibliotecar al p(l;7·lamentului. Numele vi·l" 
pot spune ori şi când. Ş'i iată intril în local d. N 1.cu 
Pl)povi.ci, directorul băncii ,.Colentina", deput(lt 
,quvernamemtal, orig'Încr.r din Braş01.1 şi. Qprindlt-.'~c 
în apropierea m.el/dor noastre., aduce vorba desr;re 
cazul llaida-Goga! -

- "Ei, iafă ati văwt păţania lui Goga'!" 'li' 

intre.ba, (uj,re.r;ând~~-se nouă., celor trei. 
- ... Da." .. ră,~pundem noi .. ,Dar Goga are () 

scrisoare, C11 doi m-artori, deba fostul mint..'rtru 
Kristoffy, că n"o. vorbit în viata 7ui cu dânsul fi 
n1/, a avutnici.ocZată întâlnire undeva/'. 

1 
J 

24 Ianuarie n. 1912 
• 

- .,Nu-i adevărat" - 1'ăspu,nde d. N. Pop. 
frie;' - no;' ştim că Goga Ş'a vopsit mu.si4fa, şi f 
prefăcut o altă figură şi .~ub fO'r'ma. asta au. tra~ 
im preu:nă" _., 

- .,j)ia ai cefit, poate., pe Sherlok Ii ol~ 
da,r,ă iti închipuieşti, că Goga ar putea comite tq\ 

Il'! de fapte aventuroase" - ră.~pundc biblio~ 
ro~ 1 

Jar ultima reflexiume a dlui N, POpoVt~ci a f~ 
urmă! oor('{l : . 

- ,.1>_ A. C. Popovici aaf!.at chiar dda Kr;4 
loff!!, cii d. Goga a vorbit cu Kristoffy în chestii 
din 1910" .. _ Igr<lc. 

flf'yroducem această scudă convor7)ire absolu 
autentică. cu. mărfllrisi7'i aşa de [J'rl'ţiorl.';c, nu ni 

mai ]U'Jd,ru. mndul de a arăta naivitatr.a unor 1).1 
mf!Ut crf'.duh din Regat, dar mai cu 8Mmă pentl'l 
a 'rrţinca afirmaţia referitoare la d. A. C. Pom 
t'~('i .. care "a, vorbit cu K ri.'1loff.1l", des pe in t~_ 
n:l1tă, care i-ar fi făcui-o Goga in mod mediet'al, 
dr,·figura.t şi cu nWRfata l!Opsifă ... Noi cunonşlr/li 
prrf('.(:l mâna lungă a dllli A /l.rel Popovici, C/1.1l 

nu _~ curată 7!ici în ~(lu~a a,sf?, şti.m că dsa nu ~ 
stra7-n d{' 121C!, una dtn ndnglle ce ţese CM Va14· 
şi Im~n~ăşii lui, dar 11ăzâl1d halul în care au aju1II 
('1J li.M,<:toffy nu pu.tem decât .<;ă-i compăhm.irrt, 
lămurirea adevărului {ii'ndt făcută. 

• 
- Când .. Român ... l" face spIrit. Poste dru.m, În Jn, 

latul Zrinyi, se face arareori spirit, se injur-li mai mui1 
Confratii llOstri, influeuta.ti de djr-~dorul şi, probabil 
şi diJl fir~, noi nu-i cunoaştem. au o mar!' lJrctlilecti • 
pentru Înjurături. Chiar şi atunci când ar vrea. să ri,li 
li~s(> ~ri~pea.;>;ă obrazul. de nC(~az. ' 

Iată-i; tic llildli astăzi, in numărul care a,pare pClltl1r 
prima oară ziua. ~pre imai marca llnnorocire a digestiei 
noastre de dU)ă cină. Ar vrea să facă spirit pe 801'r). 

tl'ala notitui Itoastre "autorizate" din numărul de Dtl

mineCii: "Hobespiere a părăsit Aradul", care si nOD 
e ,·rro (l ben' travato. Cică I.I-O(·alo1', redactia autorizată. 
nu au fost la gară să pell'eadi pe Robc:;pi{'TC, etc., ek 
Foart<, bini), illhiţi confraţi, luăm aot şi >!Ii fiti săniito~i 
Dar pentru ce vii supărati atM de nlUlt'i' Pentru ce ne 
faeeţi mişei şi iJlfami pentru uişte rînduri atât de puţin .. 
infromei' Vedeti, voi vreti să fareti )Cj)jrit şi ne înjurati.. 
Voi ~ faceti pe noi proşti şi câud colo voi vi..ilWi.~QJ 
pentru ... o gl1H1l ii , O ~n"rratilor, (':11'1' (',h' 'l1ai iH~dl;;~t _~ 
dil1!re voi? Tarc JlC telllem că d. ~i()f1ete. Va iă zil'.ă
lI'aţi fost la gară sii'l petreceti pe Rohespicrei' Luăm 
act si vă rugăm mult: nu mai faceti spirit. 

O miră rertifiC'ue Însă: 

V(~i spuneţi că eu Y subscrisul aş fi obsedat li<> 
s<x:ne din trecutul meu, când. in m{~m()ra.bila Îutâmp]:t.re 
dela gara din Arad, a.ş fi avut im(lreşia că d. Golr!i~ 
murmura un "hai sictir". Vă în,şelaţi ei rli tăgăm in
trebati'l pe <lil'('ctorul vostru despre wf'văr. El esl.' 
rf>j eu ... "hwi sietir" căei el {lste a,eel muritor carI', 
Într'un sfllrşit de articol. i·a adwsat răposatlllui A. Mu-' 
rilşlanu acest exotic dicton, Prin urlllare. \'ii salut ~i 
la re.edere... Y . 

- Starea sănătăţii Majestăţii Sale. ~ 
Din Viena ~qe aUU11ţă: Maj. Sa. este pe d(~
pljn n' .. "d..ahiJit şi şi-a reluat 111 unoa zil!Tlidl 
[i:iră să,' simtă CDa mai mică obo:srmJă, 
Fiind -'3t.a,rea sănMăţ.ii atât de mulţumi· 
floare, în curând se vor f(llua fos,t,ivităţiIt' 
ne Cud.e, La. 27 Ia.nuarie va avea loc pri' 
mul dirwu do gală, dat cu prilejul zi li." i 
onomas'rieo la Impăratu'lui Wilhelm. 

- Rescumpărarea felicitărilor de anul noa. 
r II f.a vlOrul fondu lui mesei t!t~d(''.Uti·lor ada ~im' 
n:uiu1 >dIn N'l::'1ăutl şi~au l'C'SCUmpul'llt felicitările 
d« JUl11] nO'u Ul\măt.ol'i .domni: DI". G. I"inul, a'Ch, 
5 cor. Dr. L .B('ridlJn, protonotaT tComita.teTL.q 'i 
(l()]._ L Ghetie, du. glalln. 5 (~{),r. Ioan Corb ull , nD' 
"ar ba 6<,Jl·ÎlJ, orfana!ă 10 cor. Dr. V. Bojor, pwt. . 
de t()t)logi(' a -cor. Dr. D. OÎlltra, aU\"(X'Jfj1t, 'Pre..~ .. 
fon.d·ului 10 ('(lI'. Prim·eaNCUt ~i IPC .a.cOll13tă oale gl'" 
ne}'oşii ,binefiiciit.Qri rsineere .'Il1ulţ.umite. - Dj·: 
rectlunoa gi!ll1llJllZÎaiă. 

FABRICA DE SPALAT CU ABURI 

'"KRISTALV" 
Văpsire de haine.' Curăţare chemi că, 

,~pălare cu 3 buri. ' 
06zmos6gyar," Kolozsvâr, Pâ.lyaudfar. La suma da pesti 10 Cor II paclletul SI retrtmrte francat. 
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"'-- Autori zatu I - apare ziua. Ziarwl autori~ 
~t.a uitl:lt să'şi .amh11ţo ootioorii de~pre o inova~ie 
il}€! a iiutrodua: nu mai lIIparo noaptea, N·U/mărul 
~ ,azi l-a:m pri,mit la ora 6, cu colo (lin "urmă 
tstiri" dda "core"Sponjdoll~iislii stahili" din Vicr.t'l., 
Bu'Curcşt,i, Cernăut.i, Ia.şi, Roma, Londra, Bcrlm' 
J}a'.ris şi ... Mi<~ăla{la. E nn nllllllăr foarte bogat. Ar
ticole b(lIgate irniormative despre domonstrat·iile 
din Buettrcşti, dj'~pro Iprinzlltl din O l"'WdOa41l111J!'C, 
1(1('1a Juimarticol până la 11{l7Jbi'lt,iile lichelei do Ci,)
flete, t~}t. arti1co1o do aetll'alit.nte, şi in't,erel'iwu,te. 

Coi drept, a('U111 şi i(·hniea ii În1esnoştc, să fie 
Ull ziar într'adevăr mondial, eare'şi in for moa.,d, 
.'loiitorii ropode şi bimc. 

- Denumire. Ni~.'Ic 'scil'ie: Minrntrwl de culte 
~i iifllst.ruqj,U1w Il nuullit la .şeiJ~da de ~tat din 
Vet'royo~;e1a pc dşOal'li I,i'via Pc 'Il ţ i 13.. 

