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Banca generala:~i 
de aSigurare *). 

De filoromln ul. 
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Ce Î11s€lmnătate are pentru RomAni o 
bancă de asigurare? A da un răspuns după 
determinaţiunea interprinderilor econo
mice-comerciale, răspunsul determinaţiu
nei dedueaLi'\e ni-ar fi gata. Dacă însem
nătatea a-eesteia ar Ii numai în o- afacere 
de câştig, de care părere poate vor fi mulţi 
precum şi un domn de bancă din juru~ S~
liştei ,ar fi trist. Trebue să pătrund! ldeta 
in ma,ssa mare a poporului şi în deosebi a 
intelig€'!l1ţei, că nu e aşa. Nici băncile 
dvoastră nu se sporesc, nu-şi ridică capi
talurile, nu fac un reescompt mare numai 
din punct de VMere economic. 

V'a Pu.s intrebarea un oare care st,răin, 
că ce B cauza forţei dvoastră? Cauza. aşa 
cred, şi vor fi de acord cu mine toţi, cari 
pătrund chostia fundamental, e nici ooono· 
mică, niei financiară, ci e socială. 

Vf\dE'l11. .cun! R0mânul coboară din 
munţi cu desagii pe spate, băiatul pe lângă 
el încă în opinci ... merg spre cut.are oraş, 
la şcoală străină. Crescând bietul băiat 
întru străini cu chin şi vai îşi însuşe.şLe pre. 

- gătirea celorn('('€'~are pentru lupta vieţii. 
Torminând diforit(~I(l c ur:s uri, păşeşte în 
toiul lupt·elor mari ale vieţii reale. Unde 
să se aşeze? Dola oin(\ să aşt.epte sprijin? 

$) V &zi N r. 283-1911. 

RamAI. 
iSeninul ochi-lot, Mi bl.â:n:t 

Şi gla.ml Uiu cuminte 

Mi-aprind în suflet un fw,. 
Ca' n fata ce-lor 8finte~ 

N ădejde4 unor clipe dragi 

Mi.adua 'n suflet pace 

-: i _ -, Şi tH..sul meu îllfu-ipat 

.• Din t.are S8 de.sfa-ct.. 

.' .;.R4mJtst4,pâna mea de-at:u.m, 

Co pi141Jtsăt oare, 

: Seninul ocMlor tă.i blân:i 

P8 \lac, 8d md ''ltfi()ar~. 

. I.N. Pârvulescu. 
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Arad, Mercuri, 4/17 Ianuarie lQ12 Nr. 3:' 

Cine să-i Migure viitorul? Străinii? 0, vai 
do pAnea aceea câştigatâ la strAini! Vai 
de sufletul acela amărât. Ori te-ai predat 
sorţii nemiloase devenind un nimenea, o 
unealtă nerespectatabill1, in care .străinii 
n' au incredere, ai tăi te batjoouro&C, te 
hulesc, te eschid dintre ei, ori nu te pre
dai şi atulllci existenţa materială ţi-e pe
riclitată. In fine dela. străini numai oS'de 
ros capeţ.i, cât de escelent ai fi. E şi na
Lural. Prin urmare sunt siliţi ca t)ă. .vin! 
ia vatra pă.rintească, dacă voe&c, ca mai 
departe Români să rAmână. Partea mare 
nici na'r gă:si aplicare la străini. Ce ar face 
ei? - Pentru dvoa6tr! terenul oc.onomic
comercial mai e liber atât, cât e. Sunteţi 
siliţi a-i aşeza. Am văzut înfiinţându..se fi
liale a unor bănci numai dn motivul ace· 
sta. Şi e bine aşa. 

Eu din acoot punct. de yedere preţuooG 
prima dată însemnătatea băndi de asigu
rare a dvoastră. Cu timpul la sute de per· 
soane şi familii ve-ţi asigura pânea. cea 
de toate zilele, ori altora 1-e ve-ţi înbună.
tăţi soart.a prin asiguraroa venitelor late· 
rale_ Ca atare, va avea şi alteînrîuriri a
supra vieţe: noouOltuice, socia.le. culturale 
româ-neşti. 'Sumf:le C€ so "or in·catl8., ro· 
zervele bme plasate vor da un avans sim
ţitor tuturor mişcărilor eoonomice j fina.n· 
ciare şî comerciale. Persoanele, cari vor fi 
in serviciul băncii vor veni în leg!tură eli· 
rodA cu toţi şi cu t.out.e, vor fi vestitorii 
tuturor lucrurilor bune şi rele dintre Ro
mâni, vor fi îndrumătorii, sfătuitorii, vor 
Ij agen ţii, detectivii comerţului românesc. 
Subliniez cuvâ-ntul: agenţi. Pentru că Dv. 

Voiajorul . comercial. 
- Pragment din "L"iIlustre Gaudluart'· ~ -

Trad, de Adrian CorbuL 

VoiajQll"'Ul oomerQial, ~rsonagiu necunos>:mt in 
'antichitiat.e, nu oote el una din rele mai Cl1Tioase 
figuri croăte de mOni\'1lrile epoe&>Î actuale i nu 
&&te el menit, intT'o anllllll:Îtil .atare de lucruri, aiI 
Însetwle ma.l"l'Ia transiţiune care, pent·ru obaer. 
vatori, uneşte vremea. (\.'C.ploatărilor materiale cu 
acea a exploatărilor intelootuale? Acest pirofor 
omenesc oste un sa .. ,nt ignorant, un mistîficat.or 
mistificlt, un ')JTOOt nooredin('i«l. dar care rol" 
boşe mlIliUllla1. de bine de :misteNlKl şi d~ dogmele 
sale. Ce figuxl1 curioasă! Omul aceeta a vllzut 
totul, el ştie to-tul, şi cunoaqte /pe toată lumea. 
SAturat de viciile Patrisului, el poate afoot.a bono
mia provinci&i. Nu €8te erI in-e.11l1 oa:re l&agă satul 
de cwpitală, ou toate cI el nu este de fatpt nid pro
vincial ni<li paririan, ci ~im~lu_ călător?_ ţ;l DU 

vede nimic în fond; oamendJor şi roourilor nu le 
etic decât numele; el nu Apreciază lucrurile dooât 
la BUJptafaţă; !PriVirea a.a a:hUlecă deasupra obiec
t.elor. fAd 'Il le pătrunde. El se inte.rf!lSează de ori
ce lJi uimit'! nu·} i\t6~sead. BatjoouritQr _ ~i 
"chan80nnier", iubin<jt în general t.oate partidele 
oolitioo, el ~te în fundul ialimei un bun patriot .. 
P~ând o mimicil eecelentă eJ,tie lua rând pe 
rând,tâmbetul iubirei,a.l mulţumi rei. ·al amabi~ 
lititei, zâmbete. pe oari le .pără.aeşte. când revine 
la adfiw.lul său ~ care e mai degro&bă iD,.. 
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se primesc la admnnstraţie. 
Mulţ.m~ publice ,i L~ 
cleecbi. co~t.t ficc are iir 
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nu aveţi agenţi. Şi ştiţi ce va să zică agent? 
A fi cult şi pro.st, a fi obraznic şi modest, 
barometru şi granit, a fi dat afară pe uşă şi 
a intra pe fereastră: a fi reclamuI viu al 
econ-omiei moderne. E o funcţie foarte 
grea. Cine ştie să o împlinească, Iace mari 
servicii societăţii la care e aplicat, dar tot 
odată face servicii naţiunei aparţinătoare. 
Cu greu se va îndoietnici caracterul Ro
mânului cu cariera aceasta, dar na'ro în
cotro. timpul pretinde şi aceasta. (Despre 
agentul de a.sigurare altădată). La mulţi 
dintre Dvoastră, le va fi greu sau chiar ru
şine a fi agent. X u! să nu le fie greu. Dacă 
consulul general al Gennaniei la primul 
prînz luat în primul hot.el din Belgrad li 
succede a vinde 25 sticle champagne nem· 
ţ('.8C, .nu va fi mai înjosit.or, unui Român 
cinst.it. Luptele cele mari dintre popoare 
nu se incep, nici nu se isprăvesc cu "Mons 
Meg"-uri, ci cu ofert - comandă - cont. 

A apărut in "Tovărăşia" un apel-în
drumare către popor, ca să sprijinească 
banca de asigurare românească. Foarte 
bine. Dar nu e dt\stul. Necesar e, ca toate 
gazetele Dvoastră .să de.schidă zilnic loc 
gratie pentru reclama societ.ăţii. Şi popo· 
rul totu1} ya fi exploatat de străini, dacă 
inteligenţa nu ya fi la. înălţimea chemării 
sale. -Din experienţele câştigat.e moei'\ez 
afirmarea aceasta. Un prieten agent. local 
cu jur de 3-· 4 sate la o soci€ltr-e străină a 
făcut asigurări d. e. în luna DecemvTÎe a. 
c, 103.000 cor., dintre cei asiguraţi, toţi 
Români afară de doi inşi cu 30.000 cor: 
l'a făcut undeva cineva atenţi pe bieţii 
oameni, să mai aştepte vre·o 30 de zile, că 
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dolent .p dnoX'P'I'ooiv, Fl este ţinut să fie un ob· 
servator, cooi a.lt.efcl rWcă d~ a renunţa la mea&· 
tia -sa. N 11 este· el fărăJ încetare constrâns de a 
soni1a ownooii d~ntr'o singură /privire, de a le 
ghici $?ţiun.ile. moarV1lSile şi maialoa ~lvabili· 
ta.toa; şi, pen1ru a nn~i penie VremtlR, de a prc
tUl dintr'odată şarulele lui de suocoo j De aooia, 
ohi~iul de >a tr9.1Il.şa cu rerpezÎlciune în orice afa
cere, fat'6 .din el un sententios. El formulează ju. 
ck-căţi categorice asuPl'Q tootreJor şi aetorilor din 
Paris ş4 din provincie. Apoi cunoaşt.e locurile 
('ele bune oa şi -pe cele rele ale .Franţ.ei, de aQtu 
ei \~U, El poate călăuzi La nevoie, !pe dmmurile 
virt·ut.ei şi pe ·aJ.e vitului <m a~eiaşi siguranţ.ă. Do. 
tat cu elocventă, el poate opri .sau relua fără ~rfll1 
<:olooţua: aa de fraze pregătite do mai nainte, cari 
curg fără. încetare, şi cari produ(l MU'J)l\a vioti~ 
maIor efectul unui· duş mOTa1, Povestitor, a:noo
dotist, el fumează ,i bea, âupă îm1)rejurărî. El 
:pO'QTtă lanţuri de 00&.3 C'U mooalioane, şi impune 
oamnÎllO'r mlimnţi, trece drept un. miloro .prin Ba

te, nu se Iad păcălit nici odată şi ştie 8ă-ş lo\'eas!\ă 
buzunarele, pentru a nu fi luat drept un hot de 
e.ătre servi1oare!e grozav de neÎncrezăt.oaro, ale 
oaselor butgh~ti unde piitrunde. Cât despre 
activitatea. &a, 'liU oote ea o calitate oo.enţ.iaHI Il 
acestei m~j.ni orneneIŞti ~ Nid Şoimul când ·ge 
repede 1a IPl'ada aa, nioei cerbul cân.cl im'ent&ază 
ocoluTi 800tile pentru a-şi 'OOoonde urmele în faya 
ţ-âni'ltlOrilol',nici câinii câ.nd u~mărooc vânatuJ, 
nu pot .fiOOl1l:pQraţi ou repeziciunea sboroJui UlDui 
vioajor oomercial, care simte "un comision", ia
teţirnea cu oare~i Înşeală ni~aJul spre ,a-i lua 
inainte, artei cu oare ~imte, miroase şi d~rl 
locul ~ ~1lll.A unde-,i poate pIlUla marfa. D. 

,~~ 

-l·~ ; 
J 

. . .~. 



.. 

-

a.poi vor putea; asigura la.: banc& româ
nească.. De unde! Ştiu un conducător (a
decă ar trebui s~ fie conducător în sătule
ţul său, dela care primeşte pânea,) care 
ehiar in luna a..cootui Docemvrie a promi~ 
agentului străin, atât personal cât şi cu afa
cerea, că,-i va aduna omenii, ca. să asigure 
la dânsul. Ei aceasta e crimâ naţională! 
Acum, când societatea romAnească bate 
la uşa. Dvuastră, un o.m inteligent. să 60 de
mită. la aşa ceva, e prea mult. Pentru a· 
!~ola şi pentru a-ceia ar trebui sA. se edifica 
un institut cum este la Lip6tmezo. - Sunt 
de părerea. c~ prima dată să. vă creşteţi 
mteligenţa. in privinţa aceMta. Tot mom
hrul intelectual al Dvoastrâ s~ fie pătruns 
fir însemnătatea nu economică, oi socială,
natională a. institutului acestuia. Dact\ 
vor da toţi mână, frăţea.scă, desinleresată, 
banca Dvoastră in scurt timp poate ajun
ge la, nivelu1 băncilor indigene, când işi va 
putea apoi întinde adhrita,tea. de afaceri 
~j pe plaiuri strAin(l. 

E un teren nDU ,de muncA. Nu aşteptaţi, 
ca poporul să fie 'primul sprijini tor; popo' 
rul leagă. contra.cte foarle uşurat~ şi cu 
agenţi str&ini. cu atât. mai vArtoB cu agen
ţii străini. cari trăies-c intre eL Dvoa.'ltră, 
inteligenţa, trebuie 'Să, fiţi a.genţii. senti· 
nelele adevărate. căci altfel cu greu veţi 
prospera. Do sine se inţelege, nu o vorba 
dp sprijinul moral numai: fapte se vor 
cere. Societatea aceasta, la. care sunteţi 
interooaţi Î!!l diferite chipuri • .serviciile D· 
voastră nu le va onora. cu mulţumiri pu· 
blice, - vor fi onoraţi cei ageri, zeloşi cu 
binemerita.teloparale de prov+iziul1e. A 
câştiga pe eale cinstjtă, mic şi mare, - a 
::-prijini o chestie atât de insemnat! pen
tru toţi Românii, cu un cuvânt a servi in
elividualităţ,i proprii şi marelui public, e o 
armonii?- naţiona.lă diJIltro celfl mai {nI· 
moaSB. 

Slmt fenn c<)flvins că "Generala" va fi 
il doua întreprindere, ca,re va lega pe te
renul economic pe toţi Românii de bine, 
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câte calităţi ~ltp('J'i>oare n'arEl t\'MUinţ.i1 un -aBtfel 
d<l Oil1ll Aceşti rup1oroaţ.i cari vorbesc in numele 
fltambei, oa, cgiu!\·lu.l&alelor, a vinurilOO', a l()Q8ta. 
vurilor .sunt .a.deooa ori mult mai dibeci decât oo.e. 
văraţii .amba~ori .oo:ni. in eule mai .multe oa%llrl 
nu posedă decât forma. N meni 'Il:u. ee îndoieşte 
În Fil"ant13. do i.nfluenţa- aoesWl" ':'eg'1lI9OOri profunzi 
nari reprezintă in &aA.ele oale ·IIHri 'J)erdute geniul 
civiliz:.a..tiunei .şi m'1.-enţÎlliIlile panzi-ene, 'in "V'0Ş

nică 11llp'tă cu buJl'llll simţ, eu ignoranţa eu ru
tina provinciei. Cum 88 uită.m -aiei pe ,a.ceşti ad
mirabili piooeri cari fMOl10azil inteligan~le pa
pula:re, cari tnatează numai 'Prin !Cuvâ.nt ou mafl
scle cele mai ,reir.actare şi pe Mri îi aseamân ~ 
acei prol~ari noobooiţ;i Il căror ]pili "atacă !pOrfi-
r'urîle cele mai dmr€' , Voiţi să: 'CUJloaşte.ţi -puterea 
cuvâmtuLui "i inaU.1:>a: rpres.iune !pe C8Il"e () exeM!ead 
fraza a.8U1pra 'P~r de cinci fTaue:i cele mari re
bele, aeeloo.al~ ~e1Jarului infwldat in 'I:Xm,a 
roi sătească ~ .'. AMu:ltati discUTBuJ un'1.lia din 
marii demnita!"î .ftlÎ l.n.dstriei pa:rzioene, in lol0()8ul 

'C9.roN deargă. i-s-besc ~i fun.cţ.ioneazl ooest,e im.
t.e-ligeuţe ~ pÎlstoMlf': al~ ma.şialei ~ aburi numită 
~uaaţjUll(')Q. 

- Domnule, apUnOOtLllID tHWWot. eoonomlst 
dirt'Cto.ruJ. genoeI"81l şi adminidrftJt0'l"'l11 unei ... din 
celebrele oocietlţi d1:l aaigu:rare în OO'lltra. incen
diului; domn,uJe, in !provincie, din cinci &u'te' de 
mii de frBlllci di)prime reÎ!l1oi~. UUma.l ciDciz.eci 
de mii !!unt rpl Mite di<n imi ţiativil WO'Ptie ;l'tlStul 
rle patru sut-e -cinci zeci de !lllii ne vin aduae de 
fltiiruintde Il,ge.nţilor noşWiclll'i pliet'l(!esc !până 
într'~1âta .pe eeâ ÎlnapQilllţi cu plata, până într'a
!iii ta l~ irolnl~ ~UJ. eu CN'UTi groamU08 00 in· 
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procum leagli "Astra" pe terenul cultural. 
Deie bunul Dumnezeu, 'să vă puteţi mân
dri şi cu aceasta, precum cu .. Astra". 
.,Si("' igitur ad a,.,'!tra". 

D •• isi.... wiCI·pr.,.ditttelul 
p.,tidului national. Precum aflăm 
din cel mai competent isvor, vicepre
şedintele partidului naţional, părintele 
Nicolae IVRD, a demisionat din co
mitetul central. Faotele vorbesc. Vom 
reveni asUP'8 importanţei faptului. 

• 
Informatii grqite? "Gazet,o. T~albSih'aniei", 

in uumănli pe care il primim astăzi, w,b titlul 
,.Informaţ.ii greşite", cearcA 511 rec.t.ifioe unale 
afirmaţii din· inwrvleYU!l dlui Partenie C 9 ~ m a, 
publioCQt în rianll nostru. 

S u vorbim de <mt.cZRnţa. confraţilor dela bii
trina, no()<l!,Stril s-oră, ("..ari Îndrăznesc !Să bănuioocă 
cI ooi nu am fi redat fidel 'Cf".lo &pu.&e do d. Oo..<tIDa, 
nir.i ţ"Qfl1 cerea sA diecută'l1l lIBUJpra unor afirmaţii 
oari îl l'rivM'C ,pe .d. Part~nie Co:sma. Ne oprim 
Îl1i<ă oMUipl'fI. unei .singuro supărări a .,Gazet.ei". 

D. Part.cnic C-ooma zioo la sfârşitul intervie
'I,"'ll:lui eli "HomÂD11)" Bl' pUlt-€a fi mutat şi la Oluj, 
('-8Ţlita,l~ 'Trf\TIl'Ii11vl\niei. D. C<Q.sm8 msi adaugă 
ap<>i: 

"Romanii sunt în majoritate a:bsolută fată de 
('(lUau ti locuitori, fAră a f\"~ tm ti'Qrpol1tic ro· 
mîme.sc ootidi'an", 

E foarto natul"'a,l d ace-as1:ă majoritat.e nu 
poato fi de-cât majoritatea române8I6iCă din jurul 
Cluju!lui . • ,,ou. Tr!l.M." se gând~t.e .insă numai 
l~ Cluj .ca o~, unr~. ştie bine şi d. Coama, Ro 
mîinii nu 81lnt majoritate. 

.. Gaz~ta" mai f~e inaă o supoziţie foarte no
stimă. Oare "majoritatea" din lP~ajuu cu <prwina 
să fie . .majoritat.ea TrallBih-llruej" ~ Bine, dar şi 
în cazUll acesta i:nf.ol"!IIlaţia e greşită, deoarece în 
Tron.silvania II. v e w un ziar' (>miclillD. 
~ AyOOl Într'adevăr, z.i.ar ootidian in Tr,an

silyania ~ l'uJta n'o ~tim. Ori poate d. P. Cooma, 
cu () fină ironi~. p,'9, gândit. la .. Ga1..etn" m o ar tii 
(lin B fR!ŞOV ~ 

"Petiţia demisionalA a conielui Aehrenthal". 
8ub aOOAt titlu ziarul vian{\!; ,)Die Zeit" ecrie in 
ediţia sa do RMlară: ~)Inainte de !lmltI"ta sesiune 
delegaţi<mală din Deocomnvre, a'au adus in ciroula-

ee. &LiEYi2J'!l ,In $ ;pa •• " as .x 

cendi~, catastrofe, C'k., îndt ei sfâ~ prin a-şi 
re.înoi aaigurarea. A.9tfel i elocven ţa oonstitue 
noul 'Părţi dim z.eee .ade mijloa-oolor mOlWtre de .ax
!ploorta.re. 

A 'V'O'l"bi, 11. fi asc:uJbat '- nu inaemnează acea~ 
ata a aoouoo? O naţmn.e ",am are două Camere 
o femeie care ~u!ltă m1 amândouă urechile, sunt 
perdute ~ UJliIl ~i aha, E,'Ia ~i ~a~ll0 ei formează 
tnltu:l etern ai! U!lluÎ f8ipt co1rid~an care .a inceput 
~j <Se va sfârşi poate odată ou hmn~a. 

,~Daţi Oc'dl ,,-oiajorolui de oomerţ'; ooro<Ytaţi.i 
un moment ('hilpu1. X u uitaţli ni.cire<:hngota-i 
măalirue. nici mantS/Ula, nici guleru-i cle rrnaro
chin, ,nici pirpa aa. l1li~i <lll.maşa-i de stambă văr
g~tl1 cu .alhastru. Jn figura aooa.ata aşa de Qri· 
gma.H1. decât. rezi.at.ă La frecare, cât.c naturi di
'''$1"'8(1 aţi pu't<la ~. Ce oa.tlet, 00 drc, ce ar
ma· OOMtitl\le el, lumţ;a in Gare trăi~te, !limba do 
oa.ra se ae:rv~te I Mari.naT îndroonaţ, al se irubaT
c.hea.ză 1l;p:roviţion.a1 numai ou 'CWt.eva fraze, peu
tl"ll Q merge să petlUUiască in măriile de ghiaţă:, 
1n ţările I!ălbatice: în Ipro-vinci-e!·· DAci, nu oote 
oare yorba de 'a extrage, prin QPflTaţiuni pur in
tclectu-ale, au~ul ail&i/Or prin .aoou.nz~urile fPTO
vin.cici, ti dea~l extrage fără dUl'ea'e ~ P~ele 
provincial WI1 wpoartă ·nici oo.diţa, nici. Îadele. 
el 00 prinoo:u:wmai. in plasă, eu uneltele cele mai 
hlânde. Gimili.ţi-'\'l :aC'UlţUIl <şi vă eutTemUl!a~i de 
oaooa.d6le d-e. fTllze ee ee d~bi.t(lazăi în fiecare zi 
prin jprmr~ile Frmt-ei. Cun-oaş'teIţÎ :prin ur:rnare 

. genu:l; imi ră.miwa Bli vă vorbes<: de indh-idul 
care \'.a, fi 01"001 'j)O'Vt'Btei llOoaStre ... , 

TTăi~te azi în P'arÎ8 un in~ara,bil' ,""la
,~, t~ mai 'jlerioot in -speta '6a. OOlul NU'Q p-o&edl 
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tic syonuri preatimpurii d('\8pre iminenta dimi'Sie 
a oontclui Aohrenthal. Svonurile a'009te au primit 
acum o oonfÎJrmare faptie!. Contele Aehrenth~, 
inainte de plecarea sa la &mmering, a'a prezin· 
tat in audientă la monarhul .şi invocîi.nd motivul 
"ănătăţii sale s<lruneinate a cerut să fie .deaărcinat. 
Domnitorul a lu..at la cunoştinţă demisia, l-a rugat 
Însă pe ministrul da externe să tămâie deocam
dată în Semmering şi Bă'şi părăseaooă resart:u 
numai după sfârşitul sesiunii delegaţionale. La 
locurile oom~tente se cunoa.şte deja şi .per50&na. 
suooosorului eontelui Aehrcnthal. Aceaflta perauB

nă e contele Lcopold Berchold, ministrul monar
chiei la Pmersburg. 

Ziarele din Burlape!lta înc.carcă să infirme in
fomaţiile .ziall'ului viell{lz, colportând diverse ştiri 
despre rămânerea oontelui Aehrenthal. La. rîndul 
nostru n'am ,a,ea docât aplauze .insufleţite pen
tru plooa.rtlA maTehri protectm al oonrpatriotilQr 
noştri. 

UD vestitor al cuvAntului. In nUlll'ă'rU1 de Anul 
nou al "Românului" U1I1 -c!'I)llln oare Îlscăleşte ,,0. 
Sfc,r!ciu, protopopul Bietriţei" srJl"ie un articol de 
revelaţii 'Cum se eu .... ine unui protorpop in preaj
ma s-erbător.ii N 1U}terii Domnului. Şi aacultaţi 00 

giinairi cltvioase îi stoaroo sfinţiei Sale lSublimll 
ooJ"bil.1:oare a păcii t Du'Pă >ce S"pune d în Europa 
acum ,rtoatc-toate fie clat.ină, pârăe şi trozneoo" şi 
"ii. "un ~mfl-et de viată clătătol' vâjie de-alungul 
prm văzduhul aomnoroaooi şi blând ei Europe pre
tinzând desgroparea dreptmilQr furate - ţi o 
nouă CGma,~re (sic) a oameni~or şi a. lucruriZ",. 
şi a 1~n t erc.selor" (mai ales a intereselor cu'Vioa..ie 
,părinte N. R.) eminentul păstor 1Suf1e~ in(",h~ie 
min unjltul artiool eu următoarea concluzie: 
• ~V ai. de blam tribuniştilor!" 

,t"Va:ră cu "Tribuna" din C3.'loel.e românilor 
buni şi politi~toe vârstni<'.i"! 

Iar la urmil d{l tot: 
.,&rbiHori fericite!" 
Acum nu ~iu .Într'ade'lIă1r '00 tT'Cbuie să COtn(l~ 

sămnQi înaOOf\t proouct. unic al domnului proto. 
pop: inoon~.ienţa ori ... impertinenta d-sale. Căci 
in felul acesta evident nu se poate aerje şi ind ... 
dr(lŢlt .gândiri de sărbătoare din partea unui plO· 

t-olp<>p. In tohu1 ce!lor mai acerbe polemid, noi aid. 
nu nc....aID adresat nidooată unii altora ,astfel 
de cuvjnt<e. Şi dac.il d.protopop are indră.Bneala 
aoea1ui limbaj :ii 'Vom ~lica şi noi lIDUl corespun
zător: 

4'1 ~ _ 4 ....... g $1'" =4 ........ 

în gradul cel IDai inalt toat>e condiţiile inerente 
naturcl ~uoee,'>€tl()r sade. In ou.vâmtul lui î.ntâ.1neşti 
în R"Ce1aţl timp clei şi vitriol: {'Iici pentru Il prinde 
şia hpi victimele sale, viiriol pentru a dizolva 
caJruJele oale mai dure. ArticO'l'lll său era pă
Iăria; dar talootuil şi aN C\lI care ştia !Să inlCânte 
lumwa îi dobânmseră o atât de mare celebritate 
oomer('c).a:lă, indt ncgustlO'l"lii articolel()r .de Pan-ia, 
ii fikeRu cu toţii curte in 9C'01P de a-l convinge 
să binevoiască .a se însăreina ~ cu comisioanele 
]or. De 'nceia ori de câte m se lI'elntoroea la Pa
ri.'l în urma 'Illarşmi!lm lilui triUlIllfaJe, el trilia vet
nic in chefuri ş.i bancheto; in 'Provinde corespon
denţi~ îl răsfăt.au; i.n Paris 'Casele c~le mai mari 
îl lin~uşoau. Bine venit, sărbătorit" hrănit pre
tlLtiooen.i, nu i""&O întâm'Pla !Să iprânzească odată 
singur. Duroa o viaţă de @o'U'veran, SBJU mai bine 
ziJ.~ de jumirlist. Nu era el oare fQiletonUilperoo
nificat al cOilleTţului parizian 1 Il chema Gau~ 
d.ioSS{ut, dar {.aima, creditul 8&111, el{)giiJe .cu care 
(Ira Încăl"eB.t fălCuseră să fie BUip:ranumit ilustrul. 
Ori unde 11.1' fi in1rat aee,st om, în vre-un birou 
8<a'U' in vre-un han. in vreun &al-olIl sau in vreo di
ligenţă. in vreo man,"B.rdă Bau la we-un ban<:oor 
- el >era ,·eşni.c întâmpinat cu cuvirnWle: tiA! 
iată-l ip'C ~lustl'1ll1 Gau-dissa:rţ!" Nici un nume ,n'a 
foot Vl'e.ooa'tă mai in armonie ou turnura" eu ma· 
nierale, cu fizionomia, cu vocea, .cu limbajul aoce
luia -care il !purta. Totul surâd~a acestui voiajor. 
şi voiajo:rnl sUTâdea tuturora. Ca1arobururi, ri. 
sete grase. figură monaeală, rumemea1a. 'Chiopului, 
t~u-i rabeolezian ve$tmintele, cor;puJ, spiritul. 
flgul'a s-a aroundea'll perfect intr'ân'8ul. Rotu.nd 
în afa<:eri, oo:n de treabl, vesel şi voioe, -aţi fi 
l'e.c'l~lt ll'UlUai d~cit într'i1l&1ll J>fi' blU-bat1JJ. 

• 
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BunIi romilni din Bistrita dalunge dela cu.-
'oole lor pe un aatfd de păstor sufletesc care se face 

in chipul aoosta apostolul urei şi al vrajbei chiur 
in sfintele -serbi\tori ale N /l.7terei Domnului. In-
0010 ••• ,,&rbători fericite" - părinte protopoapel 

'" 
Aminarea asent4rilor. Ziarele din Vien.a II.nuu

ţi că in urma unui aoord dintre oole .douii guverne 
aeent.Arile din primăvară au fost RJlltmate pe timp 
nehotări·t. &: crooe că ami'l.1larea s'a făcut în vede· 
rea enormelOT cheltuieli pe coo-i ].a.ar reclama două 
rinduri de asent,ări. Ziarul "Fremdenblatt" spune 
că pricina amânării zaoo in situaţia politică din 
A U8tlr1 R. Tot atât do llŞOT ~'ar putea găsi în"ă pri
cina. in situaţia din Ungaria şi anume în teama 
guvernului de" intenţie .a obstrucţiei pe urma 
proiectului cu ast}11tările în primăivari.'l. 

'" 
Sufragiul universal. Clubul libel'cugetătoril()r 

din Budapesta, care în nemea din urmă face o în
tind agitaţie pent.ru tmfragiul universal, a ţ,inut 

(Iri .serur.a o şedinţă publică în care a 'VOrbit cunOO
(,lliul soeiolog ungur Dr. K U71fi Zzigmond, despre 
TefOl'ma electorală. Runii a dat sufragilllui uni
,·el"s.al wroătoarea dcliniţie: 

"Sufrag.iul universal este dreptul fiecărei fe
mei şi bărbat in \'ârstă, de .a alege deputaţi". 

Socia1i~tul KUllfi u vorbit apoi împotJriva. tu
turor cen:surilor cari ar putea !!11 restrr,îngă drep
tul de alegere. A combătut ren sul material şi a 
oo-ătat că ~i eensul intel()Ctual nu poae fi de ni~i 
un folos. Ale-giitorii de astăzi, după aiirmaţia lui 
K un:ffi, .de.ş.i sunt numai 20 la sută ana.lfaooţi, 

tO'tuJ}i nu au putm ridica nivelul parlamentului 
deasupra celui de prin anii 80. când erau 3~ la 
,tIUtA analfa.beţi. 2 

Şedinţa Camerei. S'a continuat doobatel'ea 

bugetului dv finanţe, yorbiud ju,sthÎlstuJ FOldes 
BeLa, cun()8CutUll profeaor unîver.sitar şi kossuthi
stuJ Mezi:i.s!ly B&la, fost iSecretar generaJ. sub ooa-
1iţie. La sfâ~itul dl.scuţiei ministrul LukB.os a 
deput:l proiectUil legii de apr-oopriaţiUllle bugetară, 

prO'ioot oare va roolruma Camerei 'Şi al o zi două 
de disouţii. Pe -culoare a fOOt şi azi linişte, lip,sin.d 
dela şe-dinţe mandarinii partidelor. 

amabil iubit de gl'izete, care se ureI cu e!e.ganţă 
pe imperiala omnibtt.'mThlor, care intinde o mână 
de ajutor doamnelor oortpuJ.oDlte pentru a se SoCo
bori din 0Uil1e-l1, caTO guumoşte văzând fuJardul 
~"Ulr!I.ligrului OOla diligenţă căruia '8fâ~eşte priln 
a-i vinde f) păJilrie; carc zâmbf>,şte servitoaralor 
('ă'l"OJ'n le ÎJnronj1.1ll'ă talia cn braţul şi ,le stă'Pâne..~e 
pe ca1e SoentUmentală: care imiteazit la mas! eum 

. i!Curgc \.qmt~ din -stidă dându-.şi uşoare bobh
nuce Iţ){'-'lte obraji. s-au cum ţîşneşte spuma 
beTei cillrul .oade în paha'r; care isbe.şte tare cu cu
r,itul în mtpele fine de şanwarue, fără a le sparge, 
gptmând .celorlalţ,i: "Faoeţi şi d1ră C.l\ mine"; 
(!1I.re ia. în zefle.mea pe -eillător,ii timizi, ii dos
minte ;pe .oamenii învăţ.aţi, şi stlltpn,neşte la masă, 
unde ii f)oC ,dau budlţele.le oole mai bune.. Dar mai 

,mult: Guwdisart ştia aii încoteze cu glumele la 
momentuJ opo!'tun, şi avea aerul cu ade"ărat 
profund cân<l 8'PThUoa. trecârud pe lângă un oraş 
IV'U ~i ll.l'!l.llldn'CI in-c,ol'O IIllUeul 00 ţigară: "Me>rg 
,,11 văd c.am ce om in rpânto('('e oamenii din această 
loaalitate!" Atun-ci, Gall.di-ooart dovE'lTlea cel mai 
fin, 001 mai istot dmtreambasooon. EI ~tia Olă-şi 
ia un a~r adroinÎlst.rativ cânx:l mt1"a la subprofect, 
un 8l'r de eo!ptlll1ist -când vizita pe un banl('ber, un 
aer relip;ioo ~i monaN'hic -când intra la un rega
li.<rt, UD aer buTghe.zasc -când intra la um burghez. 
In flfârşit. el er~ pretru.tindeu:i cea 00 trebuia sA 
fie .. , 

.. ~==== 

~·.r--

Scrisoare deschisA 
cătrl d. dr. Alexandru Vaida, deputat 

al cercului Arpaşul .. inferior. , 
Domnule Deputat, 

Poate nici nu-ţi mai ad'uci ufni1tte de 
oamenii cari au dus la în-vingcre steagul 
naţional. des!if.şurat prin DTa de comite
tul electoral al partidului naţional. Au fost 
zile de 1nsufleţirc măreaţd pentru cercul 
nostru zilele de rupt(! prin ca're DTa ai a
juns 1n sfatul ţC!rii, de unde cu doi ani mai 
nainte ai fost s1/rghillnit. Ne-am ţinut de 
datorie sfânta., sd dăm tot sprijinul omului 
in care t'fdeam un exponent al sfimtei noa· 
,{(re cauze. 80artea neamului nostru o ve
deam ameninţată, în acelaş fel şi cu. ace· 
leaşi arme, cari erau îndreptate co-rJtra 

DTale, şi nu cu puţine sacrificii - ciici si
gur ţi-att ajuns la cl.lnoştinţd multele ne· 
ujunsuri ce am at'ut şi al:em sef. le indurelm 
în umw ţiTtutci noastre -- am luat tc1işul 
armelor duşmane, dând cu mân'drie votul 
aceluia,- rare era mai puţin aştepta.t tn 
pCttlamentul ţdrii. 

Zicem, poate ttici nu·Ţi mai adud (1-

minte de noi, căci dela alegeri. nu. ne·u:tn 
Illai 'căzut şi nit ai cercat să şti.i, daca mai 
(wem şi noi c~va de spus. ş.j aşa s4 nu fie 
eli supdrarc, dacii-Ti ad'TCsdm câteva cu· 
ciltte Îl1 telul acesta. 

Seri am ştiut la alegere cine t: <u:ela 
I'tln~lle ccre 'Cotul, fiindctl În mintea noa· 
btră crai omul ales, ale cdrui cUl,'inte in· 
dreptau paşii naţiunei noastre. Ce era mai 
{iresc, decât $ă ascultăm ori ce cuvânt, în
dată ce era rostit de pe buzele sau din 't'tÎr. 
ful pewii DTale. N'ai lost pe la noi sd 'oezi 
ril0J'u[ ce l' a stârnit broşura .. MangnI. 
Tisza şi Tribuna". 

A In tăcut man! Hedreptate "Tribunei", 
care ne aducea ziln'ic hrană sufletească a· 
lungânclu-o dela casele noastre, căci cine 
mai putea d1tbita în c'uvintele DTale. -

A m cetit apoi rtlspunsul "Ce e Tribuna 
zilelor noastre" .şi noi, cari ţineam mult la 
deputatul nostru, u'rn rtlmas zdrobiţi; dar 
tot mai eram încC! în credinţa. eli. poate 
noi 1111 am înţeles 1ndeajuns ce se petrece 
in j-urut ,,'Tribunei". şi am u.şteptat mai 
departe dcstdşurarea evenimentelor_ 

Crmurcu. a fost lupta, care se di1 incit 
~i astăzi, între fru'ntaşii intelectuali ai nea
multâ nostru, Iăret sorţi de izbândă, cdci 
("u rât sel ca conf'inua "upta. cu atât vor fi 
mai mulţi învinşi. 