- Atentatul contra Banului. Din Z'8~.rwb ae 
.('9munidi, CII tabl.a I3l1rtemvirală aaprohat 8cn
f~'tl:tla ~rihlll1IJllullli, prin care Ill.cOOlla a condamnat 
la tClIuniţii IpC iiarma..cistuu ,Mat.au9-ck, cre IÎnce.r
"~!We um at.erl·twt ·eolIltl'a bunului Tomasehiei. M\lIr 

>tJaU!sck {) fo...",t osfwdit la doi ·ani temniţă. 

_ t Aureliu Munteanu, aJhsoh-clIlJt de girr~
;nllZiu, fiul doamnei viidulYC C'ristilna .Muntean dw 
MU'seo, ,a ropalllsat la 22 IanUiaric n, i'l1 vrÎstă de 
17 u1li. 

()dihllPa:-;ci:! În p!we! 

_ Convocare. Adu11 iaroa gencraJă a "Ucuniu
!nei de înmorrmântarc" din Cincu-i1nare se 'VIa tinea 
Dumi!l1{'di1n 15 (28) la 1111 arie a, c. în looal:italtoa 

'1Jeoalei gc-lO]". romil1lc 10 orJa 1 p. m, cu uranăt()a~ 
rea progrHimă.: 

1. Săyârşirca unui pamstn'8 in momor),a color 
.-iecedati dela Înfii.nţ41rD'L Helllliunci. 2. Do.",chide
rea şedinţei. 3. Hilllport ul comi.tCtll}llî. 4. lb.portul 
1:~asaruhlÎ. 5. EH~llt1U11o propuneTI. 

Ci n .(~ lHll) la l' t', 8 .r'Hlwarie 1912. Gheorghe 
(10 111 t IJ., pl'u~(~di'lltt·. Emil M Il n el () {' e ,a'n'u, 

notar. 
- In jurul achitărei fratilor ZsiIillszky. ]\'lai 

malre eon'Stcrnatie -a p'rodlli~ ,,'croietul Curtii cu 
juri din Hudap(,~t;a 'Prin ('an~ a uehi.tla,t !pC ll{'igaş~i 

l' . ~l1i Ac.hi'm. - în .Bichişciaba. Aici e ecntnd parU. 
I .~<h111ui eondus de AchiiIU, ·aici e tputeron lJUr.tidlllui. 

Ca .să dl'll cxprrnie l1omul(wmi:rii, <'ontra sentÎ'Ilţ.ei 
.'le R'r'Jlit,an'€, ţăranii au .,alnull;vat o mare oounaw po~ 
pOI':1Iă, IpC ('~u-e îl1'~ă l~lIhpJ'cfoctul n'a voit săI o i~a 
lacu:nuştintă .• ,Spil'itde SUiTlt u,gitate" - a motI
vat rcp~'czcntlautul ofî{,wJi,tătii. Fată do aCC!:l<5tă 
'1)lpreli,~tB, tăranii HU găsit m~jlocu 1 00 totuş (olă ţină 
adullure!a. fie chi,ar şi Jn fO!l'llllaJ unoi cO'nferonţe a 
eereulni lor. Se adun,s,ră Q)cste 700 Qe ;peMorane 
hăd.Htţi şi feroci. A 'Vo,bi,t ,advoc'l1tUlI Ernia, Bir6, 
care a fiiC'1l't o rJ"p~-i'i' .critică Q Curtii -cu jun, care 
.a .adliltJat 'Pc nişte ucigolliŞi oroilUl'rÎ. 

S'a rrdiiOat .să vOl~boa;;că Illipoi văduva lui Achim, 
'<Cllre 1 a i,n tâ i nI C'll \' flin,ta ilS IYllCna t în 'r~l ii nset. Fhlin
,g0a jmpreumă .cu dansa învr<'gll.l Ipublie, aşa că 
.confercnt>a .s'·a ridioat pe drtc'va [J}olllle.nte. După 

-"Ue s"a mai eabumt a rostit ul'lllătou'rea (·\l.\"â~lr 
tare: 

"Să nu imă 'llliol'ilti. d ~ă mă răsbunaţi. Nu însă 
;prin v ăr.",are de l<âng(!, ci prin dll~x:re!t la :împli:nirc 
.a ~ool{lr prr.ncipii, pc cari 1ri-le-a lă:~"at ulO"ştcni:'c 
bărbat.tiI nwu. Nu lu'Sat.i, să lnvingă doumii n

... . 

CllIdntaroa a avut un ·ofrot oo\'ârşitor. Ţii'rami 
:au făcut juriimuut că vor rih,bnna ullwrirca 
foshlJua lor şef. 
y- Răsboiul italo-turc. Se dă ca provonită din 

iz\-ot- compDtent ş1,irco., dospre hootiiriÎrela, Italiei 
de a blooa tărmurii tUJrc-e\Ş'ti din~prc Mlarea·Hoşie. 
In !Cazul :adoverjrei ac.ostei ~ti:ri, ,p1!l81l1 Halici :8.1' 

,av.el::t Îll~elnmalte {·.oitl'socinţc. l<':'ste in~ăîn ,amLnti
rQa ~ctit()Ti"lor, lprotC4"t111 ellNg:Î'c aJ ilnarilor puteri 
dnd eu îneOl'cările flotei it>aliene do 'a ~Tabate 
·M.arl~a Egej'că, ou ~oipul 'Vihiit de a 8!ta'C/lt ţăr:murii 

· Tu:rcj(~i. Câte inrtcr'Venţii oa tegmi ce, caltă îUCTU

~iş.:lil'O diplomaticiîJ VCfllltru dmonminaroo Italiei .do 
•• Q ronunţ.a la transpuneroa rii'Sboiului În BaJ.ca.l1l. 

Ca,m aeccaş ncli'l1i~te d~pl().mruti'că înc{',pe să 8(1 

o.bsern:' ŞÎllCllTll. Puterile inte'I"OOatc .în .Ma.rca 
· Roşie ,fiU cormll1iiCa1 Kllvernulmi italiJ<llll că se vor 
'opune ltn('j a.sMel de nruOC{)ltnll1.ţc Il t4'atratolO'I' în-
· tern.ation3,lc, -cari lItsi~rură ţrIat~CI'J. eUTOipOană. (1alre 
ya fi l"{'zu!t.aJtuu ,a,eestui demers nu se 'Poate pl'cve

,-:dea. Nu este 6.'!Clll.'!ă pu;;ibilitat,aa unui collfli~:t 
'eurO"(XI;Hl.. Totlll 'lk-Ipinrle dcht Italia care îi ,poastc 
,pxoouce. 

- ,.Un barou român". Ziarde llil1gul'(lŞlti Pll
:.l!lică ştiri lUJllgi despre ,arestarea unui "bann 
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'rOO1H.<n", despre care s'a dovedit eli fa<,..e 'OO'IUerţ cu 
scrieri şi fotografii obscene. 

Suntem nbi.şnuiţi ca presa unguroasca 'sn pună 
în 8larcina noa'!:lt.ră a Ro.mflln ilor toate elomentcle 
srrÎ'cate, rcclamâml pe SC!lIma lor toate elementele 
bmw. Va'eă un român din Ul1garia s(Xlerii vre-nn 
iH){l(JO<!, foj le ungllreşt.i numai docat adaugă că '),,;tc 

"ha.zankfiu", - lXl11lpat.riot. Dad un rstrăi<n 8ăvlÎr
Şl'Şte wc-o ~aJ)tiî. uri tă, mi-l dă numai ducat nouă ... 

Aşa .şi cazll] cu acest.,baron român" .. care se 
-chiamu - Albert Cha,1/.zil baran de f:Jtrlla. 

N iICÎ ,că :iC poate un Jl1IIlIe romllIlese mai neaoş ... 

- SerbătorÎrea scriitorului Strindberg. Am 
Iăeut. î~lt.l"Ull număr /lrccut, mnimtiw d(,'>lpre m;t
riIe prcgălliri {}C le fae Suedezii pentru ,săbător i
rea ~'riitDrI11ui Strindbog, pre~',um şi dc;;prc eveu
tualill ·doliu naţional ce ar fi tr0buit să'1 ia, dacă 
ooala scriit()rului s)ar fii agm\'at. DUlpă cum ~'e 
amirntÎa din Stockholm. St.rîn(lborg (' i'n mfară de 
ori'eo peric'Ol, iar .Hu('odczii au ţinut. serbările anU,l
ţal.c. 