Din lupta aceasta ins!! s'afcrc şi cenul 
DTale şi poate toate cercurile electorale 
româneşti, 101de suntem deasem.eni desbi
naţi, poate peninA. 1nu1tet vreme, şi _. în 
U)îltU luptelor infructuoase dint're Dvoa.
stră ~ abătuţi şi !ărd multd speranţC! de o 
soarte mai bumă pc1itru 'viitorul nost·l"u; 
căci unde vom ajunge dacă vom arunca 
cu tină în cei mai buni fii ai neamului 
şi unde vom ajunge, dacd aleşii neamului 
recurg la tot felul de arme: decrete cari 
nu se pot executa, afirmări a. căror oove
dire e· numai pe.ntru un cerc restrîns, bă
n uieli a căror origine zadarnic o cercetezi ... 
numai ca să nimiceascl:i un organ d~ pu-
blicitate. -

Noi nu cerem sel fim împilrtttşiţi de se· 
('retele cari le tăinui ţi înaintea mll~ţimei, 
dar cerem ca ceea re nu puteţi desccli in-

.. t 

naintea lurnei)' ceea ce ~u puteţi docu.
menta pe faţtI, nici 8d nu fie scris cu tipa. 
nd .• Vu cerem 84 nu r ă spuneti c'ttt'ântui 
în ori ce aface·re a neamului, pentru îndT11< 
ma-rea obştci.- dar cerem una: sd nu 
mai lt'1saţi pradd dt'zbini1riI01' şi certelol' 
cercul ca.re ... " (l dat mandatul; cerem ca 
în loC' S(! IltLt'f"iţi şi mai mult locuL certelor, 
cu acuz (', C'u m e şi cea din urmc1 ce o adu
ce-ţi dlui O. Goga în "Homânul" ca dar dt' 
(Jrdchm - ~d încercati o lini.ştire a spin
tdo,. din întreaga 'fomânime, punând co
pdt hiitţ'Uiclii .FnlTf' .,R.omânul" şi "Tri
buna", ulci 'flunl,a; aşa l'a înceta 1'1'ajba 
şi În (cl'cul nostl'.; .. lectoruL 

Ceru:l ca dedro.lţiik lJ V oastrl1 p1.lblicl' 
~\; ,ie at II dc uit f:priji~Iit(, de dovczi, în
,:ât ('!(' sa ll'!t nltli Ţl{)((Ul fi. ~HISf' la îndoială. 
- căci ce.ar mai fi dacă da rul de erit .. 
clun ce îl aduceţi Jloetului Goga se va 
dovedi afirmaţiune neîntemeiată? 1 ! 

:Vei c1e.lcn1 Cu depitlde dda prudenţa 
lJ Voustrt'l politic(J" dacd 'l'om mai avea ş~ 
în eiito'l' un ('Qre decio'rai cu majoritat(J' 
româneasca. de care sli dispună comitetul 
no~tru naţional. In urmare Vă rugăm sd. 
hl te rl'eni ţi 1 a loc I..'otnpe ten t, ilet se pună 
capllt hărtuielilu'r, ('('fei suntem siguri că 
nl'oa.'ltl'ă le reţi pitira linişti. Dacă Il·U. 

mica cordbioură CI cercului nostru l'a fi iTI

yhiţită dt'L'ulurilc ce se l"idicl1 din ce în CI' 

mai amentn(tltoart' şi atunci n'U ltat vom 
fi. ·răspunzăto-,..i de .ofoartca E:t:' ne aşteapUi 
în laţet urnei de/u l''iitoarclc alegeri. 

Şi r (7. r'ugdm "tI vlL gdndiţi, el! la vii. 
1 lJarele airgui {j cvc1l1tualtl nereuşitit lW 

t'tt mai pU/t'H fi (ll""wteatll în spatele ale
(jâiorilor tit~inta.şj dela ,ijatr. 

. DscA nu avem parte de organizaţie 
- Iăsaţi .. ne neatinsă bunaîntelege, care 
a dus la izbândă steagul pAnă acum. 

loarl ::>t<1.nci.u, m. 1'., parob. Viştea-d.a.j09. l'd
N'i BMZ('{!. m. p .• pa.roh, Vi~t~-de-jo'>' Ioan Br:l7I· 
C~U, ro. p., paroh, Vi-etea-<d.e-sus. Aurel Bo1"%oo~ m. 
p., con t~bi!. V i.~,e.!l...d~,Jj08. Solomon Făgără.şalt. 
m. p., paroh. Drăgu~ .. Georqe JurCOt!a.n, m. p., în
vliţ.ătn!' ~ r{'{>a-d.e-su.s. Dio'1l1sie Startc!u. m. p" ('0-

lO6I'Ciant. Y i-şt{,.8.<de-jO&. _"lle.gătot'i ·i1/ terwl :11'

p<r.Ştdui. 

Anul nou. 
In Bucllretti. 

li"lUl Anului ~Qll a ful,"t :'lărbătoritli in ll'l-'<J'rl 

cU tot·uJ deosebit. 

La Mitro,olie 1'. S. Arhiereu Tilodooie Pjo~
W~lll1il iuccn5urat de t~,t,i preoţii Sf. yitr<:ApOlii a 
()fiuiattier ... ~iul raligioa. Roopurumîle au fo.,,>t 
date de eonr1 M iotropo-liei sub conducerea dJui !i. 
Ri\:nUile<;C".I. 

Ll 1.1:'i:'lc lu ju.l1l. dirllint:,a~11 au ,,\mit 111, Mitro
Ţ>ulle dnii P. P. 0(111), .prw-ministru,Ail. Mar· 
f,/,hik·1Dlln. 1. Laho'l.-ari, N. FiJipooeu, Titu Maio
f{'S(:'U, n. Doloavrlln.cea. C. C. Arion iji M. Canta· 
ct!.Z'in",, tnin~tri; gencr~l (',(}Undă ~i genera.! ~. 
t .... ~u ct.m.:mdnntu} pieţei. d. MitiJiu{'!U, n>ref{'!C'tul 
poliţiei cn'PitaJei, Panaite.oou, dir. siguranţei, Băr· 
băt.f'<S<'u. dir.prcfecturei poliţ.iei, Dobrascu., pri
marol cU!J.)~clei, Scorţf",unu. pt"'OO'tll'Or generwl, C. 
Uiotu, primiJ>XOOUrQT. . 

Ln orale 11 a.. In., au gv.~it AA. LL. RR. Prin
cil~clt\ Fcrdinand şi Priuci"pele Carol insoţiţi df\ 
19hiO'tanţii rE>.gali şi prin-ciari dnii general Ro
bc&ou, gencl"al Perticari, colonel Baran.ga, co
mandor Graţoochi, ma)vl' An.gelescu şi că-pitan 
Mnnu. 

După terminarea 1leI'yÎ;Ciului religioo P. C. Ar
hnllândl'it Teofil Mihăi1escu a tinut o predid 
prin ouro u aNtat iw;emllii't.atea zilei N oolui an. • 

._ .. _.- ~~ ~ 
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Dela Mitropolie AA. L1. RR. şi miniştrii s'au 
ciutl la p!llaruJ regal unde au prewntat feli.ortlri 
M. S. R-egelui. . . 

In t~)t timpul zilei numeroa.se persoane Of1-
ciaJe au oomnat în regim rele palatului, ~ari au 
fost de.".Chise pânl .aeara. ' 

AA, LL. liegale şi auguJtii LOl' copii au ~u.at 
dejunul regal. 

In SAbiia. 

Ca in anii preruergători, ata ~i de asU-datl, 
in ziua Anului Nou, ieri, Du.:minecl, s'a prezentat 
în număr fart(l frUnlOo8 la r. P. S. S. Domn Ar
hie"p~p şi ~Iitrqpolit Ioa n M e ţ i a nu, pen
tru a-i ad~ BiD<:"ere felicitări de Anul Nou. 

Orat-orul f08bi~ n fost P. C. Sa, Proto.sin<:olul 
Dr. EUiWbiu R. R o ţi c a, director s&minarial, care 
a tălmăcit sentimentele ool()f ce au tinut să-şi a
rate ali"pirea şi iubirea faţă de <:apul bi.ser.iooi nO'a
stre, si de data aceuta. 

Exoelenta Sa, Arhiopisoopul ti Mitr.:ypolitul 
IQan .M e t j Il nu, il rilapullB în termeru .MJ.durOfl. 

FeJi.citări de ~\nul Sou EI'liU adU8 apoi dlui 
Partenie C o ·8 ro Il, directorul "Albinei" din par· 
tea funcţionarilor ~tei instituţiuni şi P. C. S. 
protooincelulmi Dr. Eueebiu R. R () Ş () a, dia par
tea col'pului profeaoral. 

Scrisori din Bucureşti. 
Scriitorii ~ politician" din ArdM.!. - Un prc;
test ene;rgic. - Observări. - Dela Grama la 

Aurel O, Popovici. 

Bucureşti. 1 Ianuarie. 

Ffllul eum "fruntaşii dintâi" gtrupaţi în jurul 
pamfletulill din strada Zrinyi inţelflg i3ă poal't~ 
o discuţie principiară, a a.-u.t darul <le a. dovedi 
că putreziciunea din cercur~le autori~ate ~~ c~ 
mult mai mare <iecât i}i-ar fi putut-o inChIPUI CI

neva. Metoda nouă. după care aceşti indivizi gru
paţi in haită de calomniatori, jude.c/i opera ~nui 
poet., infamiile p006 la cale ~ atâta ~verslt1~ 
de suflet - dar în aoela,ş tImp cu atât.a prostle 
- au revoltat tot ca ara mai ales poporul nostru. 

In <liscuţiile, oari au loc, nu este om cu jurle
(;ată sănătoasă care,gă nu înfiere.ze cu ultima en~
gie g<'8turile desmăţate ale celor ~ţiţ:a ,~fr~nt.'l9i 
dintâi" eari au ţinut sit arate ca. ~tlU lOvartl OOn
deiul tot aşa de uş()r, cum învârtooc vă.carii dela 
Olpret ciomagul. Calomnia, cu care a f08t «rati.fi
oat Goga de sărbători a atârnit o furtună de IU

dignare, mai ales în .oorcurile. scriitorilor, ea.Ti 
vor infiera după merIt at.acunle ce ee dau dtn 
V1ăsia autorizaţilor. Protestul ~riitorilor romhi 
împotriva mişeleştilor cancanuri autorizate va 

apare zilele R-ceetea. Vor .v~ea atu~,(::i. urzitorii 
de infamii că, varii de nalVll pe cal"! 11 pr06tegc, 
mai este ~ lume, care judool, cere dovezi şi cum
Ilăneşte tot (':(l i-8(l dă. O lume care, mai alea aiei 

J în regat nu iartă mi~ia caD.J1liil()r, ci apli.că. fie-
~ 'I'u} roşu tuturor acelora cari fJE\ croo degaJaţ! de 

ori~ răspundere, 

Zadarnic ar reproduce si in paxnf1etul liddnn 
e.tl.ibiţiile UDui advocat, care face pe grouvul în· 
tIr'o obscură fiţuidi din Brăila. Chiar acum va 
avea loc o consfătuire a negustorilor brlileni, la 
care 5e va redacta un al doilea protel3t în contra 
ealomniatorilor apwraţi de a.părătorul faUtului ji
dan Brau.ar. Lumea din N'lgat ştie oe preţ el puni 
pe vorbele dlui Goldfisch - pe!;tele de aur al bA
trinei chestii naţi()Jlale. 

• 
A15if;lti la discuţiile cari au 100 întJr~ oamenii 

iubitori de adevlr, vexi indignarea lor ,i a8Culvi 
aentin ţa 00 o dau calomniatoril-or. Nu ştiu peste tnt 
cladI e nevoia de proteste imp<,triva lor. A .pedepsi 

~ 1i:'''''""-:"·~''' •• IIiii··'iiioi04··_iilii~-j • ..,..--""", -"- -:""1 li 
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după gora,'itatea lor ?rimele ,i .nel~iuirile pn~ 
la oale îmi pare de pnsos. CăC1, Jud~ud oo,,:a .Ulal 
dep8l'te. inţelegi că pedea.p.sa nu ma~ are nICt Ull 

root. Mincinoasapov69te a domnulUI care oote.ttG 
versuri în parlamen.t. nu este decât o 8.Înucidere Il 
lui. Lovit1lll'8, pe oare nu i-ar fi putut-o da Mvst
sarii de alt neam, ~-a <iat-o el singur in pornirea-i 
pll.timaşe. Lumea românea8(lil ,ştie că dacă aOOfot 
domn Il avut vre-un suooes in parlamentul ung.u, 
l'a avut atunci când a citat nu proastele versuri 
fabricate în un~t.e de dânilul, - ci ve.raW'"ile 
1111 Goga: 

Avem un ,-Î1s neîmplinit, 
,Copil al auferinţii, 
De jalea lui ne-au rllposat 
Şi mO\'iH şi părinţii. 

A tunei numai a avu t SU~ -IlOOOilt domn, aau-e 
simte plăcere ilChimonoaind numele altora ~ caro, 
gl'laţle acestui obicei, şi-a câJJtiga.t în lUIU~ mtelo,: 
tualilor numele de Vaidee.l, nume care l-&e pot!:'t
\'"E}şte tot aşa de bine ca şi pentru d, Goldfit:lch 
acela de peşte al chestiei naţionale, pe care ştie 
s'o 6.'\.'"P1oateze ,tot &.Şa de bine ca şi ca\'alerii de 
in.dusbrie pe anUJllitepel'BOnagii femenine. 

N'ar trebui să se alarmeze nim.enea de gestu
rile de saltimbaci ale calomniatorilor. S'a afirmat 
despre ei că nu &unt vrednici eă poarte numele 
de conduditori ai unu; neam. Ceeace alţii n'jiU 

voit d arate, clei poate ii durea, afQ.tă ei arum. 
Calitatea suf}(ltului şi a pornirilor lor şi-o pun ei 
in evid6l1ţă . .şi bine fac. Lumoo poate nu crMe 
afirmaţi unile celui mai cinstit om, pânl nu se 
convin,ge de Vl-su. Spectacolul, la care se dedau a
ceşti m-divizj e menit 811 dO'\'ooeaacă afi'rmaţ.iunile, 
cui lăsau .să se .între.zăreaacă nu.m.ai pe departe 
valoarea .acestor "euget4tori", 

• 
o potrivită analogie 00 face în OOf'Currile lito

rare bucureştene. Cine nu'şi a.duoo aminte de oar
tea faimosului Guma dela Blaj, care voia nici lllai 
mult, nici mai puţin decât ail nimiooa8Că opera 
lui Eminescu, Qpară, in "Care el, călugăr ou vailt.e 
cunoştinţe, nu redea nimica frumoo, nimica ales j 
Cond uz ia sărmanului om egte cII: destul a răh<ht 
Românul jugul Tureului ~ al tutUTor barbarilor. 
Acum nu mai are nevoie să mai IX>a.rte şi jugul 
poeziei lui Eminescu. In aoela., sens, cu mai slab 
aparat Ijtijnţific, a ooris răposatul in vÎaţă Al. Ma
oodon6ki. Poate vor fi foot pe atunci naiţ'i, cari 
811:-i creadă. Dar si ne gândim la trivialităţile pe 
cari le-a tipărit Caion în "Românul" său Ia a.dre~a 
lui Goga. Ele nu 8e deosebesc intru nimica de tri
vialităţile publioate in "Romimlll" din Arad. 

Iată, in ce priveşte aprooierea Il doi pooţi mari, 
o <lur ioo.3ă asociere de n lLlue: Grama, Maoedons.ki, 
Caion , Aurel C" PopovicL Şi, ce curioo, în faţ.a 
tuturor, în 'ambele cazuri, ată tot d. Maiorescn, 
al cărui cuyânt a fAcut eă se dea atâta 1ui Emi. 
DOS<lU, cât,i lui Goga, oeeaoo tle cuvine. Cine s'a 
gimdit să protesteze în oontlrJa oolor 8Crise de Gra. 
ma şi Maoodonaki despI'El Eminescu 1 Nici acrisele 
lui Caion .despre Goga n'au contribuit intru D1-

mÎ,<,.& la mişcarea valoarei pootului. Nu cum\"a 
işi încllipue dl Aurel C. Popovici că dânsul va fj 
mai norooos decât antooeeorii .sili i Cei oari merg 
pe aoo1a.ş drum, folosindu-se de aooleaşi mijloa')6, 
e fatal d ajungă la 40eeiaş ţintă" Şi, dacă e ada
vllrat cA evenimentele se repetă, literaturei n<?(i
stre i.a fost dat ~ inregisreze .în timp foarte 
scun două atentate puse la cale in contra a doi 
din cei mai aI~i reproz.enta.nţi ai ei. Atentatul 
lui Grama în oontra lui Eminescu f}Î al dlui Au
reI C. Pop..:.vici in contra lui Goga. Cum eveni
mentele se repetă, rezultatul e fireee să fie ace
la, in ambele cazuri. 

Bietul Grama. A fost reinviat prin articolele 
de critică auooriz.ată. Şi ar fi ayut nevoie de li. 
nişte, 1. U. Scrieu. 
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jubJeul "Româll1ei J UDe", 
Viena, 16 Ianuarie. 

(Dela corespondentul nostru). Şi până 
Vă voi trimite un raport amănunţit des· 
pre minunatele serbări ale jubileului "Ro
mâniei Junc", Vă trimit în grabă depeşele 
de felicitare ce au sosit la adresa Societă; 
ţai aproape de prin toate regiunile locuite 
de R.omâni; 

V'led 
Pute hot4r"Ul oprit mie vă ureI; 811 rcfmân"ţt. 

un centru de solidaritate nationald şi cultural<l 
pentru Românii, cari împedecaţi de-a învăţa in 
Romdn~ cautd acolo cultură ş-i trebuie să gMooscă 
de.snoţi<HNl.!ilf(Lre, 

lor, •. 

(Monlutl. 

Regr&t ro nu pot participa la 86rMrile ju"IJi
lare, rog primiţi felicitări sincere dorind viitot: 
strălucit va.loroaS8i societdţi apre binele noomulw, 
mulţi ani. 

Alexandru Hurmllz:akL 

--t;:r~iJ,~ul M ~ ani aduc primei 90ci6tăti 
academice române din ve.chea }' indobonă cela m,}" 
t,ii feli.cităJri, urind progres strălucit în folMul 
neamului. 

Saghi'n, rector. 

N epuiând vMi la serba"e tran.9mitem felic.:
tări S"Încere şi dorinţa pentru un viitar strălucit. 

Hurmu!Eakl, Isopescu, Simionovici. 
Dorruc din. ·inimă ea societ<Lte.a jubilantă să a.i

bd parte de succe.se strălucite şi pe ,,.iitor să creascr! 
~ să înflorească tot mereu spre bucuria neamului 
românesc. 

Proiooorul Dr. Teodor Tsrnavschi. 

Bucuretti. 
Ore.seat, fl.i>reat spt>e md6rea neamului rQmâ-

neac. 

Dorctor Zoe. 
Arad. 

In clipele ac~te ,qândtd nostru şi al d-voastre 
trebui.e să S6 în.dre.pt8 apre începuturile Româttiei 
June, când marele spirit renovator al lut: Emin&;. 
cu a sămănat la temeli<l acestei societăţi sământa 
adevăratei culturi natumale, duhul acestui. ma"e 
Re>mCÎ-n ae pl.atH3,;e veş-ni-c asupra Românie(, June. 

.,Tribuna". 

8laj. 
Imprttştiati p~ acasă numai în a.ce&t chip putem 

lua parte la serbările 'V oo.stre socotindu-ne im
preună prăznuitori. 

Societatea Inocentiu M. Clain. 

BllcllreştL 
Societatea studenţilor te.ologi di,n regat Vt:I 

a.s.guri! cit participi! cu inima la. măr~ţul jubil811 
al societăţi .. România Jună urîndu-i e.xistenţd in
delungată şi realizarea frumosului său scop. 

preş. Ioan Negoita. 
Urind prosp~it(t~~ bă.trinei RomânÎ4 Jur.d 

iMn-tru ajungerea idealului formul.at Ca mottc f<l
cietate-a stud. mollM-romiină îi dore.fte Vi4(.ă lungiJ. 

iprev. Zeea. 
V ival, creacat. floroot România J und din Re. 

col in secol. 

Oneial. 
CernAuti • 

Tr(J~c)j noodormita 8~ntineli1 român&l-8c,J 
în Viena România JUn4 întru fala întregului 
1Ua1n, 

profoaorul Rabeaer. 

Preficind ,1 asortl"d de nou magazinul de cfasornlce ~t giuvaricale I 
al lui .. BasZ'nik .fAnos 1 li continuI eu. ::..== 

Mare deposit de dasornice şi giuvaere şi art cote de argirlt ven. 
tabil ,i de China. Mare atelier de reparat uri. Ochelari se preg!tesc 
---------- dupi comandă medicală. 

c_ 

i 
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lA Q ·W-a tlnÎ1lcrsare urmt proBpe:rt-tate şi b.,mad 
aY.~f'IJi-il. Tră-Î.l.s<".ă toti dclo,accasta sc-rb(~re. v 

V.ilie Lazarea-Lădreanu.. loc'tor. 

Râmnicu-V âleea. 

Bu.cur;.e w-ă.m societăţii pc care osărbdtot'iţţ. 
r~ indelungată. 

Ionescu" O{"d.or,Georre Balaban, prof. 

Cernăuţi. 

B·we:rile 'I1Ie7,e f clic·~tări l.a ju.bileul de a.~tă%L 

Cornel Tamowiecki. 

Brqov. 

Departe de \n.ă1ţăloarc,(J. serbare urez Romii
.,~iti June să Tămâie jună d.e.alungul veacurilf))'_ 

Maria Baiulescu. 

Sibiiu. 

111 p-reajmc. jubileuluî ce serbaţi ca o '1H~cAe 
ruterentă a Romanwi June sunt fericită a 17 ă Pit
l.-aa felicita ţii a "Vă ura progre.s întru toate, iubi
rflJJ de neam să r ă conducă. 

Emilia Dr. Raţia. 

Braşov. 
~ 

Balutăm socieiatea t.n aceste zile momorabite. 
~ ii ură-tfl. prosperare. 

ROOacţia "GazteÎ Transilavniei". 

V i,val, creacat. fll1roo..t societatea jublară • 
Virgil Oniţiu. 

Mulţi am, înainte! 
Viena. 

Lada Poppovits. 

8ratov. 

Saluf cu toată căldura inimK falnica soci.et'Jte, 
fa.cij ce-.riul din toti m.embrii ei tot mântuitori ai 
<~psituJ,u·i nOc~tru neam rom4ne.~c. 

Dr. Saltu, profesor. 

Cluj. 
A tâ.t la jubileul de 1,0 de ani câ.t şi pen t ru v ii

wl"ul României Junne~ rog primiţi sinceri-le mr.,le 
ft-h.citări. 

Arhitectul Cesar Poppovits.. 

BrljGv. 
Urtiri de b-ine şi prosper0lf"8. 

Silvestru Moldovan. 

RAd ău1. 
Prof(' ... ~orii romant- ai gimnaziului Rădăuţean 

'fi ii urează tot binelR" vitmt, crescat, flore.at .Româ
Mmea toată! 
Bodnărescul, Candrea, Cabrc:iae, Aurel Chela
~ Ioan Cheter, Isopescul, Mahr. Ştropca, TiroD 

VieoL 

Cer~luţi. 
Dan" fur die Einladun'g bester Oli.i.ckwunsc.\. 

,prof6Sor Roschmann.. 

Pokău. 

La serbarea jubiwului de 40 de ani trimit şi 
eu omagiul felicit.ări.lor mele cordiale zicând vi
'rot, crescat, flore,at Rom.ânia Jună pe;ntru împli
f'f"frea idealelor măreţe. 

Inginer silvi-c Butoi. 

Cernăuţi. 

României June spor .'Jpre bărbaţi devotaţi IJIl
u-.iei, neamului ş-i bisericei. 

profesor Gheorghiu. 

Felicitări cordi.afe harnicii-or pionieri culturali. 
profesor Dr. ClIpareoko. 

.. T R 1 'R U N AH 

Cronică din Paris. 
Un fanatic al moravurilor antice. - ,'sI reiu· 
viăm vechia Eliada!" - Chint:mai:ograful ca fac
tor şcolar. - D. Pierre Lotti impotriva Italiei. 

P<U'l~S, 12 TaIluarl{\. 

PcrwDligiilc -C'reat-c <k marii ~riito:ri sunt 
et ... ,rne mai ~wc'" pr~n f,a.ptu] că ("le con",titucsc 8in
W:Da. unei «/])ooi întregi, pc E!ngă unolB adevăruri 
vllşnj~ 'pc ca.ri Ile Îlllfăţ:lşează. In fn~mosul -său 
roman ,,:\f(1.".Si-l'l1urs les rond!! 00 euir" d. George..s 
Cour1 ... ,!i.n(>, pD ('Bre Jules Lemaitre îl nl1me-şw 
un ?tf-olj(>fc IIl(x.lern. ne re-.:rpczi.ntă pe lIU sluj
baş nebun. LMondu, un nebun i1ŢlcprcsiDnat şi 
"'Î.nistrn 'plr;uil 1a halueÎ1Ulţie, .a ciinli manie, .prin
tre multe wl1:de, ~t.e -de a s-c urca pe cămin unde 
rilmâne o(>~l-~uri in treg1 nomişc-.at. după care, în 
llinguri'itat-ea iPll-"ticeue-J înconjoară, ţine cu
vî'tmtări biT.-are uni\'cTl'lului î'lltreg 'PC care şi-l în
chipue..;>te -::dunat în faţa "!:la. IA"'temdu este obse
dat nHli înt:"ii -de \'1,riat.c remimise~:mt.c ale elmli!s' 
muIui, :pr~lm şi de o 'PutornÎ\că mllillie umanita
r!l~atU. Şi una şi alta \Se "bat in ,9uf1etlla generatiei 
franct~~ din zjua~dc azi. Hătă'c'irile deocad~nti.s
mnlui, ale i:mperi~lismului şi futurismuluî au a
Vl':f't dwr"t n'z,ult;at de a rprodce în spiritole echi
lihrate O wi:ntoareere la alTM. du;<o.jeă. Cât deF<pre 
idcia 1Lmanitari3tă, ciine nu cunoaşt-c imensa ci 
inf1uilltă asupra ,t~mpului de tu,tă 1 A~a dar, Cottr
tdine a ştiut -"il 'Prindă inpersonagiile sa'le, fio
rul U[Il{,1 ('tpcioC'i in1In'.gi. Şi 'ud(":\'ănl1 <,x:primat de 
marele ISOriitOT, am al\"11t 'Prilejul să-l controlăm 
printr'un bpt din:;rs din eele mai pi("ufntc: Fra
tele faimoa~,ei dansa;toarc hid()l'a Duncan, s'a în
făţi.';oat zilde t,r€l('1l1(l în f,aţ,:!> judedtQriei din Pa
ris, in Ul"ma trllfmg'orilor 'mai multor vecini pe cari 
t:îniirud I.hl:I1('!,8.n i-a scandalizat prim yC's-tmintele 
Ş.1 jjjJ.mcă.tlllM'}e '8<a,le, .copiate dl1păl opoe,-jle {'ele mai 
pure ,ale bătrânl1hli olenism. J unele nostru, des
gu..~tat se wne de moravurile moderne, a pus ba
rele mnei 'OOci€'tăţi ai cărei m~mbrii .s"au hotărât 
să trăita..~l('ă dU'J)ă m·'-delul v('('hilor gTe<'i. A.şa bu
năoară, ei î.';li mobi:l,u'll apmt:uni'.ntele du:pii stÎllul 
ehu, ip''UJrtwu lluplumllri a1be şi uşoare. umblau 
cu pu I']){'lJ'O ~oale şi încăl tati cu sllilldale, iar ca
pU'lcu 'Pletf'le bl1(,jiaft.e !i-cTla veşnie împodobit 
cu eUllllne JoClroz-e. Lor.IDea }o-r e reînvji'rca 0U 

orice chi1P a aTiitichită.1ci p:reooşti, (,·u IlICclcaşi pa
siuni of}i mai aJoo cu a.co1oa~i eOIllCCipţj,uni -d{\'j!Prc 
.·1l\!ţă... 

Pretutiiildeni ei eaută oo<"Pţi. TrihUIOalul l'a 
achitat 'PC tÎ!iI1ărul Duncan cu oond'iti\ll de a nu-şi 
ma'Î (-;('a'IldiaJiza v~i1[lii <-U ex-<'en:trricitătile ea1e. 
La a-et'ast13 neo-dinl1J w,-stTU s'a arătat uimit de 
i.noompati:bilitatoHi o.qtetică !Il burghf'zilor de azi, 
cu <'Jea mai fMlJ1103lSă vmme din i.,toria omonirei. 
Bietul tltnă:r, genefos la suf]{'t -poate, dar U~T la 
crecT! F)l nu poate rpril{'cpe că eea 00 nThIIlt'IŞte el 
epoca cea ma.i pură din istorie ~i-a avut timpul 
ei şi că în oDl(Jllîrenimie mI Ele rClp('tă, că fi('..oare 
C"pr -căi îşi lLifC mentalîtat<"Sl ei oama.cteristică, im
pusă de l€gÎ 'nocunoscute <Il'ouă. Şi a'POi, a fost 
frumo..q elenismul - cine neagă a("...easta L. Dar 
frumse~a lui a fost numai PUll" exte.ri<o.ară, 11ru
ţH~aeă, pentru a-O lIl11lITlÎ a8tfel, in vreme ce of,la 
Chri~ încoa-c.o omenirea tiru:le mai mult spre o 
frum\'lcte mONlJlă. lC'I1 'mnltmai domnă, .('u mutlt 
mai înaltă. Til1l1ărul DU'Ilocan ,'l',a impregruat atât 
dc mult dt'ideile gro<'oo,ti i.I1{'ât sufletul hl!Î ,'l'a 
întărit, fără de ''i}1a sa, intr'um e.goisrn lim:pedc 
dar dur ea un 'I,'u,b de sare, lklvadă: ooeÎetatea 
filo-.cllenii(':1 al ('ărei pr~:ş('dinte era, Il făcm pro
pagandă în ~n;:ml ca .. toti bă.rbaţ.ii .şi toate fe
meile ou dare -de mână sii adereze la IStwtutele ei, 
în8Nllpul de IL ,reinvia cu orice chip sonin('le mo
raYUlri a:1e bătritnei Elade." V oocti, ~um d. Dun· 
oan a căzut astfel în conel'lpţ,i:a pag!lDe-aaeă a 
selă,yiel '{ Cit-ei nu putem uit.a {'ă la ve('hii greci 
al dror genÎ!u îl oomirăm atât de mult astăzi, 
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rfl"bi-a unora În 'Profitu1 celorlalţi Il foPlt O' idee 
curentă ţ'i ţerf~t c.onfilrmartă 00 'moranl'Ti. Or. 
ehemâll'<:l pe eei cu <bare de mână numai, ~re Il 
Îrwia indt-"Părta;t-ede zile a.le el-onismului, d. Ihm
can aGmit-o inconştient că 'Dumai pt."Iltru ei elite 
fik'1ltă ,,-iai~'t ti bucuriile ei, iar nu şi rpentru u.rni
Iii titr:mi ~i luerătOTi ole dror mi'uni pline de bj. 
tă.tlLri :n'ar tre,bui B!1 mun.c{~~căl <lupă dRa, decât 
Întru voluptătile {'stc-ti>ce ale celor îmbrăcati în 
pl'~,luJl1Uri albe ~i cu c.a:puJ ÎlI1cununat .d-c rore!. .• 

..0 mălmră pe <'Îtt de int-eIigMltă 'PC atât 
şi de fmmoa8ru, fi fo-:,.'t luată de dUre mini.steru1 
iu~tructiunei publice d('}a illDi. Este YDrba ca în 
şculi \'lă fie înt.r()(lll .. ~ de n<"mn Î:naÎin·te e.i:nemato
graful. ca un fal'tor din {.(.lemaiimportall.Î.c.Ni
mie mai 'pl:l'Gut, î:nt>r'adevăr, şi mai folositor pen
tnl minţile copilărc.<;.ti! ('inmnatograful va ilus
tr~'l de a,t>\!111 inainte 1(>('-(illll,111e de ge-ografie, d0 
~tiillte nlltu:raJe, .de 1,,,1nrie ('(te. Elevii vor vooca 
tări in care 1111 vor l:n1 lra poate I1id <::dată, ani
ma:le 'rar(', m'unţi şi iI'tmri {,'limoa.-;e. yuJcll1lli !li
ni~tri :;.i măreţÎ. ln ochii 1:1r vor rplIlv'Îa mar&le 
('I~'o{~.i de iOlt{)ri-e. eu morannile şi {'11 îmbrlt.cămin
tele lor, r nde mai PllJl('lll rîvua ('11 carc vor ur
mări -capii l{'{\ţ,iwnile cari li-.s' au ,părut arioc pânii 
ael1m? Intr;clllccrca dnf'lIDatografului in f,'ICoailă 
cOllstituc du:pă <'lredinţ.a mca, Na mai adm.irabilă 
întrebuinţ,a-re 00 <s'au rpu1tut da 'Plină aeuma in· 
C'ompambili'i oe&C"oporiri. 

. .. D. Piere 1,oti, ilu..-:trul scriitor fnnbC''(IZ, il 

'vub1 i{'a-t RC1.1ID ''Te-a sl'tpt:1mÎllnă U!O articol în {'.are 
protestează în nHx! m('previlizut impotriva inya
ziumei italieneş.ti î.n Tripolitania. Artioo.lul aea
d-emi'C~anul11i L0ti a stârnt () ('ImDţune ju.'ftificati'i 
printre italieni. Zjaruil ita;lcnesc "Ragi(me" -pu· 
blică acum o ~risoare desC'hi,~ă ad:re,<;ată dIui Pic· 
rre Loti de {'Mre cunoscutul saiitor italian An~ 
tonio Quattrini. Acmta e.'lte un fost ofiţer de ma
r~TIă şi a luat paJ1:-c odinoară La ex:pediţiunea in
OI1TI:lţiOiOaIă organiLiată -de puterile eurqpene în 
eO'l1tra "boxerilor" ehinca:i. El ,'l'a luptat alii:tnri ~ 
ne eălli1am;.j Viand (·adevăratul nume al dIuî 
Pierre Loti). căruia îi amÎnte-şte IL,,"tăzi anumite 
amintiri dim -campanie: "Adue.etivă aminte, !\~rie 
d. Ant<mio Quattriitli. d{l V'Cchoa bilf\orică a..~e<ljată 
de boXNi. Cimd v'am so..'3it. noii. itali('nii in aju
tor, nu mai avcam dp<'ttt puţine muniţiuni. Atunci 
dta ne-ai sfătui>t lin tir ale -cărui eondiţiuni le-ai 
rf'gu1at. Fără a fi ohligat la aero9ta, ai voit eii 
a.sişti dta înFluţi ]a eXNuţia aoootu.î tir, nulJJUl.i 
plmtru p1ă{'er('!l dea vooea ca.petele rru.~ ale bo
xP:riJo.r dziÎrnd unul cîde unul. - Adu-ţi ,aminte 
de rî.'lc1de răsunătoare pc cari le ooot.eai la fie
c-are -salvă a m:n.t'inaril(lr noştri. Oime te-ar fi vă
zut în allx-.1 mome.nt, n'<ar fi iDutut reeu'I1oaşte în 
dta pe &:'riito'lll,} blând şi milos aJ melanooliilor 
o-rientalc, - Adu-ti aminte la ShlLng'a:Î.,pe timprul 
sÎ('fltdor nOlL-st:re, frwnoaoole trorÎi ·a.1e di~truge-
rc-i gf>:n{\rale 'PC curi ni-le expun('ai înainte de a 
o pomi spre Peking. frunloo-sele dtJale 1'1'Oe('OO 
de di,~tMl~ore "In massă" a ",aeestor ha:rbari" 1 Şi 
~uma, {'u -N:l ~oTeri,ta te ne judeci pe noi italienii t 
Unde ti-ai lă:~3't OOgajul de ferO<'itate s\lJperbule 
umanitaTi-st ?" 

Seritorul italian are droptate! Ori-cine, afară, 
ded. Pi'mcre ~c rpo-atc erija Înrupi1rător al uma
nit.ari$IDuluU .. V. Pierre Loti, ,a,b9tra<,ţie făcând 
de fr1LmQ~ul .său taloot. e in de-obşte eU'llooout ca 
un egoist 1ŢJOCrit şi fm, in sufletul căruia ,-iaţa 
C'l.l fladrile şi C<11 baNimîle ci, n'a avut nici odată 
un prea ma:re ră,~lLnet. Criza ullk'lnit.arÎf>otă a HU8-
tru lui roman "P('I.'l'Car de Lslnncla", cinc ştie ce 
obârşie ,"a fi având! De sigur un pretext de a 
poza ÎIIl umlflnit.aifi&t îngrozit d~ nedre-pt.at-eoa o
menoascÎi! Doaltminrelea, în Franţa, nimeni nu. 
ia in serios prote.qtaroa dlll'i Piel'1'c Loti îmrpotriv.a 
invaziunei ita1i<'1l{"Şti. cu toată unanima aclmiroa
ţiune a fruru-eziloT pootru -scriitorul .atÎltor cărţi 
fromoa.se! C. R. B. ' 

I fABRICA DE SPALAT CU ABURI 

I ~~!SS~!t~~I!~~ P:~::' 
vapsire de haine. Curăt:tre chemica. 

Spălare cu aburi. 
la suma da peste 10 Cor .• pachetul S8 retrimite francat. 
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CrODiti lillrari. 

Cum s'a stricat limba ro
mânească? : 

De Dr. AL TAllşesCL 

CAPIT. ;IU. 
Despre Înlocuirea cuvintelor slavoneşti. 

Domnul Lahovary tratează in c/llp'itolc deooc· 
hi!f(\l~ c"u" rn t.c slava în:k:cui te de ,,.stricătorii de 
limhă" iŞ'i ou.vinteil .. c noi, noologiamcle întrodusc 
~.dc pri'S05" Î!n limbă intru cât cxi.. .. tau deja C'U. 

"ÎInte cod1'iTmnzilioaro fic de OJ"igină latină, orî 
de aJ.ta originii În limbă. A{'('('lt.e (ljiJ(',ratiuni d..«a. le 
D11m(;~C ,"n}kl~)iiki.sarea limbej". Deşi fI'ar fi pu' 
tut uni a(>l)..~t() ca.pitole. tratez ('.().~ti'\lniJe urmând 
pe d. Lahonl.lY. 

IAsa i'il'lx~pe ~u eri<tiea în,locuirei C1lvi!lltdo.r: 
Ceas. ceasornic, 0U oră, orologiu. D. Al. 110-

<loş (I<-n (brun) in Htudiilc ~Hltle literare asu!pra 
grnmat.icci IX.miine ne explică că "uvimtul romii· 
n<'OO ori în de cât{) ori, d(l ffi'uJtc ori etc. este o 
urmă a eu ..... îm!'WI,ui l~tine,':I.C hora (ccas), care a 
foot seos <lin 1 imba noa.stră d~ către ruavi, tO'buş 
el a rămnl8 s.wb D wltă formă QC noţiullle Il timpu
lui. 

Acum se ridică ce.3l,Î'1 .. mea de dr<'pt, dacă: noi 
.am ';>erout, 'Ori nu, JX'n1ru tot.denuna d re<p.tna de 
pro1prl('tatc ll;~U'Pra a,('«;hli C1..lIvîlD't şi nu-l mai pu
tEm reyinde-eJl? Este adeYilrul că noi n'avem 
-dr('!Jlt legal ~ă unnărim hotul care <8',a furişat În 
sufletul ,lxm ki l'loootre ~ s'.n aşezat -pe un scaun 
ce nu era a lui. ~ 01 imiil să fim cu dP'lltu:Iă inimă 
şi pontru ('tfJlLlul nOSTI'1..1 iZg'Onit şi uitat de -aproa
:pe tQt,i în hainn lui 00 ne parc !:>trăini'i., şi ."Iă dfun 
maip-uţlne ,('l1orurÎ mll1"'pătorul IUii. 
Lauroan şi Maxim cu latineseul lÎme. l\~ dori to .. 
TmŞ să ne poală arăta o s{'riere roman(>.ască din 
ac-oşti din urmă aO-40 de ani în care hotrurul 'lf 

fi inlocuit cu lime. Cu ,,limită", da, Cuvfmtnl 
Hotat·. n. LuJlOvary îl gă&C'şt-e înJ~uit de 

m'0rt la,tin limo, n'a .putut fi renviat, în schimb 
în'8ă fr·an~czr!ld ,limite" a prins o "iată mai puter
nică in iim,ha n08l'1ră. d<'CRt Rll-1 mai putem cx· 
pu1sa ca '1)(' 1111 ,~nC'ti!C frauduJ0'8. 