&rbăl1ilc S'~l'll mg!miZiat dÎ11 prilejul împHlli
rei \'flf~tei de 6;3 de Ilui n lS-eriitorll,]Ui. Cu UG"Cll:8ta 

oeazie toate ziarele IlUltdlllS eu fot.ograJia serbătorj· 
tllllli, art.ioole de preall11ărire. Oraşu,] Il fost, pavo:t
zat splclnJ;d iar JnUZiC3 militfrră a parcurs de di~ 
mi;nICaţ.a st.riîzilo oru!;'ullli voC'5t.ind U'st.fel ponoru1.1i 
;;o~irea ziloi dc:;crbiitoare. l.a teMre s'au jwnt 
bu('ăţ.i [le-ale lui ~t:rindberg. Mulţimea s\a I1dun'lt 
Încă de diminea.ţă înt'lint.ell ertsei sCl'iit.ornlui, care 
a fu,..;t. adu'll într'un fotel vn balcon, (le unde a mul~ 
trimit eu Înclinări din Clllp pnbli<euilli caro 'IUmnl
f('st<a. S'a dat şi un !Strălucit banc-het, la 0ari s'au 
'ridit:M. toasr.e de preamărire, Pl'cd~U'ea cad,(J<1lrilor 
s'a amÎl:mtt, pe mai tiirziu, când sciitorul va fi IX' 
deplin î~ltrf.~mat. 

- Serată literară. J)umin{X!ă se/fura a .avut loc 
a 'j.>a ~e1'1Ută ]jtcrwră a flTIuneitorilor .români din 
A rReI. în ,"<ala d('Ja "l!1i1lcnium". J). Sp. Calu d<.'\'!
chiziln.d ş{'.dinţl.1~ sal1l'tă pc cei 11rczcnţi şi aMiii 
(~allZP le {'aIi lmpie'lk,('ă pc mtlil1ciotori 8ăse îrn.căl
zt'a'~'ă 1 a ro:tr!e!e binofăeătoare 11 le ('ult1l'l''Ci, dă 
a,pui cll"îmtnl dl,1i .conferentiar S{LV'a DamÎlan, (".al'o 
\'orbcştc în termeni genC\r.ali dl',sJ)Te sOl'i·aJ-<lt'.mo
C'l';qie. La sfîlN;ituJ ,eoufer.eillţ.e,j Îndeamnă iplUblicu~ 
să ccte-.1J:oll·ii, ~ă se ocu.pe imrn mult cu lucruri bUiUe 
şi fokll,;i:tu:lirc, <"iiei nlrmai Mtfel se \'a putoa cu
C('.Ti illiai {'u,rînd zin<i de IInânc,adccă ziu!a mîm
tuirei. 

li rlTIează ,rha E. Rco l"t,[IIlI I , d<'Cl'l!JlluÎIbC} .,Când 
ami.nt.irile:!, de M. Emill(J:'leIl, fiind r.hpliltit.ă t'lJ 

f1Irt.un()oase':aplauzc, d. 1. Ncguş declaană poezi<a 
.,De(X'ha] ocătră .popor", .d. T. .Ammi:iş!'1 ceteşt-e cu 
mult 'lli'rnţ in~nr('.ti\-a :Sdlită .,Ioal!l SdrClanţiin de 
CllllOl<cuiul "wriitnr Oct.<l''-'O Mi rbeau. )fai GC p'ro-
dllf(~ d. S, Calu, .dccJ,amatic. d. T. 1logu rccitca;,:ă 
() pO(,2li,e, d. 1.' Inz,ar l('('tlllrilJ "DOllii loacrimi" de 
D{jj'anani('(\a. <I,ra E. S(·orţl3.M.l u(~lamă "IU!birCla" 
de (*), . 

TC1,mi:nându"l."<l .progr.rumul la orele 11 d. S. 
Oalu nmlţllmoşt'O <'ăldnros PllbI i-c1111 ui .asll'Jt.ent, 
pentru ,a1cnţillTI'f.ia dată '':li .auunţă ~ronă·toarea se
rată 'Ţ)(\ntnl ziu:a de 11 }'.t"bruarie n. când l'iC v~ 
f!li(,(' ,~i împăl·ţ:in·oa. hu:im'1lor p(,ll'tlru capii sărael. 
- X • 

_ Din glumele lui Leopold II. Intr'o zi .pn"O
tul curţii ~i-a permis .d' al face :atent pe bonvivan
tu) rego I$'>.ulpr.a c{1l1l1:nitci sale, (~e lăsa mullt de 
dorit din rrJlllIlctuJ de v-edere al mormlci 

, '! 1 1" • 
- "Şi ce 'se vorhe~te pc \'loootca Il mea. lIIl-

h'C'bă L('opold II :pe popa, 
_ Se Torbpşifc I('ă M. T. llmhlă' cu fet.c de IllO

raii tate dllhioa~ă, răspunse Ipopa. 
_ "AecJ.aş ]U('ru mi,~h POVN-ltit şi despre dta, 

dar on n"Ulm 1(7C1.Ut", ÎIrC"h-eiă \'~ll-ha Lcopo!Jd. 
I<ntr'o zi, un orf~ter 'ofiter făeea o Î-uf1iIcărată 

prof~iunc de 1'Cpllbliealli~m, - fără să. hiinuiască 
di r.egelc Ullzia tot ce se vOl'lhil'le. 

_ Şi eu, dle, zi~ercgd(). ,tăi:ndll~i v01'ha, sunt 
rc.pubJi.'C3.n, oar <lin ('iaUZia situatiunei mele, n'o 
',Jot de('J.ara în gura mare. 

_ Nou record aviatic. Din Iolvanj,sthal se 
l.'oIl1U11iei.1: Aviutmul Grnli(~h a file-u·t, ,azi ,Marţi, 
orele de diÎminea.ţli {) sln~coa.<;ă ascensiUllO cu. doi 
iJ!lJSagcri, sl:H1l"~n() făru î'IJtreruperc 2 'Ore 2:5 JllUUII

t.e. Pin weests.boraviatorul a ajuns nou reeord, 
ÎntrClCîmd sborurile de pa'sageri de pÎ\IUi'\ acum de 
1 oră 38 m11mte .. 

_ Principesa Luisa sub epitropie. Dim Brii~ 
xOJ08 scanunţă, ('ă arhidu<oos& Lui-sa, fiica dooeri'l
tullli rege al Belgiei, Loopold II a fost pr[lsă sub 

, ...... ~~.,-.~ .. < -

Pat' 
opitrapia 8ulOorei aale şi cumnatlllui, O()IJ\tele U .... 
nyay, voinQ a<$tfel familia ~ă ~uleze starea finan
l'iarii ,a I8.rhi(luoesoi, a cărei IIlve~e a fo.'lt în repetitc 
rînd,uriRechoS1J·at.ă. 

- Dirigeabil francez În Ungaria. Din MUD 
kâc8 se (XllII1UUÎ'Cii': Sâmbătă fluVă amiazg'a ob~r
vat deasupra comunei BeT{~'g'Rzfi'!!z un dirijiabiL 
oCne ooborîl1'du-<Se 1\IU putut fii văzuţi cei di<n nil 
oelă, Erau ni!;'te ofi,t>ori fraffi'eezi, cari au arunp.at 
privitQJ'ilor ('ărti poştale. Pe dirţ.i era HCrÎls ÎIl 

limba g~rrnană Ralutări din Pr.anţa, Dirigiabilul 
şi-a luat drumul spre M arHlInurih;. 

- Concertul ,.Reuniunei sodalilor români dq. 
Sibiiu." CO!Illeertele inona~e ca {li ,al n{).~tru suni 
Ce\!.I' obi'C'innit i rmbheulde cele mai In1tlt.e ori 
le cereotnază fără Itlllll,tă în"ufleţ,j're; tootu.şi de 
data ,asta 'Concertul UcU'niunii ,şodaIilor români 
din Si.biu !Il fost bi!lloveni,t. 

Ci,asa d,c mijloc ,a noOa"tră S'Ia. ip1"Cwntat într'uD 
număr d~f.!tul de :maro .şi :lil'umoo şi c,u deosebită 
însufl.cţire .şi in<l:.ere,'\. A Il venit ca să vadă! ·de (x, 

sunt ci illŞi.~i i'n ~t·are, <au venit să .a.~~ultc fro· 
nwu.seie melcdii rom;l'Iwşti, cari prin exoolltla,rca 
10'1' cnnştiontioa~ă Slmt în Gtare ,,şi ,pietrele sit 
Jc mişte", raru mai venit .apoi săcontr<ibuc fieeare 
cu olx)}ul <său, pentru ooo'Intl filall'trop~c fiX'2l'"~ 
încii dOmllhi;<;lor, să ajutc lin tâniir mose1'ia.ş SlJH'f' 
a.-,şi !perfeeţionastJuo.iile în IStrăilIllltut,C. Au asis· 
tat 1a acost 'OOTIc'Ort şinmlţi inelm;tuali, untre f:lal'i 
s':au Iputut "edea şi câţiva din1'e prof€JS{)l'ii deln 
seminarul "A'lldreiJan", Mu1tămită harni'Cului pre, 
sid~.'nt VilCtor TOl'uilişi'a,nn,hlcrurile IMl fost a
ra'njate ICÎIIi: se 'plXlte mai bine, 

lJirigentul oo1'11111i Candid Popa, 8:'a r.ară1la:t 
şi de aSlt:'iJată deBt.oialÎc în condll~-<!l'OO uDui co)"' 
alU şi Ifrce"M., 11alr fJ>()nsoanC'Jc cu roluri do solo, fiind 
bi'llC <a10se,îndi ,au 'u:rătato deoscbirtă .destoinici!· 
în C{) pfÎ'H'Şt'O CXQCIllta1"C'a. A o.'>cdat d.~aT'a A. 
VeMi('IlWam Iprin vocea ei liri-că ~i melodioasă; 
i,arr d. 1. ;:;'t.aneiua dat şi de wstă (iatii. ca de a~ 
tîrtca «)ri ,mai '11ai!Jl1:e, dO\'IHrhi (]{'"pro i9cusÎnţa d.,. 
bun şi .în('el~eat cimtă!I·,eţ. Dj'ntre 'l':mtările ex{'~ 
cutate de eorul mixt, .,Stă<ncuţ.a" (mlllzieă d€ Mu
;r,iee."cll) la, flk-,'t f()l:~Jie bine cxecutată. Oea mai 
bine ,prim iti1 u fo",i ,,".\1 ă(·~tri ~i 'plng-afii" (t.cxt de 
An6-reî15fi~anş,j Jn'E"lodia de A, Benli) dedicată 
prcz;idcntului V. TorrMşjrulllU. 