Cuvântul hotar e <SIlav şi ungurii îl au la fel 
(hatâr) t;::ţ dda 8Jlavl; n'0i avcm Însă şi cuYÎmtul 
vechill frontărie (franţ'llz{'Şt{l = frontiere) şi pe 
n.ornţo.~u1 graniţă {(}raenz:c). caro ('..'>te de 'Sute 
<le /loi na111TllJiznt în limba noastră şi ne·a dat pc 
br.a1,"iinoştri grămicel"i. 

P1'ntru nU3mţurea. imlbci ar fi bine dad~ ou· 
vântul hO'tar .ar fi întrdl'ujnţat pr~m a intra.t 
in l!m bii, n1..llIl1ai la doljmi,tare..a I]JTOprietăţilor de 
pămtmt. hot.ar de 'ltlOţl!e, hQtarnJ eomumei, iar 
Jl'(~ntru marginele tii.rji 6ă pi1:"trttm graniţă şi frurn
tăria, mai aJoo pentru graniţele muntuoase \11lde 
ea ,-;0 rididî (".a llD frunte. Cât privcş'te neol'0gi.s
mul ,limita" ea 'llcya d-espărţ.i de ori ce lucru care 
are un C2ţlăt. Şi 00 milo voi mill'gini uiei. 

Boală. In >C«l mai mare 'lx:ll'te 'li ţărilor ungou
re<;1i ii Z!IC'Em1 bet(}şug (bot.p~eg) ~i beteag (bc
Ulg). cuYii:filtnl care în România Însomnează dc
ff'A't corporal .tA f('TI1fh') beteag d'un ;pieiQr", a
dedf ş"ehi(),'P, Pe de altă parte "ooala') (dela sIa· 
vuJ "bo-litia" suferi, a avr-a dlll.rerc) în !părt·ile 
unguWTIO f'.S1e C'1,InDIf'ICută sub lntd('H cu mult mai 
grav*) dNÎlt in România .adc-di când e ,"orbă de 
o boală groo. Ar fJ de dorit o tranMctiunf', care 
e foarte gl'r.a intru cât runble oCuvint.c ,,'mnt de 
ol'iginA Blrulnă. Aşa se ,'e<!e că româmtl era per
fN't de siinătos până Ia venirea slavil-or c.ari l'au 
îmbolnăvit iar unp:urii rau ootejit. Pentru Il nu 
riimftnC dator 1,"oi ro'\"OO..Î la ac~t cuvânt în capi
tolul viitor unde voi r(> . .i·'1l.uncle &ui Lahovary re· 
lativ la cu'Vimt'U'l morb. 

Milă a miluI. llentru acest cuvânt slav dom· 
mru. Lalwvary nu găseşte alt sinonim romunrof'lC, 
decut noolQgitsnlele caritate şi CQItl)PIlSIUnC? Daa 
arată că nici nu ounoaşt-c 'C'tl;,.ântud fruffio.s stră
m~ î.ndurare. oare derh'ă dela îndllrerare 
(d'0lor = aul'C1'o. dor). "Doamne îIlidură~te clf 
noi", s uu 131)ro n'Oi!" Nil slJ;nă oare mai dead rcp 
tuJ in. inimii d<'t'ât .. Doamne milul''Ş'tc (Gotlpvdi 
po mîJllIi) .?" Şi frumooul Psalm: ,.IllduriH.e 
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Doane cle <mine clu.pă marea f.l in:lurare t", 
"Doamne innurătorule !" "Ne:îndurat~ !" .'ti.'., nu 
este oare OUl rm.t .'H1ş.te inpies Jp l.) t::t ~lIf:a' 
rea dccllt ucel .,n l!u;)yte!" 

Dar os-te departe de mino ~ă caut pl'Î<:ină -:le 
('xdudere, de expu)r,are a mult stlmatei cet.ăţene 
Milă, caro de o miie de ani \"ieţui('~t.c adecă, par
don, "triii~t(l" in inima r-oDlÎlll'1.lli'l1lÎ. E greu să 
răspundem la in1 rx..ba rea: cum a ajuns aoolo ~ 
Ch('~tiunf"~'l (~O că in inima ro.miinului primul loc 
il ol'lupă indurcar('a ~i ll'tumai in al doilea Joc mila, 
ua nu 1l11l1l\ai loeul dintiii, <118.1' şi 001 mai larg. 
dcoan'<..'e in sîmul îndurării se ascunde şi dure
rea, pe cfmJ mila 0010 un S(lntlmi)nt mai strimt, 
mai &upcrfjţ.ial. ori citt de generos dar el nu ooe 
dllrcrO<l. Indural'ell refk ... '1·oază o durere de 1911flcl, 
o î·uduioş-are. lSt'ntimcnt pe CollIO ~l~l\'ii ni-l'au in
h:<'uit cu mila. (11Vi'IJ1t techrtic biJgeric~'C. El a 
piitruns în e:ur.s.ul sDColi:lor adune in limbă, da:!; 
nu n-şa d(', <adânc ş.i în <mflct, pentru că/oI nu s'a 
putut revar.s.a pe8te întrogul l?-uf)et al 'romunului 
în.cJurerat, ca' ~ă i\Iliibuşe în el vochiuii 8entim~nt: 
îndur..are. Ca ,pr(J,bă ne servoştc urrnătonUl pro
H'l'b al (.{!'oi.stiU1luî: ,,~fi~te m~lă de tine dar de 
mine ,I1lă doare 8'Uflt"tnl !" 

n{) aid l'('sultă că euvâutul milă ('!Stc un cu· 
,.i'l'Ilt t('('hnic r{..Jigios îu'vă.t,at dela p]"{l()ţi: să îm
părţim mllă celor I'lăraei, ad{l{'ă ajutor material, 
pe eîmd J)('ntTu ,.mim,o '1 nru c{'r nnT', i milă, cer 
ind11rare, aUl'CU un scntiJmcnt <care conţino şi 
0 C n! )ătl'1nire, sentÎmc'llt oare 00 dreliIpe:şt-e de su
flet {'U oal"{'>C,are durere. 

V este. Neveste. poveste. D. Lahovary în dl'a
go.'l't(\a iAapcntnl ~a,\lÎ>",m.['Ile diln limba noastră 
n'are ~tlte sinonime docÎtt cele artrfi(~iule fabri
cate de ultra latinîşt~: rumoare, famă, eonjuge. 
1J~a uită, sau nu vrea să ş.tie, că V('ete corespunde 
Pf'rfeet 6u ştire .. "c'e ştiri ai dela .ai noştri r' 
.. X'am nj{'j o ştire bunii!" De ee f>O prefNăm a
tunei C1..I'vîmtul V{'l~te ~ Pentru 'ţXlvcste 1 Dar po
\'i'ritea e cu t·tllJ aJt<..X''\''a, ea 08te o littorie n('ade
vărat.il., '0 Îlwhiipuirc, <"are n'are nioCi o legătură cu 
ţthile, C'U Întrml'pJ:îrilc adevul',u'te d.in viata reală. 

S:\ ou uitibm ind, {'ii nevasta n'l1 este numai 
{,()'Th.~oartă .şi conjwx ( ?), C'U1m .anat! <1. Laho:vary, 
ei ea cete l"OÎiB, femeie, mui-ere, cari toate au f08t 
,prcimcrgăvoarc DCYClSteolor ~i rpoveştilor. 

Vremea. A{,f'.st eu'\'iint s'a înf~pt de mult in 
limha 11;' 8stră -şi r. reuşit Bă inloouil&<;.<'ă în multe 
fo~:maiillnÎ .şi l'0C'u:ţiuni :străwchiul cuvânt: 
"timp". Să a<lunglliITl l'uvîint:rul vreme Jin limbă 
ar fi o nnmd merili'i, ha pot zÎoec că a.r fi o vio-
1cniă dUl'eroa~ă, ar trClbui să ren\'ogăm toate vre
muril(' tr((~l..Ite, 8ă-l renegiim pe FJTllinoscu cu ad
mirabila Jui POWl(); "V 1'emea ~'\-cin-e. vremea 
tr('!('~" ... 

Dar a-i Ja preferinţă, şi a fac,c totul pentru ca 
să '0m'OrÎm "timpwl", ar fi .Ma] cu ne-gaţiunea 
exi",ten!ci Doa.stre ca ,p';:por di'8tincl inainte de 
venirea slavilor poste noi.. 

C'uvantull timp şi toat-e <1erivatele lui au exis
tat ~i cxi:st;.}. i'n gura puporuluâ nootro in f'0arte 
mu1t-e părţi locuite <le Nm1âni în alte locuri cete 
pronuntat gurtural: ti1111p. Ve aici ee derivă 00-

vfmtul întimp'lure. a se înti;rr~ptl.a. tT n~le dorivate 
în.să t'a "timpuriu" "răstimp", ,,.pe timpuri" au 
persÎstat pfC't,ll'tiool"ni în popor, QooalSta o dove
deşte şi fej;:!tul că timpuri şi ră.srt:iJrn'P nici n'au 
sinonime din cU'vîmtul vrom~ .. Nu putmn zice vre
muriu) niei roovrom{'. De ruÎtfcl deri';~tul întM:n
plare şi VCl'IbtI!l a se întâm'])'la ne al"i3.tă că forma 
latină oste mai veche -d('oCut CC\a slavă care n'a pu
tut -să dea -decât 'Pe v-erhlll a vremui, o actiune cu 
tu tu il impNoonală a timpuJui r:Wu. Timpur111l are 
sinoniln pc ,,-de vrc..me" iar "vrmnelnicul" mte 
aprowpe subînţ€l!(\'! prin neodogismul "tcmporar"_ 

Cu alte mn'mte vrf..IDloa eme IJ)'Ur şi fiimplu (1 

dub1aro a <,uv.untuJui timp. Ea ori cut rău i-a fă
cut, 1()tl1Ş n'a putut ~i nici. nu va putea .să omoare 
pc striive('hiul cuvânt de origini romanÎd. 

An-otimp es'te un compus nou, care cu drept 
cu ... .unt îruloruieşte tcnmin'Ul S('()B di'n cărţile hi
seri.0coşti vremile ·anuJuJ. A l'efum anotimpul din 
Jit'flratură şi ştiinţii nu se mai poate. Pentru d. 
Luhiflvary a<>eu"ta o un saerileglfll, mI cred că e o 
îndre<p1oare 'Il lj,mbci. Ori mai corect şi mai fru
mos ar fi "vr('IDwe leatullui~" 

I.uând de bază ~.,ţe ool..liăi voroo a se intâm
p'la ~i Il vromui put{'!ffi conehioo că timpul ooiR 
ceia ce germaDUI .zice ·,Z{'it" şi englezul "tjTll1'!f!". 
ja!l' "vremea" se referă ma'i muh la schimhări}f" 
metoor<>1og:i-cealo timpului şi corÎi8puooe ger-

~ ~4-,;.i~-··-..... _~lf~'WtIiiiiî'" (.~- . l-.. ..).. ."'--!--~ 
" ~~' .. tJ~11I • 

anului "Wotter" şi on,glezului ",,"Cther". Dacă Ii
tE>ro.ţii ar nuanţ\a in acest fed .aceste <două cuvinte 
niciodată de nu s'ar mai d~măni una pe alta p 
nici frică de îruloc:..'11lre n'l8Iill avea, iar aimba e'aJ:" 
iml:.,-}găţi. 

In -ce IJIrin'Şte pe ,noologi.s.mul ,,sezon", inci. 
n'a 'putut prind.e rădăcini dooât in iIl'1.et'eeul mo
doi ~i a st:ftlţlulJlilor hatlnearo şi climaterice co. «> 

J;lno6sitato de nuant.a..re o. anotimpurilo1', când a
C'ffite n'au <.."Upriooua-i cari să fie întocmai in li
mitru-e "primă1,"€.ri, verii, to08iIllnii şi ie:rnei. Sezonul 
dda h':!a nu coros1puooe CU ~'(}l dela Ab-bazia., rum 
cu ('d d<,la Biaritz SB.'U Ost'tende. 

Pe de mItă par19 (\'lte Î'n<l"JOrt;>ct sli zioom !pe ro
maneşte 8~>7,(m1Jll tranda.firil'0r, tot a(la. de illlOOra-t 
ca şi ,.anotimpurile 1'{)7..elor" dooal"eOO rîde d. Lt
hovary; du wt atât de ridicol va fi şi .tie ţii 
.,vremile anuJui trwndafiriUor" precum cere <ba 
il fi ]'IClmiln(~e. RoonÎJ..nuJ. zice ,,spe ti.mpul" trall
dafiriJ.ol' ~nu a row]{)r, pe timpul fmgÎil'Or, a stro
g-uri10r. a cul('fflllui viei etc. 

,~ 

Iz ... ·or. E C'llvii.nt lUJat a.iher de popor din lil"lt.ba. -~ _ 
r,lnv3. ~ (~,st.(j dC\'!tul d-e sonor, dooi n'avom ni<CÎ u.,.. .. 
motiv al inlocui M1 s(>rginto. AC()..'lt noo~ 
d(, Q'ltfeJ foarte frulmoo, n'a prins, d~n cauza eli 
n' avom alt verb sinonim izvorî re, d~i acel i fin$l 
te cnm ~trftnge de gat. 

Veac.. {V ('ţlnie, V (~inicie, rlevrei, vocii Te

cilor). rÂ:lte (,;\l'vunt slavon introdus de biseridi, 
dar nu cir.clliI1l1&<.'rie aşa de e.x.a<C"t timpul de 100 
de tl<ni {,41 "S(,<f"O'lul" .. Emine.&cu şi Ooşbuc înt.re
buintează şi in inţl"un;; p:eni!ral .cmîmtuJ f!ooo] ia 
lGoC de y('oo. Ajp<li "păduroa de veci". In singoular 
,.'~ac" este f(~ar1e dieonant, palX'ă ar fi limba. 
rat<'~'0r .şi do M',f,j'a poeţii î1 {lr\·ită. Trebuio să Hi
şfun deplină l:ibertMe literaţil'0r !lă .ticO. vecinicie 
sau eternitate; dar .. de ve-ci" ruu are ~in()nim in 
rădăcina ,.secoluJui", d-eci nu poate fi înJoouit, 
pe de altă parte a cternisa nU !pQate fi e.&-pnmat> 
prin (':Uvâmtul veac. 

Scump, ă, rs1:e ~lav, unp:ua-ul îl are C'U inţole!$ 
mereantj] de ~(,1\!n~,p .. In li,m-h.a romftllU este 0001'
nii'a·t sub intc,}cl'!ul WUllllpot<-i 8entimentale !,Ii are 
diminuth111 .,drnguţ" dr~u~..u- D. Lahonry n'am 
drept.ate că s'a înkcnit cu "amantă". Amanta Q 

înJoclli,t P<) ibo~nidl, dar ni<.'.i odată tpfl dri'i.guţll 
Zioem: "Rada e o f{lată dri'L,g-uţii e.a e drguţa lui 
G he<lrghe, S,a{ta iru;ă l;li-a rpelXlut OUlnpătul şi ~ 
devenit amanta ,lui Dinu." 

Cu t'0ate CJă "amau't'a" nu ('iStc ctJvunt nov.ino- -~ ~ 
.. nt <l'a ,.dri'i.gută" totuş nu aste aşa de obţ!OOu ca 
.ibovnilt.: . ..i'i.." Aş dori sii ţltiu În!să unde a oet~t d_ 
Lah~Y\'ary "a.mănt,uţă" in 100 de drăguţ.fi ~ Aşa ~o 
'.Kle d nici ds.a nu c1"('de ce f'.eric. 

(Va uma.) 

Adresă" greşită. 
Pre.cum se ştie prin eoftgruă s'a mai in9~·c~t. 

Boarla material.ă a prwţimei, căci la inshgatii n:
tune şi sub influenţa spiritului vremilor duşmiJ,.... 
noa.se. pre..Qţimei, face fel de fei de încercări lk II 

scăpa de bir şi 8tole, mai ales însă v1.se.ază la C01):

gruă: acWo C cQngrU<l ~-i sesia - Zt"..c oamenii. 
Se.si-e e unde 13, dar nu pretutindeni, iar (m

grua e pecum \'rOOU domn1:i. li-o ·rcţine când CO~ 
te..aZli mai mult la. i.a, subd.iferite pretexte. Cu drept 
cuvânt zice "ReV1~<;ta Preoţilor". că la toată lumi'. 
JJC rc.gtd.c.(1,zii wlarele conform exigcnţelO'T timpul~!:i. 
numai prNJtimei ii aduc exigenţele timpului scă
dere in w1.ar, in loc de urcare. Până aici 6 bin.e .. 

Dar ",Ret>1..~fa Preoţilor·' îşi 'tntemeia:ttl solit::~
l.af'e.a pe concl\l,z'llJ consistorial. cu care a N,';zolt'(1.$ 
ne.număratele cerN'i ale profesorilor dela semiml'
ruJ, di.e-ccro.n să le ame.liore.ze sala rele conform B:l:'i

ge .. nţ.{)l-or timpu.lui. c(Ici din plata ce o au acuma 
nu pot trăi. Dovadă că toţi profesor» stau pe dură. 
care N'~ur9('. la parochie. care la stat, care la aU. 
in.<;tituie cu sa.larc mai mari profesorale, cum ~ ~~ 
cawl profesorv.ltâ V. M i.cula... Cine cunoaşte 8cum
peloo. din Arad şi ,ffl,larele profesorale .. trehuie 8.G 
rec1J:noasc.o, că aceşt~ oamtmi chemaţi a da şti-intă 
şi inSf.Jjletire f"tarilor preoţiJşi învăţători, sw;,! 
ţ~ m.ai m{!.Şieri fii ai diecezci. in urmare "Ret,iO
sf,a Pre-oti-lar" a greşit aărp~<;a. 

Concursul cu "cx1:genţele timpului" este numai 
o formulă ~u care s'a pus in cuiu pof~a profC8Qf'fr.. 
,~ de a f' 84lariaţi cinstiti. Numai pcn.<;ionartAI 
-[da Bra..şc'!1' V. Goldi.ş, ac bu.cură ck adaoo peNl&
r;al f';xcepţ1-<m;a.l ~ aşa B NI exigenţe.le ~impu.lm 
tn buzunar, ror pentru ccilMţi prof(wori şi furu:-
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:ţi.onari 'I.'ecM dela consi..qtor le-a. băgat in formu,l 
'«mcurS'Ulu-i ef' care. le-a acăţat in cu'i-u. Potrivi' 
4ltJr persoana pri~giatd a. dlui Goldiş conclu%~ 
~,lor ce V'i-le-aţ. f4cul di'n exigenţele timpului f 
.lăsaţi ironia cu 'imbu1tiU44~'rea. 801" ţii p1'Qleson:10l, 

Procesul fratilor Zsilinszky. 
- Acuze grave impotriva unui judecAtor. -

Cum aiID anunţat, .ie.-i a im-.eput inaintea Curţii 
:cu jurati din Budapesta a, doua de8batere Q pro
"MYuJui :p<lrnrt impotriva fraţilor Zsilillilzky, cari 
'Tau llf\aSinat, ..ara trecută, pe dClputatul Ac h î m 
.~driis, "Regelo t.ăranilor". In detlbaterea întâi, 
ţinută înuintoo Curţii cu jurati din O1u1a, in Riera. 
ile influenţă a celor do\ul partide ale că.1'01' fră
ll1Îmtă:ri au adus la uHlklinutul Jui Ac h i ro, -
fratii Z ~ i 1 j n fi z k y au fost achituti. Au fost 
;oohitaţj de jU1'1l.ţj cu toate că ,'i'a dovedit că aiIl

'cleta impotrivu fratilor as!l8ini B. fost făcută în 
mod parţiwl, în favorod fraţum asasini, odl"&'lle1e 
(Inei familii de mr:>şieri bogaţi. 

Ourtea de Cw.~atio din Rtuial1Cf\ta a casat, in.eii, 
~eafltă Rentintă do achitare şi cu drebaterea nouă 
1l îIlBi'ircinat Cul'te{l cu jura!! din BudllipOHta, .pen

. lro a S('()nt€ pt('!l"f'('j\hl din at.moofora de ură şi du.ş
.rnă-nie dcla Giu4a. 

Fro.ţii Z <fl i ,1 i n li .t k y au fost achit'l>.ţi, la 
DiuJll, sub cuvânt că au uzat do dreptul io1" do 
legitimă Il/j)ărare, câul/.i, insultaţi de A
(~hhln, au imP~Ht asupra lui. Curt-ea de Oasaţia 
1:1 oonstatat, îll~ă, eu d>rv~pt cuvânt, că nu poate fi, 
<»orba. de legitimă apărare când irdri cu de-a sâllJ, 
<in ca,'la unui om, f>-i n'o pii,.rise.~ti nici după ce eşti 
pt"o1'ocat s'o faci. . 

Ziua întÎIi Il <!ct'ilbatcl'ii a adus, iru Il, o seuaa
tro oo~t(fpt.ată, caro arulli'ă o lumină vie ll'-'!UIPra 
fltăd}~)r n(>l..~ănătoa."o ce stii:pune.'IC in viaţa publică 
Il TI ng-ariei. SÎJstomUl de p1'Otcgiare a me.rs 1a noi 
atât de depune, încât chiar şi în jlll.'ltit.ie, Q.'lrc sub 
ori ce iTl:I')rejurări trf'b'llio să fie imparti,ală, ee 
.l'Âf;('BC oa:mp.ni {'uri .pa. facă f4Crvicli de c o \ill 'P 1 e-
~ :1 n ţ ă. S'a OOlll:!td.tat, unwne, din declaraţiile a
h,. doi murtorÎ d ha,tii ZsiliIlBz.ky, cu prilejul 
mtcrogatoruJui inaintea judecătorului de iThStruc
ţk, au primÎt d('la un judocil:wr în.drumă.ri cund 
l3i cum să fa('iî, declaratii_ 

De altfel din d('('Laraţiiile martoriJ-Qf de ieri se 
. c-onfirmă dcdaraţiile ftkute do Ac h î ro 800 ju
'l'ÎimÎmt, câtet'a oreinaif1le de a mu:ri, ('-ii a fo~t 
?împ"l.lŞ('ut în mod hoţa~, după ~rima 8Or:'are Mr()
.\lată frutiI~r a-safllni de a pllrtlsl casa lUi. 

Dăm {dei partea în care 00 d«wol('Şoo felul CU'1l 

a Mt OO'Il!dur~ii ancheta. 

Acuze arave. 

Jllndarmnl Fekete J6zse-l, care a con-dus cu nn 9.1( 

haţji !L.qll"ini Înaint~ jud~~1t-oru1ui d~ in9tructie, de
-elară d In nemca MNltui ioterogat.oriu judecătorul 
'~e ocol Jlllllwvh'iS s-tiUea. la. ~patde jud!\C!ltorului de in~ 
'mructi-e Kul'cZ ~i după fioca.re îThtrebare a &eOlltuia. le 
·r~ea fratilor smnne cum sii. r1is.pundii. 

Acci!l.ş doolllro.ti~ o face şi ja.ndarmul Sza.b6 Mik16!1_ 
Asupra. amândurora purt1trea. a.ooasta a jud<!'eătQrubi 
1ie ~ol a fi'kut impr0:;it~ că a.c€'<7ta- era. dinainte intelos 
-cu fraţii Zsilînszk:r. 

Jandarmi! decmră a.poi că in v,te.me ce îi dU"CeIlQ 
pe fra.ţi.i Zsilinszky Il\, Giula. &CefJlia lUI rc-eunoscut cA 
~au .meu la Achim eu gJtndu! iiii.'~i Incbeie socotelH9. 
.,.Ne-am da.t seama. cA sau noi vom răulânea. pe teren. 
IJMI el {Achim)", 

Doolara.ţiik a,c~.p mal'iorw le-au confirmat cu jutll
,mimtul iar, 

l ~··· -71 Dent:t.t la. Clu.J.;,-;..~;: f • 
----------------------NAGVJHNO 

le lpectaUIt pentn dln14 .","et_" flirt pod la • 
CI .. UJ KOLOZMV AR.. 

(la capitul nul Johl. iti ca .. proprie.) 
~we di.ţI " al p1itiR i. rate pell~1 ,Ira", de 10 ani 

" ~ O:a.t:t.'t; 111 ;;-uJ. 1_. 
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Carnetul unui privitor. 
.. Cine nu cutea-zl ei. mc:a.rgil 

până intre &cei ţirani. c.a.ri 8'a.:.I 
~xpus pentru rlu,Ha ca.ndida
turei ea.le, acela. face o tristi 
figură". AL Valda-Vaideel. 

Rewn' In timp ce bia4a tărăniml' 
.se plAnge prăpădită de Îatov, 
Amicul DQ6.!ru GOga se pr€>wnb!ii. 
AJ~gO. dela Karhbad la B1'aşov. 

In{;ununat u lau1'ul cI.'! verde. 
El a. uitat al natiei sUHPin, 
lar Alexandru Va.idl.*l, eroul. 
Petrece a.nul nou la Seghedin_ 

0, naţie româ.nă, ia arnintn 
La. ee te 'ndi'<!mnă astăzi R!murel: 
Veniti să Iilllulgcm laurii lui Gog'a. 
Să-i dăm lui Alexandru V ll-idoo1. 

Chemaţi pe Go.ldfisrh, lavă ei pucioaalt 
Pe ochi, pe nări, pe gură Ră asvarle 
O cl>r ae-en.sta. tl-'ltăzi Mărginenii 

Şi-o cerc umbra. tristă a lui llârlo_ 

o ('-er orfanij care plâng pe drUJ1l1Hi 
Nf>Dor<t<'Îţj de duşmanul mişel. 
Toti cei ajutorati in vre-muri grele. 

8i mângăiati de domnu V'3,ideel, 

Nu l-aţi vliz-ut? Prin satele oHelle 
TTec(>!l. ca un apostol pelerin 

El pe orfani ii mângiiie pe frunte, 
El împărţea durerilor alin. 

l,a vorba lui ta fagurul de miora 
Bătrînul devenea flăcău levent, 
Căci il vrăjea cu mândre].o lui versuri, 
Pe r.ari h\-a fost rostit in parlam ... nt 

l: Tmaţi'! ded. Vă !'hiamă datoria 
Şi ciue oro-testeaza. e mişel, 
AEtcultă, D(>am româ.n, căpi mil.ntuirea. 
E 'n domnul Alexandru Vaidool! 

Cronici IIt.ra'. 

Rimaret 

Programul noului guvern francez. 
Xoul cabinet de sub preşedinţia lui Poiu
carre .se va prezint.a azi Camerei deputaţi
lor pontru a-şi dosfăşura programul. 

Sâmbătă seara a avut loc primul con
siliu -de minÎştri în care s'a stabilit acest 
I,rogram. Punotele principale ale progra
mului isun't: votarea acordului franoo-
german, care corăspu'IJde de-mnităţii şi in
tereselor ambelor ţări; menţinerea rapor~ 
turi!or de alianţe cu cele două puteri aliate 
(Husia şi Englitera) şi oontinuarea rapor
turilor de prietenie cu celelalte state; ro
forn13 ell'-dorală pe bazo largi şi democra
tice. 

Pentru realizarea acestui program gu
yernul apelează ]a partidele republioane, 
cerindu-Je sprijinul. In deos'ebi este primită 
cu simpatie anunţ.arearelormei electorale, 
mai ales că ablt ministru'l-preşedinte cât 
şi noul ministru de interne Sterg sunt ade
renţi declaraţi ai reformei electoralo pro
po'rti07listr. 

• 
Criza ministerială ia Spania. Ministru1-'Pre

şedintc Ca'l1.aJeja:g a 'Pl'{'IZintat Regelui AlfO'D.S de
m~ia cabinetului. Drunisia, îlliSă, n'a f{l'St primită 
-de Roge. • 

M-otiyele .cari au ;îndemnat cab-metwI să-şi 
prezinte domÎ5i'a sunt a 8e căuta în mitŞCilrile ro
vohltionare cari frămÎm1:ii de multă nl.'mc Spania. 
La CU1exa a avut 10<', in vrronile din urmă, o re-
\'o]tă noîll4lemnată. Şapte rfflo1taţ.i au fost at't'fi
taţi şi ooHooiţi la mo.al'tc. Regde, la propunerea 
lui Canskjas, a graţiat pe 6 dintre roV'Oltaţi. In 
Spanr(1 Întl'('.agă s'a pornit acum o ~I/,re in.-

tensh--il in favornl (Ii ad celui de--al 7.Joo. a1'e8'tat., 
Ameninţa chiar () grevă generală. 

Sub rprmiunea opiniei publice, ~e a gra· 
.. şi pe Q/('..esta ei astfel criza s'a aplanat. 

Invitare la abonament. 
- Abonaţi "Tribuna·. -

Acel tati.. ,i călduros tonuri •• n.teac ae s·. 
./abilit i.tr .... Tribuna" ti cetitorii ei, .. ia-
tleanan.l sl ne Îndreptăm cu iacreder. ,i dralosia 
acam În pragai uaui aoa an, citr. publicul oos
tru ceitor, care pria alipirea fi devotamentul 
să. statornic către., Tribulla" • fic_t dia ea unGI 
din faelorii de dpetenie ai Ti.tii Doastre publice. 
Sante .. convinşi, ci nu priit a04 ci pria publiC1d 
ei cetitor şi-a dobândit .,Tribuna" aceasti impor
tanti, CAci acest public este elita intelectualitatii 
româneştL care a fost totdeeuna acceBibilă ideilor 
tie Înaintare ,i de progres. Aceasta intelectuali
tate le inspirA, dia cele .u avansate ideale ÎII 

politică şi dia cea aiN cura/i conceptie natie-_,a
listă în literaturi • ., Tribua." Mt. expresia fideli 
a acestei iBtelectualităti. dela aeea.ia primindu-şl 
toati puterea, dra(ostea !fi illdemnurile de a se 
face yestitoarea tuuror dorintelor, gândurilor. 
speranţelor ,i lupteler naţionale. Cu rădăcinile 
eobMite adânc în conftiinta .. ai bonă a neamutMi 
ea a rezistat tuturor persecutiilor năjma.ului li
rese-, plătind cea mai onorifici contributie de 
sânge in CUMiul anilor ,i a Înfrunat toate viforef. 
calomniilor, minciunilor ti birfelilor deslănfuit. 
de an an incoace Împotri,.-. ei. Ea este termometruJ 
puterii de reactiune a poporului nostru in procesul 
permanent, de fiecare clipă al triumfului valorilor 
lI10rale şi ideale asupra nlorilor în curs, al prime
nirii şi reÎnoirH prin idei ,i oameni, proces care n. 
înceteau niciodatA la popoarele ia cari e viu pul
lui vietii. In viata unui popor, a unui partid se pat 
aduna multe rele, multe pacate ,i neajunsuri, mo.
tiv de desperare ar fi numai atunci când n'ar e
.ista o reactiune destwl de puternici de a lupht 
putru stârpirea (or. 

"Tribun." Întrupeazi ideia acestei reactiuni 
• ,uterii de -,-Iati a poporului nostru ,i apeleazA 
azi mai malt ca ori cind la .prijinul cetitorilor ei, 
cari pot pricepe ia toatA intensitatea lor fenome-
nel. actuale dia Ti-ta ... ..-1 publici. 

D.tehid ... abo ...... t 110. Ia "Tribuna": 

P. •• •• J8 cor • 
Pe jum.ătate _ t4 cor. 
Pe o Iad 3."0 cor. 

P ...... ROId.ia fi drliaiW. 40 frattd. 

INFORMA TII. 
A RAD, 16 Ianuarie n. 1912 

"Autorizate te. 

Abonati ..RomânuJ". De vre-o 10 zile încoaee, 
nul auklrizat publică zilnl.c cite două coloane de pro. 
anostă în eare invită la abonaIn{'nt. 

In numerel-e dintăi, Între oolaboratorii politici U 11.

nunta ei pe ma.re-Ie nostru poe-t Alexandru Vlahuţă. n. 
câtey&, zile, numele dlui Vlahută lipsee-te din tJirul ~-o
laboratorHor politici şi chiar ei din şirul colaboraoorUul' 
literaTi. 

Explicat ia ? E l\implă: dl Vlahută nu poate 8ă eol'l~ 
bore1.e la un ziar care işi bate joc, tn chip mnrdar. d. 
cei mai distinşi licriitori ai nea.mului românesc • 

• 
S'a ridIcat nivelul... DUDA euro suntem informati "

Dt. V. Bon.tescu, advocat romAn in Haţeg ,i antor:JI 
volumului de ver<lUri ..Eao", lucre-a:! de ma.i multă T1'o
me în reda.cţia. autorizată. D. Bontescu a venit la Arll4. 
suntem siguri. să mai ridice puţin ... nivelul intelectual 
al (lrgn.nului aut()rizat, tăTălit până. a.cnm prin toa. 
noroaieic. 

Jud-sl'â.nd după arlicol-ul prim de astăzi .. 8criiroră 
şi l>oli-tÎra" nivelul s'a ei ridicat. D_ Bontescu 7' deţii nu 
~rlUe-şte artirolul, il recunoa.ştem - lnsuşi un lIcrntlA" 
răB~unoseut, va sl ZK-A un om {1(lmpetinte in matt>rie. 
II dă gatla pe Goga ('.o toa.te tt>oriile lui. E drept că duT1i 
be.limbroac& execuţie a dlui A. B. C. D. etc. Popovici fii 

foarte uşoară situatiA dlui Boot-Me!l. dar oricum, jude
cAtile unui-w &Cl'iitor sunt totdeanna inffirMante şi noi 
le vom urmări Qll m~ IIltenţk\, deşi tn zia.rul nO!llrll 



Paa. a _ ... ,,~ -----------------.Il ne vom oru.pa. de el~ crooinciofi vochei IJi sÎmpat.kel 
aoastre hotărîri. de ~.:lnd cu şod .... niile la.sa.lialle ale ba.
Iilllui n06tru. Pe 1f.&cU totu@î il vom a.vizlL,. se ",oa.te eA 
Ii-e astădată, il va IllvI'Odn:ici pe colegul lui de ma.i muk.l. 
ratenti-e. 

• 
• ,.posibilitAti şI podtl"ftltl prldkabUe", •• .'\dnl>tărilc" 

tntMtoehiate pe cari le fa.ee a.utoriza.t!.l}. intervievurilor 
»llblica.te de noi sunt uneori dea.dreptul a.dorabile. t{u 
'1Ioim să 1<0 di~c."Utăm acum, deşi ]e .,simtim şubrodnl" 
hrte bine. Ne rezervămaeea.stii plă.cere pentru mlLi 
târziu. Nu putem în~ă să trocem cu vfod\\reo. numele "po-
2itivitătii" intr'adevă.r, rOllrte "praoticabile". 

CicA pe j}a~dna 4. coloona 2 & numărului de a.sthi 
,;t1 .,Românului" or fi -si!. şe zică au: 

,.I-se admitea drf'ptul de exi9tentă al .. Tribun ii" ea 
,.organ independent şi de controlă" în slnul partidtJlui 
tP i-se mai :ulmitil şi uthi, după toate cUe le-a ră.sco
!fi. şi păcătuit ..... 

Suntem siguri !'il. tn Viena unde se află acum ilus.trlll 
d. Goldi~. cN:ind aceste rînduri va. fi rămas ~tupefia..t. 

- Cum, se admite dreoptul de existenţă al "Tribun ii"? 
Care ('.ste mizerllbiJ, care indră.sn ... -ete să sustină a.stfel de 
afirmatii?! ... 

Unde eeti "mizerabile"? - întrebll.m ei noi. ciki. 
intors acasă. ilustrul te va pocni la mir. 

- Auzi tll, să a.dmitii eJ dreptu·l de existentă nI 
"Tribunei zilelor lui Mang,ra", al "Tribunei zilelor lui 
(loga", al "Tribunei zilelor lui Bocu. Cioroga.riu şi 
f'<:uiopu)", asta una numai un trădător <l poate spune. -
:flai Bictir, trildă.toruleL 

Par'că vedem pe ilustrul rentOra la. peu-siile lui 
Unul din CberelWl 

- Balul "R.euniunei femeilor rom. din Arad .... 
1J alul despre care am informat publicul TO

mânesc în llumărul nostru de ieri, nu seva 
jine în 4- Pebruarie! după cum am publicat, 
(" în 8 st. n. 

lncă de pc acum putem spune cit acest 
bal costurnat va fi întru toate '1:rednic de 
.f~ele de până acum. In 8 Februarie, socie
tatea noastră t'a anea prilejul unei petTC
ari frumoase şi întm toate na ti 011 al d. 

- Regele Carol cătri armata română. Cu 
ooazia anuJui nou, M. c.a R~-le a dat următorul 
înaJt ordin de zi: 

"Osta§ij 

"La in.ceputul anu.J.ui, întâiUlÎ Meu gind 00 

Î1ldroptează: cu dragoste şi recunoştinţă cătrl 
601lffiDR Mea armată, caro a luat un avânt aşa de 
imbucurător în toate ramurile aclivităţii sale. 

"Prjn infiintarea de mai muIe nouă regimente 
I}l prin Înzestrarea eu illaterialud cel mai perfec-
II & 
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Iulia dădea serata ei de a.dio tn a.jun de a Jlărâsi 

l('J9WVa şi cu degetele ei ascuţite si ind-reate de inel~, 
tloduna niete scamă. 

- La amendă! stri!{ă un tânăr ce purta. uniforma 
miliţiei şi j}(l Care Iulia. îl numea ,.,mon chev·alier". 

Se conveni.se la. Moscova ca să se vorbea5că uum:u 
~eşte i&r acela. 00 va. rosti cuvînte franţuzeşti să pli\
ieadcă o amendă pentru comitetul de ajutor. 

- Mă execut, făcu Iulia, cu toate că n'a.m nici vrem(!a 
ei nici mijloa.cţole să'mi iau, ea prinţul Galizin, un pro
i('sor care de seara, ti vezi razele. urmă ea :câ.mbind 
plăcut lui Pierre care intra. Vorbeam tocmai de d-ta., 
"'puse ea cu uşurinţa cu ca.re mint femaile din lum4'a 
'IIla.re. şi spuneam că regimentul d-ta.le il va aclipsa Pt' 
'a.cela al lui Mamonoff. 

- Ah! nu'mi ma.i vorbiti. zău, de regimentul meu! 
iu('u Pierre sărutAnd mâna. gazdei ei luând 100 alU'lri 
,de 98.; m'am sltUl'&t până'o, gltt. 