ApI4l'l1\'Iele mesfârrşite Încă aUi O'11t dovadă do<
pre lUlllţltmilr«l. 'a~i8t(,iIl,tilor. 

DUN! -einla, cml11lTIu, când ti'nerc-tul <să ·avfmt4\ 
în jocul de hora" a al;Jărut şi un gmp :de căllliŞC1·j. 
cari au fo,"I't p!'imiţ.i şi ""aJuta(i prin mii' de9!plall~ 
ze. Au juc'Ilt fnlmos, mai muJt d('cât s'a <aştClptar~ 
a~a că la dorîn~a Imulto.na au ,trebui"t lSi\ mai jO&'1" 
od1:J!tă în zori. 

A 'llrmat dall!Sul care de lc!ignr ar fi fo.st şi 
mai frumos, de n'a.1' fi f{}st o muJt~me prea IDlU'(1 

aşa că <le 'ahi!.l' ""C!puteau mişc-a. Iti cădea bine ~ă 
vezi pecamdidtaţii moş-tri de <advocat,i jucirnd a1ii', 
turca cu .nH'scriaşii. Se artlltă 'Pri !Ilcollrsua cât de 
m111<t interes au ştiut ~ă doşClptc meseriaşii pell
tru 'C'UUI7..Jll no:astlI'ă c01ll'lmă. 

D01"i,m mseri~l~ilor tot su<"C(\se ca iaoos1ta, im.· 
harniClIlui oonnu'f'iÎltor viată îndDlu.ugată ca f:ă 
Ţ)()i[l'tă \HJleg'C roadele binefăcătoare. - De <lUlpU 
cllli;qe. 

ECO.OMIE 
Adunarea generală a "Reuni!unei române de avi-. 
cultură"., din ~omit. Sibiiului pentru anul 1910~ 

Heuniunca aceasta şi-a ţinut adunarea sa. 
generală llentru alI1ullD10 la 31 Dec. 191 J: 
În cormma Turnişor, lângă Sibiiu. Comi~ 
teLul reuniunei' a fost reprezent(llt prin 
membrii săi d. Dr. V m'lile Stan, profesor 
scminurial, cam a prezidat adunarea, dnîi 
Am·r[ Coşciuc, Nieola(> 10'<;01, Romul Si
mll şi secret,arul Fictor Tordăşîanu. Mem
br~i comitetului au luat f,a.rte la serviciul 
divin, unde ,a efmtat fnl1nos oorul bărbit
te,.;;.e în·fiin't.M do phrintr]e Homul Platoş. 

La'l2 O1'e s'a deschi.s .adunarea în şooant. 
[jind de fată un număr frumos de popor. 
hăJ'baţi, f()JlT1Ci, jumi şi .copii. 

DI Dr. Stan a d('-oohis adulI1area, arătân-d, Îi;' 

limbagiu 'POpora], Sl.!OJlurile pe cari le urmăre~ .. 
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raunillill~~ şi in"ist.ă in genera] asupra aotivilt.ătii 
~diu anul 1910. Vă IlPQi cuvâ,nt sel'retarului, dl Y. 
Tordăşianu, care f:ree o (l.xpunere amănunţită 3.8U

"ra raportului general !i:lllwU/lli1llllii pe anul 191u. 
lu U'l"ma ac.(.>Ştora, trapol'tul El fost luat la eunoştin
\ă, aprobilJndu-'8C SOCQtclilo pe anw 1910 şi proiec
tul de·bu<get po 1912. S'a exprimit eQlldolenţ.ă pon
Iru membrii răposaţi ~i mulţ.ămită tutur01' bi,nefă
~'ătorilor n{~UniU11ii . .s'a completat loeul dcve~it 
"acant în oomiwt prin moartea membrului Vr. 
Petru Şp.run al%undu-oo i'n loeul dilUsului dl Ti-
1I10tei Popo;iei proie.'>Or seminarial'În Sibiiu. 

A m'mat p'rdegerea dlui A. Cos('Îuc desp!'e 
(mItura legumilor" '(~are pent.ru Tt1nni~reni. ~r p1l

t'6a să fie un mijloc î,nwmn>aJt de ('.ilştlg, fnud e1 
in Îinre.di,ată apropiere a ora."}ului Sibiiu. Prelege
rea a fost U:s('11! tată cu mult in!teres. 

După prelegeroa vorbit dl T?rd~şianu d~: 
r>re importanţa însoţirilor de credz.t stslem Rlut
feisen stăruind wsu pra m-oee::.i tăţii de a RO Îllfiinta 
;li în comuna Tur:ni'wr o !t9tfel de ÎJllsoţ,ire. Vorbi
';'ea frumoasă a dlui Tordăşianu, vorbire purci)~ă 
..lin prisooul dra.gostii .00 diunsul o nutr~to faţă 
t.ărănimc, fiind ţinută pe înţelesul tut:t~ror a st.ra
bătut la ini mi şi pe dactă s'a s'a înscTls TIltmărn] 
n~al' de membri pCIlt1ru injghebarea însoţirii. 
A urmat oollstituÎrca înooţ.irii, ales fiind presidc ·t 
dJ preot .local It Plato.~, i,ar caB'Sar .oonltabil dl ~. 
Vulcu, învăţător. A rămas ~a ReulllUllCa de ag"r~
(~ultară .~ă fiUeă p.aşii treobui:ncioşi pentru înregl
:-Itrarea finillci la tJriblLmtl. Cu aeea.~tă Î'l1soţire nu
~Qărul ,însolirilorde crodit 8ăteşti, infiinţ.ate d·., 
Reuniunea .de agricuJltură iin ('.Omuut:"le de pe teri
rQrul wmitatuluÎ ~jbiiu, !l(l urcă la 25 Afară (it
:lceste ill1:soţ.iri s'au mai îiJlfii.nţat la îndemnul ei 
_m oon]u('raroa a'OO8wi reuIliuni UIl numrur frumos 
tIe a~;tfel doo insoţ.iri şi în ,alte oomitaite. . 

La 4 ore d. Il. s'au distribuit cărţi 'Poporullll 
şiadwnarea<l fo.'it îmchi'să de prezidenlt după 
care s'a servit prînzuL Cu a.c08t prilej .'l'au dat d~ 
nou î~demlltlri de lnerarc şi Jlurtare poporul tll 
pentru a spori în !toate cele b~l.ne. Corul bărbil,t.~iiC 
nc-n desfătat în timpul mOSll ,cu frumoase ~,an
t.ări. 

Seara 1111 '"{ 01'0 a u r.m!lit şezăfoarea hterară 'trall
.rată de piliriutelo. Ptatoş. ln~re .pnne'tcl~ prQgra
'~nului :;.eratci ,';'u mlereala't Şl o IllMrlH'trl'U preh
gore d~pre rolul femeii În familie şi soeietah', 
linută de d:na EUj;onia TordiLşianu, profesoad 
~i 2 poezii de dl O. Goga, ccti'tc ('.icxplicaJtc de dI 
1)1'. Alcx,andru Dragomir, cand. dc 'u<h·ocat.. .. 

Din ra.portul gE'-neraJ al ReuniulleÎ de a~ricultLlrli 
t'are se extinde pe 71 de pagine, scoatem următoarele 
<.late: . 

Lucrările reuni unei in cursul anulUI 1910 au fost ur-
[nAtoarele: . . • 

1. Expozitia de I'opii din Sadu, rXPozltlll a l,: -;1. aran-
:8"L .. __ 

Leoa Tol.tol. 

'" IA510lU $1 r ACE~ 
ROMAN, 

Trad. dIt A C. Corbul. 

(Urmare). 

In comandamentul armatei erau două :partide deter
minate si' opuse: vartidul lui Kutu~ow şi acel al 11li 
Boenigsen. ~ful statului major, Boris apartinea celui 
~ervil lui Kutuzow, şi da totuşi să se inţeleagă col 
moşneagul scădea şi cii Boenigsen era sufletul armatei. 
de al doilea., ei nimeni nu etia ca el să arate un respect 

Acum se apropia iar m()JDentul decisiv .al bătăliei 
rare trebuia sau să-I răstoarne pe Kutuzow şi să do~ 
puterea lui Boenigsen. $aU chiar da,eă Kutuzow ar câ$
liga bătălia, să pună in evidenţ! că victoria se datOra 
lui Boenigsen. Ori cum ar fi ieşit, lupta de a doua zi 
trebuia să scoată la iveală oame.ni noui şi si aibă drept 
rezultat o ploaie de rec·ompense: BorÎs simtea aceasta 
şi de aceeEi. se simtea el In acea zi Într'un mare grad de 
excitare. 

Kutuzow care şedea nu de.parte de acel grup, îI re
marcă pe Pierre ~i-I chemi la sine printr'unul din a
rbiotantli d.i. Dar mai înainte ca el să fi putut ajllnge 
j)e Kutuzow, comandantul şef fu abordat de un soldat 
din miliţie. Era Dologhow. 

- Ce caută acest om pe aici? intrebi Piene. 
- !sta se stie strecura. pretutindeni. 
- Este degradat. relul Pierre. şi are nevooe să se 

llemnaleze din nou. 
Intr'adevăr, Dologhow venea ea. si ,prezinte un pro

iect. 

- -- -- -- ~-~ le' 

BTRIBUNA" 

jată de reuniulle, a izbutit 8pl'e mu/tll!!llirea tuturora ai 
-ea va (1\"l'a urJIHlri binccu\·ântate din {.Junct de> nxien 
igienic-economic asupra poporului din 'CornuIIlă, in ur
ma pfelegl'rilor tintlte, a pmmiilor tmpărţite etc. 

2. Intrunire agricolă ~'(1 ţinut in comuna SăsăuRi. 
umle s'a infiintat o Însoţire de credit sistem RaiHeiseu 
cu 80 de părtaşi. 

3. Cultura .'1nimall'lor de prăsilă. Spre acest scop reu
niunea. s'a ocupat cu chestiunea întoc.mir('j de pă.şuni 
pentru CTilş!.errll. tăUrf'lldlOl" şi a viteilor şi cu distri
llUirca unei suuw de 4UO ror. drept premiu Între N'<l
llomii de vite din cercul 8ăliştei şi al Cisnădiei, cari 
şi-au iernat lllai coreSjltlllLutor vitelele şi iunineile ,]e> 
prii~i!ii. !i('uniunra :t sUITuit şi pentru prăsi rea cailor, a 
rimătoriJor, a alhinelor ek. 

4. Cultura poa.melor. In a('est scop s'a tinut o fru
moasă s('rbare a pomilor in comuna Mag. unde s'au 
plantat altoi, dlindu-se povete poporului prin spilr1a]jstii 
in pomologie din (:olllitetui Reuniunei. S'au distribuit 
altoi Între illrmbrL 

5. Cultura llutrrturilor miir,qtrÎt .. ei a altor planle, 
Spre acest srop ~'au Împărtit mf'mbriloJ 80 kgr. sămâl1tă 
de trifoiu. 27 jUtll. kgl'. siimiintă de napi de nutret ş'i 44 
kgr. silm{tnţii. tif' luteruii. 

6. Toviiriisiilr agrjeole> şi lnsoţirilil de rrrdit săte~ti 
sjst~m Raiffrisf'll. \'ullIărul acrstor insotiri a ajun9 in 
1910 la numărul ele ~O in romitatul Sibiiului. dpci s'au 
~porit cu 4. ElI' se a.f1ă în următoarele romune: Aciliu • 
Apoldul IJlrerior, LOlllaJl, Pianul superior, Răehit.1, Ru
şia săseasră. V eştClIll, J1jmbav, N ucet, Bungard. Guşta
rita, !tohu, Altina, ComiteeI. Tiilmăcel, Reciu, C tÎ.,'iti an , 
Rusciori şi 8ăs!wşi. 

Toate arestf'a insotiri prosperrQză şi sunt o marr 
binefacrre prntru poporul din comunele. und(' ele s'au 
infiint,1t. POJ!orul pe zi ce Illerge de,'ÎIHl mai crutăt.)r, 
IpPullilndu-~i la elf~ micile economii şi ajut;1ndu-se mai 
cu Înlesnirr În llIultrle ,alr trehuinte. De remarcat rstp 
că c(mdur,Horii aepstor illsotiri Îndeplinesc toate lucră.
riIe În mod gr:1'tuit. 

Ah'ritul Îllfiinţiirri al'('stor insotiti este al zrlosului 
~ecr{'htr, d. Yidor TorditşÎanu. ("are luereazii cu zd a
Droape alJO~tolir pl'ntru ră,~pânriirett lor in comitat şi 
dând îndrumărilf' Ilf'rpsare şi pl'ntru înfjintlrea lol' şi 
afară dC' grll·niţ('!1' L'Qmitlltului Sibiiu. , 

7. Şcoala lmlrtirii dn economiI' din Sillişte, rare e,~i
stă Cli concursul moral şj suh egida Reunilllll'i ag-rlcole. 
facr progrl'se frumoasr şi va cleveni ~u timp un izvor 
de binrfacl'ri pentru pOfloratiunea comunei :::>ălişte şi a 
comunrlor din imprejurimI'. 

Reuniunea are un număr frumos de maşini it?'·; 
cari se dau sţlrc folosintlt poporului. Dispune de o bună 
Bibliotccă popor ală. 

8. Averea Reulliunei. Ve<nitul Reuuiunei Ia finea n
nului 1910 a fost de K 3862.44. A verra. întreagă (l~te .. :c 
K 20.903.03. 

----==============-==================== 

.1,Clrl calfurlll ,1 lociall 
Petreceri, oonoort.e. 

27 Ianuarie n. 

Petrecere în Vulcan. la 14 (27) lan:uarie va 
:1'\'ca loc în Vulcan o pet.rocere {!u joc, împreunată 
{.'1J poştil umi\·(,;nialii, biiltaie cu serpentill1€ etc., în 
saJa hotelului Pn·okolplp. Tll1coIYultul la 'Orele 8 

'" 

- M'am hotărît, vorbi Dologhow. să expun Altet~i 
Voa,stre, proÎrdlll de care vă vorbesc. Puteti să mă frO

nHi. ori să spuneti cii ştiti deja de ce e vorba.. 
- Da, da. 
- Dar dacă am drepWe voi fi folo~itor patriei mele 

pentru care voiesc să mor. 
- Da, da. • 
- Si dacă Alteta Voastră al' avea nevoie de un 3m 

cămin nu-i pasă de moarte, ea poa,te conta PO millf~. 

- Da, da, rl'petă Kutuzow privindu-l pe Pierre tU 

ochiul surizător şi PI' jumătate Închis. 

In clipa aceea Boris, cu sUDleta sa. de curtea.l1, SI: 

alătură de Pierre şi cu un aer natural. ca. şi cum ar fi 
urmat o conversatie începută, îi zÎse: 

- Militienii şi-au pus fără nici o paradă cămăşile lor 
albe. ca să se prflgli.tească de moarte. Ce eroism, cont,~! 

Bori~ voia. să fie auzit de sereni9simul, şi într'adevăr, 
acesta îI Întrebă numai deCilt: 

- Ce spuneai de militie? z 

- Povesteam, Alt.eta VOllistră, că oamenii aceştia, 
pentru II. se pregăti de moatie, şi-au pus cămăşile alb~. 
ca să se lupte miine cu ele. 

- Ah ... Ce oa.meni admirahili! Căcu Kutuzow ÎnchÎ
zând ochii şi scuturînd din ca,p ... Ce oameni a.dmirabUi! 
repetă el. 

- Ai venit să miraşi vrarul de puşcă? îl întrebă nl 
pe Pierre. Este un miros plăcut. Am onoarea de a. fi 
un adorator al ('ontesei dtale - cum ti merge? Ta.băra 
mea e la dispozitia dtalo. 

După ce Pierre se Îndepărtă de IAnd Kl11:uzow, Dt)
loghow se apropie de dAnsul ei îl luă de mâ.nă. 

- Sunt fericit câte Întâlnesc aci, conte, rosti el 
desluşit fără cea mai mică jenă în prezenta a.t:ttor 
străini. Şi adaugă cu o solemnitate deosebită: 

- In ajunul zilei câ.nd Dteu ştie ('·are din noi va 

28 la1luarle Il. 

Teatru În Vidra. Dorul bu,cmcf'ISiC din Vidra.. 
·Io-·sus wvÎ't'il: Ia reprozintati:a teaJtrelă, lJIl'IlllIată de: 
(\ono(wt 1;11 <l~llS, ec ,"It "'.ve:a loc La 15 (28) Janua- • 
de ÎIJl sata~lii. Se va jUle3 "Otravă de hârciogi" 
ş;i "Ţiganul .în dirută". I~oputlll J,a ore-le 7 scal"a. .. 

28 Ianuarie n. 

BaJ în Blaj. "Relmiunca ft'lmeilO1' române din 
Blaj" mvi1ă la baluu ('·e '\'la avea loc l,a "15 (28) La .. 
llllJ.'l>r ie în salla hat,elului "li ni""(,1'3". 1n'eoputul Lai 
Irele 8 sea:na. 

'" 
3 Februarie a. 