- Şi de sigur cli. vei comanda d-ta Însuti regiment·tI 
zî~e cu vklenie Iulia schimbând o privire de inteligenţli 
'Cu c:r'alerul eL Dar in prezenţa. lui Pierre tinărul îşi 
JI(·rduse fără de voie toatA siguranţa ; căci eu toată tii
eua.ctia. $i bonom ia. lui Pierre, Dersonalita.tea acestuia 
'Punea ca.pM tuturor IncercArilor de ba,twcură ])e 80\'·')

:k'31a. lui. 

.. TRIBUNA" 

ţion.at, armata a'a întărit intr'un mod simţitor, 
iar ţara a fiU:ut ~i <k &stă dată ~u deplina încre
dere ee are in \'Ui, însemnate jertfe, .sigură fiind 
că veţi xM'Punde ori {!Îtnd la aşteptările sale. 
VQuA ·vi~ iOl·pUn dar o muncă: statornică şi sfor
ţări Doobosite ~'prea l'ii arăta vredn.ilci do atâta 
îngrijire cu care sunteti inconjuraii. 

,,<"'!u prilejuJ i!lliiPecţiunilor Melc şi al manev
relor mari condl1t'C de iubitul Meu Nepot, s'au 
pus iarăş la iveală însuşirile roastre oată.,'!CŞti, de 
mult cunoocute ck Mioo. 

"M ulţUllllD.<;C şcElor tu1ror tn.'ţ)wlor icrarhioo 
.pentru devotamentul cu care încloplinesc datoria 
lor, prt'Cum ş.i vouă pentru rivna vOfu9tră. 

"Armata Plw,ind înainte făr~ ~văire :pc cale<!l 
progre_'mlui şi abn{\l.!laţici, Ne ir):iduieşte să pri
vim viitorul ~'ll li~tc şi &gurantă. 

•. Piitrullil de a("{>a~tă credinţă, vă urez \la tQţi 
sănătate şi uni mulţi fericiţi". 

Dat în Bucureşti, la 1 Ianuarie 1912. 
Carol. 

- logodnă. D. Dumitru M,a r c lh, inginer 
(originar din Siiliştc) cu dşoara SiJvia P 0-

ci o a b ă, h>godiţi. 
Sincerile nO!ilitre urări de bine! 
t Sofroniu Oltean, paroh gr.-.cat. în Recbi

tova, a repauzat la 23 Dec(·.mvrie V., in vrîstă de 
53 de ani. 

01g:a Droaia, fiiea d~ui Dr. Enea Draia, adV'Ooat 
in TÎtrgul-Murăt'fuhl~. a ropauzat la 13 lanuarie 
n., in vrî.sta fragedă de 13 ani. 

Od ih nC:l!sd în Ipace! 
x Oferă alLituri peutru mirese, lucru ptODria, hI e

,eclltare solidă ~i specială: "elUl 1, atelier .pedaJ pq.. 

tru albituri. Arad, Pia.,a LiberU$ii (Sza.bvhh"-"Jt 
Ar .... 

- Pământ ţăranilor din R.omânia. DiD Bu
cure.şti ni-se scric: GUivcrn,u.[ a intervenit pe lângă 

Cus..'l>!I. Rurali ea in primăvara aceetui an să îm
partă la ţărani toate pământurilc cumpărate de 
aoc8.3tă caBă, în valoare de peste 30 mili(lane lei 

In acclaş tLmp Cas.'3a Huulă, in vederea d('(l
vo1tărei .ce au luat scrvieiiJe eale, are intenţiu
noa d~ a -spori .ca.pitaJ'Illl său, care este azi în va
loare de zece milioane lei. 

- Logodnă. D(laJnna VăDuvă Lu<,roţi,!I. Peia 
şi d. Ci heorghe Barsan, comcJiCiant în Făgăraş îşi 
anunţă logoona. 

}'e1i.r;iJările noastre. 
- Un ţăran marinimos. ~,Gaz. Tr." i-se scriu 

umlă1oarele: Comuna Ucea de jos (corn. Fă.gă

raşului) e în jale mare. ŢiiTanul frunt~, plugarul 
iOOUlSit, -mUll('ÎwrUJ! n{'(lbo;;it., Nioolae Guri ea 

- Nu, răspunse Pif>.rre rizind ti privindu'şi trupul 
cel gros; ar fi l}fea u~or rrancezilor să mA ia drept tintă.; 
şi apoi mi-o teamă că n·a.~ putea să mă ridic în şea. 

Soeietatea Iuli(>i se hQtărî să ta.chine:te de data a
ceasta pe familia Rostoff. 

-- Aud că afacerile lor merg rău, foarte rău! zi~e 
ea.. Contele e aşa de putin practic! Rl1zuffi.oyski li. vrllt 
să-i cumpre el casa., dar afa.cerea. trîigănea.ză, fiind~ă 

eere prea scump. 
- Eu cred că vfi.nzarea. s.e va. face. ~pus.e un obi~ 

DuH al casei, cu toate că e o D-ebunie !lA cumperi azi 
imobile şi mai Cll seamă la MOSCQva.. 

- Dar pentru ce? întrebă Iulia.; cretÎ oaro că Mos
cova e tn primejdie? 

- Dar d-ta de ce părise.şti or~ul? 
- Eu! ... ~ întrebare!. .. Eu plec ... fiindcă pleaca. 

toată. lumoo şi fiindcă nu sunt nici Jeana d'Arc, nÎ';; 
a.maz.on1l. ... Dar Rostowi urmă ea, de Ci) rămân ei Încă 
aici? Imi pare. se a.rlre.să ea lui Pierre C1J un zâmb·tt; 
viclean. că N a.th3.Ha ·este cu totu 1 relltabili tii !... 

- Ei a.şteaptă pe fiul lor cel mic care ('ste la cazac.i, 
făcu Pierre; căci contesa n'ar pără.~i Mnsc.(}ya pentru 
nimic În lume, înainte de reîntoarcerea fiului ei. 

- I-am întJ\lllit ala.ltăieri in societate. Nathalia ,.'& 

flcut din nou frum-ol1să. ~a este f-oarte ves.e]iI.; a cintat 
chiar o romantă. Cât de uşor iau unele fiinţe lucrurile. 

- Si ce a luat ea uşor? înt.rebă Pierr-o cu ne-mul
tii mire. 

- Stii, conte. fiLeu Iulia cu un d..mbet. cavaleri C4 

d-ta nu se mai găsesc decâ.t in romanele dnei de Souza.. 
- Eu, un cavaJer? d:>r pentru ce? intrebi Piarre ro

f:lindu-Sil. 
- Ei, scumpe conte, C'Nt la 'able de tom MOSCOVL 

Te admir, pe cuy,"n.tul meu. 
. - O amendă, o a.mcndă! strigă milithl.nul. 

-- ~"'~ ........... -WO~ .. ;iiii··.~- .... .J '~ 
"G!:"'~ ~ "'ţ ~.ăi 

17 12puarie 11.112 

kUlKll'K'ut sub numele de Lăiea lui Man) Cl1lSar şi 
colet->tor eomu1l:1'l, Ill('IDbru al roproz.en1llnţei 00-

munnJ-e; un vruloro.s bărbat al ~omun(}i palitioo li 
un şi mai n:loros m{,Jlllbru al biBerÎ<cci ţii şooalAi 

gr{l(.'O-ortodoxc române din Oi:xTIlună a ÎIl<CCtat din 
viaţă in 12 lanua:rie D. în etate de 51 ani, :fără df1' 
a lăsa m~'-',litori. O parte, nu. ch.iar neînsemnată 
a aveNn OIIl·I(}, - bani în numerar, hârtii do va. 
l<lare ţlÎ roaJ.itîtţi, a lilisat-o răposatul bisericei şi 
7C0alei din oonmna natală - i-ar cu 200 COT. a În
fiintat un f(lnd pentru saJarizarea canwri'lor bi~ 
seri.ceoşti. lHnOC'uv:mtată sări fie memoria! Ub 
consăiean. 

li D .......... Ii Mi ... 1 .. m .. ,.ti si .... ti. ClIci. 
~. " ra •• u) ..... ti ... ti, •• Hei , .. ti ... ai t 
... U. litn j ............. 4iU~rite I~ •• nft II Ol.. 
lIa lÎV1I " __ u .... at m. .... hit __ ti ..... 
, ••• at 

h.un.lhe .-tn "-ti Iri iaa, n ..... .fi IL 
r .~i •• ri ,...... .I*it.iUP.rI. ,otni '.ni 'r.... .. 
• t. .ni • .J, .. se .. III. ~J1nt~ •• .fil la .r.~ •• ri& 
,.J .... l'w .i ,.k... Mila'.,.. Mu.nâ.6r".17. .~ 
• ... -ri 0. ••• 4.1" IN'. It ...... Iri., Ir& .... 

MI,carl cultarall ,1 sociali. 
- Pet.reeeJ'ÎI oo.~ta. -

. 20 lanaarie. 
Concert în Sibiiu. "Reuniunea sodaJi,ktr ro-

mân.i din S~biiu" ,invită la concertul! imlp:reunat 
cu rpo.,tă umomtică ei daTh~. ce va a.vea loc la 2(} 

Ianuarie n. in -sah dola "U nicUll11 " . 
!IJ)('lC'putul la omle 8 scara. 

li 

11 Februarie. 
Teatru in Brad. MCS<'rl-nşii români din Brad. 

invită l1a .serata literară şi ro;>rewnta.ţîa u'1.rală, 
urmată de dan.s, ce va a'\"ea loc la 11 Fe-bruarie n.. 
În hot.('luJ ,Jlungaria". Se va ju.ea. "Cind-Cinol'o 
de V. AIB<?8andri. Pl"ograJIlluJ eezătorii est.e: 1. 
"F:Juie verde de trifoi", ·pn>.meamă de flueI' (cor), 
2. Rl'ladă de G. CoşbuoC,.docla.mată de dşoara Iulia. 
Cioflica. 3. Toarce lE"lc toaree. premca~ă de fluc!' 
(cor). 4. "De-o l'ă mor" d~ O. Goga {){damati 
de dşoara lij]C'na Huşa. 5. ,.Coasa" cor. 6. "Isprta" 
de G. CO'Ş bue d~'lClalJT1ntă de ~()ara kla Oai
nap. 7. "Mândruta cu ochii verzi" (cor). 

Incf1putul la orele 8 juan. f!('arll. 

Boduct.)' JeWpoDNl:Jil~ 1.1i. Oi ..... .. 
.Tl'lh"Ra" i_.titnt tilUlIlTltfip,. Nl.hi. ,i .... . 

~ . , 
- Bine, hine. dar e iropOfliibl ~i pliotioos ~ă. vorbeşti

cA.nd n'ai yoe să te exprimi şi in franţuz€'şte. 

- Care e fabula intregei Moscove? intrebă Pi.eTt~ 

ridil"lindu-se maniat. 

- Dar, conte, o cunoşti ca ttÎ mine. 
- Eu nu cunosc nimic. fă.cu Pieile. 
- Oh!... d-ta, prietf'Dul N a.tbaliei .. : 

- Nu, doamnă, reluA Pierre cu· gla.s.u] nemu1tămrl .. 
nu mi-am asumat de fel rolul de ca.vaJt.>r al d-rei Ro9'tow. 
şi efl'te mai bine de o lunA de când n'am văzut-o. 

- Qul s'excuse .'escuse! zise Iulia zn.mbind şi &e-or
monind prin sCll;ma ce o avea. Apoi, pentru ca reI dL~ 
urmă cuvânt să-i ră.mână tot ei, ea 3chimbă vorba.. 

- Aţi auzit că bia.ta. Maria Bolkonsky a. sosi1la M09-

cova? Ea şi-a. Ilierdut părintele. 
- Unde este? Aş dori s'o vă.d, intrebA Pierre. 

- Am petrecut n.sea.ră laolaltă. E foarte tri,stă - .. 
ştiţi oa.re dne a .scăpat-o? E un roman intreg ... Nicolae 
Rostow •.• Ea. era aml'ninţată, oa.menii ei fuseseră rti
niti, el i-a venit În ajutor şi a salvat-o. 

~ Incii. un romanl spuse miliţianul. Hotărit lucN. 
fllga accasl.4!. generală favorisează căsă.toria fetelor M
trine; mai întâi lll'inţesa Katişa., aP<Ji Ilrinte!HI. B()lkon
sky. 

- Stiti, eu sunt convinsă că. ea e.ste ca.m amoateu.-.e 
du Jene bomme, 

O amendă! o amendă! o ame/uli! 
Dat elim q fi putut aafa în ruseşte? 

(U rDtlU'e). 

~---

• 

i 
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R[ISI MIKSA ~·~-----------------------l~ 

FABRICA DE 

DRILE 
in 

Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri În gurI, de 
aur, coroane, efeptuieşte 

QUIL REINHOLD 

BEKESCSABA--NACYVÂRAD 
DBN'TIIST, 

pe lingA preturi moderate şi garantA 
lUOOŞ, STR. BO NNĂCZ 11. 

AndrâssJ-ut 41-43. Rakoczl-uf 14- • 
(UngA -Apolloc). 

• 

Â-SU~T· 
fi _ 

In cancelaria notarial! din Ciudu (Hal
măgycstics, comitatul Arad) afli aplicare un 
'tun A r cu praxa buna de scriitor sub 
condItiuni favorabile. 

Premiat la .. 1002 din partea expozi
ţieI Induatriale din Beclc:herecul-mare. 

BERBERSZKIMIKLOS 
pAp •• o ..... r, 

----------------Cine vrea. I!IA cUU:'Ipere 
vite A:l:Uericane 

.----- "R 1 PA R I A POR TA TI S" 
pentru altoit, să se adreseze preotului" Petru 
Pelle din Mini, (Menes) comitatul Arad. 

·A Slepa"k giuvaergiu şi 
• , ceaso rnlcar 

larosvâsâ; bely, Sz~chenJi·ter .43- SI. .-

Ma'! asortiment In ceasuri de buzunar de 
aur, IIreint şi nick~l. tn ceasuri de plrete. 
Giuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
In 3r$:!jn t .i articole optice In atelierul meu 
St' repareau ca noul. lucrurile vechi, anume 
lliuvaerica1e şi ceasuri, pe lângi garantl 
Preţuri solide r - Serviciu prompt I 

~fl:--. ....... P\, 

- Nagybecskerek. -
• 

Llft-reua Iti ţara ,i slr.ioA1ale papuC' de 
o, ... I~, pAsi', mltne ,1 cal1ft'1, pentru bir 
bati, dame şi copil cu preturill" cele mal 
IefUne. Serviciu prompt. - eatalog trimh 
gratuit - R"'v'nzltofllor lf.se dA raha .. 

I I 
1- ~ 

Traian Turturean 
lăcătuş artistic şi de edificii 

Bistrită - Besltercze. 
10 0/O econom' e la comande 

de lucrări artistice. 

LucrAtoare aranjat! cu maşini moderne. 

Itentt'Une la cuptoare~e econ?mice a. de bucătărie vestite In 
Transilvania. - Catalog şi desemnări 

si trimit la cerere. 

il I 

Hegyi J ânos, 
'a JuAe-.tru 14c4t"u IP de lurruri pentru zidIri .1 de artA. 

Atelier de ma •• n! ,,1 depozit: de .u.o9Jni &Q"ri, ~Ie. 

(Casa proprie) A ,ud - Na~e"yed, Strada TlSv:isf·ut. 
Primf~ ori·ce 'uC!'1Ire de licitllftrie artisti~1 f,' 
,i pentru ldlri, prec.m ,i lucrarea ~ repararea ~ 
be m3ş·ni agrIcole şi industrIale>. la a :ele ma ~ 
,ini tarI nu se pot executa in atelierul meu, am ~ •. 
luat frptt'Unfal1ta şi d.-pc,zitlll, mai multor fa- ;: . 
drici, dea, re I căror labrieatii m'am conVIns 'n ~ 
dt cursul anilor. d sunt Dt e!X( ept onabol.... Rog 
să se adre:ltze in ori ce afacere ~ftriton la branşa .' ~ii c.~. 
.Ct>l~tI. . Ia min ... , s· rvind ori şi cui cu lămuriri. .. 

• _. . .~ .' .. , Tin rn drpoEit ~i ma,lnl de cuaut. cele mai . .•.. .. ". 

I"~i l~fY .. :, ....... ·.:..~:./i;,:~ ... ' .... t.;,.~ ~.) hune fabr.lcari. prec~m şi. cumpe.ne, d. nlare, .. ' . . .. c o ;.-. 

,~t.i;;:~;. ~j,>;.,i;./~~,~::;,~ dt"("male - Pr.t"n 'eftmp. Oltalo~ Jlrahllf. .. ~;. 
'!l .' .. ,i.,:.~:','-'~:.::i;-,;'~- le daU c. ",raR" ...... dlţfunl de ,IIUre "la ~... . 

~ ~-, 
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~ E Roth Frigyes, E ~ -- -. - _ mlcelar ,1 clrnAţar. • .. 
: : Alba·lulia - Gyulafeb~rvâr. : : -- -_ _ S6tat6r Nr.5. (Ilnfl Hotel Europa) _ : 

: : Are de vinzare zilnic, carne proas :: 
_ - pAtI, de vită, porc, 'IIi/tl, oaie, miel, - .. 
: : de pore o/umatd, apoi totfelul de : • 
_ - cârndţdriJ, sLdnmd ,i unsoare, In ID : 

: : mic ,i mare. - La cerere trimite: • 
~ • rn cane proprii unsoare proaspdt - : 
: : lopitd. Expeditie prompti fie prin : -
_ - posti fie ca marfl Cere~ prospecl - : .- ---- --.- ---- ~ -. -- -. -_. -. . - .~. -.. • _ "l""- _. -. 

-

Timba,~re 'nventate de mIne, cele mii 
modtme, cu organIsm duhlu de otel. foarte 
trainice ,. de o re-oliantA dwsebJli se pot 
comanda numai dela min~ cu p,.eturlle 
cele mal moder8t~~ pe .AngA ga· 

ranţie de 5 anL 
Me,...?:Â.ros F.=»~nc, 

tabr1can* de ci ",baJe. 

Budapest, VII., Bcthlen .. u. 39. 
J'ftVUff""'rt, la ~ "' trimit .... tflJ. eo,.. 
po.d~,," tntnrclt w poate .. -.e filei It limba 

U"",,"ud, ._ana au .f,.~...:L 

Cel mal mare m'ruln de blAnirt. r 

la&alJi Jlnos 
Temasval' GyaIlarOs, Kossuth laJos·t~r 2. 
lşi recomandl fn atentia ono publiC din 
localitate ,i provinoie bogatul asord. 
ment de bIAnAr', cu preturile cele mai 
convenabile. Arti
cole de fabricatie 
proprie; mantale 
da blana. blana 
de cl§l!torle. -
manşoane. boAla 
e ii ci u II pentru 
domni şi doamne 
ultima mod! ,i 
lucrate cu gust 
Preţuri ieftine. ..; 
Primeşte orice lucrlri de bllnlrie pentru 
prefacere. dptuire. clptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt ti con$tiintfos. 
"uma! marfl buni şi executie de J·u rang. 

• • :"~"io' 

oţ ~ L.,.nJ'1- ~<~> r:;'''' '10_: 
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ILIE BUlA. 
llc1tu, art •• tic ,t ppntru zidiri, 

BISERICA-ALBA. 
Strada Ortova Nr. 4. (ca.a proprIe). 

Primeşte ori ce lucrlrl de br.n.. .c~ut. 
prft'um: Itr''''R'f'rf'a fU fer a zldir'lor. pre· 
g'''rg de porti ,1 .ardurl de '.er, bal· 
coane. trep,., tng a(hfl de mo' mInte, cAmine 
,i cuptoare etc. e,~cut.te 'Jti:itlc ,t prompt. 
Primf'ste tolodatl spre tfeptulfc totfe.-Iul dt' 
reparaturl atlngttoare In brlo,_ acea .. ta 
p«IAuaA Of.turi ieltjn. Ii aerVICl1I ou tetual. 

I 

IIJJIT· ,JffiIT 

•. -rRtBtJNA'" 

De ne-Intrecut: 

SpAlAtorie aranjat! cu ma,lnl e'ectrlce 
pentru curA1 rea chemlcl a hainelor. 
colorate ,1 spAlarea fuJgilor de perlnJ. 

LU elA JOZSEF 

I 

Seghedin-Szeged. Laudon-ntea 9- Sl. 
(CoJj;ul pleţel Valerl_. 

Având sistem propriu de·a curati chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut in meseria mea. 
Colorez haine de domni. dame. copii, dan
tele, stofe de mobile şi covoare. Plerddele 
le spal cu mare grije. Pentru doliu colorez 
haine În negru. Comandele le eXt'cut tndată 
cu mare acurateţll. BaUoane de pidll le co-

lorez In colori mchille. 

1- ra 

1'{1". , ......... 1911 

Galea si Tea • 
Extras din Catalrgul lui IotâJIyi Janos: 

~a brut:A. 

Jl",alea s:. Ch'gr. 
Por1oric'o III .. . 
Cub. 'JI ". 
lâva lur ....... . 

Cate_ pr~J'tA 1 

(Tit prtj tori. tle.::tncl proprlt). 

Cor. t·eo 
.. HKl 
I 2'
II 1"0 

Calitate bUfll 112 Ch'gr. • . . • • Cor. t.qo 
Ciilitiite fini 1', c .. 2'20 
Mht rI foarte fini (Cub .. Aur, Me· 

nado, Mocc:a) 112 Chlgr. • ) 200 
'real 

R!lmhlte de tta 1/2 Ch'gr. . 
Tea de CO"'RO 112 ••• 
"Ixtu'. pentru famn e 1/2 Chlgr.. . 
Tel Impe:rlal foarte fina In t •• 

T ... Crylon f(ll'le .romaticl 112 • . 
Mixtu A c' ce'enti de p'ljlturl pentru 

te. 111 Chlgr. • • • • • _ • . 

RuD1.' 

Cor. 250 
I 3-
• 8-. ".. 0-

.. -'80 

1 litru fum pentru fea de familie Cor. I 0'0 
1 litru rom fin de Braz'lia • •• .. 340 
1 sticla flro rum Un de Jamaica. .. 3 ~ 

Renumitul "ARDEIU KOTÂNYlc ,. 
'VInde In cutii originale. 

.. lotanJi dinas, 
(Seghedln, Budap.st.1t Viena, DDb'lng, Berlin, Aba~a) _ 
AR.A D, J6zsd f6hercell-ut N,.. 3. 
tn edificiul bAnclf "Arad-Csan'dl T.kar6kp4~. 

N 1:*. tel~so.o.uJ ul 809~ 

., 

1111111111111111111111111 1- Premiat h~ npolfţlt! cu Int'd.ti .. de aur. -11 tiiiS6i5semAcAm --: 
---H-.-P-A-L"--LA~N-8-u-c-c-e.-o-r-- fO GI Masini de cusut ~S;ngerc 

CI itat .. bunA. p~ ntru femel 
cu 30 fi. (ka,ikaha16s) tot 
pen'ru ft'm,.i 42 fI, een 
tra bobin 47 fi, fU 5 cutii 
din oricare .olu 55 ti, 
cu lunue Icufuf'dAtoare 
(801)11'1116 karikahaj6sl
«nt' albobln farl lunet, 
arttsljc lucrate, un act.-... A
rat decor pt nlru eul cu 

6r. fl .. precum ,1 biciclete cu 52 ftoreni. 
pe tingi garanţie de i ani - 1 fereazt : 

KRAUSZ HE~RIK, 
Budapclt, IV., Verei P'lne~u. 40. 
ReslnzJ.tmUor le dau rabat. - Catalog 

la cerere trimit (ra'is ,J franco. 

1111111111111111111111111 

51yâszni J6zsef :3 81 
prilll "ricA Irdalud ,. j II fir'. $1 niApfl'tl fi t.'!l N l' ceva fabnlo C-I 

Kolozlvir, Divid ferenc· u. 3. ~., n · s m 
,~~~~~~ m ~.~~! ~~ci r:~~~onb~ 81g: 

~#il""l "II,'lfrll' .... 'i .•. jlllfr!ij~~[M r;g 

·~1~~t:~~~.~=~~~-&Z7~~~~~t~~l~~._ ;g!Ot€),., dar an gns· t bun f,1 ~?>~'-;',~ ,..c:'fj':::;''='''~~~.. ~"'-_~~~ili1r-- .. .,-
Ifi":.~"'k~ _ ~~~~-~~~t'"'l -_~. 
~''''' .' :C:o~-'~W'...;:;;~'-oii=q .z=:.;:!-W'~-.,.~ 
'tii _-=.,~-:== .......... --='::>:..-;,~.;;;:-

Primeşte aranjarea compled1-. caftndefor. 
lA ~ trimi~e. lnlt.latoml d.r biliarde ti tu 
P'"4)V1nc:re. - Ţm. mt!'e '!lortlment de b,lillrdf' 
noul S'Î vedtl. bit., chf'Uri, etc. - finna fonda.tJ II. 1875. - La dnr'"ti fl'Ict'! fi tfl1l dp K},imb'lI 

!O ,i sunt bine şi in mare Gi 
~JJ curăţenie ţinnute, artico- OI 
~) lele de colonia e OI 
;O CI ;at -şi b~~cAnie- GI 
~ pe cari le recomandă CI 
~t) cu preţuri ieftine OI fii' 11111 r 1111' 11111111111111111 i I J 11 ! 11I1 J, I 'f' I J 1III II ~ 

:: TI J....I n .-,..- ~ Motoare cu-;'enzin ii olei brut, -~: ~.' ... M~'7PI· ·Ja' llns 6S TQa li 
:: ~ C::::L. c:&J ~. locolTl0biJe, motoare absorbitoare _ .~ U IJ U U U ~...,... 
-- fabrică da motoare $\ turnătorle da fier, de gazuri. -- Maşini-motoare cu ;; ~~ O.radn .. M,'lra - Naoyv"rad, me! = benzin, automobile pentru arat şi _. Oii il ti 
- M~IAŞ-Dşoihai-MarrsYâsă(hBly. imblătit - Primeşte totfelul de ~C ... ' ; •• ;Piaţa Szent Lâsz16.ter. ~ = montări pentru maşini, stabilimente -- !G ' V"I 
.. industriale, maşini cu aburi 'şi in- :: 10 Coltul strJzii Te1eky, in edificiul OI = dlzirea cu aburi, precum şi exe- ~- ~ băncii Nagyvaradi T akarekpenztir. OI 
~ cutarea a totfdul de aliaje de fier: ',!EI. Comande prin postlJse efeptuesc SlOI 
:: şi metale, montarea deplină a .. îtl 
_ 1uorilos'" precum şi reparări ;;.; ~ conştimcios in cel mai scurt timp. 
_

.,,~.at .' ~ in branşa aceasta I'~'~ It"" ~. _:~ Te'e1bn Nr. ~"'7. ~ = .' " ; !f._" . •• :, ;, .. ~~.I ":~':'!'. , Oaranţl depllnăI - Servicla :: +!j OI 
_ _ .-::' ~t$"'" i~~4il~·, prompt I - Preţuri Iei Ine. ... O OI 

iUIUllllUUUilUlllUllÎillillllUllilulullTti ~m22222m22fi!m22; 

.~-~ ~-__ -J-22U~--. ~.~:-------------- --~-
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EDUAILD LElE ti, 
flafebljla ,1 IDfeprlzl d. instalaflaDi 

B Atelier: St,..da Lunal Nr. 83. 
raşOy, 'rAvllia. Str.dl Gabai Hr. 2. 

TeleloD Nr. Ba .... 

Se recomandl pentru prtgalirea muncei de tinichigiu ,1 galanterie )a 
edificii, precum coperişe, ,i inveli,uri de turn, ornamente de meta~ vase 
pentru bUcltJ.rle, dulapuri pentru ehiatA, vase pentru spllat ,i altele. 
Specta,U .. t In apaducte IA C&.fite, cnn all7Arf, 
conducerea de Caz de iluminat, ,1 Inatalarea camerelor de bale. 

lampe decarbid de totfeJul 
dela 3 coroane In sus. - -
Engrosiştilor Ii·se ·dau rahat. 
Dl'pozit bogat rn vini de 
acAldat, cAmine, closete etc. 
Serviciu c:onstiintios. Preturi 
moderate. Reparatie promptA. 

., ..... ~~~~~~~3.~ 

• TokOdt· Testve'rek, r:;ţ3:;~~~:;~:;t:;! 
de mori, agricultorilor 

şi măceiartlo, 

i fabrican~ decumpene. cum pe n ele 
f 'HOdmeZaYăSarhe~, - Szeged, noastre preglHe din 

1
" Un~ute&. Bokor-utca 10. • el mai bun material. 

Cumpene, c4ntart d~ 
I amale din fier cU bit-
I IQnţ~ tit olel, infradu-

-' ) rl!hjJ~, autent fiC'afe. -
, Pentru Rom8nia tife-
I ram ,i neautentijictllt. 

1
· Comerclant11or le dAm 

rabat. - Catalog la 
~ • I cert re trimitem cu re· • 
! Intoarcerea POitei. .. 

~. A;.ec ~~~~~~~~~).4A 

[-Pianuri sau· Harmoniuri 
, ·Ie cummplrl mai bine • Ieftin In cunoscutul şi soJidu) 
\ magazin de pian uri şi harmoniuri , . 

.. ~ V. HeJdenberg, Sibiiu Cina:: a 
(vi ... A-vi. de Hotelul Implratul Roman). fI.I:\'''I,;f'J5.J;!I''Ir~~~~~ 

I , ....... Iat la aaQII867 cs J .• pr • .aJ~. d. ,,-aaurt 
ID Tran,Hvanl" _ . 

Mare de-pozit de instrumente noul fi .' 
fntrebuinţate: pianuri. pianine" harmo· . 
niuri cu preturile originale de fabrici. 
Sortiment bogat de planuri de In
chiriat. - Plătire In rate cJupA dorinţă 
Pianuri vechi să pri~esc ca schimb. ~*0Ii;I~"""~~~", 

••• 3&. 

... Haas Kâroly 
primul armnrar şi optician din 

Sza~adka, Egres-u. (K!!~~6)' 
Mare aaortlanent de 

JIIr •• me şi biololete 
... de eea ma' buni fabricaţie precum. ,i p'rtlle cODltitlltive .le 

.cc~to,.a. S. prtmeac PCl.tog' fluaott. ti preţuri moderate ~~. 
(elul de repar.turl ci arme d.e orice lai, maşilli de cusut, btct· 
Cletc ,ramofoaDe. m.,ini de ICrls, p.re.::um ,i prcC.tcere arlDe~or 
ti orice luorin din acut ram.. SCfTIC1U paoctaaJ ,. C;oD,tun'IOi 

.. .-' ll.::. Cal, _al aallTl, 
.... mollll .... 

~ , ... :;: Ilar ,1 .r .. 1 
ti cele mal practice 

banci higie-
nice i. şcoala 
,1 mobll.rea 10-
eulnţelor. hotel .. 
lor, ,pttah!ilor ti 

• eeo.lelor. pret'Um " obiecte t.brteate din cele mal ba ne ... 
terlale din tari. lucrirne cele mit .olld~ d~ ertt ti constructie le Ilie· 

rt!UI numai de dtrl fi ..... 

3Cfllhardl lezsl1lt6da 
8ra •• 6, Itr. Ne.grl nr. 33. 

- Tot ICOlo • c:aoceJuta .. fabrica montadl ca cele lUI Doi maalftlllll -

R==~~============
PregAtesc 

cuptoare de tera cotă, 
clminuri. vaze, glastre, 
cu preţuri moderate. 

Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea ~~ptoareJor vechi şi În provin~Îe. 
Rugând SPriJinul mult onoratului public: 

Magyar Istvan, 
fab"icant de caminuri si arf cola da lut 

I'A-. _ Te~esvâr-Gyarvâros. 1~1II.U.16·fI 

II Românl' replantatf viile cu altoi dela firma ~OlltlD2 f II 

-

-1VI uV'urul" ", ~ tn80tlre economici 
BUllabetopole- B ...... 6 .. ~~ 

(Ki~.KukOI' vm.). 

calitate distinsă - pe lângl celea mai 
moderate preţuri· soiuri de vin de 
masă viţă americani cu şi firI . rădă
cină, ochiuri· de altoit,' vita europeanA 

_cu rădăcină.·.·· 

Se afli de vinzare la insoţirea economid 

.,. "MU,8urul" 
Elisa bllop DII-Erzs4bafY4rol. 

Material disponibil tn al .. 
toi peste trei (3) milioane. 

Şcoalele noastre ntau fost atacate de pcronosporl 

Altoii sunt desvoltap la perfeqiune I : 
La ci1mpArlri pe credit celei mai uşoare conditii de 

platiI 

La cerere pret curent ti Instructiuni gratis" franc-. 
ti' 

Qo 
CD 

al 

~ -c 
JQ. 

B 
~ 
~ 

::1. 
Dt -

li Români! TUlD.lttp baietli la cursul practic la alloill. 
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• • pe actii În Vaşcău . "ŞOIMUL" institut de credit şi economII, soc. 
~ • m ~ _~ ________ ~ ____ --__ ~ ____________ --___________ 4_~ ____ . ___ ~ __ ~------------~ 

Domnii actionar: ai institutului de credit şi economii .ŞOIMULc, societate pe acţii rn Va,clu, sunt tnvitaţi prin aceasta, 
conform §.Jui 4 din statutele societaţli la a 

VII-a adunare generală ordinară 
care te VI tinea In 1'7 Februarie It. n. a. c. Ia oreJe 2 p. m. in locaJitatea institutului. 

OBIECrELEI 

1. Alegerea unui notar pentru conducerea procesului verbal şi • trei membrii pentru verificarea acestuia. 
. 2. Raportul direcţiunei şi al comitetului de supraveghere despre gestiunea anuluI 191 J şi aprobarea bilantului. 

.3. Decidere a~upra distribuirei profitului curat. 
. 4. Darea absolutorultJi pentru dire ţiune şi comitetul de supravt'ghere pe anul de gestiune espiral 

5. Prezentarea şi aprobarea sfatutt-lor fondului de penziuni al funcţionarilor. 
6. Ddiberare aSI pra proiectului direc,iunei În pnvinla urcArei capitalului locietar dela 100.000'- Cor. Ia 200.000 Cor. 
7. Moehflcarea §·Jui O din statute. 

Va, c ă u, la 12 Ianuarie 1912. Dlrectiunea.. 

,.ctlva-Vagyon. Bilanţ la 31 De'"emvrie lQll. - lerlrg:;zâmla 1911. december b6 31·~B. Passlva-Te"'er. 

Cass. rn numlr.r - K~ ZP~"Z - - - - - - 6387 84 Capital societat - Re -z ~eny 6ke - - - - - 100.000 -
C .. mbii (le banci - Bar,kva t6k - - 401170'- fond de reLtrvl gt'neral - Alt. tartalektl.p - 21688'70 

• cu acop. hip. - Jt:lz. bl.zf. dlt6k - 132340"- 533510 • .- • special - Kfilljl1 ta',a ekal,p 2000'-
Efecte proprii - Er ekpap,rok - - - - - - 50n • • penz'unl - Nyu~diHao - - - 1060'- 24748 7( 
Imoblle - In2.11t1anok - - - - - - - - 42055 05 Deoune'l spre fruc1ific:4re - Be'etjOk - - - - 83958 93 
Mobil ar - ftl:;lt"It:le~tk - - - - - - - 1798 74 Ot-pozi'e ae Cusa - Pel1ztă i Icte( k - - - - 34N 2î 
D'verse cofiluli debuvarc - KQ O,lflle ad6sok - - 5315 32 Rl't!scont - Vls'zles/ami o a~ - - - - - - 35.1"43 -

I-o-- C .ntun Curente - fuJy6 .. dln 1ăk - - - - - 2,25 63 
Di .. ,denC11 r er-dicatl - fel nem \lett osztal~k - - 30 -
BUlea:eri - J6 ekony "'ap - - - - - - - 297 13 
'nttrt:~e ttamhoafl! - Alm neti kama'ok - - - - 5214 29 
P'ofit 1ranSJUS din 1010 - Attto% lye~.19l0· .. 5J 4269-' 
Profit (Ulat - TIut. nyele.6g - - - - 1457306 15000 ---

~ -58QSM 95 589.,00 95 
~ -
E,lte-K'adlisok. Perdere si Proft - Ve~ztese~ ~s nyeres~l sz~mta. Intrate - Bevetelek. 

F 

lolerese de depuneri - Bel~t k~mat - - 4489-48 
• • rt'e~cont - VisIZ.Je~za"rut· JA:ii klmat 216)4'24 
• • Conl CUtent - fo y6 uamla 

k3mat --------
Interese la fond de rfZ gen. - A't. fad. Il. kam. 

171'91 
800 -
60-It • • It penz. - Nyugd j I ap kamat 

Dare e·a~f.11 $i comun. - Ă lami e. kol.l ad6-4""'74-9-'-1-
1 

" dupA imer. depunttri10r - Bele, kam. a(J6 44894 
S~ese de bitnu - Irodal kolt~egek - - 172863 
Chirie - Hălber - - - - - - - 1000-
'1llare - fiz-Ie;. k - - - - - - 41!)l!)a 
Marci de pruentl - Jden'eU jegYtk - - 724-
Descrier' - L4!'ira'ok - - - - - -

2717563 

700421 
4J625 

15000 -

Profitiran! ~us liln 1910 - Ăthuz(')tt ny("r 1 01 O-r6t 
In1erese la cambil de banci - Bankvlil'6·kdmat 4320835 

• • .. tU acop hip. - Je1z. biLl 
va '6 kllmlt - - - - - - - ln'476~ 

Venitul jmobUiIJor - Iflga1Janok jOvedelme -
PrO\lrzlunÎ - Juta!~kok - - - - - ---.... 

ProU, transpus din 1910 - A'hozot, nyer.1910 r61 42694 
Pro'ft curae - Tilizta n)'eleii., - - - 14~7JlI6 

1--

Ioan Oveaea m. p. 
dirileat - contabil 

-----~~-----+-III---. I !)5394!14 _ 

Vas c I u, la 31 Oecemvrie J O II. . 

DIRECŢIUNEA: . 

Macslm Non m. p. 
ca .. ar 

42694 

53356 -
1157 
454 21 

55304 4 

Dr. Coriolan Pap m. ,. 
pre,edinte 

. VasiJiu Carjişiu m. r. Alexandra Pelle m. p. Vasile Sala m. p. Uie Bursaşiu m. p. 

Moise Gavra m. p. Georre Bogdan m. p. Adrian P. Deseanu m.-p. Miron Botişel m. p. Macsim Non m. p. 
· . Subsl'mnatuJ comitet de supraveghe'e am ezamenat bilanţul prezent~ contul perderei ,1 profltuJul ,i eonfrontAndu·le cu re'iislrele principale 

şi auzlhare, le-am af.at cu actiei. In consonantl ti ezaele. . ' . . 

Iosif Diamandi m. p. 
. pre,edia te 

, Moise PopovicJ m. p. 
Va,cău, la 11 Ianuarie 1912 
lonaş Parteniu Coroiu m. p. Corneliu panadi m. fi. 

4',.TBllHJN AU lN$TlT11T TLPoa:RA..FIO NIClllN ŞI CON,S. - ÂB.A.D, Ula. 

Atanasiu Toader m. p. 
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