Cabaret în BorgopTUnd. TinCl'imea română 
dc pe valea Biirgăului îm-ită lta sea-a1a cu da,IlS 
Îm1prt:"ullil1ă ('u <>ab'll.rot, ce va a","N! loc Ia 3 1"0-
hmarie n. (21 lamllQTio v.) în "U01-ohJJ ("J01D'U~ 
MJ" din Borgolf)nmd. h1('{'oputuJ la {}re.]o ~ "Jeal'a" 

'" 
28 lan uarie Il. 

Teatru În Boroşineu. ('.orulbisorieesoc 131 eco
nomilDr romÎLIli din H01'oşinellJ 'aranjează, 8Ub 
conl(hl('('.roa dir(\,g'('ntului C. Să.b{lIu, conool't ţli ro
proziTI'tatic teatnală Ioa 15 (28) lt!Vlluarie în hate
luI ,,&'hc\'cr" din Boroşincu. După .reprezentaţie:
ul"mt'(lză joc. In0C1pl1tUlI ]a ore]c 7 f>Nlra. 

POŞTA REDACŢIEI. 

1. Popovici, VaidBi. Ne vom OC1liPll cu lămu~ 
ririle d-v. î-ntr'un număr viitor'. 

POŞTA ADMINISTRATIEI. 
Dimitrie Ganea, MiIQva. Am primit 10 OOI'. 

aban'amcnt până la finca anuJui 1911. 

Redactor l'Ol!ponsabil: lalia Giarriu. I 
.• Tribuna" institut tipografie, Nichin ti cou. •. 
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'nai rămâ.nea. in via.tă, sunt fericit că-ti ])ot spune dt~ 
le mult regret neinţelegerea care a. existat intre noi. 
!i d.orescsă n'ai nici o pică pe mine. Tlrog să mă. , 
tertI. 

Pierre il privea. pe Dologhow 'cu un zjmbM fără a. 
şti 'Ce-i răspunde. Dologhow cu larrl\mile in {lchi se a
propii de el, îl strînse inbrate ei-I sărută. 

Boria spuse câteva cuvinte generalului său şi COlI" 

tele Boenigsen se a.Dropiă numai decât de pje.rre pentm 
a-l iuvita să-I însotească la insJ)ectarea liniei. 

- Te va interilsa., zise el. 
- Da, mă va interesa mult. ră-sPuIlse contele He .. 

zukhow. 

Boenigsr.n .si suita sa descinserJi. pe drumnl mare 
către puntra pe care ofiterul i-o indicase lui Pierre ca 
centrul po~i tiUll~i. Ei treCUTă a.poi de satul Borodin<>. 
o luară spre stânga e.i sosirii. pe un deal înalt pe caro 
militienii executau lucrări de terasamente. Reduta 11-
ceasta n'avea incă nume, dar mai târziu ea fu numitâ 
reduta Ra.evski. 

Pierre nu acordă a·cetei redute vr'o atentiuno mar". 
EI nu ştia că locul acesta va lăsa În mintea sa am.qtid 
mai vii decât ori ce alt loc din tabăra dela Roroli,w. 
Ajunşi in fata unor noui retran şalt11' (];e, D .. "ni!;,:en l>0 

opri ei contrmplă roouta Sevard:nsĂ: unde ~t\ dreall 
mai multi călăreţi. Ofiterii pr<,~i'Hr,aJ cil aCt~ştia erata 
Napoleon şi Murat si cu totii i1ri\"iril. r:-rnp'll cu clltio
zitat<>. Pierre se uită şi el, silindu-se că ghicească, ();.\f(\ 

dintre aceşti oa.meni ce abia se zal'eau, !'r:t ~ap(lll':ln
BoenÎgse.n se Întoarse către general care se aDropie (~!' 
loc ei îi explică voziţiunile. Pierre asculta si el. con·cun
trindu-si mintea intreagă ca să priceavii sensul băti\!id 
00 va. a.vea. loc; dar el simti cu dnrere că facultăti.le sa.k 
mintale nu-i ajungeau. EI nil intelegea nimic. Astfel,. 
sosirii la e:xtremitafea. f1a;ncului ,'jUng. 
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BEKESCSABA--NAGYVÂHAD 
Andrassy-ut 41--43. Răk6czl-ut 14. 

• 

(Ling4 ~ApoUo e). 

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

QUIL REINHOLD 
DENTlST, 

pe lângă preturi moderate şi garanţo 
LUGOŞ, STR. BONNACZ 11. 

@ 00 

Maşinj de cusut ~Sjngerc 
cadtat~ bun.ll, pl'n1ru femei 
UJ 30 fI., (katikahai6·;) tot 
pentru ftmt>i 42 fl., cen· 
fra bobln 47 fi, cu 5 cutii 
din oricare solu 55 fI, 
cu luntre 8ClJfundJitoare 
(salyuzt6 karlkahaj6s)-

J. centralbobin farl sunet, 
artislic lucrate, un adevll· 
rat de·:'or pmlru cas~ cu 

()5 fI., precum şi biciclete cu 52 floreni, 
pe lângă garantie de 5 ani - Iifereazi: 

KRAUSZ IIE~RIK, 
Budapest, IV., Veres Pâln~·u. 40. 
RestnzătotÎlor le dau rabat. - Catalog 

la cerere trimit gra'is ,1 franco. 

n "'" 
~"t:i 

. Traian Turturean 
lăcătuş artistic şi de edificii 

~ 

Bistriţa - Bcsltercze. 
100/0 econom;e la comande 

de lucrări artistice. -

Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 

Itenţl·Une Ja cuptoarel.e econ?mi:e 
li. de bucătăne vestIte In 
Transi1vania. - Catalog şi desemnări 

să trimit la cerere. 

1·======1 
11.,111111111111111111111,. 

Premiat cu diplomA dela corp. meaeriqilor. 

Bothazy Laszl6, 
sculptor şi tntrepiin%ltor de beton 
si piatrA de artA, depozit de nisfp. 
N a g y v li rad, - Erzs~bet· utca. 

.. Primesc ori·ce lucrnri ce se refer la 
, 'branşa mea precum lucrări la edi

f .. I . f ficii şi cript~ cu diferite exp?zituri, 
. . de pIatră ŞI marmoră, apoI crud t 

_ < ,c monumente, etc. - lucrez in bdon 
~"~~. c!1 mare pricepere, precum caldă· 

_ V· . ram de beton, canale, poduri d'! 
., beton cu fier, table de ciment, bazine de asfalt. 
_ Trimit desemnu şi catalog.~. Voi~c si atrag 
os atenţia on. public prin lucru bun şi preturi ieftine. 
: Liferez pietri şi nisip in canto mare. • 

B 1IIIIIIIillllllll"III .• 
. 

Cine vrea sA cu:tn.pere 
vite a.1?-1crican.e 

.,RI PARIA PORTALIS" 
pentru altoit, să se adreseze preotului Petru 
Pelle din Miniş (Menes) comitatul Arad. 

, 
,-
ţ 
.:, 
r· 

Ţimbalele Inventate de mIne, eele mai 
moderne. cu organism dublu de otel, foarte 
trainice ,i de o re,onantl deosebitA se pot 
comanda numai dela mine, cu preturUe 
cele mal moderate. pe lAngl ga· 

ranţle de 5 an'. 

GUSTi\ V SCH1IIDT 11::- --uf! . -...",.~-_. 
fabricli de ploiere .......... ,,~;~.....:: 

Sibiiu~Hermannstadt. G"'oser-Ring Ho 3-5'\ " 
(Palatul Bodenkredlt). \, 

Recomanda magazlnw sau bogat asortat cu. oele 
mai nouă .i mai moderne 

ploiere-entaulcas 
(p*. 8oM0,i ploaie) 

precnm şi ~:~fr~:~~~w~~··--~m~" .~~~. ~ 
~~''"'''',~c'''~~'.'_'" •. '~ .' ~ ~.''';''/. ~'-,~~.::..!\' ~ , 

P' O • e 1" ~i~~1ţ~~~~~;f~::i(*'~,~~,"1~~~!,.~,~'\"1f,: 
lIre ,,)~~ftji~Bfi:·3~~t~~f~~~~~{~~!~ ... 

de calitate exceJentl1 J: ·;~~~~.f'::~:jr:~!it/ţ';;'1'.~~,~~ţfi'i·Y:;~,~;'. '7';t~'s!~, 
pntrq domni ~I d8me.{'f~ij:'&;~:i;±i;ji~LS{~~~~~:t~""~%"i~;'~'?~ 
COIDELRdele •• executA pr~ntpt Quşi puctuaUt ••• : 

F RIT Z W. L O E W, 
lăcătuş artistfc şi pentru 

clădiri. 

Sibiiu, Potschengasse Nr. 11. 
Se recomandă la ori-ce lucrări 
de Iăcă1uşerie artistică şi pentru 
clădiri precum: strângerea în fier 
a cJădinlor, pregătire de balcoane, 
foişoare, ingrădtturi la morminte, 
porţi, casse de păstrare contra 
incendiului, basreliefuri precum 

I şi picse pentru biserici. Lucrează 
;~~ şi după desen cu preţuri ieftine. 

D:==========~===-~ 
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NU01Arul teletbnului _ca. 

Ujj Janos, 
p,.m!at"a npo~e eu mtdaUe d. aur. -1 G~. ale· a ŞI- TefJ H. PÂLLAN lucQesor' ~ ~ II 
&tyilsznl J6zsef 

atabiliment industrial de cemeni, ,rI1i1 "'rid ard./aul d •• , fii r d. l' "mplll!' II Extras din Catalogul lui Kotânyi J âD~ 
Kolozlv4r, D4Yld ferene- u. J. tn Kisjen6·Erd6hegy Si Nagyzerind. 

{ ..... radrn·"r .. · 
lxecufl (evi de beton, plici de pavaj, 
plici de marmurl arttficlall, ttrran:o ,i 
mozaic. columne; sdirl, lavite, cAramizi, 
ţrg'e, inele de fAntAni cu fer, piaei sub 
lobe, v,/ilale de ori·ce lungIme, efc. ete. 

Aeelt .tabrJIment lucreazA ,r proIecte 
d. cheltuieli ,r planuri pentru poduri 
de beton cu c:onstlluc:ţfe de fer ,i pen-

tru betoni.lare. trotoarelor. 

1-- ~.. 1 

Primlfle .ranjarea oompld·. cafenelelor. 
la 0tliI'.... tirim lte hlltalatorul de biliarde fi In 
".\llin ... - Tine OIare asortfmem de biliarde 
• eel sJ vedaf btlt, chearl etc. - ,.irma fondatl II. 187J. - t; dorinţi face şi tfl"2' GI~ tehimh'l 

111'1111111111111111111111"11111111111111'11111111111 _ __ 
= Kâlnai S. Motoare cu benzin şi olei bru~ ~ . = locomobile, motoare absorbitoare -
.... fabrică da motoare $1 turnătorIa da fier. de gazuri. -- Maşini-motoare cu = = Mur1ş-OşOlh81'-Marn svâsărhely. benzin, automobile pentru arat şi = - O u tmblătit. - Primeşte totfeluJ de _ = mon14ri pentru ma,ini, stabilimente = 
_ industriale, maşini cu aburi şi in- _ = călzirea cu aburi, precum şi exe- ;: 
..... cutarea a totfelul de aliaje de fier _ = ,i metale, montarea deplin' a .. 
_ tt'1orilor precum ,i reparări = 

Caf'e:a bru."A : 

J!maici JII Chlgr. 
Portorlco 11\1 .. 
Cubl l/@ ». , . 
lavi aur ».. 

Va.-ftaa pr.Jf1!'6,s 
(In pdj1toril tlectricl proprl.~. 

Cor. 11 
, It 
I 2'. 
, 1't 

Calitate buni III Ch'gr. . .. Cor. li 
Calitate fini 'II • I 3'2 
Mixturi foarte finA (Cub., Aur, Mt-

nado, Mocca) 1/2 Chlgr. . • .' I 3 • 
'T'ea. 

Rfmhite de tea 1/% Chlgr. • . . 
Tea de CO"go 1/! 1..... 
Mixturi pentru familie IIi Chlgr .. 
Tea imperiali foarte fini 1/1, •• 
rea Ceylon foarte aromatlcl 1/2 • 
Mixfu!A uce'entt de prljlturl pentru 

tel 111 Chlg-r. . . • • • • • • 

Cor. 2-' 
, 3. 
, 1· 
I .', , O'· 

, -1 

f 

1 litru rum pentru tea de famlUe • Cor. 11 
1 Iftru rum fin de Brazilia • . •• I 3~ 
1 Iticll 7/10 Turn fin de Jamaica •• I:U 

Renumitul >ARDEIU KorANYlc I 

vinde in cutii originale. 

lolaDJi danas, 
OULre CQ).I3.croiaui: de ~at'ea. ." tet 

1 
:: în bran,a aceasta. II = 
_ Oaranţ! deplinA r - Serviciu = 
_ prompt 1 - Preţuri Ieftin.. .. 

J 
(Seghedilt Budapesta. Viena, DCbling. Berlin. Abazfa) , 

il~II~II~II~U~II~U~II~iI~U~li~II~U~U~'I-U~II-II-II-II-II-UI-II-II"i 
ARAD, J6zsef f6hereeg.ut Nr. ~ ( 
in edificiul blncii "Arad.Caanâdi TaU",kiHn&tA. •. 

Nr. tele.onului 809. - _~ -. 

,------------------------------------------.---

Haas Kâroly 
primul armurar şi optician din . 

Szabadka, Egres-u. (K!!'I~6)' 
l\tJare al!llortin~ent de 

w- •• me şi bleletete ... 
d. cea mal buni. fabrIcaţIe precum ~i pirţiIe constitutive ale 
acestora. Se primesc pClângă garanţie ,i preţuri moderate tot
felul de reparaturl d. arme de orice loi t mafiai de cusut, bici~ 

I cJete gram o(oane, maşini de scris, precum ,i prc:faccre armelor 
,i orice lucrări din acut ram. SerTiciu punctual ,i c:on~iin,io8 

~ 

EDUARD LEIElf, 
finichitiu şi anteprizl da lasfalafiudl 
Bra~oy AteUer: Strada LUlltl 51'. 83. 

y ,PrAvAlii' Str.d. Gabll Br. Z. 
're]eiun NI". 3a4. 

Se recomandl pentru pregătirea nmncei de tinichigiu şi galanterie la 
• dificii, precum coperiş~ şi Învelişuri de furn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele. 
Specialist tn apaduct:c la c...:"Re, e.n.n.ali~llrf, 
conducerea de gaz de iluminat, şi Instalarea camerelor de bale. 

lampe de carbid de totfelul 
dela 3 coroane În sus. ~ -
Engrosiştilor Ii~se dau rabat. 
Depozit bogat fn vini de 
scAldat, cămine, closete etc. 
Serviciu eon,tlintios. Prtţuri 
moderate. Reparalie prompt~, 

~; "-

II II I I II II_IJ I I I II I II I I I I Lili 
: Prbua fabricA ungurească de cuţite de : 
- maşini şi unelte de otel. FondatA 181859. I 

- I 
- I 

§ -Bartusek Karoly ~ -_ Budapest, VI. ker .. David-utca 10. sz. --------.. 
~in~uru!. specialist ~n Un
iar~ __ .pentru fabricarea de 
~!~).ţ~, __ ~_eh~njce pentru Ju· 
~~ era rea lemnului. ~ 

Uneltele mele tai e ca 
C>'T"'I~ A",,7 A 

I~ 
St 

(B~ 

-E şi se potrivesc Ia ori-ce ma· l' Tele 
a şină pentru lucrarea lemnu· 
.. lui, pentru·că sunt fabricate I • _ din otel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţitele I 
_ pentru rtndele de maşini, scobitoare; capete de cuţit, I T,I.,. 
.. ferestraie de mână (horony) şi IU/lgime; sfredele pentru I 
_ $fredtlirea de găuri adânci; caţite de sf!şiere> unelte • 
_ fim Iru sjredelire, crepare şi fabricarea de Iepuri, cu un I 
_ cuvânt totfelul ae uneHe mehanico ptmtru IUCrarE!8 _ 
-, lemnului. - Preface şi osiiJe ţiitoarelor de ~uţÎte in • 
- patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie, în I 

- osie cilindrică şi fabrică, după comandă, noui osii el lin· ,. 
: drlce pentru ţinerea cuţitelor. Cuţite pentru compatdorii. I -- Ori-ce desluşiri se dau in cel mai scurt timp. I 

,-

1111111111111111111111111111 
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Nr. 8 - 191:2 "T RI BUN AH --_ ....... _-
Stefan Fekeshăzy IJ BANCA NATIONALA A ROMANIEI. ::a=o'''''=~ _____ ._ 

1. de ,Ipl\torla da haina ,1 curăţJtorla chimiei. SITUAŢIUNE SUN\ARA. 
Bistriţa, F6ter 17. Unga Primirii. -

Prlme,te: curlţlrJ ludoase ,i fine, cura· 
tire de trusouri, albituri de desupt, de masl 
" albiturl de pat; perdele ,1 orice lucrAri 
de bran,a actuta cu preturi foarte ieftine. 

Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfeluI de haine pentru bArbati şi femei, 
pardeaU ,1 jachete firi ale desface; apoi 
materii de mobile, perdele dantele şi altele. 
becu,!e prompti. Prtturl foarte moderate. 

.. -

1910. 
U Deeembre 

Ti"" 

169793 169' 

7~4 79'1 
uo 573 364 

i O 154 697 

11999599 
14566660 
3 0 366:u 

ti 004143 

721 787 
1 0 57 820 

109 130 5'~ 

25 85438 
39760 «4 

ACTIV 

{ 

120 185 169 Rezerva metatlel aur 
49 608 000 , .rate aur 

Argint ,1 diverse monete 
PortofolJu romAn ,1 strAin . 

{ 
, Impr. pe efo publJce. 

, fn cont curent. 
Efectele capitalului loclal 
Efectele fondului de rezervl. 

157954 691 } 
61958000 

, , amort. Imob. ,1 ma,ln. de Imprim. • 
ImobUe 
Mobilier ,1 maşini de Imprimerie • 
Cheltuefl de adminJstratlune . 
Depozite libere • 
Conturi de varori 
Conturi curente.~. 

1911. 
17 Dteembre 

- : 

220 (el 00:- 119 gn 69.1 
5255°1 S61 95 2 

180858422 1666458S9 

15 2 53°7° 13 '5 J 756 

11 994843 II 99484? 
17 696 577 17 ~6 57~ 
4 ~u7 621 '227 6z 
6084098 6084~" 

7900°7 79'086 
1 116291 1133 2 33 

1 r4 484 44n 1[6107 54' 
246 16 740 31 ~41 81~ 
.47882804 5fiRnCj ,8 

533378 DOI 
~- PASIV 

645 byl 4~ 6~6 4,-;ţ ~ ... o 

KIRĂLY L,AJOS I'OOOOO( 

#8741 334 

U 000001 1100000' 

30763062 30819822 
Clpltll 
Fond de rezervl 

ferar, dogar, ,efar ,1 luatruftor. 
liud-tfagyenyed, Str. Teiuşulni 14. 

4308 37c 

343°9374° 

Fondul amort. Imoblll. mobJl. ,i ma,ln. Imprim. 
Bilete de ham'l In clrculatlune 

46 1472)- 4621. 23~ 
446 978 7'( 445 5 1! 58 

2446 95 2 

Recomandl uzina sa inlocuită cu pu
teri motorice ,i lucrative bune, pentru 
prepararea articolelor de feritrie, şeldrie 
,i lustruir, cu preţuri ieftine, dispunând 
d. un serviciu prompt, execuţie modernă. 

" 

~ 

, 341 543 
:a 58696/ 

log 13°525 
31 175528 

S3-;ţ 37~ 00 I 

Profit şi Perdl!re 
DobInzi şi beneficii diverse. 
Depozit de retraw 
Conturi diverse, sold . 

Scomptut flOfo 
.) OQbAnda 51/,°/_ 

" 
:NSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII 
;OCIET ATE PE ACTII. ~ONOATĂ I~ ANUL188~, 

Centrala în Timişoara-centru 
Belvaros) Piata Bahizs-ter No 1. (Palatul Mocsonyi). 

. Filiala In I 

Buziaş, Recaş, Ciacova şi o'Detta. 
~I.fon Centrala Direcţiunea: No 510. ContabilitateA J No 1140. 

Capital propti. 1.100.000 Cor. D.,u .. arl 1,000.000 Cor. 

!elan l PIII.ta Buz.a, Nr. 10. Telefon: PlUala Reca, Nr. 14. 

T.I.fon a fIU.'. Clacova Nr. 16. Telefon: fUlala D.tt. Nr. 20. 

2446 95" 
2~s8 27~ :1 681 :td' 

11448444/ 1[610754 
31 846 3 I ~ 3:U 565 'j 

h45 t192 4>-~ 646453 8 " 

I I 

PriDlCf1:e depuneri spre tructitlcare, delpN 
cari elibereazA lib.le. Administro.~4 d.pu

neri C\1 c.sete de .conomizare. 

PII.le,te deponentilor dupA mArim .. 
• umel depuse 4 1/2% fi 5°/0 InternC" 

farl. nici o detragere. 

Dupa toate depunerile contribuţia (darea) 
de interese o plttteşte institutul teparat. 

'cpuuul piui la 1 O. O O O COrOiat, dapl stare. 
(assti Jt plătesc Jt firi abllctn. 

lseolllpteazi cambii şi .coard. credite 
cambiale cu acoperire hipotocarl. 

Da c.. vansurl pe eftde pahil" (Lombar"}. 

Acoardl Imprumuturi hipotecare po caM 

a. ÎRduriat fi pe Rropri.t'~ 4. pamint. 
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Valorizare de nisip 
Cine are nIs'p mult, si cearA In Interesul propriu, urmi· 

toarele c&taloag-e şi prosp .. cte: 
F. 3. Forme şi unelte pentru pregătirea articolelor de beton. 
F A Fabricarea ţiglei de beton, orlJnduită la lucra de m()nă 
Cs. a. 4. Fabricarea ţig/fi de ument petUru luerTI de mdnă, 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor de beton. 
C. S. 1. Fabricarea tablelor mozaic şi cement. 
SI cearl totodatA examinarea gra1uitA I nisipulu!, mergerea 

la fata locului a inginerului nostru ,1 si examintze maşinile 
noastre de valorizarea nlsipulu!. 

S ' t" , B k inginerI, fabrIcă de maşini zan O es ee eentru Industria ~e nisip. 
, Jiudapest, VIH. VJOla u. 7. 

Teleton 116-43. 

Stiassny es Novak 
turnAtorie artistică de metal. 

Budapest, Yl, yaczi·ut 179. Sl. 

Lucread diferite decorud la edi· 
ficii, cripte. Toarnă diferite părţi 
pentru maşini precum şi table cu 
inscripţia pentru advocaţi, medici 
şi ingineri. Table cii ate cu În
scripţia numelor de strade pentru 
oraşe şi sate, cu preţuri ieftine. 

I Inventie senzationalA. 

Brevetat sub 
No 3956. 

ar.' 

NI'. e - 1912 
• 

E ~ ~ 

LEVAV OVOROY 
" i STRUNOAR 

SZEGED, Pi.ispăk~ter 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare totjelul de lucruri 

c~ aparţin acestei branşe, ,precum: popice ii bile, dapuri 
\ ŞI slă.vini (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână, 

articole p. furnători, camişuri, şpiţuri etc.; bile şi dacuri 
pentru biJiard; domino, şah 
şi totfelul de decoraţii, la 
mobile, etc., cUIere Ş. a. 

I Comandefe se efeptuesc 
i prompt şi conştiinţios. '-.' . 

R . - L~ 
••••• ~' •• e •• , •• ) •• ele •• C ••• 

! .. ~ ..... ~~ Georg Bart~elmie ! 
.. E..,..~_7 . ll'1Cch .. an-Ic • 

., .) B r a Ş o Vt Strada Porţii Nr. 41 •• 
",_ (. '~~ ".-=-'OI!. ~ (Coltul dela I~ra~~ ~fântului Ioan). • 
.. ~: .. ,' 'c' ___ lIli:i'III 
r.JI .~:iiR' ....... ,._~-Mlr"--r; • ~ 

f'j Atelier pentru maşini, de scris. socotit, Cj 
: dictat şi de cusut, apoi pentru aparate ' ., 
., electrice şi fizice, lampe electrice de : 1 

• buzunar, gramafoane, plăci, ace, hârtie U 1 

• - de copiat şi diferite utensilii. - • s 

.. Telefon 380. • n 

: -Instructor pentru scris la maşinA. _ I ,; G 
_ ..... .;,. CI 

••••••••••••••••••••••••••• J~ 
.. --.... --------.... ----.. ____ w.RE~~ ________ Mr.~ CI 

OI 

zi 
o: 
zi 

Scutit prin lege 
sub No 141. 

Litefi 
Sandor, • 

• RNTICOL ' 
In atenţia pr~sitorilor de vite t 

INTICQLUL e de ~~ :~~~tr::mitor COLICEI. 
Experienţa de doi ani la regimentul 1. de husad arată 
că În contra coli cei nu existA un alt leac mai cu efect 
decât ANTICOLUL, deoarece în toate cazurile şi un prav 
ajunge ca să producă efectul aşteptat. La cai in cazurile 
cele mai grave e destul un prav, vindecare la 1112 ore. 
La vite cornute 1 eventual 2 pravuri, vindecarea t oră 

In proprial interes comandă o cutie, ca să (1 ai In caz de 
, lipsă, costă 4 coroane (2 pravari). . . 

Se poate comanda la: 

LIBOIATOIOL ARTICOL 
Mayer Ignâcz, me<L veterinar şef reg. Braşov. 

lalser!. und' K~nlgl, 
Huurell·Reilment lalllr 't 1. Cartificli. 

Subsemnatul am fololit preJw.attII dhd Mllyer [gnacz, medic ve
terinar de stat, la boala a,. numIti colici, atit a ~ilor mici cAt şi la 
al regimentului, cu un rezultat uimitor, pentru care, precum ,f pentru 
forma uşor de usat D recomand eli dlchlri orişicuJ. 

B r Il Ş o v, 21 Aprilie 1896. 
(L S.) as. Litllu, colonel. ... 

colorator '8 geamuri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
da sticl! ,i rarne de aram:!. 

Budancst , , J 

Ii. Papnevelde·utca 8. SI. 

. LUI~r~~ artistic geamuri de 

biserică colorate, mozaicuri -
de _.!ti~!.Ji rame de aramJ 
dela tele mai simple până )a -- - -
~ )1"1 11 i complicat,., cu pre· 
~ry_ ",!orlerate. - Geamurile 
aproape tutalroT bisericîlor gr.· 
cat. sunt lucrate in atelierul 
Bleu, Între cari ,i ferestrile 
bisericei nou; zidite din Szasz
Ujfalu (lAngA. Aiud) toate sunt 
)ucrat~ in atelierul meu propriu. 
-J!'*....... , '" -

~ .... .a~~ __ aa .. MU""""""""""""""''''' ______________ . __________ ~---------------------------------------------------------------------------.r f 
. "kBlBYN:tl'~ mt1'j.TVJ: SlPWIU.JlO NI~lUl{ fI OONi ..... ..6.RAD, l~l~.. \ 
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